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هر جمعه منتشر می شود

مجید محمدی

نتوانستند تنور را گرم کنند
ده برداشت از بیعت بی رمق ۹۸

بیعت ۹۸ نیز مثل بیعت های چهار دهه ی اخیر با مهندسی 
از باال انجام شد. خامنه ای مثل همیشه در روزهای نزدیک 
به بیعت به یاد ملیت و مدنیت افتاد و نامزدهای قشر حاکم 
از مشــکالت اقتصادی مردم )بدون هیــج برنامه ای برای 
کاهش آنها( سخن گفتند. خامنه ای به »مجلس قوی« مورد 
نظرش که متشکل از نیروهای امنیتی و نظامی و آقازاده ها 
بود رســید و به خودش تبریک گفت. این رویداد می تواند 
برای اقشاری از جامعه ی ایران و نیز جامعه ی جهانی درس 
آموز باشــد. در این نوشــته به ده برداشت محتمل از این 

رویداد اشاره می کنم.

برداشت اول: بالموضوع شدن استمرارطلبان

پس از آن که اســتمرار طلبان خارج کشور به دلیل تاخیر 
در فهم شرایط داخلی و نگاه مقدس انگارانه به اصالح رژیم 
بالموضوع و بی تاثیر شــدند، بخشــی از آنها برای این که 
از قافله عقب نمانند، بیعــت ۹۸ را تحریم کردند با تصور 
این که می توانند در رویدادهای داخلی تاثیر گذار باشــند. 
نیروهای سیاســی ای که از چارچوب هــا و اصول خاصی 
پیروی می کنند می توانند در دراز مدت تاثیر گذار باشند، اما 
آنها که بر اساس مد زمانه یا میزان دریافت رانت در داخل 
یا عوامل دیگر تصمیم می گیرند نمی توانند. حتی آنها که 
می خواستند اعتراض به نظارت استصوابی و تحریم انتخابات 
را جدا کرده و افراد را به رای دادن تشویق کنند در این دوره 
گوش شنوایی پیدا نکردند چون تحریم بهترین روش برای 

اعتراض به نظارت استصوابی است.

برداشت دوم: نظامیان و بیت دیگر نیازی به بازی »میانه 
رو- رادیکال« ندارند

تا سال ۹6 این نیاز از سوی سپاه پاسداران و بیت احساس 
می شد که نمایش انتخابات رقابتی در ایران برگزار کنند تا 
چپ اروپایی و آمریکایی و ناراضیان داخلی را فریب دهند و 
دولت اوباما در آمریکا مشکلی برای مذاکره )با آنها که میانه 
رو جازده شــدند( نداشته باشد. اما با بر هم خوردن توازن 
نیروهای سیاسی در کشــورهای غربی و کم شدن قدرت 
چپ ها، دیگر دول غربــی وانمود نمی کنند که جمهوری 
اســالمی در مسیر عادی شــدن و دمکراتیزه شدن است. 
در داخل نیــز دیگر وجود نیرویی به نام اصالح طلب مورد 
باور عمومی نیست و حکوت تنها راه برخورد با اعتراضات 
را شــلیک گلوله می داند. از این جهت دیگر نیازی به گرم 
کردن تنور بیعت با دوقطبی اصالح طلب- اصولگرا احساس 
نمی شــود. تایید صالحیت برخی از اعضای جناح موسوم 
بــه اصالح طلب بعد از رد صالحیت آنان نه برای دو قطبی 
سازی بلکه برای پاداش به وفاداران نظام و میدان دادن به 

داللی ها بود.

در ایــن دوره اصالح طلبان چون می دانند کــه بازنده اند 
با هم یا با بخشــی از اصولگرایان ائتالف نکردند. هر گروه 
اصالح طلب فهرســت مد نظرش را بر اساس مبانی واقعی 
خودش بدون مصالحه اعالم کرد. جالب اســت که این بار 
برای باختن مصالحه نمی کنند و بار پیش برای برد مصالحه 

کردند.

برداشت سوم: اصالح طلبان را نمی توان از شیر رانت ها 
گرفت

از بیعت ســال ۹6 بدین سو در سه موج دی ۹6، آبان ۹۸، 
و دی ۹۸ بخش قابل توجهی از مردم کوچه و بازار نشــان 
داده اند که جمهوری اســالمی را نمــی خواهند. نارضایی 
عمومی حتی در نظر سازی های دولتی منعکس شده است 
)البته بــرای زدن دولت روحانی(. اما گروه هایی که خود را 
بدون هیچ نشانه ای اصالح طلب می خوانند نیز نشان داده اند 
که به این اعتراضات هیچ گونه توجهی ندارند و به کســب 
وکار سیاسی خود مثل گذشته ادامه می دهند. کشتار آبان 
۹۸ می توانست بسیاری از آنها را بیدار کند که نکرد. بیعت 
۹۸ نشــان داد که اصالح طلبان را به هیچ وجه نمی توان از 

شیر حکومت گرفت.

برداشت چهارم: مداحی قدرت همیشه کار نمی کند

گروه هــای اصالح طلــب از دی ۹6 تــا دی ۹۸ همــه ی 
سرکوب های حکومتی را مورد تایید یا تمجید قرار دادند یا  
در برابر آنها سکوت کردند، اما در هنگام بررسی صالحیت ها 
از این جانبداری و سکوت نتیجه نگرفتند. علی خامنه ای و 
وفادارانــش نمی توانند به آنها اعتماد کنند. آنها در ذهن و 

زبان خامنه ای هنوز فتنه گر به حساب می آیند.
 اصالح طلبان می توانند از این رد صالحیت های گســترده 
بیاموزند که نقد سرکوب می تواند حتی بیش از مداحی آن 
به کسب قدرت سیاسی )نه فقط قدرت اجتماعی( بیانجامد.

برداشت پنج: با پول همه چیز را می توان یکجا در جمهوری 
اسالمی خرید

رد صالحیت و بعد تایید صالحیت تاجگردون )بعد از دیدار 
با اعضای شورای نگهبان(، یکی از اعضای ثروتمند مجلس 
دهم، نشان داد که وقتی اعضای شورای نگهبان رنگ پول را 
ببینند افراد را از صافی تنگ خود به سرعت عبور می دهند. 
برخــی نامزدها )تاجگردون، الهیار ملکشــاهی، و علیرضا 
ورناصری( پس از تایید صالحیت در ستاد ها و برنامه های 
انتخاباتی شــان کارناوال )رقص و موسیقی و آوازه خوانی و 

کباب خوری و تیراندازی( برگزار کردند. 
کســانی که دست در جیبشــان می کنند هم صالحیت 

می خرند هم کارناوال و هم رای.

برداشت ششم: مصباح و یزدی باز می گردند

اگر یادتان باشد استمرارطلبان برای حذف یزدی و مصباح 
از خبرگان در بیعت ۹4 حاضر شدند به دری نجف آبادی 
رای بدهنــد )پناه بــردن از مار به عقــرب(. در بیعت ۹۸ 
رژیم آنها را از حوزه های مشــهد و قم به مجلس خبرگان 
بازگرداند تا نشان دهد که حتی کوچک ترین دستاوردهای 

استمرارطلبان بی حاصل بوده است.

برداشت هفتم: بازار سیاست اقتدارگرا آهنربای پول های 
کثیف است

در بیعــت ۹۸ پول های کثیف برای خرید رای به ســوی 
کاالهای مورد نیاز مردم مثل بنزین رفت. صاحبان این پول 
ها می دانند که با اعطای چند لیتر بنزین می توان رای خرید 
و چنین کردند. در همیــن دوره برخی نامزدها برای رای 
جمع کردن چای و قهوه نیز دادند. در دوره های قبل بسته 
به شرایط کاالهای دیگری توزیع شده اند: خام یا پخته. در 
جمهوری اسالمی دیگر بدون هزینه کردن نمی توان رای به 
کیسه ریخت. از این جهت صندوق رای دیگر محلی نه برای 
تمرین دمکراسی،بلکه برای رقابت درونی قشر حاکم بر سر 

منابع عمومی و فساد است.  

برداشت هشتم: این »همه پرسی نظام« نیز به انجام رسید

جمهوری اسالمی نشان داده است که در بیعت ها »جبرا« 
پیروز است و بنابراین اکثریت مردم در هر شرایطی در بیعت 
شرکت کرده اند. نظام در هر بیعتی این را به اثبات می رساند 
چون بدان نیاز دارد. در بیعت ۹۸ نیز ســخنگوی شورای 
نگهبــان از پیش اعالم کرد که باالی 5۰ درصد شــرکت 
می کنند. مراکز نظرســازی رژیم )مثل ایسپا( نیز رقم 52 
درصــد را پیش از انتخابات اعالم کردند تا رای ســازی ها 
توجیه مناسبی داشته باشند. به همین دلیل مشارکت 25 
تا حداکثر 4۰ درصدی از پیش باالی 5۰ درصد اعالم شد. 
مقامات مربوطه )وزیر کشور و سخنگوی شورای نگهبان( 
در حالی که زمان رای گیری به پایان نرسیده بود باالتفاق 
این ســخن خالف واقع را تکرار کردند که میزان مشارکت 
همانند دوره ی قبل اســت تا جلوی گزارش های میدانی را 
بگیرند و مصلحت نظام مخدوش نشــود. همچنین پس از 
اعالم اعــداد ۱۱ و ۱۷ میلیونی در ســاعات ۳ و ۷ بعد از 
ظهر روز رای گیری اعالم میزان مشارکت متوقف شد تا در 

آشپزخانه نظام بتوانند آن را دستکاری کنند.  

برداشت نهم: انتظاری بیش از این نداشتند

براساس ماده ۸ قانون انتخابات مجلس و براساس اصالحیه 
۳/۳/۱۳۹5 ، فرد برنده در بیعت در مرحله  اول باید حداقل 
2۰ درصد از کل آرا را کسب کند. تا بیعت دور گذشته، این 
میزان 25 درصد بود. مشخص است که مقامات جمهوری 
اسالمی همیشه انتظار دارند که مشــارکت در رای دادن 
پایین بیاید چون خود بهتر از همه می دانند که کارنامه شان 
چگونه بوده اســت. آنها از فقدان مشــارکت در دوره های 
گذشــته درس می گیرند اما بخشــی  از رای دهندگان از 

بی نتیجه بودن رای خود درس نگرفته اند.  

برداشت دهم: بیعت تنفس مصنوعی است

جمهوری اســالمی در شرایط بسیار دشواری قرار دارد. نه 
تنها ذخایر ارزی به اتمام رســیده بلکه حکومت مشغول 
باال آوردن قرض خارجی است. بر اساس برخی تخمین ها 
قرض خارجی حکومت به حدود ۱۰ میلیارد رسیده است.  
نقدینگی در پایان آذر ۹۸ با رشد 2۸ درصد از مرز 226۳ 
هزار میلیارد تومان عبور کرد که به معنای چاپ بی دریغ 
اسکناس است و به تورم باال در سال بعد دامن خواهد زد )تا 
حدود ۳۰ درصد(. وضع خزانه ی حکومت آن قدر بحرانی 
است که شهرداری تهران ده میلیارد تومان برای برگزاری 
بیعت ۹۸ به دولت کمک کرد. در این شــرایط رمقی برای 
شــهروندان برای گرم کردن تنور بیعت باقی نمانده است. 
همان 5 تا ۱۰ درصدی که ریزه خوار حکومت هستند در 
این ماجرا شــرکت کردند. درسی که حکومت از این دوره 
باید بگیرد این است که وقتی جیب آن خالی است و چیزی 

گیر شهروندان نمی آید بر رای دادن اصرار نکند. 

جمهوری اســالمی در شرایط بسیار دشواری قرار 
دارد. نه تنها ذخایر ارزی به اتمام رســیده بلکه 
حکومت مشــغول باال آوردن قرض خارجی است. 
بر اساس برخی تخمین ها قرض خارجی حکومت به 
حدود ۱۰ میلیارد رسیده است.  نقدینگی در پایان 
آذر ۹۸ با رشد ۲۸ درصد از مرز ۲۲۶۳ هزار میلیارد 
تومان عبور کرد که به معنای چاپ بی دریغ اسکناس 
است و به تورم باال در سال بعد دامن خواهد زد )تا 
حدود ۳۰ درصد(. وضع خزانه ی حکومت آن قدر 
بحرانی است که شهرداری تهران ده میلیارد تومان 
برای برگزاری بیعت ۹۸ به دولت کمک کرد. در این 
شرایط رمقی برای شهروندان برای گرم کردن تنور 
بیعت باقی نمانده است. همان ۵ تا ۱۰ درصدی که 
ریزه خوار حکومت هســتند در این ماجرا شرکت 
کردند. درسی که حکومت از این دوره باید بگیرد 
این اســت که وقتی جیب آن خالی است و چیزی 

گیر شهروندان نمی آید بر رای دادن اصرار نکند. 

کامیار عالیی: مقامات ایران 
نمی خواهند بپذیرند 

که با شیوع گسترده کرونا 
روبرو هستند

با توجه به افزایش شــمار مرگ و میر در ایران در اثر 
ابتال به کووید ۱۹، ویروس کرونا، کارشناســان حوزه 
بهداشــت و درمان همگانی بر این باورند که شــمار 
مبتالیان در این کشور به مراتب بیش از آمار رسمی 

اعالم شده توسط دولت ایران است.
کامیار عالیی، یکی از این کارشناســان است که در 
گفت وگویی با کمپین حقوق بشــر ایران در روز 26 
فوریه )۷ اسفندماه( که در سایت انگلیسی این کمپین 
منتشر شده است، گفته مقامات ایرانی نمی خواهند 

بپذیرند  که با شیوعی گسترده روبرو هستند.
عالیی با اشــاره به این نکته که سیستم بهداشت و 
درمان ایران ظرفیت و ســاختارهای مقابله با شیوع 
ویروس کرونــا را دارد، می گوید، با این حال مقامات 
دولتی به دلیل »نگرانی های سیاسی«، امکانات خود را 

به سرعت و به طور مؤثر بسیج نکرده اند. 
عالیی که در زمینه ی گســترش برنامه های کاهش 
آسیب  در حوزه ی پیشگیری از بیماری  اچ آی وی/ایدز 
و دیگر بیماری های عفونی در ایران فعالیت کرده است 
در این باره می گوید: »از آنجا که آنها ]مقامات[ شیوع 
بیماری را در ایران پنهان کردند، دســتورالعمل های 
بهداشــتی به موقع به روز نشــده و کارکنان حوزه 
بهداشــت و درمان، آمــوزش چگونگی مقابله با این 
همه گیری را ندیده اند.« به گفته ی عالیی »هیچ کس 

برای مقابله آماده نبوده است.«
عالیی در مصاحبه با کمپین حقوق بشر ایران اظهار 
می کند که دلیل باالتر بودن میزان مرگ ومیر ناشی 
از ابتال به کووید ۱۹ در ایران از میانگین جهانی این 
است که دولت هنوز شمار واقعی مبتالیان را گزارش 

نکرده است.
در روزهای گذشته پرستاران بیمارستان های مختلف 
به نبود امکانات بهداشــتی الزم، فشار کاری و عدم 
اطالع رسانی شفاف درباره بیماری اعتراض کرده اند. 
این اعتراض ها در مواردی به رســانه ها راه یافته و در 
فضای مجازی خبرهای متعددی درباره پرســتارانی 

منتشر شده که در محل کار حاضر نیستند.
کریم عابدینی پرستار بیمارستان امام خمینی تهران 
از ناکارآمدی مسئوالن و نبود امکانات انتقاد کرده و 
معتقد است ادامه روند فعلی می تواند به ابتالی سایر 
بیماران بیمارســتان ها به ویروس کرونا از یک سو و 
افزایش مرخصی های اســتعالجی پرستاران و خالی 
شــدن بیمارســتان ها از کادر درمانی از سوی دیگر 

منجر شود.
»روزنامه نگاران مســتقل ایران« با بررسی وضعیت 
پرستاران در ۹ بیمارســتان در نقاط مختلف کشور 
گزارشــی منشــر کرده اند با عنوان »اینجا کسی به 
فکر پرســتاران نیســت«. در این گــزارش آمده در 
بیمارســتان های مورد بررســی کمبــود تجهیزات 
پیشگیری از آلودگی به ویروس برای کادر درمانی و 
خدماتی بیمارستان ها مشاهده شده و تعداد زیادی 
از پرســتاران گفته اند »عدم وجود امکانات ایمنی و 
حفاظت بهداشــت، آن ها را در معرض شدید ابتال به 
ویروس کرونا قرار داده است.« با وجود ارتباط برخی از 
پرستاران با بیماران مبتال، از آن ها تست کرونا گرفته 
نشده است زیرا مسئوالن وزارت بهداشت اصرار دارند 

»تنها از موارد شدید تست کرونا گرفته شود.«
در بســیاری از این بیمارستان ها پرســتارانی که با 
بیماران مبتال به ویروس کرونا دارند از زدن ماســک 

منع شده اند.
روزنامه نگاران مســتقل ایران به رســانه ها نیز انتقاد 
کرده انــد که »موارد دیکته شــده از ســوی وزارت 
بهداشــت و درمان و ســخنگویی دولت« را منتشر 
کرده و شــرایط واقعی را بازتاب نداده اند. حال آن که 
»بی خبری و پنهــان کاری بیش از پیش، جان کادر 
درمانــی و خدماتی مراکز بهداشــتی را در معرض 
خطر قرار داده است و احتمال ابتال از طریق خانواده 
پرستاران و وســعت گرفتن بیماری را بیشتر کرده 

است.«
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یک مجتمع با معماری استادانه

North Shore طراحی شده برای 

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

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

PRESENTATION
CENTRE

Designed by visionary Architect Foad Rafii- Rafii Architects Inc

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

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

Parkwestliving.ca 
info@parkwestliving.ca  |  604.770.1336

Klahanie Park

Future Belle Isle Park

Ambleside Beach British PropertiesPark Royal Shopping Centre
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Tel: 604.569.2080

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

Certified Immigration Consultant

Fax: 604.569.2018
Email: info@disimmigration.com

Skilled Worker

افت بازارهای سهام آمریکای شمالی
 به دلیل نگرانی از کروناویروس

مداد- به گزارش سی تی وی، با افزایش 
تعداد مبتالیان بــه کروناویروس در 
خارج از مرزهای چین، بازارهای سهام 
ایاالت متحده روز دوشــنبه  بدترین 
موقعیت را طی دو سال اخیر تجربه 
کردند و شاخص اصلی سهام کانادا نیز 

با افتی سه رقمی روبرو شد.
اس اند پــی/ ترکیبــی  شــاخص 
تی اس اکس )S&P/TSX( کانادا افتی 
2۹۸/4۷ واحدی داشــت. این میزان 
افت، بیشترین کاهش در این شاخص 
از ماه اوت سال گذشته به این سو به 
شمار می رود. در بازار بورس داو جونز 
نیویورک هم شاخص صنعتی با 6/۳ 
درصد افت روبرو شد. این شاخص با 
افت ۱۰۳5/46 واحدی به 2۷۹56/۹5 
واحد رسید. شاخص نزدک نیز چهار 

درصد )معــادل ۳۸۱/۷5 واحد( افت 
کــرد و روی ۹۱۹4/۸4 واحــد قرار 
گرفت. شــاخص اس اند پی 5۰۰ نیز 

افتی ۱۱۷/62 واحدی داشت.
ارزش هر دالر کانــادا هم به ۷5/۳۱ 
سنت آمریکا رســید، حال آنکه این 
میــزان بــرای روز دوشــنبه برابر با 
۷5/62 سنت بود. قراردادهای فروش 
نفت خام آوریل با کاهشی 5 درصدی 
روبرو شــد و با افت 2/۸6 دالری به 

5۰/52 دالر به ازای هر بشکه رسید.
قراردادهای فروش آتی طال در آوریل 
هم بــا افزایش 2۸/۷۰ دالری به رقم 
۱6۷۷/5۰ دالر در اونس معامله شد. 
قراردادهای آتی مس در مارس هم با 
کاهش ۳/5 ســنتی روی رقم 2/5۷ 

دالر به ازای هر پوند قرار گرفت.

کشف یک داروی گیاهی در مونترال برای درمان ویروس کرونا
داروی گیاهی جدیدی که شاید بتواند 
کروناویــروس را درمان کند: شــاید 
مونترال  بالینی  تحقیقات  موسســه 
IRCM  داروی درمان بیماری مسری 
ویروس کرونا را کشــف کرده باشد. 
رادیو کانادا با دکتر میشل کرتیئن که 
سرپرســتی گروه تحقیق کاشف این 
دارو را بــر عهده دارد، مصاحبه کرده 

است.
دکتر میشل کرتئین و گروه تحقیقات 
تحت هدایت وی فکر می کنند شاید 
یــک ماده گیاهــی بتوانــد در برابر 
ویروس کرونا تاثیری پیشــگیرانه و 
حتی شفابخش داشته باشد. این ماده 
از یک گیاه گرفته می شود! می توانیم 
آن را به راحتی کشت کنیم! این ماده 

در پیاز و سیر وجود دارد.
دکتر میشــل کرتیئــن تاکید کرد 
مقامات چین به این نتیجه رسیده اند 
که کوئرســتین باید بر روی بیماران 
آلوده به ویروس کرونا آزمایش شود. 
وی افزود حتی اگر نتیجه هم مطلوب 
نباشــد، با توجه به اپیدمی گسترده 
و خطرناکی که با آن روبرو هســتیم، 
امتحان کــردن این دارو به زحمتش 
می ارزد ضمن این کــه ما معتقدیم 
که احتمال مفید و موثر بودن آن نیز 

وجود دارد.
دکتــر کرتیئن تصریح کــرد از این 
مــاده گیاهی پیــش از این نیز برای 
درمان و پیشگیری ابوال و همچنین 
ویروس زیکا اســتفاده شده است. در 
ســال  2۰۱4 از آزمایــش این ماده 
در آزمایشــگاه ملی میکروب شناسی 
وینیپگ نتیجه بسیار خوبی حاصل 
شد. فقط این ماده در تغییر ساختار 

ویروس ابوال موثر واقع شد.
در این شرایط، روند آزمایشات بالینی 

احتماال به زودی در چین آغاز خواهد 
شــد چرا که قرص های آن توســط 
اداره دارو و غذای آمریکا تهیه شــده 
است. یک شرکت داروسازی کوچک 
سوئیسی نیز برای تهیه کوئرستین با 
دز بــاال تحقیقات خوبی انجام داده و 
آماده است این دارو را در اختیار چین 

قرار دهد.
به گفتــه دکتر کرتیئــن به محض 
این که قرص ها در اختیار چین قرار 
گرفت، آزمایشات بالینی روی یک هزار 

تردید کارشناسان نسبت به ظرفیت بیمارستان های کانادا در صورت شیوع کروناویروس
ایرونیا- متخصصان پزشــکی کانادا 
می گویند اتاق های اورژانس کشــور 
که از همین حاال بسیار شلوغ هستند 
در صــورت وقوع یک شــیوع واقعی 
و گســترده کروناویــروس جدید به 

مشکالتی جدی برمی خورند.
تا اینجــا ویروس نســبتا محدود به 
چین بوده و دلیل آن هم تا حدودی 
به خاطر اعمال یکــی از بزرگ ترین 
قرنطینه ها در تاریخ مدرن بوده است.

صدها بیمار سراســر کشور که تست 
بوده نشــان  ویروس شــان منفــی 
محدود  تالش هــای  کــه  می دهند 
کردن ویروس دارد آنطور که باید کار 
می کند. اما جدیدترین مورد کانادا در 
بریتیش کلمبیا نگرانی هایی را درباره 
این به وجود آورده که ویروس کجا و 
چطور دارد به خارج از کشور منتقل 
می شــود. بر خالف دیگر افرادی که 
ویــروس را از چیــن وارد کرده اند یا 
افرادی که اخیرا به چین ســفر کرده 
بودند، زنی سی و چند ساله که بیمار 
تشخیص داده شده ویروس را با خود 

از ایران آورده است.
دکتر ترزا تام افســر پزشــکی ارشد 
کانادا روز جمعه گفت: »هر مورد وارد 
شده ای مرتبط با ایران می تواند نشان 
از این داشته باشــد که بیشتر از آن 

چیزی که می دانستیم ویروس انتقال 
داده شده است.«

به گفته دکتر آیزک بوگوچ از شبکه 
سالمت دانشگاه تورنتو که متخصص 
بیماری های واگیردار است، وقتی که 
تعداد موارد ورودی به کشور به سرحد 
باید  خطرناکی برسد، رویکرد کشور 

تغییر کند. 
او گفــت: »هر سیســتم ســالمتی 
محدودیت های خود را دارد. سوال این 
است که اگر تعداد موارد بیش از حد 
بشود، تا چه حد می توانیم خودمان را 

تطبیق بدهیم؟«
بســیاری از پزشــکان اتاق اورژانس 
می گویند اتاق ها از همین حاال بیش از 
حد مراجعه کننده دارند و آن ها نگران 
هستند که اگر به طور ناگهانی تعداد 
موارد ورودی کروناویروس جدید زیاد 

بشود باید چه کار بکنند. 
دکتر الن دراموند از انجمن کانادایی 
پزشکان اورژانسی که با بیمارستانی 
در پــرت واقع در انتاریو کار می کند، 
می گوید نمی خواهد کسی باشد که 
ترس می پراکند، مخصوصا با توجه به 
تمام درس هایی که کانادا در گذشته 
از شــیوع ها یاد گرفتــه، اما واقعیت 
زندگی در اتاق اورژانس باعث می شود 

او تعلل کند.

درامونــد می گوید: »تجربــه روزمره 
ما در بیمارســتان های شلوغ و اینکه 
نمی توانیــم به صــورت روزانه بیمار 
درست را در تخت درست قرار بدهیم 
باعث می شود که واقع این مسئله را 
زیر ســوال ببریم که اگر یک جریان 
اپیدمیک شــدید رخ بدهد سیستم 

سالمت ما چطور عمل خواهد کرد.«
او فکر می کند اگر ویروسی مانند کرونا 
در گستره بزرگی پخش بشود می تواند 
اثر چشمگیری داشته باشد و احتماال 

باعث بشود جراحی ها کنسل شوند و 
بیماران با شرایط باثبات که در حالت 
معمول در بیمارستان باقی می مانند از 

بیمارستان مرخص شوند.
او گفت: »به نظرم اگر چنین وضعیتی 
بشود باید تصمیم های سختی درباره 
اینکه چه کســی زنده می ماند و چه 
کسی می میرد گرفته شود چون هم 
تخت های مخصوص و هم تخت های 
معمولی ما محدود هستند و احتماال 
شاهد جیره بندی خدمات مراقبت از 

سالمت می شویم.«
وی گفت شــاید به خاطر جمعیت 
کشــور که رو به مسن تر شدن است 
مشکل حتی جدی تر بشود. با استناد 
به موارد مشاهده شده در چین و دیگر 
کشورها، ویروس معموال تاثیر بیشتر 
روی افراد مسن می گذارد و همچنین 
مخصوصا بــرای افرادی کــه دیگر 
مشکالت ســالمتی دارند خطرناک 

است.
افراد مسن همچنین به خاطر اینکه 
معمــوال در سراســر کشــور تعداد 
تخت هــای مراقبــت طوالنی مدت 
محدود است حتی وقتی در وضعیت 
نسبتا باثبات هستند هم در بیمارستان 
باقــی می مانند. این باعث می شــود 
اتاق هــای اورژانــس نتوانند بیماران 
حــاد را از اورژانس بیرون ببرند و در 
بخش ها بستری کنند. این امر قابلیت 
بیمارستان برای مدیریت کردن موارد 

جدید را محدود می کند.
او همچنین اشــاره کــرد افرادی که 
نگران این هســتند که ممکن است 
کروناویروس جدید را گرفته  باشــند 
باید از قبل به بیمارستان زنگ بزنند 
تا بتوانند برای قرنطینه و درمان شدن 

iroonia.ca .قرار بگذارند

بیمار در شهر ووهان که منشاء ظهور 
و کانون شیوع ویروس کرونا محسوب 
می شود، انجام خواهد شد. قرار است 
به زودی این دارو از سوئیس به چین 

ارسال شود.
دکتر کرتیئن افزود: »قرار است اینجا 
در آزمایشــگاه موسســه تحقیقات 
بالینی مونترال ســالن ارتباط دایمی 
24 ساعته با چین ایجاد شود و نتایج 
تحقیقات و آزمایشاتی که در این باره 
انجام می شــود، هــر روز در اختیار 

رسانه ها قرار گیرد.«
ژو چن، پزشک چینی که قرار است 
در ایــن زمینــه مســئولیت ارتباط 
دایم با گروه پژوهشــگران کانادایی 
را بر عهده داشــته باشــد، یک دوره 
آموزشی در موسسه تحقیقات بالینی 
مونترال ســپری کرده و از دوستان 
شخصی دکتر میشل کرتیئن است. 
این امتیازی اســت که می تواند روند 
همــکاری بین دو گــروه تحقیقاتی 
کانادا و چین را تسهیل نماید. ژو چن 
همچنین از دانشگاه مونترال دکترای 

افتخاری دریافت کرده است.
اگر آزمایشات بالینی در این زمینه با 
نتایج مثبت همراه باشد، خیلی سریع 
برای تامین نیازهای بیماران در سراسر 
جهان، میلیاردها قرص تولید خواهد 

شد.
به گفته دکتر کرتیئن، درمان بیمار 
مبتال به کروناویروس با این قرص ها 
کــه روزانه بایــد چهار تــا از آنها را 
مصرف کند، تنهــا  5۰ دالر در روز 
هزینــه خواهد داشــت در حالی که 
آنتی ویروس های جدیدی که بیماران 
مصرف می کنند روزانه حدود ۱۰۰۰ 
دالر برای آنها هزینه دارد. با این حال 
دکتر کرتیئن در خصــوص کارآیی 
کوئرســتین در درمــان کووید-۱۹ 
جانب احتیــاط را رعایت می کند و 
اذعان دارد که از اپیدمی کروناویروس 
که به گفتــه وی روز به روز وخیم تر 

می شود، واقعا نگران است.
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آماده شدن کانادا برای مقابله با همه گیری کروناویروس
مقامــات کانادایــی می گویند که 
به  مبتالیان  تعــداد  افزایــش  با 
کروناویروس در کشور، خود را برای 
واکنش مناسب در برابر همه گیری 

این ویروس آماده می کنند.

مداد- به گزارش سی بی سی، ترزا تم 
)مسئول ارشد سالمت عمومی کانادا( 
اعالم کــرد که خطــر کروناویروس 
جدید که کووید-۱۹ نام گذاری شده و 
موجب مشکالت حاد تنفسی می شود، 
به ســرعت در حال تکامل است. او با 
اشاره به اینکه همه گیری کروناویروس 
بیشتر در استان هوبی چین بوده اعالم 
کرد که ویروس مذکور به ســرعت از 
طریق تماس بین افــراد در چندین 

کشور مختلف در حال شیوع است.
خانــم تــم روز سه شــنبه در یک 
کنفرانس رســانه ای گفت: »نشانه ها 
نگران کننده است و به این معناست 
که فرصت باقی مانده برای جلوگیری 
از شــیوع این ویروس در حال اتمام 
است. همچنین شواهد و قرائن به ما 
می گوید که کشــورهایی نظیر کانادا 
که تاکنون توانســتند چندین نمونه 
را شناسایی و مدیریت کنند باید در 
سطح حاکمیتی، اســتانی و نیز در 
ســطح خانوادگی و فردی از آمادگی 
الزم برای رویارویی با گسترش بیشتر 

برخوردار باشند.«

خطر فوری بله، همه گیری خیر

ســازمان بهداشــت جهانــی، خطر 
کروناویروس را یک خطر فوری برای 
سالمت عمومی دنیا اعالم کرد. با این 
وجود، این ســازمان هنوز این خطر 
را به عنوان یک مورد همه گیر اعالم 

نکرده است.
گســترش  رونــد  می گویــد  تــم 
کروناویروس همچنان نامشخص است 
و این امکان وجــود دارد که مواردی 
از ابتــال در کشــورهای دیگر وجود 
داشته باشد که به خاطر نبود ابزارهای 
مناســب، هنوز تشخیص و مدیریت 

نشده باشند.
کانــادا در ســال 2۰۰۹ یــک طرح 
واکنش در برابر بیماری های همه گیر 
را تدوین کرد. این طرح یک نقشــه 
راه برای هــر نوع واکنــش در برابر 
همه گیری گسترده در سطح ملی به 

شمار می آید.
این طرح شــامل انجام پژوهش های 
مضاعف و هماهنگــی در تالش های 
بین المللی برای دستیابی به واکسن 
هم می شــود. خانم تم می گوید این 
طرح می تواند بــه افزایش توانمندی 
فعاالن حوزه سالمت برای تست های 
آزمایشــگاهی و نیز دسترســی به 

تامین  بیانجامد.  ابزارهای تشخیصی 
مواد و محصوالت مورد نیاز و ضروری 
نیز از دیگر مواردی اســت که در این 
طرح به آن اشاره شده است. خانم تم 
می گوید چه سازمان بهداشت جهانی 
کروناویــروس را به عنــوان وضعیت 
همه گیــری اعالم کند یــا نه، در هر 
صورت کانادا مســیر مشخصی را در 

پیش خواهد کرد.
پتی هجدو )وزیر سالمت فدرال( روز 
دوشنبه  گفت که اگر سازمان بهداشت 
جهانی همه گیری کروناویروس اعالم 
کند، محدودیت هایی در سفرها اعمال 

خواهد شد.
او گفت که با از دســت رفتن فرصت 
موجود بــرای کنتــرل کرناویروس 
در ســطح جهانی، توجه ما بیشــتر 
بــه آمادگی ملــی و اینکه چه کاری 
می توانیم برای آمادگی بیشــتر نظام 
ســالمت و زیرســاخت هایمان برای 
کانادایی ها به انجام برسانیم، معطوف 

می شود.«
اما با وجود افزایش تعــداد قربانیان 
و مبتالیان بــه کروناویروس جدید، 
دبیرکل ســازمان بهداشــت جهانی 
می گوید که کاهش آمارها در چین، 
موجب امید مقامات کشــورها شده 
است. او اعالم کرد که اوج همه گیری 
کروناویروس در بــازه 2۳ ژانویه تا 2 
فوریه بود و از آن پس، روند گسترش 

این بیماری ُکندتر شده است.
دبیرکل ســازمان بهداشــت جهانی 
همه گیر  اعــالم  می گوید  همچنین 
شــدن با نشــدن کرونایــروس به 
ارزیابی هــای آینده از شــیوع آن در 
کشورهای مختلف، شدت بیماری و 
نیز اثرات آن بر جامعه بشری بستگی 
دارد. او گفت: »در حال حاضر، شاهد 
شیوع گسترده ویروس در دنیا نیستم 
و همچنین شدت باالی بیماری و یا 

مرگ گسترده را نیز نمی بینیم.«

احتمال اعالم همه گیری کروناویروس

دبیرکل ســازمان بهداشت جهانی با 
اشاره به اینکه کروناویروس می تواند 
همه گیر شــود گفت کــه هنوز این 
ویروس به اندازه ای خطرناک نیست 
که بتواند چنیــن وضعیتی را ایجاد 
کند. سازمان بهداشت جهانی می گوید 
اعالم تبدیل همه گیــری کنوین به 
همه گیر موجب ایجاد ترس های بی جا 

در مردم جهان می شود.
خانم تــم نیز بر این باور اســت که 
هــدف کنونــی، کاهــش ســرعت 
گســترش ویروس است، ولی از آنجا 
که کشــورهای زیادی هســتند که 
افراد دارای نشانگان خفیف و یا بدون 
نشانگان را به عنوان افراد آلوده اعالم 
می کنند، کار پیش روی دشوار شده 

است.
کانادا تاکنون در شناسایی موارد مبتال 
به کروناویــروس که از خارج از کانادا 

وارد کشور شــده بودند موفق عمل 
کرده است. با این وجود، آمادگی برای 
ســناریوهای بعدی که ممکن است 
روی دهد، داستانی دیگر است که باید 

به آن توجه شود.
خانم تم می گوید افزایش تدابیر ایمنی 
در مرزها و آگاهی دادن به مسافرانی 
که از کشــورهای دیگــر وارد کانادا 
می شوند از جمله اقداماتی است که 

باید صورت گیرد.
نشنال پست نیز به تازگی از شناسایی 
یازدهمین مــورد از کروناویروس در 
کانادا خبر داد. تست کروناویروس یک 
مرد چهل و چند ســاله در بریتیش 
کلمبیا به تازگی مثبت اعالم شد. این 
مرد از نزدیکان خانم ایرانی تباری بود 
که چندی پیش و پس از بازگشــت 
از ســفر به ایران، دچار نشانگان این 
ویروس شد. به این ترتیب، تعداد افراد 

مبتالیان در کانادا به ۱۱ نفر رسید.

کانادایی های گرفتار در ایران
 از اتاوا درخواست کمک کردند

به گزارش هفته، به نقل از الپرس،2۳  فوریه کلمانتین فراتون و شــوهرش 
به اتفاق ســه دختر 2۰ ماهه، 6 ساله و ۸ ساله شان آماده بودند تا با پرواز 
کبک– پاریس شــرکت ایرترانست به فرانسه ســفر کنند. اما خوشحالی 
ســفر دو هفته ای کلمانتین و خانواده اش به فرانسه به محض این که وارد 
هواپیما شدند، به کابوس تبدیل شد. مسئوالن ایرترانست اعالم کردند لیال 
دختر بیست ماهه این خانواده که تب داشت و سرفه می کرد، اجازه حضور 
در هواپیما را ندارد. دبی کابانا ســخنگوی شرکت ایرترانست در گفتگو با 
الپرس اعالم کرد وضعیت جسمانی نوزاد می توانست برای دیگر مسافران و 
خدمه هواپیما خطرناک باشد. ضمن این که مسافران نیز با شنیدن صدای 
ســرفه های کودک نارضایتی خود را اعالم کرده بودند. به این ترتیب کل 
خانواده فراتون در حالی که دختر هشــت ساله شان گریه می کرد، مجبور 
شدند از هواپیما پیاده شوند. ایرترانست پول بلیط خانواده فراتون را مسترد 
نکــرد و تاریخ دیگری را هم بــرای پرواز آن ها تعیین نکرد به همین دلیل 
کلمانتین و خانواده اش با سرخوردگی تمام مجبور شدند از سفرشان چشم 
پوشــی کنند. در نهایت پس از مصاحبه رادیو کانادا با اعضای این خانواده، 

ایرترانست اعالم کرد پول بلیط این خانواده را به آن ها باز می گرداند.

اخراج یک نوزاد از پرواز ایرترانست
 از بیم کروناویروس

شــماری از اتباع کانادا که به علت بحران شیوع ویروس کرونا در ایران گیر 
کرده اند، برای بازگشت به کانادا از اتاوا درخواست کمک کردند.

به گزارش هفته، به نقل از الپرس، اتباع کانادایی حاضر در ایران به اتاوا اعالم 
کرده اند در حالی که ایران با شــیوع ویروس کرونا مواجه شده و خطر ابتال به 
این بیماری آنها را نیز تهدید می کند، هیچ راهی برای خارج شــدن از ایران 
و بازگشت به کانادا ندارند. این گروه از اتباع کانادا از اتاوا درخواست کرده اند 
برای بازگشت به کانادا به آنها کمک کند یا دست کم این که در مدت حضور 

آنها در ایران خدمات کنسولی به آنان ارائه نماید.
دولت فدرال کانادا تاکنون بیش از پانصد تن از اتباع خود و خانواده های آنها 
را از کشورها و مناطقی که تحت تاثیر کووید-۱۹ قرار گرفته اند، تخلیه کرده 
و به کشور بازگردانده است. بیشتر اتباع کانادایی بازگردانده شده به کشور در 
ووهان چین و همچنین کشتی تفریحی دایاموند پرینسس بودند. شهر ووهان 
در استان هوبی چین منشاء ظهور و کانون اصلی شیوع ویروس کرونا محسوب 
می شود و کشتی تفریحی دایاموند پرینسس با بیش از سه هزار سرنشین از 
جمله ده ها کانادایی به علت شیوع کروناویروس در میان مسافران آن دو هفته 

در ساحل یوکوهاما ژاپن قرنطینه بود.
مشهود ناصری، شصت و چهار ساله اعالم کرد هفته گذشته پس از شنیدن 
خبر فوت مادرش به ســرعت خود را به ایران رسانده تا در کنار خانواده اش 
باشد. وی باید دوم مارس به تورنتو بازگردد؛ اما با توجه به بحران ویروس کرونا 
نمی تواند از ایران خارج شــود. ناصری در تماسی تلفنی از خانه پدری خود 
در تهران گفت: »امروز سه شنبه بیست و ششم فوریه به من خبر دادند که 

پروازم لغو شده است.«
قــرار بود وی از تهران به دبــی در امارات عربی متحده پرواز کند، از آنجا به 
نیویــورک برود و ازنیویورک به تورنتو بیاید؛ امــا امارات عربی متحده همه 
پروازهای خود را از ایران به مدت دست کم یک هفته به حال تعلیق درآورده 

است.
شیوع ویروس کرونا در ایران همچنین موجب شده است چندین کشور که با 
ایران مرز مشترک زمینی دارند، مرزهای خود را با این کشور ببندند و اجازه 
ورود هیچ فردی از ایران را به خاک خود ندهند. برخی کشــورهای دیگر نیز 

سفرهای هوایی خود به ایران یا از این کشور را به شدت محدود کرده اند.
اما مشــکل اصلی این اســت که کانادا از ســال 2۰۱2 در ایران نمایندگی 
دیپلماتیــک ندارد. طبق اعالم دولت فدرال کانادا، ســفارت کانادا در آنکارا، 
پایتخت ترکیه، مسئولیت ارائه خدمات به آن دسته از کانادایی هایی را دارد که 
به ایران سفر می کنند. ضمن این که در هشت سال گذشته سفارت ایتالیا در 
تهران حافظ منافع کانادا در ایران بوده و در صورت نیاز حمایت های کنسولی 

الزم را به اتباع کانادایی حاضر در خاک ایران ارائه کرده است.
اما مشــهود ناصری می گوید برای دریافت کمک های کنســولی به منظور 
بازگشت نزد همسر و فرزندانش در کانادا واقعا نمی داند به کجا و چه کسی 

مراجعه کند: »هیچ جا و هیچ کس نیست که به ما کمک کند.«
کنگره ایرانیان کانادا از دولت فدرال کانادا خواسته است ارائه خدمات کنسولی 

در ایران را از سر گیرد.
مشــهود ناصری خاطرنشان کرد اوضاع در تهران ملتهب است و برخی اتباع 
کانادایی حاضر در ایران ناامیدانه تالش می کنند به کانادا بازگردند. آنها همه 
راه ها و گزینه های ممکن را امتحــان می کنند: »کرایه یک قایق در یکی از 
کشورهای عرب حوزه خلیج فارس یکی از این راه ها است که البته مطمئن 

نیستند موثر و کارساز واقع شود.«
پتی هجو، وزیر بهداشت فدرال کانادا اعالم کرد: »با توجه به گستردگی شیوع 
ویروس کرونا در عرصه جهانی، تالش ها برای بازگرداندن کانادایی ها به کشور 

محدود است.«
وزیر بهداشــت فدرال کانادا تاکیــد کرد: »در شــرایط کنونی تالش برای 
بازگرداندن اتباع کانادا به کشــور کاری دشوار است. ما باید به خاطر داشته 
باشــیم که این کار مستلزم منابع زیاد اســت در حالی که دولت باید منابع 

موجود را برای حل مشکالت و نیازهای داخل کشور متمرکز کند.«
در شرایطی که همه کانادایی های بازگردانده شده از ووهان چین با اتمام دوره 
قرنطینه شان در پایگاه نظامی ترنتون در انتاریو مرخص شده اند، گروهی شامل 
تقریبا 5۰ کانادایی که همچنان در چین حضور دارند خواستار آن هستند که 

دولت فدرال کانادا برای بازگرداندن آنها یک هواپیمای دیگر کرایه کند.
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کالهبرداری با آگهی جعلی
 فروش و اجاره ملک

مداد- شــیوه های کالهبــرداری در 
بازار امالک در کانادا بســیار متنوع 
اســت. با وجود اینکه هدف بسیاری 
از این شیوه ها معموال به دام انداختن 
مهاجــران تازه وارد اســت، اما حتی 
شهروندان قدیمی تر هم از گزند این 
روش ها در امان نیستند. یکی از این 
شیوه ها، استفاده از آگهی های جعلی 

برای فروش یا اجاره ملک است.
در این شیوه، ابتدا خانه مورد نظر در 
 )Kijiji( سایت هایی نظیر کی جی جی
درج می شود. قیمت تعیین شده برای 
خانه معموال آن قدر پائین اســت که 
متقاضــی را به تماس با آگهی دهنده 
مالک نما تشــویق کنــد. البته این 
آگهی دهندگان کالهبــردار به همه 
جزئیــات دقت می کننــد و معموال 
اطالعات و تصاویــر مربوط به ملک 
مورد نظــر را از منابع معتبر دیگری 
برداشــته و در آگهی قرار می دهند. 
به این ترتیب، طعمه آماده شــده و 
همه چیز آماده به دام انداختن قربانی 

می شود.
متقاضــی از همــه جــا بی خبر با 
آگهی دهنــده کالهبــردار تمــاس 
می گیرد. فرد کالهبردار معموال خود 
را صاحب ملک و گاهی مشاور امالک 
معرفی می کند و بــه تماس گیرنده 
می گوید که امــکان حضور در خانه 
مورد نظر فعال برایش ممکن نیست، 

ولی می تواند قرارداد اجاره را در جایی 
دیگر امضاء کند و تســویه حساب را 
انجام دهد. اگر متقاضی اجاره این ادعا 
را باور کند، پــس از پرداخت ودیعه، 
دریافت کلید و مراجعه به خانه مورد 
نظر، متوجه می شود که سرش کاله 

رفته است.
شیوه های مختلفی برای کالهبرداری 
در بازار امالک کانادا وجود دارد. این 
شیوه ها فقط مهاجران تازه وارد را هدف 
قرار نمی دهد. شاید کانادایی هایی که 
سال ها در این کشور حضور داشته اند 
نیز قربانی آن شوند. آگهی جعلی برای 
فروش یا اجاره ملک یکی از رایج ترین 

این شیوه های کالهبرداری است.
این نوع کالهبرداری هــا معموال در 
شهرهای بزرگ کانادا روی می دهد. 
صاحبان امالک معمــوال نمی توانند 
کاری در برابــر ســرقت عکس های 
ملک و اطالعات آن صورت دهند. به 
همین دلیل، توصیه می شود تصاویری 
که در سایت های مختلف آگهی قرار 
می دهید، دارای نوشــته برجســته 

)واترمارک( باشد.
همچنین به متقاضیان خرید یا اجاره 
هم توصیه می شود که در برخورد با 
قیمت های پائین و یا عبارت هایی که 
نشانگر تصمیم مالک برای فروش یا 
اجاره فوری هستند، احتیاط بیشتری 

از خود نشان دهند.

پژوهشگران کانادایی: آمار واقعی ابتال به کرونا در ایران، 
به مراتب بیشتر از آمار رسمی است

مداد- نگاهی به نسبت تعداد مبتالیان 
به کروناویروس جدید )که کووید-۱۹ 
هم نامیده می شود( به تعداد قربانیان 
آن در سراســر جهان از یک نسبت 
تقریبا مشخص پیروی می کند. با این 
وجود، این به نظر می رسد این نسبت 
در آمارهــای اعالمی از ســوی ایران 

وجود ندارد.
از ســویی دیگر، شناســایی چندین 
مسافر مبتال به این ویروس که از ایران 
به کشورهای دیگر رفته بودند این ظن 
را تشــدید کرد که آمار اعالم رسمی 

ایران، چندان مطابق واقعیت نیست.
چند پژوهشگر کانادایی معتقدند رقم 
تخمینی ابتال به کروناویروس در ایران 
احتماال باید به طور متوسط حدود ۱۸ 

هزار مورد باشد.
اســتار در مقاله ای به بررســی این 
موضوع و نتایج پژوهشی که در همین 

زمینه انجام یافته می پردازد.
بر اساس یک گزارش تحقیقی که به 
تازگی توســط پژوهشگران کانادایی 
منتشر شده، تعداد واقعی مبتالیان به 
کروناویروس در ایران ممکن است از 
۱۸ هزار مورد هم بیشــتر باشد. این 
گزارش حاکی از آن است که وضعیت 
شــیوع کروناویروس در ایران، 2۰۰ 
برابر بیشتر از آمارهای رسمی دولتی 
است. این وضعیت می تواند پیامدهایی 

ناگوار را برای سراسر جهان به همراه 
داشته باشد.

ایزاک بوگوچ )متخصص بیماری های 
عفونی در بیمارستان عمومی تورنتو 
و اســتاد دانشــگاه تورنتــو( یکی از 
این پژوهشــگران است. دکتر بوگوچ 
می گوید: »گســتره واقعی شیوع این 
ویروس نه تنها برای مردم ایران، بلکه 
بــرای کانادایی ها و همه مردم جهان 
نگران کننده است. ما به هم پیوسته 

هســتیم و به همین دلیل، این فقط 
مشکل ایرانیان نیست.«

کارشناســان می گویند نگران تعداد 
باالی مبتالیــان در ایران و عدم درج 
آن در گزارش های رســمی هستند. 
عدم مدیریت این ویــروس در ایران 
می تواند پیامدهایی منفی را به همراه 
داشته باشد و تالش های صورت گرفته 
برای مهار کووید-۱۹ در سطح جهانی 
را با چالش روبرو کند. ایران مرزهای 
مشترک با روابط نزدیکی با کشورهایی 
نظیر عراق، افغانستان و سوریه دارد و 
هیچ کدام از این کشورها از ظرفیت 
الزم برای شناســایی و مدیریت افراد 

مبتال برخوردار نیستند.
یک تیم از متخصصان عفونت شناسی 
و نیز کارشناسان مدل سازی ریاضی 
چند روز پیش به بررســی آمارهای 
ارائه شده از سوی ایران و بررسی ابعاد 
واقعی شیوه گسترش کووید-۱۹ در 
این کشور پرداختند. نتایج این مطالعه 
دیروز )سه شنبه( منتشر شد. البته این 
پژوهش هنوز توسط سایر پژوهشگران 
مورد بررسی قرار نگرفته و به همین 
دلیل، در هیچ ژورنال علمی هم چاپ 
نشده اســت. گفتنی است بخشی از 
داده هــای اولیه ایــن تحقیق به آمار 
مبتالیان در سراسر جهان که منشاء 

آنها ایران بوده اختصاص داشت.
ایرانی تبار  یک خانم سی وچند ساله 
که چنــدی پیش از ایــران به کانادا 
بازگشــته بود، اولین مــورد آلودگی 
فردی در خــارج از مرزهای چین به 
شــمار می رفت. این خانم، پنجمین 

مورد آلودگی در کانادا اعالم شد.
دکتــر بوگوچ درباره ایــن تحقیق و 

نتیجه ای که می تــوان از آن گرفت 
می گوید بر این باور اســت که زنگ 

خطر به صدا درآمده است!
یکی دیگر از پژوهشــگران این تیم 
هم می گوید: »وقتی در آمار رســمی 
ایران اعالم می شود که فقط 5 مورد 
آلودگی وجــود دارد، احتمال اینکه 
یکی از آنها در جمعیت ۸۱ میلیونی 
کشور، سوار هواپیما شود چقدر است؟ 
این احتمال بسیار پائین است. وقتی 
شــاهد ورود یک فرد آلــوده از یک 
منطقه به منطقه ای دیگر هستیم، این 
معموال بدان معناست که منطقه مبدا 
از آلودگی گسترده ای برخوردار بوده 

است.«
این تیم تحقیقاتی از داده های پروازی 
و نیز گردشــگری برای مدل ســازی 
گستره آلودگی به کووید-۱۹ در ایران 
استفاده کردند. گفتنی است چندین 
کشــور دیگر از جمله امارات متحده 
عربی، کویت، بحرین، افغانستان، عراق 
و لبنان هم اعالم کردند که چند نفر از 
شهروندان شان که به کووید-۱۹ آلوده 
شده بودند، به ایران سفر کرده بودند.

حجم ســفرهای هوایی بین کانادا و 
ایران بسیار محدود است. کانادا از نظر 
حجم سفرهای هوایی، جایگاه سی و 
یکم را در میان مقاصد پروازها از ایران 

دارد.
مســاله اینجاســت که برخی از ۱۰ 
شهری که بیشترین سفر هوایی بین 
آنها و شهرهای ایران برقرار است، فاقد 
امکانات بهداشتی و تشخیصی مناسب 
هســتند. همه اینها گویای این است 
که احتماال گسترش کروناویروس در 

ایران به مراتب بیشتر باشد.
مدلســازی آماری صورت گرفته در 
این پژوهش نشان داد رقم واقعی ابتال 
به کروناویروس در ایران احتماال ۱۸ 
هزار و ۳۰۰ مورد باشد که البته طبق 
منحنی آماری می تواند بین حداقل 
2۷۷۰ مورد یا حداکثــر 5۳ هزار و 
4۷۰ مورد را در بر گیرد. عدم قطعیت 
اطالعات مورد اســتفاده بــرای این 
تحقیق، دلیل زیاد بودن بازه احتمال 
خطــا در این پژوهش اســت. با این 
وجود، حتی رقم حداقلی اعالم شده 
نیز به مراتب بیشــتر از آمار اعالمی 
از سوی دولت ایران است. همچنین 
این وضعیت ســبب می شود کنترل 
شیوه کروناویروس در ایران به مراتب 

دشوارتر شود.
پس از انتشــار این آمار، کشورهای 
مختلفی اعالم کردند که مســافرانی 
از ایــران به این کشــورها، مبتال به 

کووید-۱۹ بودند

دولت بریتیش کلمبیا برای بی خانمان ها »سرپناه پیشرفته« خواهد ساخت 
ایرونیــا- با اجرا شــدن طرح جدید 
حمایت از بی خانمــان ها، بریتیش 
کلمبیا  نخستین استان کشور خواهد 
بود که سرپناه پیشرفته برای مقابله با 

مشکل بی خانمان ها می سازد. 
به گفته سلینا رابینسون وزیر مسکن 
و امور شهرســازی »مدل ســرپناه 
پیشرفته« نخســتین از نوع خود در 
کاناداســت که از برنامه ای مشابه در 
الگوبرداری شده  فرانسیســکو  سان 

است .
رابینسون به سی بی سی گفت: ما این 
ایــده را برای بریتیش کلمبیا تنظیم 
کردیم. ما بــه دنبال راه های ابتکاری 
برای حمایت از افرادی هســتیم که 
هنوز نیاز به مسکن دارند و این یک 

گام اولیه است. 
هر مرکــز دربرگیرنده 6۰ تختخواب 
خدماتی اضافه برای کمک به افرادی 
است که در خیابان ها زندگی می کنند. 
رابینسون گفته است : این راهی برای 
آوردن همه منابع به یک مکان است تا 
بتوانیم به حمایت از مردم ادامه دهیم. 

وی افزوده است: در عین حال باید این 
اطمینان حاصل شــود که آنها دارای 
هویت هســتند، ثبت نام می شوند و 
درموردشان  بهداشــتی  کنترل های 
اعمال می شــود. این امر به شناسایی 
سرویس هایی که می تواند در دسترس 

آنها باشد، کمک می کند. 
سرمایه جدید برای این امر در بودجه 
روز سه شنبه با تخصیص 5۰ میلیون 
دالر برای بی خانما ن ها در ســه سال 

آینده،  دیده شد.دولت استانی هنوز 
جزییات زمان و مکان ساخت مراکز را 

اعالم نکرده است .
این ایده توســط یک بی خانمان در 
ونکوور مورد تحســین قــرار گرفت.  
 Union ســخنگوی  هانــکا  جرمی 
Gospel Mission در این باره گفته 
است: طرح ساخت این سرپناه ها اگر 
بدرستی صورت گیرد می توانند بسیار 

موثر باشد.

او گفت 2 هزار واحد مسکونی مطابق 
با این معیارها که در گستره استانی 
ســاخته شده اند مفید هســتند، اما 
یادآوری کرد که هنوز حدود ۷ هزار 
بی خانمان در سطح بریتیش کلمبیا 

وجود دارد. 
هانکا گفت: این نیــاز اکنون فراتر از 
پاسخ جمعی ماســت… و ما از نظر 
تعداد افــراد بی خانمان هنوز از بازی 

عقب هستیم. 
وی ابراز خوشــحالی کرد که ببیند 
دولــت نئودمکــرات بــه تعهد ۱۰ 
ساله اش برای ساختن ۱۱4 هزار واحد 
از خانه های ارزان قیمت ادامه بدهد، 
اما می گوید ایــن حرکت باید تداوم 

داشته باشد. 
هانکا گفت: ما اکنون برای چند سال 
آینده شــانس خوبی داریــم تا این 
جریان بی خانمان هــا را که در چند 
سال اخیر داشته رشد می کرده تغییر 
بدهیم. بیایید پدال را فشار دهیم. این 

پیام واقعی ما خواهد بود. 
iroonia.ca
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پرسش ها و پاسخ ها 
آمادگی برای مواجهه 

با کروناویروس در کانادا 
مــداد- از روز  سه شــنبه مقامــات 
بهداشــتی کانادا روی یک نکته مهم 
تاکیــد دارنــد. دوران تــالش برای 
از ورود کروناویروس به  جلوگیــری 
کانادا گذشــته است. حاال باید انرژی 
خود را روی چگونگی مواجه شدن با 

این همه گیری متمرکز نمود.
یکی از مهمترین نکته هــا در روبرو 
شــدن با چنین تهدیدی، داشــتن 
آمادگــی ذهنــی کامل اســت. اما 
کروناویروس پدیده ی جدیدی است و 
اطالعات الزم برای درگیر شدن با آن 
اندک است. شاید به همین علت است 
که تلویزیون »سی.بی.ســی« تالش 
کــرده تا به برخی از این پرســش ها 

پاسخ دهد.
گسترش و همه گیری ویروس کرونا 
در نهایت باعث شد تا کانادا تصمیم 
بگیرد که خود را برای این همه گیری 
آماده نماید. در این میان پرسش های 
متعددی مطرح است و سردرگمی به 
بزرگ ترین دشمن مردم تبدیل شده 
اســت. اگر این روزها با خانواده های 
خود در ایــران در تمــاس بوده اید، 
حتمــا متوجه ترس بیــش از حد یا 
آسایش نگران کننده آنها شده اید. در 
چنین شرایطی، اطالعات غلط از خود 
ویروس نیز خطرناک تر عمل می کند. 
خــواه در جهت ترســاندن و ایجاد 
وحشت باشــد و خواه در جهت آرام 
کردن بیش از حد و از بین بردن توجه 
مردم به خطر یک همه گیری جهانی!

متن حاضر ترجمــه آزاد خالصه ای 
از این گفتگــوی تلویزیونی با مایکل 
گاردام، پزشک کنترل عفونت و رئیس 
بیمارستان Humber River در شهر 

تورنتو است.

سازمان بهداشت جهانی ابتدای این 
هفته تشکیل جلسه داد تا تصمیم 
بگیرد که ایــا کروناویروس را یک 
خیر،  یا  بنامد  جهانی«  »همه گیری 
هنوز هم گویا در این مورد به توافق 
نرسیده اند. آیا نامیدن این بیماری به 
عنوان »همه گیری جهانی« اهمیتی 

دارد؟
بله خیلی مهم است. اما اینکه سازمان 
کروناویروس  بهداشت جهانی شیوع 
را همه گیری جهانی نام نگذاشــته، 
به این دلیل نیســت که این ویروس 
هنوز جهانی نشده. البته که شده. اما 
سازمان بهداشت جهانی یک سازمان 
کامال سیاســی اســت و آنها نگران 
عواقب صدور چنین بیانیه ای هستند. 

اما مزایای نامیدن این همه گیری به 
عنوان »همه گیری جهانی« این است 
که ما دیگر دســت از بازی با کلمات 
و تمرکز روی این کشور یا آن کشور 
برمی داریم و تمرکزمان را روی جهان 
متمرکــز می کنیم. بــا »همه گیری 
جهانــی« نامیدن این بیمــاری، ما 
دست از کنترل ملیت های درگیر که 
لیست آنها هر روز در حال گسترش 
است برمی داریم و مشکل را به شکل 
جهانی نگاه خواهیــم کرد  به دنبال 

راه حل خواهیم گشت.
االن تقریبا دیگر غیرممکن است که 
بتوان جلوی ورود کروناویروس را به 
کانادا گرفت. در چنین شرایطی پیام 
باید از »همه چیز تحت کنترل است« 
به »کمربندها را سفت کنید« تغییر 
کند. بنابراین باید خودمان را برای این 
حقیقت که افراد بیمار خواهند شــد 
و نخواهند توانست در سر کار حاضر 
بیمارستان ها  شوند وبرای زمانی که 
دچــار ازدحام شــوند، و مــدارس و 
تجمعات بزرگ تعطیل شوند، آماده 

کنیم.

اعالم  آخرین  بگویم  درســت  اگر 
»همه گیــری جهانــی« مربوط به 
آنفوالنزای  همه گیری  و   ۲۰۰۹ سال 
H1N1 بود. اصال »همه گیری جهانی« 

چیست؟
»همه گیری جهانــی« همانطور که 
از نامش پیداســت، شیوع یک عامل 
آلوده کننده در سطح جهانی است و 
آنفوالنــزای H1N1  به معنی واقعی 
کلمه »همه گیری جهانی« بود اما یک 
نکته اینجا وجــود دارد. مردم عموما 
فکر می کنند یک بیماری عفونی باید 
مرگ آفرین باشد تا اعالم »همه گیری 
جهانی« شود اما این درست نیست. 
تعریف این واژه به شکل مختصر این 
است که یک بیماری در سراسر دنیا 
پخش شــده که هنوز تحت کنترل 
قرار ندارد. سازمان بهداشت جهانی در 
سال 2۰۰۹ به خاطر اعالم H1N1 به 
عنوان یک »همه گیری جهانی« مورد 
انتقاد قرار گرفت چون خیلی ها معتقد 
بودند آن موضوع فقط یک آنفوالنزای 
فصلی بوده و بــا توجه به آن تجربه، 
سازمان بهداشت جهانی این بار و در 
خصوص کروناویروس دارد کمی تعلل 

می کند.

شنیدیم  مسئوالن  از  سه شنبه  روز 
که کانادا باید از نظــر ذهنی برای 

ایــن همه گیری آماده شــود، اگر 
کروناویــروس »همه گیری جهانی« 
اعالم شود، چه چیزی در آماده سازی 

کانادا تغییر می کند؟
در آن صورت کل ماجرا تغییر می کند. 
ما االن تــالش داریم تا ورود ویروس 
به کانادا را کنترل و محدود کنیم اما 
اگر این بیماری »همه گیری جهانی« 
اعالم شود، ما به جای صرف هزینه در 
آن بخش، تالش خواهیم کرد تا برای 
پذیرش این بیماری در جوامع کوچک 
و بزرگ خود آماده شویم. االن تقریبا 
دیگر غیرممکن است که بتوان جلوی 
ورود این ویروس را به کانادا گرفت. در 
چنین شرایطی پیام باید از »همه چیز 
تحت کنترل است« به »کمربندها را 
سفت کنید« تغییر کند. بنابراین باید 
برای این حقیقت آماده شویم که این 

بیماری بین خودمان در کانادا شیوع 
پیدا خواهد کرد و افراد بیمار خواهند 
شد و نخواهند توانســت در سر کار 
حاضر شوند. بنابراین باید آماده باشیم 
برای زمانی که بیمارســتان ها دچار 
ازدحام شــوند، افراد نتوانند سر کار 
حاضر شوند، مدارس و تجمعات بزرگ 
تعطیل شوند همانطور که تعدادی از 
کشورها طی این مدت همین کارها را 
کرده اند. تا امروز ما فقط شاهد بوده ایم 

اما کانادا باید آماده بحران باشد.

با این حساب افراد و شرکت ها از االن 
باید از نظر فکر خودشــان را آماده 
کنند برای اینکه از خانه کار کنند، 
کودکان به مدرســه نروند و اینجا 
یک سوال مهم مطرح می شود. اگر 
قرار باشد خودمان را برای دو هفته 

در خانه قرنطینه کنیم، ایا الزم است 
مایحتاج اولیه مورد نیاز خود را انبار 

کنیم؟
وقتی به افراد می گویید که بهتر است 
برای دو هفته خودتــان را قرنطینه 
کنید، یکی از اولین دغدغه ها تامین 
مایحتــاج روزانه اســت که برخالف 
عادت همیشگی ما برای خرید روزانه 
اســت. البته ما در کانادا هنوز به آن 
مرحله نرسیده ایم اما شاید ظرف چند 
هفته آینده این اتفاق بیفتد و در آن 
صورت بهتر است برای قرنطینه ی دو 

هفته ای آماده باشیم.

آیا اگر کســی یکبار به این ویروس 
آلوده شــده و جان سالم به در برده 
باشد، آیا فرد مورد نظر نسبت به این 

ویروس ایمنی پیدا کرده است؟
راســتش ما هنوز پاسخ این پرسش 
را نمی دانیــم. در حال حاضر به نظر 
می رسد که این ویروس تقریبا پایدار 
است و مثل ویروس انفوالنزا، جهش 
ژنتیکــی خاصی در آن دیده نشــده 
و بنابرایــن با دقت خوبــی می توان 
ادعا کرد که اگر یکبــار به آن آلوده 
شــوید، ایمنی خواهید یافت. پاسخ 
این پرســش ها طی ماه هــای آتی و 
زمانیکه تحقیقات بیشتری انجام شد، 
قابل ارائه است اما در حال حاضر می 
توان با دقــت خوبی ادعا کرد که اگر 
کسی یک بار آلوده شده و بهبود یافته، 
احتماال در مقابل این ویروس ایمنی 

دارد.

آیا اگر همکاری داشــتیم که ظرف 
مدت اخیر به یک کشور آلوده سفر 
کرده، بهتر است از او بخواهیم برای 
۱۴ روز خــودش را قرنطینه کند؟ و 
سوال دوم اینکه آیا واقعا پس از ۱۴ 
روز کامال مشــخص خواهد شد که 

کسی آلوده هست یا نه؟

در روزهــای نخســت شــیوع این 
ویروس، این درخواســت منطقی به 
نظر می رســید اما امروز که بیش از 
4۰ کشــور دنیا مــواردی از ابتال را 
گــزارش کرده اند، دیگــر منطقی به 
نظر نمی رسد چون این روزها آدم ها 
خیلی سفر می کنند و اگر درخواست 
قرنطینه همه کسانی که سفر می کنند 
جدی گرفته شود، شرکت ها به زودی 
از نیروی کار تهی خواهند شــد. در 
ضمن یادتان باشــد که اگر کشوری 
مثل برزیل یک مــورد ابتال گزارش 
کرده به این معنی نیســت که فقط 
یک برزیلی به این ویروس مبتال است 
بلکه مفهوم آن این است که مقامات 
بهداشتی برزیل هنوز بقیه مبتالیان را 

نیافته اند.

برخی از والدین که قصد ســفر به 
خارج از کانادا را دارند، خیلی نگران 
ســالمت نوزادان خردســال خود 

هستند. آیا این نگرانی به جاست؟
بر اســاس همه گزارش هایی که ما تا 
امروز دریافت کرده ایم، نکته جالب در 
مورد این ویروس این است که کودکان 
گرچه به این ویروس آلوده می شوند اما 
برخالف بزرگساالن، مریضی شدیدی 
به سراغشان نمی آید. کنترل آلودگی 
در بین کودکان کار ســختی اســت 
چون معموال بچه هــا چندان قوانین 
مربوط به رعایت بهداشت شخصی و 
شستن دست ها را رعایت نمی کنند. 
شکی نیســت که سفر با کودکان در 
دوران یک »همه گیری جهانی« کار 
بسیار سختی است و والدین باید برای 
درگیر شــدن با بیماری آماده شوند 
چون شــاید کودک آلوده به ویروس 
خودش چندان ناخوش نشــود اما با 
انتقال ویروس بــه والدینش، زمینه 

دوران سختی را فراهم می کند.

شایعه ای هست که این ویروس با گرم 
شدن هوا، متوقف می شود و بنابراین 
اگر داخل خانه و در شــرایط گرم 
بمانیم، ویروس به سراغمان نخواهد 

آمد. این موضوع واقعیت دارد؟
ببینید همین االن در ســنگاپور هوا 
۳۰ درجه سانتی گراد و بسیار مرطوب 
اســت. اگر قرار بود منتظر تابستان 
شــویم تا ویروس از بین برود، همین 
االن سنگاپوری ها دارند شرایط مشابه 
تابستان های کانادا را تجربه می کنند. 
بنابراین هیچ دلیل وجود ندارد که در 
تابســتان این ویروس از بین می رود. 
وقتــی مثل ســال 2۰۰۹ و موضوع 
ویــروس H1N1، یک ویروس جدید 
شــیوع پیدا می کند که مردم نسبت 
به آن ایمنــی ندارنــد، باید منتظر 
همه گیری باشیم و این ایده قابل قبول 
نیست. همچنان که ویروس آنفوالنزا 
در تابستان سال 2۰۰۹ همه گیر شد.

ایر کانادا لغو پروازهای خود به چین 
را تمدید کرد

پرژن میرور- ایر کانادا به دلیل گسترش ویروس کرونا، لغو تمامی پروازهای 
خود به چین را تا روز ۱۰ آوریل تمدید کرد.

اطالعیه روز چهارشنبه  هواپیمایی ایر کانادا، تقریباً یک ماه پس از اعالم 
اولیه ایــن خط هوایی مبنی بر لغو پروازهای مســتقیم خود به پکن و 

شانگهای از شهرهای تورنتو، مونترال و ونکوور صادر شده است.
ایر کانادا به دلیل گسترش ویروس کرونا با نام علمی )کووید-۱۹( از چین 
به دیگر کشورهای جهان، و مبتال شدن بیش از ۸۰ هزار نفر و مرگ دست 

کم 2۷۰۰ تن از مردم جهان، این تصمیم را گرفته است.
ایر کانادا همچنین اعالم کرده است که، پروازهای روزانه بدون توقف بین 
تورنتو و هنگ کنگ را به دلیل کاهش تقاضا تا روز سی ام آوریل از برنامه 

پروازی خود حذف کرده است.
ایر کانادا هفته گذشته اعالم کرده بود که به دلیل شیوع ویروس کرونا و 
ادامه زمین گیر بودن هواپیماهای ۷۳۷ مکس، پیش بینی سختی را برای 

میزان فروش این شرکت در سه ماهه نخست سال جاری می کند.
هواپیمایی ایر کانادا با تصمیم امروز خود مبنی بر تمدید لغو تمام پروازهای 
خود به چین، با تمامی خطوط هوایی مسافری آمریکا که کلیه پروازهای 
مسافری خود به چین را تا پایان ماه آوریل لغو کرده اند، همراه شده است.
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ما، مک لینز، کانادا
 و مفهوم تراژدی

راســتش تــا زمانی کــه زیرنویس 
»تراژدی در تهران« را در چند شبکه 
تلویزیونی ندیده بودم، به بزرگی ماجرا 
فکر نمی کردم. شاید ما ایرانی ها آن قدر 
مصیبت دیده ایم که از دســت دادن 
چند هموطن  دیگر، بــرای ما دیگر 
چندان تراژدی به حساب نمی آید. اما 
معنای تراژدی در کانادا، بزرگتر است 

و دامنه بیشتری را در برمی گیرد.
معموال به کار بردن جمالت و عبارات 
به زبان های دیگر در فارســی به این 
معنی است که گوینده گاه نمی تواند 
کلمات و عبارات مناسب را برای بیان 
افــکارش پیدا کنــد. در مواردی هم 
گوینده از کلمات غیرفارسی استفاده 
می کند تا مثال با کالس به نظر برسد.

به کار بردن یک عنوان انگلیسی برای 
یک متن فارسی به این معنی نیست 
که فارسی ام چنان نم کشیده که توان 
پیدا کردن واژه مناسب نداشته باشم. 
قطعا نمی خواهم بلد بودن انگلیسی  
را، در کشــوری که یکــی از دو زبان 
رســمی اش انگلیسی اســت، به رخ 
بکشــم. حکایت زیره به کرمان بردن 

است.
اســتفاده از این عنــوان، تنها و تنها 
به دلیل تشــکری است که احساس 
می کنم به عنوان یــک روزنامه نگار 
باید از دوستان روزنامه نگارم در مجله 
مک لینز )Maclean’s( داشته باشم. 
شاید در این روزهای دوری، دوری و از 
دست دادن همه چیزهایی که داشتیم 
و از دست داده ایم، هیچ چیز به اندازه 
این حرکت انسانی-روزنامه نگارانه ما را 
خوشحال نکرده باشد:» روزنامه نگاری 
زنده است و به انسان به عنوان مرکز 
جهان، بیش از هر چیزی توجه دارد.«

اتفاق ویژه دیگر این متن اســت که 
شــاید برای نخســتین بار در طول 
را  نوشــته ام  روزنامه نگاری ام،  دوران 
با تیتر شــروع کردم. یعنی زمانی که 
متن را شروع کردم می دانستم تیتر 
مطلب چه باید باشــد، در صورتی که 
همیشــه متن ام را تمام  و ســپس 
تیترش را انتخاب می کنــم. این بار 
دکمه ای داشــتم و بــرای این دکمه 
یک کت خریدم. این اتفاق ویژه هم به 
دلیل طرح جلد آخرین شماره مجله 
مک لینز است که به فارسی طراحی 

شده است.
وقتی طرح جلد را دیدم به یک مفهوم 
و باور رسیدم: »هر واژه ای می تواند در 
هر مکان معنی متفاوتی داشته باشد.« 
مثال واژه تراژدی که از یونان باستان به 
ما رسیده، قطعا در ایران و کانادا معنی 
متفاوتی دارد. وقتی متن های مرتبط با 
طرح جلد را خواندم، متوجه شدم که 
این واژه حتی در زمان های گوناگون 

هم معنای متفاوتی دارد.

مفهوم تراژدی در زمان و مکان

چند وقتی می شود که مفاهیم برایم 
ســیال شــده اند. یعنی وقتی واژه یا 
عبارتی را می شنوم، خیلی به چیزهایی 
که از قبل درباره آن ها می دانستم، فکر 
نمی کنم. سعی می کنم ببینم که این 
واژه و عبارت این بار چه معنایی دارد. 
یکی از ایــن  واژه ها که در چند وقت 
گذشــته برایم معنی هــای متفاوتی 

داشته، تراژدی است.
راســتش تــا زمانی کــه زیرنویس 
»تراژدی در تهران« را در چند شبکه 
تلویزیونی ندیده بودم، به بزرگی ماجرا 

فکر نمی کردم. شاید ما ایرانی ها آن قدر 
مصیبت دیده ایم که از دســت دادن 
چند هموطن  دیگر، بــرای ما دیگر 
چندان تراژدی به حساب نمی آید. اما 
معنای تراژدی در کانادا، بزرگ تر است 

و دامنه بیشتری را در برمی گیرد.
این مفهــوم در کانادا چندان بزرگ و 
وسیع است که یک ماه بعد از »تراژدی 
تهران«، یکی از معتبرترین نشریات 
این کشــور جلدش را به این موضوع 
اختصاص می دهد. در صفحه ای سیاه 
به فارسی نوشته شده است: »ما همه 
در این غم شریک هستیم.« این جلد 

مجله است.
احساسی از شــکرگزاری، همدردی 
و صمیمیــت در این طــرح و جمله 
وجــود دارد که نگاهی بــه آن به ما 
نشــان می دهد که واژه ها می توانند 
در مکان هــا و زمان هــای متفاوت، 
باشند،  داشــته  متفاوتی  معنی های 
چنان چه تراژدی در تهران و مونترال 

با هم فرق می کند.
شاید بد نباشــد برای آن که به طور 
واضح تر متوجه این منظور شــویم، 
به اتفاق مهم دیگــری در ماه ژانویه 
توجه کنیم. در روزهــای میانی ماه 
ژانویه، استان سیستان و بلوچستان 
دچار سیل شــد. اما اگر همین االن 

و حدود یک ماه بعــد از این تراژدی 
به وب سایت های خبری توجه کنید، 

چیز چندانی دستگیر شما نمی شود.
دقیقا مشخص نیست چند نفر در این 
سیل کشــته و زخمی شده اند. چند 
نفر خانه شــان را از دســت داده اند و 
در نهایت چه خساراتی به کشاورزی 
و صنعت این استان وارد شده است. 
خبرهای نه  چندان دقیق حاکی از این 

است که حدود 25۰ هزار نفر در مرکز 
و جنوب استان سیستان و بلوچستان 
زیرساخت های  و  شده اند  بی خانمان 

بسیاری نابود شده است.
در این سیل، راه دسترسی به حدود 
۹۰۰ روســتا برای مدتــی طوالنی 
بســته بود. بیش از 25۰ روستا برای 
مدت ها به آب آشامیدنی دسترستی 
نداشتند و برق ۸۸۰ روستا نیز قطع 

بوده اســت. مدیرکل مدیریت بحران 
استان سیستان و بلوچستان از برآورد 
خســارات اولیه هزار و ۸4۰ میلیارد 
تومان در مناطق سیل زده این استان 
خبر داده است. همچنین 25۰۰ خانه 
روستایی بیش از ۸۰ درصد خسارت 

دیده اند.
حال این اعداد و ارقام را با آمار اصابت 
موشــک به هواپیمای مســافربری 
اکراینی مقایسه کنیم. در هواپیمای 
اکراینی، 5۷ شهروند کانادایی کشته 
شدند که اغلب ایرانی تبار بودند. 2۹ 
نفر از سرنشــینان هواپیما هم اقامت 

کانادا را داشتند.
درست است که تقریبا همه سرنشینان 
هواپیمای اکراینی، افرادی متشخص 
بودنــد و هر تار موی آدمی ارزشــی 
برابــر یک دنیا دارد، امــا آیا می توان 
گفــت که تراژدی تهــران از تراژدی 
سیســتان بزرگ تر بوده است؟ با این 
همه پرچم کانادا چندین روز، میان دو 
ساحل شــرق و غرب، به حالت نیمه 
افراشته در آمد. جاستین ترودو برای 
ساعت های متمادی پیگیر مسبب و 

دلیل حادثه بود.
اگر نگاهی به حجم برنامه های تولید 
شده با محور » تراژدی تهران« داشته 
باشیم، مفهوم واژه تراژدی را به خوبی 
درک خواهیم کرد. با این همه اگر واژه 
تراژدی را برای سیستان به کار ببریم، 
شاید نشود بزرگی مصیب را دریافت، 
چون تراژدی گاهی در ایران معنایی 
هجوآمیز پیدا می کند. دو هفته بعد 
از ســیل، و در حالی کــه هنوز افراد 
بســیاری بی خانمان و بی آب و برق 
بودند، یکی از خبرگزاری ها خبر داد 
که بعد از نشســت آب، قسمت هایی 
از خاک سیستان در حال سبز شدن 

است.

احساســاتی  از  دوری  و  واقع بینی 
شدن

چهارده صفحــه از صفحات ماهنامه 
مک لینز به »تراژدی تهران« اختصاص 
یافته است، صفحاتی که در آن قربانیان 
معرفی شده اند و با بازماندگان گفتگو 
شده است. دو صفحه به تصاویری از 
قربانیان اختصاص داده شــده است 
و عکس هایــی از اندوه کســانی که 

عزیزانشان را از دست داده اند.
اما یک نکته ی بســیار مهم در همه 
مطالــب وجــود دارد. مطالب تنها 
گزارشی از حادثه و حواشی آن است 
و خبری از احساســات و احساساتی 

شــدن نیست. کسی به چیزی متهم 
نشــده اســت و این حس به وجود 
با  نمی آید که نویســنده ای بخواهد 
کند.  بازی  مخاطبانش  احساســات 
تصاویری که از قربانیان در نشریه درج 
شده، آن ها را در حالت شاد و سرزنده 
نشان می دهد و تصاویری که از یادبود 
آن ها به چاپ رسیده نشان می دهند 

که یاد از دست رفته گان زنده است. 
نگاهی به سرمقاله نشریه، نکته بسیار 
جالبی دارد که شــاید بتــوان بقیه 
سیاست گذاری ها را هم در راستای آن 
جستجو کرد. در ابتدای مقاله به تعداد 
کشته شدگان ایرانی تبار پرواز »تراژدی 
تهران« اشاره شده و این که 2۱۰ هزار 
ایرانی تبار کانادایی احتماال داغدار این 

واقعه خواهند بود.
در ادامه به این اشاره شده که جامعه 
ایرانیــان در حــال قوی شــدن در 
کاناداست و ایرانیان سال گذشته یکی 
از ۱۰ کشوری بوده اند که برای اقامت 
دائم کانادا اقدام کرده اند و دانشجویان 
ایرانی بســیاری در کانادا هستند و 
این هاست که در حال ساختن آینده 
کانادا را می ســازد. نویسنده سرمقاله 
به عبارتی دیگر در حال شرح اهمیت 
موضوع برای مخاطبانی است که شاید 

اطالعی از آن نداشته باشند.
نویسنده سرمقاله شرح داده است که 
تعداد اجازه تحصیل دانشجویان ایرانی 
نســبت به سال 2۰۱6 سه برابر شده 
و کسانی که در حادثه هواپیما کشته 
شده اند چه افراد مهمی از نظر علمی 
و اجتماعی بوده اند. داشــتن چنین 
اطالعاتی تنها از نشــریه ای همچون 

مک لینز برمی آید.
سردبیر مک لینز »تراژدی تهران« را با 
حادثه دیگری که در سال ۱۹۸5 روی 
داد و در آن ۳2۹ کانادایی هندی تبار 
کشته شــدند مقایســه می کند. در 
آن روزها تنها کاری که کانادا انجام داد 
این بود که نخست وزیر برایان مولرونی 
Brian Mulroney، تماسی با همتای 
هندی اش راجیو گاندی داشت و به او 
تسلیت گفت. البته چند سال استفن 
هارپر در مقام عذرخواهی برآمد. و نه 

هیچ چیز بیشتر.
نویســنده مک لینز معتقد است که 
»تــراژدی تهران« ایــن فرصت را به 
کانادایی ها داد تا جبران مافات کنند 
و کاری را که دفعه قبل نتوانســتند 
انجام دهند این بار به درستی به انجام 
برســاند. یعنی از تاریخ و اشتباهات 
تاریخی شان درس گرفتند تا در مسیر 

درست حرکت کنند.

خواندن مک لینز را از دست ندهید

خواندن نشــریه مک لینــز را توصیه 
می کنم، به ویژه شماره اخیرش را که 
برای ما ایرانیان به شــدت خواندنی 
است. یادداشت سردبیر را به کوتاهی 
توضیــح دادم، اما ایــن تنها بخش 
کوتاهی از ماجراســت. در کنار این 
یادداشــت، چهارده صفحه دیگر به 

»تراژدی تهران« اختصاص دارد.
شرح داستان  زندگی کسانی که کشته 
شده اند، این که این افراد که بوده اند و 
نظرهایی درباره آن ها، فضایی زنده از 
حادثه را در برابر ما می گذارد. خواندن 
داستان زندگی ما، از تصاویری که ما 
در جهان می سازیم به قلم نویسندگان 
مک لینز بسیار خواندنی و جذاب است.
شاید بد نباشــد حاال که کانادایی ها 
خواســته اند اشــتباه ســال ۱۹۸5 
خود را جبــران کنند، ما هم درصدد 
جبران اشتباه خود درباره کم خواندن 
نشریات و کتاب ها بربیاییم و ادبیات 
مکتوب را به ســبد خرید خود اضافه 
کنیم. از همین نشریه مک لینز شروع 

کنیم.
سجاد صاحابن زند )نشریه هفته(

قیمت مسکن کانادا
 با بیشترین شتاب در 2 سال اخیر رشد می کند

ایرونیــا- آمار منتشــر شــده از ماه 
ژانویه از رشد قیمت  مسکن در اکثر 
شهرهای بزرگ کانادا خبر می دهد. 
داده های انجمن امالک کانادا نشــان 
می دهد قیمت متوســط مسکن در 
ماه ژانویه افزایش داشت. این افزایش 
برای نهمین ماه متوالی در شــاخص 
ملی قیمت ها باال  رفته اســت و باید 
گفت قیمت مسکن حاال بابیشترین 
شــتاب در تقریبا دو سال اخیر رشد 
می کند.البته این موضوع در مورد بازار 
ونکوور ، ادمونتون و رجاینا صدق نمی 
کندو متوسط قیمت در این سه شهر 

کاهش داشته.
قیمت مسکن کانادا در ماه گذشته به 
اوج جدیدی رســید و نرخ رشد قابل 
توجه بود. انجمن امالک گزارش داد 
که معیار تنظیم نشده قیمت در ژانویه 
به 64۰2۰۰ دالر رسید که نسبت به 
یک ســال قبل 4.۷4 درصد بیشتر 
بود. قیمت معیار تنظیم شده فصلی 
در ماه ژانویه به 64۸6۰۰ دالر رسید 
که نسبت به ژانویه قبلی 4.55 درصد 

بیشتر بود.
ژانویه  قیمت معیــار تنظیم نشــده 
نسبت به ماه قبل ۰.۸۰ درصد باالتر 
بود. نرخ رشد ۱2 ماهه نهمین رشد 
متوالی خود را ثبت کرد. این نرخ حاال 
باالترین میــزان از فوریه 2۰۱۸ تا به 
حال است. افزایش شتاب رشد قیمت 
بیشتر از همه به خاطر اتاوا و مونترال 
بود. هر دو بازار دارند در بازه ای کند از 
سال به وضعیت افزایش دمای بیش از 

حد می رسند.
بزرگ ترین افزایش قیمت در انتاریو و 
کبک دیده شد. قیمت معیار اتاوا به 
45۹۱۰۰ دالر در ژانویه رســید که 
۱۳.5۳ درصد نســبت به سال قبل 
بیشــتر بود. قیمت معیار مونترال به 
۳۸۷ هزار دالر رسید که ۹.۷4 درصد 
بیشــتر از ســال قبل بود. نایاگارا با 
قیمت معیار 44۰۹۰۰ دالر در رتبه 
ســوم قرار گرفت کــه ۹.52 درصد 
بیشتر از سال قبل بود. هم اتاوا و هم 
مونترال شاهد تقریبا نصف رشد تورنتو 

و ونکوور طی پنج سال اخیر بوده اند.

بزرگ تریــن کاهش های ۱2 ماهه در 
غرب کانــادا رخ داد که بازار کاهش 
خیلی بزرگــی را تجربه کرد. قیمت 
معیار رجاینا با بیشــترین سقوط در 
ماه ژانویه به 252۹۰۰ دالر رســید 
که 6.۹ درصد نســبت به سال قبل 
کمتر بود. ونکوور بــا فاصله در رتبه 
دوم قرار داشــت و با کاهشی ۱.42 
درصدی به ۱۰26۱۰۰ دالر رســید. 
ادمونتون خیلی فاصله نداشــت و با 
کاهشــی ۱.۳۹ درصــدی به قیمت 

معیار ۳۱۷2۰۰ دالر رسید.
تقریبا نیمی از بازارهای امالک کانادا 
حاال به اوج قیمت خود رسیده اند. اما 
قیمت ها در رجینــا با ۱۸.2۱ درصد 
بیشترین فاصله را با قیمت اوج خود 
دارند. ادمونتون هم ۱5.۱4 درصد با 
قیمت اوج خود فاصله دارد. بری که 
یک از مناطق حومه شــهری تورنتو 
اســت با قیمت معیار 4۸54۰۰ دالر 
در ژانویه که ۱۰.۰۸ درصد با قیمت 
اوج خود فاصله داشت، در رتبه سوم 

iroonia.ca .قرار گرفت
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a better way

Kam Mahinsa, Mortgage Broker

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

وام تا 80 درصد ارزش منزل برای صاحبین مشاغل

»بهترین نرخ بهره با بهترین شرایط و دوره«

انواع وام های خصوصی با نرخ های مناسب
برای خرید، ساخت و ساز، نوسازی
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از طریق: 
خویشاوندی، شغلی،  کارآفرینی، سرمایه گذاری

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

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

سال تاسیس 1997

UNIVERSAL
IMMIGRATION SERVICES

Reg.# FM0214003 Victoria, BC Canada

«کار را به کاردان بسپارید»

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

ارائه برخی خدمات رایگان به پناهجویان مشروطه خواه 

 Some FREE Services for Monarchists

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

باهمکاری وکالی کاردان ونکوور

مدیر اجرایی

اخذ مدرك Travel Document کانادایی در کوتاه ترین زمان ممکن

HELP TO RESTORE DEMOCRACY IN IRAN

WE ARE MONORCHIST

«ما مشروطه خواه هستیم»

با 30 سال تجربه در امور مهاجرت و پناهندگى

We Are Pro Monarchist

تلفن مستقیم دکتر رضایى

تلفن مستقیم  دفتر

شماره فکس

دارای اطالعات بسیار وسیع در مورد پناهندگى از ایران
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بزرگ ترین شرکت غیروابسته وام مسکن در غرب کانادا

برای گرفتن وام مسکن و تجاری و یا هرگونه سرمایه گذاری دیگر از مصاحبه و مشاوره رایگان پریوش وفایى استفاده کنید

Member of Mortgage Broker Association of BC

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

پریوش وفایى
مشاوری صدیق و مطلع با 20 سال سابقه

در خدمت هموطنان عزیز

778-233-7939

دسترسی به پائین ترین نرخ بهره از بانک های معتبر کانادا

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

* وام برای اشخاصی که در خارج از کانادا اقامت دارند

Office: 604-568-188899% APPROVAL

واکاوی برخورد عجیب با کانادایی های ایرانی تبار در مرز آمریکا و کانادا
برخورد عجیب مقامات مرزی ایاالت 
و  ایرانی تبار  کانادایی های  با  متحده 
سکوت دولت کانادا در این خصوص، 
پرسش های زیادی را در کامیونیتی 

ایرانیان کانادا ایجاد کرده است.

مداد- پس از ماجرای کشــته شدن 
قاسم سلیمانی توسط ایاالت متحده و 
موشک باران پایگاه آمریکایی در عراق 
توسط ایران، برخی رسانه ها از برخورد 
عجیب مقامات مرزی ایاالت متحده 
با برخی کانادایی های ایرانی تبار خبر 

دادند.
سی بی ســی به تازگی در گزارشی به 
بررســی این ماجرا و واکنش مقامات 
دولتی کانــادا و ایاالت متحده درباره 

آن پرداخته است.
شیرین در اتاقی که ویژه بازجویی بود، 
در برابر افســر مرزی ایاالت متحده 
نشست. وضعیتش شبیه به چیزی بود 

که قبال در فیلم ها دیده بود.
یــک میز بلنــد، بیــن او و افســر 
بازجویی کننــده قرار داشــت. روی 
سقف، چهار مانیتور بود. قلب شیرین 
تند می زد. خوب بــه خاطر دارد که 
افسر از او پرسید: »مسلمان هستی؟«

شــیرین فهیمــی به سی بی ســی 
می گوید: »ســئوال شوکه آوری برایم 
بود. نمی دانــم آیا کانادایی های دیگر 
نیز در مرز یا چنین سئواالتی درباره 

باورهایشان روبرو می شوم یا نه.«
فهیمه یک هنرمند ۳۱ ساله ساکن 
تورنتو و البته متولد ایران اســت. او 
می گوید طی این ســال ها همیشه با 
ســئواالت اضافی برای دریافت اجازه 
ســفر به ایاالت متحده روبرو شــده 

است.
امــا آنچه در 4 فوریه و اندکی پس از 
حضور در فرودگاه بین المللی پیرسون 
تورنتــو روی داد، متفاوت بود. خانم 
فهیمی می گوید به اتاقی برده شد و 
ســئواالتی که هرگز فکر نمی کرد از 
یک شــهروند کانادایی ممکن است 

پرسیده شود از او پرسیده شد.
از او پرسیده شد که موضعش در برابر 
دولت ایران چیست، چرا به کانادا آمده 
و چرا اسم شوهرش این قدر طوالنی 

است!
این بازجویی 45 دقیقه طول کشید 
و در نهایــت، با گریــه خانم فهیمی 
پایان یافت. پس از اینکه اجازه نیافت 
بــرای حضور در یــک برنامه از قبل 
هماهنگ شده به ســان فرانسیسکو 
برود، بلکه این فکر در ذهنش شکل 
گرفت که شــهروندی کانادا که این 
قدر منتظرش بود آن قدرها هم ارزش 
نداشت، چون محل تولدش می تواند 

خیلی چیزها را تغییر دهد.

شــیرین فهیمی تنها کسی نیست 
که این گونه با او برخورد می شــود. 
سی بی سی با پنج کانادایی ایرانی تبار 
دیگر نیــز گفتگو کــرده که جلوی 
ورودشــان به این کشور گرفته شده 
است. البته اداره گمرکات و حفاظت 
مرزهای آمریکا می گوید اداره سیاتل 
این سازمان به اشتباه جلوی ورود این 

کانادایی ها را گرفته است.
دو نفر از ایــن افراد گفتند که پیش 
از ورود به کانادا، در دوره سربازی در 
نیروهای مسلح ایران خدمت کردند 
که البته در ایران اجباری اســت. این 
ایرانی تباران بر این باورند که ممانعت 
از ورود آنها به خاک آمریکا بخشی از 
راهبرد گسترده تر ایاالت متحده علیه 

مسافران متولد ایران باشد.
در روز 4 ژانویه، بیش از 2۰۰ مسافر 
ایرانی تبار از بریتیش کلمبیا به مدت 
چند ســاعت در مرز پیــس آرچ در  
ایالت واشــنگتن مورد بازجویی قرار 

گرفتند.
سازمان گمرگات و حفاظت مرزهای 
آمریــکا می گوید هیچ دســتوری از 
مقامــات باالتر در ایــن زمینه صادر 
نشــده و حتی یکــی از مدیران این 
سازمان هم اعالم کرد که اقدام صورت 
گرفته مطابق مقررات نبود و به سرعت 
اصالح شد. او اعالم کرد چنین اقدامی، 

به ندرت صورت می گیرد.
با رســانه ای شــدن ماجرای توقیف 
ایرانی تباران در مرزهای آمریکا، اعالم 
شد رفتارهای این چنینی باالخره در 

روز 5 ژانویه پایان یافت.
اما روز ۳۱ ژانویــه، اتفاقی دیگر رقم 
خورد. سامان زمان زاده یک کانادایی 
ایرانی تبار ۳5 ســاله اســت که برای 
شــرکت در یک کنفرانس مهندسی 

راهی ارالندو بــود. او از ژوئیه 2۰۱۸ 
شــهروند کانادا بــوده و بارها بدون 
مشکل، به ایاالت متحده سفر کرده 

است.
اما در روز ۳۱ ژانویه، افسر آمریکایی 
از او دربــاره ســابقه اش پیش از اخذ 
تبعیت کانــادا و اینکه چــرا در آن 
موقع درخواســت ویزای او رد شده 
بود پرســید. مخالفت با ویزای آقای 
زمان زاده زمانی بــود که ترامپ یک 
سری محدودیت ها را برای سفر اتباع 
۷ کشور مسلمان به آمریکا اعالم کرد 
که البته ســروصدای زیــادی نیز به 

همراه داشت.
در آن زمان، آقای زمان زاده سفر خود 
را لغو کــرد و تصمیم گرفت منتظر 
بمانــد. او این بار به عنوان شــهروند 

کانادا قصد ورود به کانادا را داشت.
احمد کشاورزیان هم ماجرایی مشابه 

دارد.
آقای کشاورزیان یک مشاور 5۹ ساله 
در حوزه ساخت وســاز است و قصد 
داشت با همسر و دخترش به ارالندو 
ســفر کند که در فرودگاه پیرسون، 
مورد بازجویی قرار می گیــرد. او در 
سال 2۰۱۷ شهروند کانادا شد و بارها 
بدون هیچ مشکلی از کانادا وارد ایاالت 

متحده شده بود.
اما این بــار، پس از یک بازجویی 2۰ 
دقیقه ای متوجه می شود که نمی تواند 
وارد  آمریکا شود. به او گفته می شود 
که فاقد ویزای ضروری برای عبور از 
مرز است. وب ســایت سفارت ایاالت 
متحده در کانادا می گوید شهروندان 
کانادایی معموال برای سفر به ایاالت 
متحده نیــاز به ویزا نــدارد، مگر در 

برخی موارد محدود.

تغییر در رویه: یک سلیقه یا دستور؟

دو کانادایــی ایرانی تبــار که در دوره 
خدمت ســربازی در نیروهای مسلح 
ایران بودند به سی بی سی گفتند که 
تا پیش از قتل قاسم سلیمانی، هرگز 
با برخورد ایــن چنینی برای ورود به 
آمریکا روبرو نشده بودند. اداره گمرک 
و حفاظــت مرزهای کانادا در ایمیلی 

به سی بی سی گفت: »هیچ سیاست 
یا مقرراتی که به این اداره اجازه دهد 
تا شهروندان را فقط بر اساس ملیت 
هــدف )بازجویی( قــرار دهد، وجود 

ندارد.«
این اداره می گوید که افسران این اداره 
به گونه ای آموزش دیده اند که قوانین 
ایاالت متحده را به شکلی یکنواخت 
و منصفانه اجرا کنند و هیچ تبعیضی 
را بر اســاس دین، ملیت، نــژاد و یا 

جهت گیری جنیستی اعمال نکنند.
بر اســاس اطالعیه صادر شده از این 
اداره، افــرادی کــه گذرنامه معتبر 
کانادایــی ارائه می کنند برای ورود به 
کانادا مورد ارزیابی قرار می گیرند و این 
بر عهده خود فرد است که مواردی که 
سبب جلوگیری از ورودش می شود را 

برطرف سازد.
وقتی جلوی ورود شیرین فهیمی به 
خاک آمریکا گرفته شــد، او از افسر 
مرزی پرســید که چرا با وجود اینکه 
بارها در گذشــته به این کشور سفر 
کرده، این بار جلوی ســفرش گرفته 
می شــود. خانم فهیمی می گوید که 
افســرش در پاســخ گفت: »خب…
آنها قبال اشتباه کردند!« او می گوید: 
»چطور ممکن اســت آژانس مرزی 
آمریکا بارها و بارها یک اشتباه را تکرار 

کند؟«

سکوت دولت کانادا

برای آقــای زمــان زاده، تنها راه حل 
موجود این است که دولت کانادا وارد 
عمل شود و اطمینان حاصل کند که 
هیچ تبعیضی علیه شهروندانش اعمال 

نمی شود.
او می گویــد: »من شــهروند آمریکا 
نیستم و نمی توانم درخواستی از آن 
دولت داشته باشم. اما شهروند کانادا 
هســتنم و در این انتخابات به حزب 
لیبرال رای داد و یکی از دالیل اصلی 
من این بود که ترودو تاکید داشت که 
یک کانادایی همیشــه یک کانادایی 

است و کانادایی می ماند!«
با وزارت خارجه کانادا  سی بی ســی 
و نیــز آژانس خدمات مرزی کشــور 
مکاتبه کــرد تا ببیند آیا دولت کانادا 
از رفتار صورت گرفته با کانادایی های 
ایرانی تبــار مذکــور اطــالع دارد یا 
خیر. سی بی ســی از مقامات این دو 
نهاد خواســت توضیح دهند که آیا 
اقدامی برای اطمینان از اینکه چنین 
رفتارهایــی دوباره تکرار نمی شــود 

صورت گرفته یا خیر.
هیچ  کــدام از ایــن دو نهــاد هیچ 
توضیحــی ندارند و ســئواالت را به 

مقامات آمریکایی ارجاع دادند.

بیش از سه میلیون کانادایی زیر خط فقر قرار دارند
مداد- به گزارش سی تی وی، اداره آمار 
کانادا پــس از مدت ها انتظار باالخره 
امروز در گزارشــی، تصویر جدیدی 
از وضعیــت اقتصــادی خانواده های 

کانادایی را به تصویر کشید. 
در این گزارش که بر اساس بازگشت 
مالیات بر درآمد خانواده ها تهیه شده، 
مشخص شد که در سال 2۰۱۸، فقط 
566 هزار کودک در کشــور زیر خط 

فقر قرار داشتند.
در این گزارش آمده که اســتفاده از 
فرمول های کنونی محاسبه فقر نشان 
می دهد که نرخ فقر در کشور به ۸/۷ 
درصد در ســال 2۰۱۸ رسید. این در 
حالی اســت که نرخ فقر در کانادا در 

سال 2۰۱۷ برابر با ۹/5 درصد بود.
نرخ فقر کودکان در ســال 2۰۱۸ به 
۸/2 درصد رســید که تغییر چندانی 
نســبت به ســال قبل خود نداشت. 
بــا این وجود در مقایســه با نرخ ۱5 
درصدی در سال 2۰۱2، شاهد نصف 

شدن این میزان هستیم. 
در مجموع در سال 2۰۱۸، 566 هزار 
کودک در فقر به سر می بردند که به 

مراتب کمتــر از یک میلیون کودک 
شش سال قبلش بود.

آمار امروز به شدت مورد توجه حزب 
فدرال لیبرال بوده است. این حزب بر 
این باور است که فعالیت هایش طی 
چند سال گذشته عامل کاهش فقر 

در کشور بوده است.
آمار منتشر شــده یکی از معیارهای 
مهم ارزیابی عملکرد دولت ترودو در 
زمینه پیاده سازی راهبردهای ضد فقر 
در کشور به شــمار می رود. اداره آمار 

کانادا می گوید فرمول جدیدی را برای 
محاسبه فقر تدوین کرده که می تواند 
نرخ فقر را از ۸/2 سال 2۰۱۸ به ۱۱ 

درصد در همان سال افزایش دهد.
ایــن فرمول، »معیار ســبد بــازار« 
)Market Basket Measure( نــام 
دارد. فرمول مذکور به محاسبه حداقل 
میزان درآمد ضروری برای یک فرد یا 
خانواده برای تامین سبد محصوالت 
و خدمات به منظور دستیابی به یک 
زندگی حداقل و یا متوسط می پردازد.
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امیر خدیر خطاب به سلین دیون: 
در اسرائیل کنسرت ندهید

امیر خدیر نماینده پیشــین مجمع 
ملی از ســلین دیون خواســت برای 
برگزاری کنسرت به اسرائیل نرود چرا 
که اســرائیل از چندین دهه پیش به 
شدت حقوق فلسطینیان و حقوق بشر 

را نقض می کند.
به گزارش هفته، به نقــل از الپرس، 
امیر خدیر نماینده پیشــین منطقه 
مرســیه در مجمع ملی این هفته با 
انتشــار پیامی در صفحه فیسبوک 
خود از این خواننــده معروف دعوت 
کرد در اعتراض به نقض حقوق بشر 
و حقوق فلسطینیان به اسرائیل سفر 
نکند. امیر خدیر در پیام توئیتری خود 
به راجر واتــرز هنرمند معروف گروه 
انگیلسی پینک فلوید اشاره کرد که 
در اعتراض به سیاســت های تبعیض 
آمیز اســرائیل بر ضد فلســطینیان 
کارزار تحریم اسرائیل را به راه انداخته 
و تاکید کرده اســت که تا فروپاشی 
دیوار نژادپرســتانه ای که اسرائیل در 
مرزهای نوار غزه احــداث کرده و تا 
برقراری صلح، آزادی، عدالت و کرامت 
در ســرزمین های فلسطینی به این 

کارزار ادامه خواهد داد.
امیر خدیر: »ســلین عزیــز؛ خبردار 
شدیم که قرار اســت برای برگزاری 
کنســرت به اســرائیل ســفر کنی. 
فراموش نکن که اسرائیل از چندین 
دهه پیش با نقض حقوق فلسطینیان 
جنایات وخیمی بر ضد آن ها مرتکب 

می شود«

سیاستمدار پیشین کبکی که اصالت 
ایرانــی دارد در پیام خود به ســلین 
دیون همچنین بــه تحریم آفریقای 
مختلف  هنرمندان  توســط  جنوبی 
جهان در زمانی که یک رژیم آپارتاید 
بر این کشــور آفریقایی حمکفرمایی 

می کرد، اشاره کرده است.
وی  از مردم کانادا خواست طوماری 
را که به همت و ابتکار گروه موسوم به 
»کانادایی های حامی عدالت و صلح در 
خاورمیانه« در اینترنت قرار داده شده 

است، امضا کنند.
نزدیک به پنجاه هنرمند فلسطینی در 
این طومار از سلین دیون خواسته اند 
کنسرتی را که قرار است تحت عنوان 
»شــجاعت« روزهای چهارم و پنجم 
اوت آینده در تل آویو برگزار کند، لغو 

نماید.
امیر خدیر در پیام خود تاکید کرد که 
اگر در حمایت از فلسطینیان با راجر 
واترز همصدا شود و کنسرت خود در 
تل آویو را لغو کنــد، با این کار خود 
قطعا مایه افتخار و مباهات طرفداران 

خود و همه مردم کبک خواهد شد.
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محققان کانادایی: استفاده از رسانه های اجتماعی در بروز مشکالت
 روحی  و روانی نوجوانان تاثیرگذار هستند

محققان کانادایی دریافته اند استفاده از 
رسانه های اجتماعی در بروز مشکالت 
تاثیرگذار هســتند  نوجوانان  روحی 
درصورتی که کمتــر به این موضوع 

پرداخته می شود.
به گزارش رســانه هدهــد به نقل از 
ســی تی وی نیوز، به گفته محققان 
بیمارستان تورنتو که روز دوشنبه در 
مجله انجمن پزشــکی کانادا منتشر 
شده اســت، یافته های چند مطالعه 
طولی، تصادفی و کنترل شده حاکی 
از آن است که رسانه های اجتماعی و 
استفاده از تلفن های هوشمند ممکن 
است در افزایش بار اضطراب روانی در 

نوجوانان موثر باشد.
محققان با بررســی ده هــا گزارش، 
مطالعه و نظرســنجی منتشر شده 
دریافته اند که در بــروز بیماری ها و 
نگرانی های بهداشت روانی و همه گیر 

در بین نوجوانان مطرح است.
آنها تاکید کردند که تعداد نوجوانانی 
که به دالیل مشکالت روانی بستری 
شــده اند و یا در شرف بسیاری شدن 
هستند رو به افزایش بوده و خودکشی 
به دومین عامل مرگ و میر نوجوانان 

کانادایی تبدیل شده است.
در این بین تعداد نوجوانان انتاریویی 
که دچار مشکالت روحی هستند از 
24 درصد در 2۰۱۳ به ۳۹ درصد در 

سال 2۰۱۷ افزایش یافته است.
بنابر تحقیقــات این متخصصین، در 
دهه گذشــته میزان روان پریشــی 
نوجوانــان آمریکایــی و آمریــکای 
شمالی با افزایش استفاده از تلفن های 
هوشمند و رسانه های اجتماعی رابطه 

داشته است.
در طی 2۰۱۳ تــا 2۰۱۷ همچنین 
تعداد نوجوانانی که روزانه  ساعت یا 
بیشتر برای رسانه های اجتماعی سر 
و کار داشتند نیز تقریبا دو برابر شده 

و از 24 بــه ۳۰ درصد افزایش یافته 
است.

گروه SickKids در این رابطه معتقد 
اســت که محققان ثابت کرده اند که 
بین استفاده از رسانه های اجتماعی در 
نوجوانان و موضوعات بهداشت روانی 

آنها رابطه وجود دارد .
این تحقیقات نشان می دهد نوجوانان 
که وقت بیشــتری را در فیس بوک 
می گذرانند نسبت به همساالن خود 
حساست می ورزند و سطح رضایت 
شان از زندگی پایین تر است در حالی 
که افرادی که وقت کمتری را در این 
رسانه های سپری می کنند بیشتر به 
ورزش گرایش داشته، با مردم تعامل 
دارند و احساس خوشبختی و رضایت 
خاطر بیشــتری دارند و از اعتماد به 

نفس باالتری برخوردارند.

تاثیر رسانه های اجتماعی بر خواب

بنابــر ایــن تحقیقات رســانه های 
اجتماعی بر کیفیت خواب نوجوانان 
نیز تاثیر می گذارد و استفاده زیادی 
از این رسانه ها احتمال سوء استفاده 
جنســی اینترنتی را از آنها افزایش 

می دهد.
بنابر این تحقیق استفاده بیش از یک 
تا دو ســاعت در روز برای نوجوانان 

می تواند مشکل ساز باشد.
بــا این وجود ایــن تحقیق به معنی 
مجکومیت تمام رسانه های اجتماعی 
نیست از جمله محققان خاطر نشان 
کــرده اند مثال فیس بــوک مزایایی 
مانند احساس اجتماعی و پشتیبانی 

برای نوجوانان نیز دارد.
بنابر این تحقیق تمام نوجوانانی که با 
رسانه های اجتماعی ارتباط زیاد دارند 
در معرض خطر بروز مشکالت روحی 

و روانی هستند.
در ایــن میان دختران به دلیل اینکه 
عموما روحیه حساســی تری دارند و 
افسردگی هستند  بیشتر در معرض 
در این رابطه نیز بیشــتر در معرض 

خطرند.
در این تحلیل آمده است که دختران و 
زنان جوانی که به پسران تمایل دارند 
وقت بیشــتری را در این رسانه می 
گذرانند و بیشتر در معرض خطرات 
ســایبری هستند بنابر این بیشتر در 

معرض خطرات روحی قرار دارند.
این محققان پیشــنهاد کرده اند که 
والدین با نوجوانــان خود در رابطه با 
رســانه های اجتماعی و خطرات آن 
صحبت کنند و به آنها بایموزند چگونه 
با تلفن های هوشــمند و رسانه های 
اجتماعی کار کنند تا دچار مشکالت 

روانی نشوند.

افزایش گرایش کانادایی ها 
به کتاب های صوتی در سال 2۰۱۹

پنج درصد از کتاب های خریداری شده 
کانادایی ها در سال 2۰۱۹ کتاب های 
صوتی بوده اند که در مقایسه با سال 
گذشته آن حدود ۳/6 درصد افزایش 

داشته است.
به گزارش رســانه هدهــد به نقل از 
بوک نت در کانــادا، در همین حال، 
کتاب هایی با جلد گالینگور 24 درصد 
از این خریدها را بخودشان اختصاص 
داده اند که در مقایسه با سال 2۰۱۸ 

با 25/۹ درصد، کاهش داشته است.
البته الزم بذکر اســت وقتی صحبت 
از کتاب های صوتی می شود، احتماال 
منظور تعداد خریدهای انجام شــده 
است و این بجز کتاب هایی است که 
از راه اشتراک خرید می شوند و ممکن 
است در نظرسنجی ها محاسبه نشوند.

این نتایج حاصل نظرسنجی آنالین 
شــرکت بوک نت کانادا در رابطه با 
خریداران کتب بزرگساالن و انگلیسی 

زبانان کانادا در سال 2۰۱۹ است.
از دیگر مواردی که در این نظرسنجی 
مطرح شده باید به کانال های فروش 
آنالین )وب ســایت، بارگیری کتاب 
الکترونیکی / صوتــی و برنامه های 

تلفن همراه( اشاره کرد که 5۱ درصد 
خرید کتاب در ســال 2۰۱۹ و 52/5 
درصد فروش ســال 2۰۱۸ را به خود 
اختصاص داده اند  و نشان می دهد در 

سال 2۰۱۹ کاهش داشته است.
خرید کتاب های فیزیکی از فروشگاه 
فروشــی ها،  خــرده  رنجیــره ای، 
فروشگاه های تخفیف دار  نیز در سال 
2۰۱۹ حدود 4۹ درصد و در 2۰۱۸ 
حــدود4۷ درصد بوده اند. در رابطه با 
موضوعات کتاب ها نیز در سال 2۰۱۹ 
بیشــتر موضوعات مورد اســتقبال 
خواننــدگان بود ولی فــروش کتب 
داســتانی 52 درصد، غیر داســتانی 
۱۳ درصد و نوجوانــان با ۱۳ درصد 
بیشــترین فروش را داشــته اند و در 
مقایسه با سال های گذشته تغییرات 

قابل توجهی نداشته است.
بنابر گــزارش بوک نــت کتاب های 
جیبی هم چنان و همانند ســال های 
گذشــته اصلی ترین و محبوب ترین 
قطع کتاب در میان کانادایی ها است؛ 
به طوری کــه تقریبا نیمی از فروش 
کلــی کتاب در کانــادا به کتاب های 

جیبی اختصاص دارد.
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گفت وگوی اختصاصی هفته با سارا  اندرسن، فعال حوزه بومیان کانادا 
»این وضعیت نتیجه سیاست های استعماری است« 

خواهش  گرامی  اندرسن  سارا  خانم 
می کنم اجــازه بدهید بحثمان را با 
تاریخچه ی کوتاهی از پیش زمینه های 
تنش جاری میان بومیان غرِب کانادا 
نظام سیاســی-اقتصادی کشور  و 

شروع کنیم. موافقید؟
البته! واقعیت  بله.  ســارا اندرســن: 
این اســت که بومیان خــود را برای 
سرزمین شان مســئول می دانند و به 
ســرزمین خود احتــرام می گذارند. 
تصور کنید بسیاری از ما برای حفظ 
احترام  و  محیط زیســت می جنگیم 
به محیط زیســت بخشی از فرهنگ 
دیرینه بومیان اســت. هم اکنون در 
اســتان بریتیش کلمبیا B.C و سایر 
استان های غربی، بسیاری از شرکت ها 
پروژه های خطوط لوله و اســتخراج 
منابعــی را پیشــنهاد کرده اند که به 
سرزمین های بومیان آسیب می رساند.

شرکت Coastal GasLink، یکی از 
این شرکت هاســت و می خواهد خط 
لوله ای را بکشد که تقریباً 6۷۰ کیلومتر 
 Wetssuwetenen( از قلمرو سنتی
شــرکت  می کند.  عبــور   )Nation
Coast GasLink استدالل می کند 
کــه آن ها با برخــی از اعضای بومی 
مشورت کرده و مجوزهای الزم را برای 
شروع ساخت وساز به دست آورده اند. 
رهبران ســنتی هم ادعا می کنند که 
مورد مشــاوره قرار نگرفتــه و از این 

پروژه رضایت ندارند.
اولین چیزی که باید بدانیم این است 
که در بریتیش کلمبیا هیچ معاهده 
تاریخــی یا معاصر وجــود ندارد که 
دولت با جوامع بومی امضا کرده باشد. 
معاهدات معموالً چگونگی تقســیم 
ســرزمین و منابع بین جوامع بومی 
و جوامع اروپایی )اکنون کانادایی( را 
مشخص می کنند. این بدان معناست 
که جوامــع بومی می گویند قوانین و 
تصمیمات آن ها باید رعایت شود، زیرا 
سرزمین آنها هرگز تسلیم نشده و یا 
به معنای قانونــی اش از آن ها گرفته 
نشده. اگر زمین هرگز گرفته یا تسلیم 
نشده باشــد، این بدان معناست که 
بومیان صالحیــت تصمیم گیری در 
مورد آنچه در سرزمین های اجدادی و 
سنتی آن ها را در بر می گیرد، دارند. 
این اســتدالل بومیان در حال حاضر 
توســط دیوان عالی کانــادا در حال 

بررسی است.
ماجــرا این طــور بود کــه در ابتدا، 
معترضان، کارگران را از دسترســی 
بــه محل ساخت وســاز دور کردند و 
بعد دادگاهــی در کانادا حکم احکام 
 Coastal اجازه ساخت در خط لوله
GasLink را صــادر کــرد و ایــن 
برخالف خواســت بزرگان قبایل بود. 
در اوایل ســال 2۰2۰، پلیس فدرال 
کانادا RCMP برای دســتگیری این 
معترضان و برچیدن موانع فرســتاده 
شد تا کارگران ساختمانی بتوانند کار 
خود را شروع کنند. در حکم مربوطه 
به RCMP نیز اجازه داده شد که در 
صورت لزوم بــرای از مقابله، از روش 
خشونت آمیز استفاده کند. البته پلیس 
RCMP تا این لحظه توانسته آرامش 
خود را حفظ کند و یا دست کم چنین 
ادعا می شود. نهایتاً از تاریخ 24 فوریه 
RCMP ،2۰2۰ از محل ساخت وساز 
دورتر شــده اســت، اما هنوز قلمرو 
بومیان کامل را ترک نکرده است. این 
اشاره مروری کوتاه بر تاریخچه ی پر از 

درد و چندصد ساله بود.

نهایتا چه شــد که بومیان شروع به 
بستن خطوط راه آهن کردند؟

انســداد خطوط راه آهن نتیجه رفتار 
خشــونت آمیز RCMP و دستگیری 
مدافعان سرزمین های بومیان در محل 
پروژه خط لوله است. بسیاری از افراد 
بومی در این باب با معترضان احساس 

همبســتگی می کنند و می خواهند 
از تالش مردم خــود حمایت کنند. 
جوامع بومی و متحدانشان در سراسر 
کانادا راه آهن بزرگ را مسدود کرده اند 
و تعدادی هم »تحصن« برای اشغال 
دفاتر دولتی کانــادا برگزار کرده اند و 
تظاهرات پشتیبانی را برگزار کرده اند.

به نظر می رسد که رهبران منتخب، 
برنامه هــای Coastal GasLink را 
تصویب کردند. پــس احداث خط 
لوله محــل اعتراض چه کســانی 
است؟ دسته ای از تندروها هستند، 
همان طور که آقای  اندرو شییر، رهبر 
حزب محافظــه کار آن ها را چنین 

می نامد؟
بــرای درک زمینــه امــر در اینجا، 
بومیان  بداننــد که  باید  خوانندگان 
کانادا دو سیستم مدیریتی دارند. یک 
سیستم حقوقی سنتی وجود دارد که 
قبل از ورود اروپایی ها به کانادا وجود 
داشته. در این سیستم رؤسای قبیله 
در قالبی ســنتی و موروثی عهده دار 
مسئولیت می شوند و براساس قانون 
مســئول تصمیم گیــری در رابطه با 

سرزمین های اجدادی خود هستند.
در کنــار آن یک سیســتم حقوقی 
وجود دارد که در اوایل قرن گذشــته 
در سال های دهه ۱۹۰۰ به زور توسط 
دولت کانادا تحمیل شــده است. این 
بخشی از قانون گذاری است که هنوز 
هم وجود دارد. این سیستم با رؤسای 
منتخب و شــوراها کار می کند، که 
توســط دولت کانادا به عنوان اختیار 
شــناخته  محدود  تصمیم گیرِی  در 
شــده اند. در سراســر کشــور، اقوام 
مجبور بــه انتخاب هایی دشــوار در 
مورد چگونگی گزینش اعضای خود 
هســتند؛ وضعیتی که به دلیل روند 
اســتعماری و ظلم سیستمِی دولت 
کانادا در بخش اعظمی از موارد وجود 
دارد. امــا در عمل همه جوامع بومی 
مشروعیت این رؤســای منتخب را 

به رسمیت نمی شناسند.
و اما برگردیم به ســؤال شما: رؤسای 
منتخب از این پروژه حمایت کرده اند، 
درحالی که رؤسای اصلِی و مورد قبول 
جامعه بومیان موافق پروژه نیستند. 
معترضان در همبســتگی با رؤسای 
ارثــی عمــل می کننــد. معترضان، 
مشروعیت سیستم سنتی را برخالف 
سیستم حاکمیت قانون تحمیل شده 
به رسمیت می شناسند. و به این ترتیب، 
من فکر نمی کنم که معترضان تندرو 
هســتند. این وضعیتی اســت که با 
سیاست های استعماری دولت کانادا 
ایجاد شده است و واقعیت خیلی ساده 

اســت: معترضان تصمیمات رهبراِن 
مشروِع خود را دنبال می کنند.

چرا رؤســای قبایل، پیشنهادهای 
متعــدد دولت برای مشــارکت در 
گفت وگو به منظور حل مشــکل را 

قبول نکرده اند؟
اینان گفته اند که آن ها آماده مذاکره 
بــا دولت بریتیش کلمبیا هســتند. 
 Coastal و   RCMP هنگامی کــه 
GasLink و دولــت فــدرال قلمرو 
سنتی آنان را ترک کرده و کار پروژه 
خط لوله گاز طبیعی را متوقف کنند، 
 RCMP مذاکره می کنند. اما دولت و
تاکنون تمایلی به ترک قلمرو ندارند. 
بســیاری از معترضان بــاورد دارند 
درحالیکه افسران RCMP در منطقه 
مستقر باشند پیشنهاد دولت مبنی 
بر گفت وگو، پایانی جز به روز اسلحه 
نخواهد داشت. ســوال این است که 
ایــن فضا چگونــه می تواند منجر به 

گفت وگوی واقعی بشود؟!

که  می کنند  ادعا  سیاســتمداران 
اعتراضات فعلی بــه اقتصاد کانادا 
آسیب می رســاند. این ادعا تا چه 

میزان صحت دارد؟
این درست اســت که اقتصاد کانادا 
تحــت تأثیر ایــن اعتراضــات قرار 
گرفته اســت، زیرا بسیاری از اقتصاد 
ما به حمل ونقل ریلی متکی اســت. 
بااین حال، مــردم بومی بیش از صد 
سال تحت تأثیر سیاست های دولت 
بوده انــد. کاری که دولــت کانادا در 
گذشــته انجام داده و امروز نیز ادامه 
می دهد. سیاســت جاری را به عنوان 
»نسل کشی بومیان« شناخته می شود. 
نتیجه همین سیاست هاست که  در 
بومیان باالترین میزان فقر در کانادا را 
دارند. امروز، در آغاز سومین دهه قرن 
بیست و یکم، بسیاری از کامیونیتی 
های بومیان به آب آشــامیدنی پاک 
دسترســی ندارند. ایــن یعنی آن ها 
برای داشتن آب آشامیدنی تمیز باید 
هزینه های غیرمعقول پرداخت کنند. 
میزان خودکشــی مردمان بومی در 
کانادا به طور غیرمتناسبی باال است. 
این هــا و بســیاری مــوارد دیگر، بر 
زندگی روزمره مردم بومی کانادا تأثیر 
می گذارد. به نظر من، مسائل بومیان، 
حتی وقتی که به طور روشنی نتیجه 
نژادپرستی سیســتمی و بی عدالتی 
است، توسط دولت کانادا نادیده گرفته 
می شود و مردم هم از چیزی خبردار 
نمی شــوند تا زمانی که با قطارهای 
تعطیل شده روبرو نشوند و یا اقتصاد 

کانادا تحت تأثیر قرار نگیرد.

برخی دولت های اســتانی خواستار 
پایان دادن بــه توقف قطارها به هر 
به آن  راجع  نظرت  قیمتی هستند. 

چیست؟
این برخورد سبب شده که بومیان و 
متحدان کانادایــی آنها، برای دفاع از 
آنچه حق اســت آماده باشند. ما قباًل 
دستگیری هایی را در بعضی مکان ها 
مشاهده کرده ایم. در گذشته بومیان 
در جریان اعتراضات در مورد حقوق 
خود و دسترســی به زمین کشــته 
شــدند. امروز هم تنش هــا افزایش 
یافته و متاســفانه رویارویی خشــن 
غیرممکن نیست. کانادا دوست دارد 
تصویری از یک کشور دوستدار صلح 
را طراحی کند، اما همزمان افســران 
مسلح RCMP را به محل اعتراضات 

مسالمت آمیز اعزام می کند.
بریتیــش کلمبیا نیــز در وضعیت 
منحصربه فردی قرار دارد. دولت استان 
در اوایل سال جاری اعالمیه سازمان 

ملل درباره حقوق مردم بومی را امضا 
کرد، که یک اســتاندارد بین المللی 
برای حمایت از حقــوق مردم بومی 
در سراســر جهــان اســت. یکی از 
سرفصل های این بیانیه این است که 
مــردم بومی باید »رضایتــی آزادانه، 
پیشــینی و آگاهانــه« در قبال هر 
پروژه در سرزمین خود داشته باشند. 
رؤســای قبایل براین باور هستند که 
در مورد پروژه شرکت GasLink این 
امر به درستی اجرا نشده اند و بومیان 
طرف مشــورت نبوده اند. و اگر دولت 
استانی درحالی که RCMP در محل 
مناقشه مستقر است، ایستاده و هیچ 
کاری انجام ندهد، آن ها ناچار هستند 
اعتراِض مدنی خود را با آنچه دردست 

دارند نشان بدهند.

در ایــن مرحلــه معترضــان چه 
پایان  محاصــره  به  تا  می خواهند 

دهند؟
بومیان در همبستگی با رؤسای قبایل 

خود اســت که اعتراض می کنند و تا 
زمانی که خواســته های طرح شده 
توسط رؤسا برآورده نشود، اعتراضات 
در  زیرســاخت ها  مســدودکردن  و 
سراســر کانادا ادامه خواهد داشــت. 
اگرچه بســیاری از قبایــل و جوامع 
بومــی چالش های خاص خــود را با 
دولت کانادا دارند، اما در این باب اکثر 
معترضان اعالم کــرده اند که دلیل 
اصلی اقدامات آن ها پشتیبانی شان از 
رؤسا اســت و نه مشکالت خودشان. 
معترضــان و متحدان آن هــا اصوالً 
خواستار این هستند که دولت کانادا 
به حقوق بین المللی شناخته شــده و 
رسمی برای بومیان در کانادا احترام 
بگذارد و از خشونت برای اجبار و ستم 

علیه مردم بومی استفاده نکند.

که  ادعــا می کند  لیبــرال  دولت 
می خواهد آشتی با بومیان کانادایی را 
برقرار کند. تا چه حد اعتقاد دارید که 

این ادعا حقیقی است؟
دولت کانادا، صرف نظر از این که کدام 
حزب در قدرت باشد، از ظلم و ستم 
مردم بومی ســود می برد. یک دلیل 
ساده اش این است که دولت می تواند 
بدون اعتــراض و محاصره به راحتی 
به منابع و اراضی بیشتری دسترسی 
پیــدا کنــد. این سیاســت از لحاظ 
تاریخی برای محوکردن سیستماتیک 
مردمان بومی طراحی شــده، و امروز 
هنوز هم همیــن کار را می کند. من 
معتقدم کــه لفاظی هــا و لحن این 
دولت فعلی مثبت تر اســت، اما برای 
حرکت به سمت آشتی، تحول عظیم 
سیستماتیک الزم است. این فقط نظر 
من اســت و طبیعتا هر فرد بومی در 
کانــادا دیدگاه خود را در مورد اعمال 
دولت لیبرال دارد. مــن اعتقاد دارم 
که آشتی در سطح فردی امکان پذیر 
اســت، و نمونه هایی از این اتفاق در 
کانادا در حال حاضر مشاهده می شود 
)به عنوان مثال، بسیاری از کانادایی ها 
به معترضان بومی پیوســته اند(. اما 
رســیدن به صلحی فراگیر با وجود 
بی عدالتی سیستماتیک موجود، راهی 
طوالنی به نظر می رسد و ما به عنوان 
یک کشور در این مسیر تنها چند گام 
به جلو برداشته ایم و هنوز راهی دراز 

درپیش داریم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ســارا اندرســن از زبان خودش: من 
اصل و نسبی آمیخته دارم: مادر من 
کانادایی است و خانواده او »منونایت« 
با ریشه آلمانی هستند و از دیگرسو 
 Métis / پدرم ترکیبــی از قبلیه های
نیز  و   )Algonquin (Anishnaabe

ملیت فرانسوی است.
از زمــان نوجوانــی درگیر طرح های 
عدالت اجتماعی شده ام و سپس طی 
یک دهه گذشــته، در کانادا درزمینه 
مســائل مربوط به حقوق بومیان کار 
کرده ام؛ به خصوص کوشــش در ارائه 
اطالعــات و آموزش بــه کانادایی ها 
و تــازه واردان در مــورد تاریخچه و 
روابط بین افراد بومی و غیربومی در 
این ســرزمین. من در سال 2۰۱۷، 
کارشناسی ارشد مطالعات بومی را از 
دانشگاه کارلتون در اتاوا گذرانده ام و به 
همراه آن دیپلم تحصیالت تکمیلی در 
سیاست و مدیریت بومی را گرفته ام 
 KAIROS و در حــال حاضر بــرای
کانادا )یک سازمان غیردولتی که برای 
عدالت اجتماعی و حقوق بشر فعالیت 
می کند(، کار می کنم. همچنین، اینک 
 KAIROS Blanket مدیــر برنامــه
Exercise هستم؛ کارگاهی تجربی 
که 5۰۰ ســال از تاریخ در کانادا را با 
تسأکید بر پیشینه و فرازونشیب های 

زندگی بومیان آموزش می دهد.

خسرو شمیرانی
 فرشید سادات شریفی

توافق دولت کانادا
 با حزب جدایی خواه بلوک کبکوا 

برای تصویب نفتای جدید

توافق بلوک کبکوا و لیبرال ها راه را برای تصویب ســریع توافق نامه جدید 
تجارت آزاد آمریکای شمالی )نفتای جدید( هموار می کند.

به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، دولت لیبرال جاستین ترودو که در 
پارلمان در اقلیت قرار دارد با بلوک کبکوا درباره حمایت از بخش آلومینیوم 
توافق کرده است تا به این ترتیب زمینه برای تصویب سریع نفتای جدید که 

میان کانادا، آمریکا و مکزیک امضا شده است، مهیا شود.
طبق اخبار و اطالعاتی که رادیو کانادا به دســت آورده است، دولت فدرال 
کانادا مذاکراتی را با آمریکا و مکزیک آغاز کرده تا قواعد و مقررات مربوط به 
آلومینیوم در توافق نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی به نحوی مورد بازبینی 
قرار گیرد که صنعت آلومینیوم کانادا برای بقا و توسعه ضمانت های بیشتری 

داشته باشد.
اســتیو ورهول مذاکره کننده ارشد کانادا روز دوشنبه 25 فوریه در کمیته 
پارلمانی اعالم کرد کانادا، آمریکا و مکزیک از چند روز پیش مذاکرات خود 

را در این باره آغاز کرده اند.
بازبینی مقررات مربوط به صنعت آلومینیوم در نفتای جدید یکی از شروطی 
بود که بلوک کبکوا برای حمایت از این سند تجاری در پارلمان کانادا مطرح 

کرده بود.
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تنوع کاال، کیفیت برتر،
قیمت مناسب و سرویس عالى 

شعار ماست

شماره 143 خیابان شانزدهم (النزدل)
تلفن: 604-988-3515

پارکینگ رایگان  در پشت مغازه   
براى مشتریان عزیز فراهم مى باشد

حراج فروشگاه بزرگ پارس همچنان ادامه دارد

حراج سینى   در 10 مدل  و 5 سایز مختلف

کتاب جدول موجود مى باشد

برنج ایرانى ساده و دودی
 مخصوص فروشگاه پارس رسید

محل فروش
GL BOX Smart (آخرین مدل)

قابلمه های مخصوص فروشگاه بزرگ پارس

26 دالر

18 دالر

32 دالر30 دالر

42 دالر40 دالر38 دالر

44 دالر

22 دالر20 دالر

22 دالر

28 دالر26 دالر

36 دالر34 دالر32 دالر

38 دالر

شماره 1

شماره 8

24 دالر

24 دالر

28 دالر

حراج استثنائى پلوپز  
 در 5 مدل و 6 سایز

حراج استثنائى سماور  
در 4 مدل و 3 سایز

حراج بی سابقه کتری قوری،
 استکان نعلبکی، چایی ساز،.....

پارکینگ رایگان در پشت مغازه  براى مشتریان عزیز فراهم مى باشد

کتاب تعلیم رانندگى
 چاپ جدید

  موجود مى باشد

بهترین شیرینی جات  از شهرهای مختلف ایران
گز، سوهان،  قطاب، کاك، نوقا، 
نان برنجی، شیرینی مخلوط، ....

کتاب های نفیس، صنایع دستی،  تخته نرد، 
انواع آالت موسیقی،  انواع ظروف مسی،.....
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بومیان معترض چه کسانی هستند؟
 »کاستال گس لینک«،

 مناقشه ای با ریشه های عمیق

ادیت بالنــژه Edith Bélanger در 
مقاله ای که روی سایت »رادیو کانادا« 
منتشر کرده به ریشه های تنش رو به 
اوجی پرداخته که میان بومیان و نظام 

حاکم بر کانادا جاری است.
مدتهاست که یک موضوع مرتبط با 
بومیان آن ســوی کانادا این اندازه در 
استان کبک در کانون توجه رسانه ها و 
مطبوعات قرار نگرفته بود. حقیقت این 
است که در این جا همه اخبار مربوط 
به استان ها و مناطق غربی کانادا را به 
طور منظم و گسترده دنبال نمی کنند. 
به ویژه اگر این خبرها مربوط به بومیان 
باشد، توجه افکار عمومی را در این جا 

چندان جلب نمی کند.
اما امروز نادیده گرفتن مناقشــه ای 
که در سرزمین های سنتی قوم اولیه 
وتسووتن شــکل گرفته به هیچ وجه 
ممکــن نیســت. مناقشــه ای که از 
مخالفت قوم وتسووتن با مسیر خط 
لوله گاز پروژه کاستال َگس لینک در 
سرزمین های آبا و اجدادی این قوم در 

بریتیش کلمبیا نشات گرفته است.
پوشش رســانه ای حوادث مربوط به 
این مناقشــه موجب آگاهی بسیاری 
از کانادایی های بومی یا غیربومی شده 
و آنها را از وجود دولت های ســنتی 
که هنــوز هم به موازات شــوراهای 
اقــوام بومی  نماینــدگان منتختب 

فعالیت می کنند، آگاه کرده است.
روســای ســنتی اقوام اولیــه کانادا 
مســئولیت حفاظــت از تمامیــت 
ســرزمین های خود را دارند در حالی 
که شوراهای نمایندگان منتخب که 
به موجب قانون مربــوط به بومیان 
کانادا تشــکیل شــده اند، مسئولیت 
رسیدگی به امور اراضی تخصص یافته 
به عهده اشــان گذاشــته شده است. 
فراموش نکرده ایم کــه این »اراضی 
ذخیره« در واقع ثمره یک سیاســت 
اســتعماری است که هدف آن اساسا 
ادغــام و در نهایت نابــودی و محو 

بومیان است.
اراضــی ذخیــره در حقیقت بخش 
بســیار ناچیزی از سرزمین های آبا و 
اجدادی اقوام اولیه کانادا هستند که 
در بسیاری موارد هرگز به آنها واگذار 
نمایندگان  اعضای شوراهای  نشدند. 
منتخب اقوام اولیه کانادا هر دو سال یا 
هر چهار سال یکبار انتخاب می شوند 
در حالی که رئیس ســنتی یک قوم 
اولیه، تا پایــان عمر به آرمان بومیان 
متعهد است. این واقعیت تا کنون از 

نگاه خیلی ها پنهان مانده است.
اگر بخواهیم صادقانه صحبت کنیم 
باید اعتــراف کنیم که اگر اعتراضات 
قوم وتسووتن به پروژه گازی کاستل 
َگس لینک شــدت پیدا نکــرده و به 
انسداد خطوط ریلی منجر نشده بود 
و اگر در این مناقشه دیگر اقوام بومی 
کانادا به نشانه همبستگی با وتسووتن 
تظاهرات اعتراض آمیز برگزار نکرده و 
دیگر خطوط ریلی را مســدود نکرده 
بودند، شــاید هرگز در رســانه های 
جمعی کشــور حرفی از این اقوام و 

مطالبات آنها به میان نمی آمد.
در اینجا نیز درست همانند عرصه های 
دیگر، بدون زحمت نمی توان موفقیتی 

کسب کرد
سال 2۰۱5 قوم اولیه راپا نویی مستقر 
در جزیره ایســتر با به دست گرفتن 
کنترل بخشــی از سرزمین های آبا و 
اجدادی خود که بــه مدت یکصد و 

بیست و نه سال و تحت سیطره دولت 
شــیلی بود، به یک پیــروزی بزرگ 

دست یافتند.
نمایندگان سیســتم زمامداری  این 
سنتی قوم راپا نویی بودند که موفق 
شــدند به این موفقیت دســت پیدا 
کنند. نماینــدگان و اعضای این قوم 
سرخ پوست، پس از آن که دریافتند 
تالشهای آنها از همه راههای متعارف 
و معمول از جمله برگزاری تظاهرات، 
رایزنیها و چانه زنیهای دیپلماتیک و 
توســل به مراجع قضایی بی حاصل 
مانده اســت و دولت بــه اعتراضات 
و مطالبات آنها وقعــی نمی نهد، در 
اقدامــی اعتراض آمیــز باند فرودگاه 

محلی را اشغال کردند.
نتیجــه ایــن اعتــراض چه شــد؟ 
دولت شــیلی در نهایت مجبور شد 
اولویت های خود را مورد بازبینی قرار 
دهد و برای شنیدن حرفها و مطالبات 
بومیان، یک گفتگــوی واقعی با آنها 

آغاز کند.

استعماری،  از سیســتم  خارج  آیا 
خبری از رستگاری نیست؟

کونراد ســیوئی از قوم ونداک چندی 
پیش اعالم کرد معترضان با بســتن 
خطوط ریلی، راهکار خوبی را انتخاب 
نکرده انــد. وی همچنین تاکید کرد 
که این گونه مناقشات باید اصوال در 
مراجع قضایی بحت و بررسی و حل 

و فصل گردد.
اما این موضع گیــری از جانب فردی 
مثل ســیوئی که رهبــری یک قوم 
بومی کانادا را بر عهــده دارد، از نظر 
من بسیار عجیب و غریب است چرا 
که عمــال همان موضعی اســت که 
جاستین ترودو نخســت وزیر دولت 
فدرال کانادا در این قضیه اتخاذ کرده 
اســت. در واقع نخســت وزیر کانادا 
نیز ابراز امیدواری کرده که مناقشــه 
خطوط ریلی هرچه زودتر پایان یابد 
اما همزمان به صراحت تاکید کرده که 
این مناقشه باید با رعایت قوانین کانادا 

حل و فصل شود.
مسلما همه در این مسئله اتفاق نظر 
دارند که آنهایی که به علت تظاهرات 
اعتراض آمیز بومیــان و تاخیر یا لغو 
حرکت قطارها، بالتکلیف و سرگردان 
شده اند، در وضعیت بسیار نامناسبی 
قرار گرفته اند. من هم اعتراف می کنم 
که این مسئله ناراحت کننده است و با 
همه آنهایی که از پیامدهای مستقیم 
یا غیرمستقیم این بحران متضرر شده 
یا آســیب دیده اند، ابــراز همدردی 

می کنم.
اما سوال من این است: بومیان کانادا 
چه کار دیگری می توانســتند انجام 
دهند؟ راهکار بهتر بــرای آنها کدام 

است؟

آشتی، راهکاری از پیش مرده

زمانــی که نخســت وزیر کانــادا به 
صراحت به اعضای کابینه خود اعالم 
کــرد که برای دولت هیــچ رابطه ای 
مهمتر از رابطه با بومیان و اقوام اولیه 
کانادا نیست، می شد پیش بینی کرد 
که اگر اتفاقی عجیب و غریبی نیفتد و 
این تعهد دولت کانادا در بوته آزمایش 
قرار نگیرد، سن ولنتاین امسال آرامتر 
از همیشه برگزار خواهد شد اما اوضاع 

آن گونه پیش نرفت.

در رابطه با توســل به دادگاه ها باید 
بگویم که این راهــکار به هیچ وجه 
ابداعی و نوآورانه نیســت. ضمن این 
که همین حاال نیز کســی نمی تواند 
ادعــا کند که بومیان ایــن راهکار را 
نیازموده اند. قوم وتسووتن پیش از هر 
اقدامی شکایت خود را از پروژه گازی 
کاستل َگس لینک به دادگاهها بردند 
و البته همه می دانیم که نتیجه اش 

چه شد.
اصال چرا ما همیشه باید برای احقاق 
حقوق خود به مراجع قضایی مراجعه 
کنیم؟ چگونه می توانیم به مراجع و 
نهادهایی اعتماد کنیــم که در واقع 
خودشان عامل تخریب زیرساختهای 
سنتی زمامداری ما هستند؟ آیا وقتی 
دولت به ما می گویــد که ” با وکیلم 
صحبت کنیــد” ، این کار را می توان 

آشتی قلمداد کرد؟

در رابطه با اظهار نظر ترودو نیز باید 
بگویم که در ایــن مورد من کامال با 
نخست وزیر فدرال موافق هستم: بله 
درست است باید به قوانین و مقررات 
کانادا احترام بگذاریم به ویژه وقتی این 
حرف از دهان فردی مثل نخست وزیر 
کشــور یا وزیر اول یکی از استانها در 

می آید.
بنابراین بهتر اســت که این کار را با 
رعایــت بیانیه جهانی حقــوق اقوام 
بومی ســازمان ملل متحد که توسط 
دولت اســتانی بریتیش کلمبیا نیز 
تصویب شــده و در آن اخراج بومیان 
از سرزمین های آبا و اجدادی شان به 
شدت ممنوع شده است، شروع کنیم. 
استان بریتیش کلمبیا اکنون صحنه 
مناقشه ای است که در نتیجه مخالفت 
بومیان با پروژه انتقال گاز در شــمال 

غربی این استان شکل گرفته است.

پس بیایید به حقوق ذاتی و سرزمینی 
جوامع بومی که در ماده سی و پنجم 
قانون اساســی کانادا نیز به صراحت 

بیان شده است، احترام بگذاریم.
بخش بزرگی از جامعــه کانادا هیچ 
آگاهی و شناختی از چالشهای موجود 
در زمینــه زمامداری بومیان ندارند و 
مناقشه کنونی میان دولت و جوامع 
اولیــه کانادا نیز انعکاســی از همین 

مسئله است.
فراموش نکنیم که یک چالش زیست 
محیطی بســیار خطیر و اساســی 
پشت این مناقشــه است. مناقشه ای 
که این روزها صنعــت حمل و نقل 
ریلی کانادا و متعاقب آن اقتصاد کل 
کشــور را تحت تاثیر قرار داده، صرفا 
مسئله ای نیست که به دستگاه حاکم 
و سرخ پوستان محدود شود. در این 
مناقشه مسلئه انرژیهای فسیلی، اب 
آشامیدنی، حفاظت از سرزمینها و … 
مطرح است که به همه ما چه بومی و 
چه غیربومی، چه سنتی و چه مدرن 

مربوط می شود.
بنابراین همه نمایندگان و هم روسای 
ســنتی قبایل پیش از هر چیز باید 
بین خودشان گفتگو و مشورت کنند 
و برای حل و فصل مشــکل ملت ها 
و ســرزمین های خود به یک زمینه 
تفاهم دســت پیدا کنند زیرا هرگز 
نبایــد فراموش کنیم که تا زمانی که 
درباره چالشــهای مشترکمان اتفاق 
نظر نداشته باشــیم، همواره قربانی 
راهبردهای اســتعماری خواهیم بود: 

تفرقه بینداز و راحت حکومت کن.
مارگ گارنــو وزیر حمل و نقل کانادا 
چهاردهــم فوریه در پایــان دیدار با 
همتایان استانی خود بر اهمیت گفتگو 
با تظاهرکنندگان بومی مخالف پروژه 
گازی کاستال َگس لینک که خطوط 
راه آهــن در برخی نقاط کشــور را 
بسته و حمل و نقل ریلی را به شدت 
مختل کرده اند، خواستار شد. مقامات 
اســتان بریتیش کلمبیا نیز از دولت 
فدرال خواسته اند موضعی محکم در 
این قضیه اتخاذ کند و هر چه زودتر 
معضــل به وجود آمده را حل و فصل 

نماید.
مارک گارنو که پیشــتر در اظهارات 
خود درباره بستن خطوط ریلی کانادا 
توسط معترضان از واژه »غیرقانونی« 
اســتفاده کرده بود، چهاردهم فوریه 
این عبارت را استفاده نکرد و اساسا بر 
ضرورت »آشتی« تاکید کرد و گفت 
»همه ما به ضــرورت رعایت قانون و 
پایــان دادن هر چه ســریعتر به این 
مشکل واقف هستیم. همچنین همه 
ما به اهمیت روی آوردن به آشتی در 
این قضیه آگاه هستیم.اکنون زمان آن 
است که برای اجرای همزمان این دو 

اصل تالش کنیم.«
 مــارک گارنــو با تاکید بــر این که 
مارک میلر وزیــر خدمات به بومیان 
با نماینــدگان اقوام اولیــه ای که در 
اعتراض به پروژه کاستال َگس لینک 
خطــوط ریلی کشــور را بســته اند، 
مذاکره می کند تاکید کرد این بهترین 
راهبردی است که دولت فدرال در این 

قضیه اتخاذ کرده است.
وزیر حمل و نقل فــدرال کانادا ایده 
مداخله ژاندارمری سلطنتی کانادا را 
در این قضیه که اندرو شــی یر رهبر 
مســتعفی محافظــه کاران کانادا به 
منظور »پایــان دادن به این وضعیت 
مسخره« پیشنهاد کرده است، کامال 
رد کرد. به گفته مارک گارنو، مطرح 
کردن چنین پیشنهادی نشان دهنده 
عدم درک و فهم صحیح از پیچیدگی 
چالشی اســت که دولت کانادا با آن 

روبرو است.
گــرگ اوتنبریت وزیــر حمل و نقل 
اســتان ساســکاچوان نیز بــا اتخاذ 
موضعی مشابه از دولت فدرال خواسته 
است »یک موضع قاطع در این قضیه 
اتخاذ نمایــد«. اوتنبریت با تاکید بر 
این که قوانین باید محترم شــمرده 
شوند، از مقامات پلیس خواست ضمن 
رعایت حق اعتراض شهروندان، برای 
پایان دادن بــه اقدامات خطرناک و 
غیرقانونــی، از همــه اختیارات خود 

استفاده کنند.
فرانسوآ لوگو وزیر اول استان کبک نیز 
با انتشار مطلبی در توئیتر خود اعالم 
کرد با جاستین ترودو درباره مشکالت 
به وجــود آمده در حمل و نقل ریلی 
گفتگو کرده و از وی خواســته است 
برای پایان دادن به انســداد خطوط 

ریلی هر چه زودتر وارد عمل شود.
جاســتین ترودو نیز گفته است همه 
مقامات کشور نگرانی مشترکی دارند 
و قــول داده اند برای حل مشــکل با 

یکدیگر همکاری کنند.
با این حال احزاب سیاسی مخالف با 
انتقاد از نحوه مدیریت جاستین ترودو 
در این قضیه تاکید می کنند که ترودو 
چند روز اول بحران در کشور حضور 
نداشته پس از بازگشت از سفر خارجی 
نیز نتوانسته است برای حل این بحران 

رهبری الزم را از خود نشان دهد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ادیت بالنــژه فارغ التحصیل رشــته 
فلسفه از دانشگاه الوال است. وی در 
حال حاضر مطالعات خود را در رشته 
مدیریت عمومی در جوامع بومی در 
دانشکده ملی مدیریت دولتی دنبال 
می کند. ادیت بالنــژه از اعضای قوم 
اولیه ووالســتوکیییک واهسیپکوک 

است.

اراضی ذخیره در حقیقت بخش بسیار ناچیزی از سرزمین های آبا و اجدادی اقوام اولیه کانادا هستند که در بسیاری موارد هرگز به آنها واگذار نشدند. اعضای 
شوراهای نمایندگان منتخب اقوام اولیه کانادا هر دو سال یا هر چهار سال یکبار انتخاب می شوند در حالی که رئیس سنتی یک قوم اولیه، تا پایان عمر به 

آرمان بومیان متعهد است. این واقعیت تا کنون از نگاه خیلی ها پنهان مانده است.

منبع: نشریه هفته

فارغ التحصیالن بین المللی  دیگر نیازی
 به ماندن در کانادا در حین روند دریافت 

مجوز کار نخواهند داشت

ایرانیان کانادا- از تاریخ 2۱ فوریه، فارغ التحصیالن واجد شــرایط داشتن 
کار تمــام وقت بدون مجوز کاری، حتی در صورت ترک و ورود مجدد به 
خاک کانادا، در مجوز کاری خود با مشــکلی مواجه نخواهند گشت، اما 
بایستی حتما پیش از اتمام تحصیل خود، نسبت به درخواست مجوز کار 
  PGWP خود اقدام نمایند.  الزم به ذکر اســت که روند کاری )PGWP(

حدود ۹۰ روز به طول می انجامد.
جهت کار در کانادا بدون مجوز کاری، متقاضیان PGWP بایستی شرایط 

زیر را داشته باشند:
PGWP داشتن مجوز تحصیلی معتبر به هنگام درخواست  -

-  به اتمام رساندن برنامه تحصیلی و داشتن مدرک تحصیلی معتبر نظیر 
دیپلم یا گواهی تحصیلی

- ثبت نام و حضور در برنامه ها و موسســات آموزشــی حرفه ای پس از 
فارغ التحصیلی حداقل به مدت شش ماه

-  عدم کار بیش از 2۰ ساعت در هفته طی تحصیل
در صورت رد درخواست مجوز کاری توسط دولت فدرال، متقاضی بایستی 

به محض دریافت اخطار وزارت مهاجرت، از کار برکنار گردد.
چنانچه با درخواست فارغ التحصیل بین المللی موافقت گردد، متقاضی 
می تواند به مدت هشــت ماه تا سه ســال در کانادا مشغول به کار گردد 
و چنانچه خواستار اســتقرار در کانادا باشد، تجربه کاری بدست آمده از 
طریق PGWP می تواند مسیر وی را در کسب اقامت دائم کانادا از طریق 

سیستم Express Entry تسهیل نماید.
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778-989-5280
#200 - 201 Bewicke Avenue, North Vancouver V7M 3M7
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* خدمات مالیاتی اشخاص و شرکت ها
* انجام کلیه خدمات حسابداری

* مشاوره مالیاتی

Certified Home Inspector

بازرس فنی ساختمان

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

ارائھ گزارش تصویری از نواقص و اشکاالت فنی

Single family, Townhouse, Condo, Mobile home

مھندس مھدی صانعی

CPBC  Licence #  76927 
ASTTBC  PI0534 www.abchibc.com 

Architect M.Arch

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

ارائه الیحه مجازات قانونی معترضان توسط دولت جیسون کنی در آلبرتا
بــه گزارش هفتــه، به نقــل از رادیو 
کانادا، دولت جیسون کنی، وزیر اول 
استان آلبرتا برای مقابله با معترضان 
و تظاهرکنندگانی که زیرساخت های 
اساسی و حیاتی اســتان را مسدود 
کنند، راه قانون مــداری و نظم را در 
پیش گرفته است. اگر الیحه قانونی 
پیشــنهادی دولت جیســون کنی 
موسوم به الیحه ۱ به تصویب برسد، 
عامــالن اخالل در زیرســاخت های 
اســتان با جریمه های مالی سنگین 
چنــد هزار دالری و مجــازات زندان 

شش ماهه روبرو خواهند شد.
جیسون کنی، روز سه شنبه 25 فوریه 
در کنفرانسی مطبوعاتی در توضیح 
این الیحــه تاکید کرد: »مــا با این 
الیحه قانونی به صراحت به همه اعالم 
می کنیم که بــرای مقابله با این گونه 
اقدامــات غیرقانونی، ســخت ترین و 
سنگین ترین مجازات ها را در کانادا به 

اجرا خواهیم گذاشت.«
وزیــر اول آلبرتا که در این نشســت 
خبری در کنار داگ شــوایتزر، وزیر 
دادگستری اســتان سخن می گفت، 
وضعیتی را کــه از چند هفته پیش 
تحت تاثیــر اقدامــات اعتراض آمیز 
بومیان و حامیان آنها در خطوط ریلی 
بخش های گسترده ای از کانادا ایجاد 
شده است، »هرج و مرج در بخش راه 

آهن« دانست.

ایرانیان کانــادا- گــذران زندگی با 
دستمزد پایین می تواند بسیار دشوار 
باشــد، به خصوص اگر جایی زندگی 
می کنید که حداقل دستمزد بسیار 
پایین اســت. خبر خوبی برای شما 
داریم. حداقل دستمزد در سال جدید 
تقریبا در تمامی اســتان ها، افزایش 

خواهد یافت.
در ۹ استان و ناحیه مختلف، حداقل 
دستمزد با توجه به تورم و دیگر عوامل 

افزایش می یابد.
حتی تغییــرات ملی نیز بــه زودی 
رخ خواهد داد. در جلســه پرسش و 
پاســخ که روز ۱۸ فوریه در مجلس 
عوام برگزار شــد، وزیر لیبرال عالم 
کرد دولت »طرح هایی برای آینده« 
دارد که شامل پیاده سازی میانگین 

دستمزد تا ۱5 دالر است.
هنگامــی کــه صحبــت از حداقل 
دستمزد می شود، پرداختی استان ها 
با هم متفاوت اســت. در حال حاضر 
بین بیشترین دستمزد و کمترین آن 

۳.6۸ دالر اختالف وجود دارد.
در اینجا نگاهــی اجمالی به افزایش 

افزایش حداقل دستمزد در ۹ استان کانادا در سال 2۰2۰

دســتمزد در اســتان های مختلف 
می اندازیم.

بریتیش کلمبیا: هم اکنون در بریتیش 
کلمبیا، حداقل دستمزد ۱۳.۸5 دالر 
است که در ژوئن 2۰۱۹ تصویب شد، 
و سومین دستمزد باالی کشور است.

از ۱ ژوئن 2۰2۰، حداقل دســتمزد 
بــه ۱4.6۰ دالر و در ســال آینده به 

۱5.2۰ دالر خواهد رسید.

یوکان  در  پرداختــی  نــرخ  یوکان: 
۱2.۷۱ دالر است که بدترین نیست 

اما مطمئنا عالی هم نیست.
حداقل دستمزد در این استان از اول 
آوریل، با توجه به نرخ تورم، به ۱۳.۷۱ 

دالر در ساعت تغییر خواهد کرد.
آلبرتا: آلبرتا با حداقل دســتمزد ۱5 
دالر، باالتریــن پرداختــی را در کل 

کشور دارد.
این مبلــغ از 2۰۱۸ تا 2۰۱۹ تغییر 
نکرده ســت و در حــال حاضر نیز 
خبــری از افزایش دســتمزد در این 

استان نیست.
نواحی شمال غرب: در نواحی شمال 
غرب، حداقل دســتمزد ۱۳.46 دالر 
اســت و در رتبه چهارم از لحاظ باال 

بودن دستمزد قرار دارد. 
با این حال، هیچ چیزی نیســت که 
بگوید دســتمزدها هرســاله تغییر 

خواهند کرد.
ساســکچوان،  در  ساســکچوان: 
دستمزدها در اکتبر 2۰۱۹ به ۱۱.۳2 
دالر تغییر کــرد. هرســاله افزایش 
دســتمزدها، با توجه به تورم، تا قبل 
از ۳۰ ژوئن اعالم می شــود. بنابراین 

همچنان باید منتظر بمانیم.
نوناووت: آخرین باری که دســتمزد 
کارگران در نوناووت تغییر کرد سال 
2۰۱6 بود که به ۱۳ دالر در ســاعت 
افزایش یافت. تجدید نظری بر حداقل 
دستمزد در سپتامبر 2۰۱۹ انجام شد، 

اما هنوز خبری از تغییر آن نیست.
افزایش  مانیتوبا: در مانیتوبا، آخرین 
دستمزد در اکتبر 2۰۱۹ اتفاق افتاد 
و دستمزد را به ۱۱.56 دالر افزایش 
داد. هنوز صحبتی از افزایش دوباره آن 

نشده است.
انتاریو: شــهروندان انتاریو با دریافت 
حداقل دستمزد ۱4 دالر در ساعت، 
دومین رتبه در باالترین دســتمزد را 

دارند. 
دولت سابق اســتان تصمیم داشت 
دستمزد را به ۱5 دالر افزایش دهد، 

اما داگ فورد بــا آن مخالفت کرد و 
میانگین را روی ۱4 دالر نگاه داشت.

اگر قرار باشد تغییری در دستمزدها 
رخ دهد تا قبل از ۱ آوریل خبر آن را 
خواهید شنید و تغییرات از اول اکتبر 

اعمال خواهند شد.
کبک: میانگین دســتمزد در کبک 
دقیقا در میانه است و ۱2.5۰ دالر می 
باشــد. با این حال، از اول می 2۰2۰، 
این نرخ به ۱۳.۱۰ دالر افزایش خواهد 

یافت. 
نیوبرانزویک: نرخ جاری ۱۱.5۰ دالر 
در ساعت است اما از ۱ آوریل 2۰2۰ 

به ۱۱.۷۰ دالر افزایش خواهد یافت.
گرچه تفاوت چندانی نخواهد داشت 

اما هر افزایشی خوب است.
جزیره پرنــس ادوارد: جزیره پرنس 
ادوارد نیز امسال تغییر اندکی خواهد 
داشت. دستمزد کارگران از اول آوریل 
2۰2۰، از ۱2.25 دالر به ۱2.۸5 دالر 

تغییر خواهد کرد.
نوا اسکوشیا: کارگران در نوا اسکوشیا 
در حــال حاضر به ازای هر ســاعت 
۱۱.55 دالر دســتمزد دارند، اما از ۱ 
آوریل 2۰2۰ این رقم به ۱2.55 دالر 

افزایش خواهد یافت. 
طبق اعالم گلوبال نیوز این بیشترین 
افزیش سالیانه از سال 2۰۱۰ می باشد.
حال  در  البــرادور:  و  نیوبرانزویک 
حاضر میانگین دستمزد در این استان 
۱۱.4۰ دالر است که از لحاظ پایین 

بودن در رتبه دوم قرار دارد.
قرار است افزایش دستمزد طی چهار 
مرحلــه از ۱ آوریل 2۰2۰ تا ۱ اکتبر 

2۰2۱ انجام شود.
ابتدا در اول آوریل 2۰2۰ دستمزد به 
۱۱.56 دالر و سپس در اکتبر همین 

سال به ۱2.۱5 دالر خواهد رسید.
در ســال آینده نیز، بــا توجه به نرخ 
تورم، دستمزدها تا 25 سنت افزایش 
خواهند داشت. و سپس در نهایت در 
اول اکتبر 2۰2۱، 25 سنت دیگر نیز 

به دستمزدها افزوده خواهد شد.

دولت استانی آلبرتا قصد دارد قانون 
حفاظــت از امــوال و ســرمایه های 
شــخصی را کــه پائیز گذشــته به 
تصویب رسید، به همه زیرساخت های 
شخصی یا دولتی که از دیدگاه دولت 
برای منطقه و ســاکنان آن اهمیتی 
اساسی دارند، بسط دهد. از مهم ترین 
زیرســاخت هایی که دولــت در این 
قانون مد نظر قرار داده است، می توان 
به خطوط راه آهن، راه های مواصالتی 
و همچنین تاسیسات نفت و گاز اشاره 

کرد.
وزیر دادگســتری اســتان آلبرتا نیز 
تصریــح کرد در ایــن الیحه جریمه 
نقدی یک هزار دالری برای متخلفان 
در نظر گرفته شــده است و هر روز 
که اختالل در زیرساخت های منطقه 
ادامه داشته باشد، یک تخلف جدید 
قلمداد شــده و مســتوجب مجازات 

جدید خواهد بود.
قانون مقابله با انســداد در اســتان 
آلبرتا درباره این زیرساخت ها به اجرا 

گذاشته خواهد شد:
خطــوط لولــه انتقال نفــت و گاز، 
و  تولیــد  مراکــز  و  پاالیشــگاه ها 
بهره بــرداری فرآورده هــای نفتی و 
گازی، معادن، تاسیسات انرژی )برق ، 
آب و گاز(، خطوط، مراکز و تجهیزات 
بزرگراه ها، خطوط  مخابرات،  صنعت 

راه آهن، سدها.
اگر الیحه پیشنهادی دولت آلبرتا به 
تصویب برســد، هر کس دسترسی 
به مراکز و زیرســاخت های مدنظر را 
مسدود کند، روز اول با جریمه مالی 
تــا ۱۰ هزار دالر روبرو خواهد شــد؛ 
امــا از روز دوم هر روز  25 هزار دالر 
جریمه خواهد شــد و این مجازات تا 
زمانی که فرد متخلف به انسداد پایان 

نداده یا دستگیر نشــده است، ادامه 
خواهد داشــت. فرد یا افرادی که در 
این شرایط بازداشت شوند، مطابق با 
الیحه مورد نظر، به حبس تا حداکثر 

شش ماه محکوم خواهند شد.
داگ شویتزر با انتقاد از انسداد خطوط 
ریلی بخش های گسترده ای از کانادا 
که از بیســت روز پیش صنعت ریلی 
کشــور را فلج کرده است، تاکید کرد 
پیام صریح و هشــدار دهنده الیحه۱ 
این است که چنین اقداماتی در استان 
آلبرتا جایی ندارد. ضمن این که این 
الیحه ابزاری موثر بــرای برقراری و 

حفظ نظم در استان خواهد بود.
اما ماکسیم فورتن، هماهنگ کننده 
اتحادیه حقوق و آزادی ها در پاســخ 
به ســوال رادیو کانــادا درباره الیحه 
استان  در  زیرســاخت ها  ضدانسداد 
آلبرتــا، ایــن الیحه را به »شــدت 

استبدادی و نامناسب« دانست.
  فورتــن تاکید کرد در اوضاع کنونی 
کشــور، اقدام دولت آلبرتــا در واقع 
اســتفاده ابزاری از قانون است و این 
کار نه تنها هیــچ کمکی به تقویت 
قانون مداری نخواهد کرد بلکه حس 
نارضایتی و ســرخوردگی آنهایی را 
که معتقدند در نظام قانونی فعلی نیز 
حقوقشان پایمال شده است، تشدید 

خواهد کرد.

 ساخت بُِتن سازگار با محیط زیست 
توسط یک متخصص ایرانی در مونترال

یک متخصص ایرانی در مونترال موفق 
شد با روشی سازگار با محیط زیست 
بُِتن ارزان تر، محکم تر و ســبک تر از 

بُِتن های فعلی تولید کند.
به گزارش رســانه هدهــد به نقل از 
ســی تی وی نیوز، مهرداد ماهوتیان، 
بنیانگــذار و مدیر ارشــد شــرکت 
مونترالی فنــاوری کاربیکرت، در این 
رابطــه گفت: محصولــی تولیدی ما 
نقش مثبتی بر محیط زیست خواهد 
داشــت. کاربیکرت بُِتنی اســت که 
بدون سیمان تولید می شود و همانند 

ماده ای چسبناک عمل می کند.
وی افزود: شما با سیمان مصالح را به 
هم متصل می کنید ولی سیمان برای 

محیط زیسست مضر است.
کریس استرن، مدیرعامل این شرکت 
نیز گفت: هشت درصد تولید گازهای 
گلخانه ای جهان ناشی از تولید سیمان 
اســت. او افزود: ساالنه بابت هر نفر از 
افرادی که روی زمین زندگی می کند 

دو تن بُِتن تولید می شود.
آنها کشــف کردند که مــی توانند 
ســیمان را با باره فوالدی جایگزین 

کنند، محصولــی جانبی از فوالد که 
بطور معمــول در کارخانه های فوالد 
بعنوان مواد زائد دفع می شــود و در 
ایــن روش به یک پــودر ریز و خرد 
شده تبدیل و سپس با اکسید کربن 

مخلوط می شود.
به گفته تولیدکنندگان این محصول 
جدید، مقاومت این محصول جدید در 
برابر سرما و گرما خیلی بیشتر است 
و بــه آب کمتری نیاز اســت و زمان 
کمتری نیز صرف می شود. بُِتن های 
ســنتی برای پختــن 2۸ روز زمان 
می خواهد ولی در این روش بیش از 

5 تا 6 روز زمان نیاز نیست.
ایــن کارخانــه در حــال ســاخت 
در  آزمایشــی  کارخانــه  یــک 
انبوه  تولید  برای   Drummondville
این بُِتن جدید است، ماهوتیان خاطر 
نشان کرد: محصول ما ارزان تر، قوی 
تر و سازگار تر با محیط زیست است. 
این زوج کاری امیدوارند محصولشان 
باعث کاهش اثر کربــن در کارخانه 
شوند بلکه قیمت محصول نهایی ۱۰ 

تا 2۰ درصد نیز ارزان تر شود.
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گزارش رادیو کانادا متهم می کند
 اعمال شیطانی یک »قدیس«کبکی؟ 

ژان وانیه »مادر ترزای« حامی معلوالن 
و درماندگان یک روی سیاه هم داشته 
است. نتایج یک تحقیق جدید نشان 
می دهد که وانیه از زنان آسیب پذیر 

بهره برداری جنسی کرده است.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
ژان وانیــه یک نیمچه »قدیس« بود 
که خیلی ها در جامعه کانادا و خارج 
از کشور حرمت و اعتبار زیادی برایش 
قائل هستند. اما افشاگری های جدیدی 
که رادیو کانادا از آن مطلع شده، سابقه 
و کارنامه وانیه را که شهرتی جهانی 
دارد، زیر سوال برده و بی اعتبار کرده 
است. مسئوالن سازمان الرش نسبت 
به این افشاگری ها به شدت ابراز خشم 

کرده اند.
»روابط جنسی تحت سلطه فکری«، 
»روابط جنســی تحت فشــار«… از 
جمله عباراتی اســت که در گزارش 
تحقیقات مربوط به ژان وانیه مطرح 
شده اســت. این گزارش از ژان وانیه 
شــخصیتی کامال متضــاد با چهره 
عمومی این مرد بــه ظاهر خیرخواه 
و نیک ســیرت که در نگاه خیلی ها 
فرشته نگهبان افراد درمانده و آسیب 

پذیر بود، به تصویر کشیده است.
تحقیق مســتقل درباره فعالیت ها و 
ســابقه ژان وانیه به سفارش سازمان 
بین المللی الرش انجام شــده است. 
این ســازمان اولین شــهادت نگران 
کننده در رابطه با رفتار انحرافی ژان 
وانیه را در ســال 2۰۱6 دریافت کرد 
و دومین شهادت مشابه را مارس سال 
2۰۱۹ دو ماه پیش از مرگ موسس 

خود دریافت کرد.
ماجراهایی که قربانیان رفتار انحطاط 
آمیز ژان وانیه تعریف کرده اند مربوط 
به ســال های ۱۹۷5 تا 2۰۰۰ است. 
بازرســان در تحقیقــات خود به این 
نتیجه رســیده اند کــه ژان وانیه بر 
خالف چهره معصــوم و پاکی که از 
خود به نمایش می گذاشت، با دست 
کم شش زن بالغ رابطه جنسی داشته 
اســت. نتایج این تحقیق همچنین 
نشــان می دهد که بخشی از روابط و 
فعالیت های جنسی پنهان ژان وانیه 
در چارچــوب حمایــت و همراهی 
معنوی وی با قربانیانش صورت گرفته 
است. چند تن از این زنان اکنون اعالم 
کرده اند کــه در آن زمان در وضعیت 
آسیب پذیری قرار داشــته اند و ژان 
وانیه نیــز از این موضوع کامال اطالع 

داشته است.
یکی از قربانیان بهره برداری جنسی 
ژان وانیه در گزارش تحقیق تهیه شده 
در ایــن باره می گوید: وانیه می گفت: 
»این ما نیستیم، بلکه مریم و مسیح 
هستند. تو انتخاب شده ای، تو خاص 

هستی و این یک راز بین ماست.«
ســوء  دربــاره  تحقیــق  گــزارش 
استفاده های جنسی ژان وانیه از این 
چهره به ظاهر آرام و پاک از هر گناه 
یک »رفتار انحطاط آمیز« به تصویر 
کشــیده و اعالم کرده است که ژان 

وانیه از اعتماد زنانی که سفره دلشان 
را برایش باز کرده بودند، سوء استفاده 
کرده اســت. وانیه در واقع از قدرت 
نفوذ و تاثیرگــذاری خود برای انجام 
رفتارهای جنســی مختلف با آن ها 

استفاده کرده است.
یکی از زنان قربانی ســوء اســتفاده 
جنســی ژان وانیه به بازرسان گفته 
است: »من در آن زمان خیلی ضعیف 
و خیلی آســیب پذیر بودم. او )وانیه( 
به من گفت که برای هدایت معنوی 
خیلی دیر به او مراجعه کرده ام. من 
التمــاس کردم و او مــرا نزد خودش 
دعوت کرد. دیداری خیلی صمیمی 
و نزدیــک بود. او تقریبا هر کاری که 

می خواست با من کرد.«
یک زن دیگر که توســط وانیه مورد 
سوء استفاده قرار گرفته است می گوید: 
»خیلی زود حمایت و همراهی معنوی 
او به حرکات و دستکاری های جنسی 
تبدیل شد. این وضعیت سه یا چهار 
ماه ادامه داشت. هر بار همه بدن من 
کرخت می شد. او به من می گفت که 
این هم بخشــی از همراهی معنوی 

است.«
تحقیق یادشــده همچنین نشــان 
می دهــد کــه ژان وانیــه همچنین 
به مــدت چندین دهه برخی ســوء 
اســتفاده های جنســی را کــه پدر 
توماس  کشــیش  یعنی  معنوی اش 
فیلیپ دیگر موســس الرش مرتکب 
شــده بود، کتمان کرده است: »ژان 
وانیه از رفتارهای جنســی منحط و 
نظریه های انحرافــی توماس فیلیپ 
خبر داشــت؛ اما نه تنهــا در این باره 
سکوت اختیار کرد بلکه خودش نیز 

بعدا آنها را تکرار کرد.«
ژان وانیه که در ســال ۱۹2۸ در ژنو 
ســوئیس متولد شد پســر ژرژ وانیه 
فرماندار کل پیشــین کانادا بود. ژرژ 
وانیه اولین کبکی بود که به این سمت 

دست یافت.
ژان وانیه بخش عمده زندگی خود را 
در فرانســه گذراند و در سال ۱۹64 
ایده تاســیس کانون های حمایت از 
افراد کم توان ذهنی را که در آن زمان 

شرایط خوبی نداشتند، مطرح کرد.
در حال حاضــر خانه های حمایت از 
معلوالن متعلق به سازمان بین المللی 
الرش در ۳۸ کشور جهان وجود دارد. 
در کانادا نزدیک به ســی مورد از این 
کانون ها در هشــت اســتان فعالیت 

می کنند.
ژان وانیه ســال ۱۹۷۰ یک سازمان 
حمایتی دیگر بــرای کمک به افراد 
ناتــوان ذهنــی و خانواده هایشــان 
تحت عنوان »ایمان و نور« تاســیس 
کــرد. وانیه در ســال ۱۹۹۷ به پاس 
تالش های خود جایزه پل پنجم را از 
پاپ ژان پل دوم دریافت کرد و سال 
2۰۱5 نیز جایزه معروف تمپلتون را 
که پیشــتر به مادر ترزا، داالیی الما 
و دســموند توتو اعطا شده بود، از آن 

خود کرد.

عکس آرشیوی از ژان وانیه در تظاهراتی که در حمایت از افراد معلول در 
فرانسه برگزار شد

دولت فدرال کانادا هنوز قطعنامه تروریست بودن سپاه، 
مصوب پارلمان را اجرا نکرده است

دولت جاستین ترودو، این روزها برای 
اجرای قطعنامه پارلمان این کشــور 
مبنی بر گنجاندن نام سپاه پاسداران 
جمهوری اســالمی ایران در فهرست 
فشار  تحت  تروریستی،  سازمان های 
است؛ فشارهایی که در سایه سرنگونی 
هواپیمای اوکراینــی در ایران و جان 
باختن 5۷ نفر از شــهروندان ایرانی-

کانادایی، هر روز سنگین تر می شود.
در حالــی که پارلمان کانــادا در ماه 
ژوئن 2۰۱۸ میالدی، یعنی حدود 2۰ 
ماه پیش، ســپاه پاسداران جمهوری 
اسالمی ایران را در فهرست گروه های 
تروریستی قرار داد، دولت فدارال هنوز 
قطعنامه پارلمان را عملی نکرده است. 
در پی تاخیــر در اجرا و پایبندی به 
قطعنامه پارلمان کانادا، یک سازمان 
غیردولتــی یهودی در این کشــور، 
از دولت فدرال بــه دلیل آنچه عدم 
پایبندی به این قطعنامه خوانده است، 

شکایت کرده است.
در بیانیه سازمان بنای بریت، با اشاره 
به این که ســپاه پاسداران یک خطر 
جدی امنیتی برای کانادا محســوب 
می شود، تاکید شــده است که سپاه 
پاسداران مسئول سرنگونی هواپیمای 

اوکراینی و مرگ 5۷ کانادایی است. 
به گفته مایکل مستین، مدیر اجرایی 
سازمان بنای بریت گفته است:  »2۰ 
مــاه از تصویب این قطعنامه مهم در 
پارلمان کانادا گذشته است، اما هیچ 
گامی از سوی دولت برای اجرای آن 

برداشته نشده است.«
این در حالی ست که رهبران جامعه 
ایرانیان کانادا نیز در روزها و هفته های 
اخیر و به دنبال سرنگونی هواپیمای 
مسافربری اوکراینی در ایران،  خواستار 
اجرای فوری این قطعنامه و قرار دادن 
تمامی شاخه های سپاه پاسداران در 
فهرســت گروه های تروریستی کانادا 

هستند. 
سازمان های ایرانی و یهودی کانادا در 

ژانویه گذشــته هم از دولت خواسته 
بودند تا سپاه پاسداران را به فهرست 

گروه های تروریستی اضافه کند.
نهاد عدالــت ۸۸، شــورای ایرانیان 
کانادایی، و ســازمان بنای بریت در 
یک کنفرانــس مطبوعاتی، به دولت 
جاستین ترودو برای اجرای این طرح 
مهلتــی ۳۰ روزه داده بودند. کانادا از 
سال 2۰۱2 میالدی، در زمان نخست 
وزیری اســتیون هارپر، فقط شــاخه 
برون مرزی ســپاه، یعنی سپاه قدس 
را در فهرست سازمان های تروریستی 
قرار داده بود، و حاال براساس قطعنامه 
پارلمان، می بایست کل این نهاد را به 
آن فهرست اضافه کند. هنوز روشن 
نیست که چرا مقام های کانادا در این 

زمینه اقدامی نکرده اند. 
بعضــی از کارشناســان می گوینــد 
کــه  اجرای این قطعنامه برای دولت 
فدرال پروسه ای زمان بر است. بعضی 
هم تبعات سیاسی، نظامی و امنیتی 
اجــرای آن را برای کانادا و خاورمیانه 
از جمله دالیــل احتمالی این تاخیر 

می دانند.
این طرح البته مخالفانــی هم دارد. 

دنیس هوراک، آخرین سفیر کانادا در 
ایران همزمان با سرنگونی هواپیمای 
اوکراینــی، به خبرگزاری کانادا گفته 
بود که گنجاندن ســپاه پاسداران در 
فهرست گروه های تروریستی می تواند 
مانعــی جدی پیش پای جاســتین 
ترودو برای انجام تحقیقات الزم درباره 
این حادثه باشد؛ تحقیقاتی که دولت 
کانــادا خود را ملزم به انجام آن کرده 
است تا در نتیجه، به وعده های خود 
در زمینه دادخواهی برای قربانیان این 
فاجعه ملی در این کشور جامه عمل 

بپوشاند. 
این در حالیســت که دولــت کانادا 
با فشــارهای زیادی از سوی جامعه 
ایرانیان این کشــور روبه روســت که 
هنــوز ســوگوارند و گویــی هر روز 
هواپیمای اوکراینی در خانه هاشــان 
سقوط می کند. سرنگونی آن هواپیما 
که هدف دو موشک پی در پی سپاه 
پاســداران قرار گرفت، خشم جامعه 
ایرانیان را نسبت به این سازمان پرنفوذ 

و قدرتمند، بیش از همیشه کرد. 
خانواده های ایــن قربانیان، همچنان 
در مقابل پنهان کاری های حکومت 

شیما اردبیلی )ایندیپندنت فارسی(

ایران خواستار روشن شدن حقیقت 
و پاسخگو کردن مقامات آن هستند، 
و بخشی از آنان به تازگی در توماری 
اینترنتی که تا کنون به امضای حدود 

2۸ هزار نفر رسیده است، نوشته اند: 
»ما جمعی از خانواده ها ی مســافران 
آن هواپیمــا از دولت های دخیل در 
این پرونده که مســافران و خدمه در 
آن جا زندگی می کردند ) کانادا، سوئد، 
افغانستان، اوکراین، آلمان و بریتاینا ( 
سازمان بین المللی هوانوردی، دیوان 
بین المللی دادگستری و سران سایر 
کشــورها تقاضامندیم کــه با اتخاذ 
سیاســت های مناســب، حکومــت 
جمهوری اســالمی )ایران( را موظف 
به تن دادن به همکاری در تحقیقات، 
تحویــل جعبــه  ســیاه و همکاری 
جهت پیشبرد و بررسِی این جنایت 

بین المللی کنند.«
در این تومار همچنین آمده اســت:  
»چهل و پنــج روز پیش هواپیمای 
خطوط هوایی اوکراین با شــلیک دو 
موشــک سپاه پاســداران در آسمان 
تهران ســقوط کرد. چهل و پنج روز 
پیش طــی عملــی ناجوانمردانه به 
کودکان، زنان و مردان دو بار شلیک 
کردند تا از ســقوط هواپیما مطمئن 
شــوند. دقایقی مرگزا بر مسافران و 
خدمــه  آن هواپیما گذشــت و تمام 
۱۷6 مســافر و خدمه  بی پنــاهِ آن از 
دنیای ما پر کشــیدند. سه روز به ما 
خندیدند و دروغ گفتند. ســه روز در 
همدســتِی پنهاِن نیروهای نظامی و 
دولِت بی کفایــت، واقعیت را مخفی 
کردند و چون سمبه پر زور شد، پرده 
از جنایتی تکرارنشدنی برداشته شد.«

درج نام ســپاه پاسداران در فهرست 
گروه های تروریستی، احتماال مرحمی 
است بر دل زخم خورده این خانواده ها 
و میلیون ها نفر از شهروندان کانادایی 
ســوگوار،  اما این اقدام بــرای کانادا 
کم هزینــه نخواهد بــود؛ به ویژه در 
شــرایطی که کانادا به همکاری های 
ایران در تحویل جعبه سیاه و همکاری 
برای شفافیت و یافتن حقیقت امید 

بسته است. 
جاستین ترودو، نخست وزیر لیبرال،  
قبــال گفته بود کــه دولتش فعال در 
کوتاه مدت بر حمایت از خانواده های 
قربانیــان بــرای اجــرای عدالت و 
شــفافیت تمرکز کرده است؛ چیزی 
که نشــان می دهد دولت فعال خیال 
بستن معدود راه های دیپلماسی برای 
دسترســی به حقیقت را ندارد. این 
در حالی ســت که این کشور از سال 
2۰۱2 میــالدی، روبط دیپلماتیک 

خود را با ایران قطع کرده است.

شرکت »تالس« اعالم کرد قیمت ها را کاهش نخواهد داد

بزرگ تریــن  از  یکــی  ایرونیــا- 
تامین کنندگان خدمات موبایلی کانادا 
ظاهرا آماده کشمکش با دولت فدرال 
بر ســر کاهش وعده داده شده نرخ 

خدمات وایرلس است.
تالس و شرکتهای زیرمجموعه آن – 
کودو و پابلیک موبایل- اخیرا تبلیغی 
را با عنوان »مقرون به صرفگی حقیقی 
شمال« روی وب سایت شان قرار داده 
اند. این عنوان اشاره به حرکتی است 
که یک حامی حقوق مصرف کننده از 
آن به عنوان تالشــی برای بازتعیین 
نقطه آغاز یکی از قول های کمپینی 
لیبرال ها مبنی بر کاهش نرخ خدمات 

وایرلس یاد کرده است.
پلتفرم انتخاباتی نخست وزیر جاستین 
ترودو شــامل قولی مبنی بر کاهش 
نرخ خدمات تلفن همراه به ازای 25 
درصد و تعهدی مبنی بر این می شد 
که به گفته لیبرال ها باعث می شــود 
یک خانواده چهار نفره بتواند به طور 
میانگین ســالی نزدیک به هزار دالر 

پس انداز کند.
لیبرال ها تعهد خود را بر پایه یک مدل 
مقایسه قیمتی سال 2۰۱۸ بنا نهادند 
که حاال تالس، کودو و پابلیک موبایل 
می گویند از آن فراتر هم رفته اند. اما 
ماه گذشته نودیپ بینز وزیر صنعت 
فدرال مشــخص کرد که نقطه آغاز 
کاهش نرخ ها اواسط دسامبر 2۰۱۹ 

بوده است. 
با اســتناد به گزارشی مربوط به سال 
رادیو-تلویزیون  از کمیسیون   2۰۱۹
و ارتباطات کانــادا، قیمت های بازار 
وایرلس موبایل کانادا بین ســال های 
2۰۱6 و 2۰۱۸ به طور متوسط حدود 

2۸ درصد کاهش داشتند. 
تالس در وبســایتش گفته پلن های 
ارائــه شــده از همین حــاال رقابتی 
هســتند. کودو هم تعهدی مشــابه 
داده و گفته بســته هایش »نسبت به 
بســته های نمونه ثبت شده توسط 
حزب لیبرال چهار گیگابایت اینترنت 
بیشتر ارایه می کنند و سالی ۱6۹ دالر 
بیشتر برای مشتری ذخیره می کنند«. 
وبسایت پابلیک موبایل هم می گوید 
مشــتریانش روی یک بســته چهار 
دســتگاهه 5 گیگابایتــی می توانند 
۱۰۰۹ دالر بیشــتر از قول لیبرال ها 

ذخیره کنند.
هر سه تامین کننده خدمات موبایلی 
همچنین لینک هایــی به برنامه های 

پیشــنهاد کاهش نرخ خدمات ارایه 
می دهند که لیبرال ها پاییز گذشــته 

تبیین کردند. 
الرا ترایــب مدیر عامل گروه حمایت 
اوپن میدیا  مصرف کننــده  حقوق  از 
می گوید با وجود اینکه به ندرت پیش 
می آید کــه تامین کنندگان خدمات 
وایرلس کانادایی به طور مســتقیم 
احزاب سیاسی را سر سیاست گذاری 
پلتفرم های خود به چالش بکشــند، 
او تعجــب نکــرده که بــا توجه به 
برگزاری جلسات قانون گذاری، تلوس 
و وابســتگانش این حرکت را انجام 
داده اند. ترایــب گفت: »به نظرم این 
حرکت نشان می دهد که آن ها سعی 
دارند به اســتقبال نزاعــی بروند که 

می دانند در راه است«.
خدمات  تامین کنندگان  بزرگ ترین 
وایرلس کانادا یعنی بــل و راجرز تا 
اینجا چنین بیانیه هایی برای بازاریابی 

iroonia.ca .منتشر نکرده اند



۱۹19 Issue 1465 Friday February 28, 2020شماره ۱4۶5 جمعه ۹ اسفند ۱۳۹۸
سال بیست ودوم. شماره 1311 جمعه 27 اسفند  139۵  7PAIVAND Vol. 22 Issue 1311  Friday March 17, 20177

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

Computerized Color Matching
Courtesy Car

Factory Baked Finish
ICBC Accredited

Valet Express Repair
Laser Measuring System
Private Insurance Claims

Qualified Technicians Quality Repair
Lifetime Guarantee

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

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

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

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

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

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

* پذیرش کلیه بیمه های خصوصی
* صافکاری توسط تکنسین متخصص

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

 پس از بازسازی به مکان 
مورد نظر شما

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

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

با ضمانت دائمی

انتقال رایگان اتومبیل 
شما از محل کار یا 
منزل به تعمیرگاه

Absolute Auto Body Ltd.
AQUA UNITED 
PLUMBING LTD

خدمات لوله کشی
با مجوز رسمی و بیمه

تجاری و مسکونی
سرویس اضطراری ۲4 ساعته

«ما رضایت شما را تضمین می کنیم»

۶۲۶7-۸34-77۸بهزاد
aquaunitedplumbing@yahoo.ca

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

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

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

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

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

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

از  کمتر  در حدود  و  کم  بسیار 
یک درصد است.

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

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

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

نیست.

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

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

روبرو خواهد بود.

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

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

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

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

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

داشت.
حمایت  موضوع  این  از  همه  اما 

های  بیزینس  اندو صاحبان  نکرده 
کوچک تحقق این قضیه را مشکل 

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

iroonia .ca ». تاثیر قرار می دهد

ارائه درخواست حداقل حقوق ۱۵ دالری
 به پارلمان بریتیش کلمبیا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سایر استانها وجود داشت ، از بین 
رفت.

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

همیتلون و گلف چه خواهد بود ؟«
انتاریو  امالک  مشاوران  انجمن 
همیشه  مخالف وضع مالیات برای 
خریداران خارجی بوده و باال رفتن 
قیمت ها را ناشی از هجوم مهاجران 
دیگر استانها و یا مهاجران تازه وارد 
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ایران اینترنشنال- چهار روز بعد از آنکه 
حامد اســماعیلیون خطاب به »تمام 
دادخواهان و حق طلبان« نوشت که 
»کمپیــن یــا کارزار دادخواهِی ما، 
جمعــی از خانواده هــای بازمانده از 
جنایت هواپیما، در روزهای آینده آغاز 
خواهد شد«، بیش از هفتاد و دو هزار 
نفر اولین نامــه دادخواهی جمعی از 
خانواده های کشته شدگان هواپیمای 

اوکراینی را امضا کردند.
پرواز۷52  کشته شدگان  خانواده های 
هواپیمایی اوکراین اینترنشــنال، در 
اولین نامه دادخواهی خود نوشــتند: 
»ما جمعی از خانواده ها ی مسافرین 
آن هواپیمــا از دولت های دخیل در 
این پرونده که مســافران و خدمه در 
آن جا زندگی می کردند - کانادا، سوئد، 
افغانستان، اوکراین، آلمان و انگلستان 
- ،ســازمان بین المللــی هوانوردی، 
دیــوان بین المللــی دادگســتری و 
سران سایر کشــورها تقاضامندیم با 
اتخاذ سیاست های مناسب حکومت 
جمهوری اســالمی را موظف به تن 
دادن به همکاری در تحقیقات، تحویل 
جعبه  سیاه و همکاری جهت پیشبرد و 
بررسی این جنایت بین المللی کنند.«

آنها با اشــاره به اینکه »چهل و پنج 
روز پیش هواپیمــای خطوط هوایی 
اوکراین با شــلیک دو موشک سپاه 
پاسداران در آســمان تهران سقوط 
کرد«، نوشــتند: »چهــل و پنج روز 
پیش طــی عملــی ناجوانمردانه به 
کودکان، زنان و مردان دو بار شلیک 
کردند تا از ســقوط هواپیما مطمئن 
شــوند. دقایقی مرگ زا بر مسافران و 
خدمه  آن هواپیما گذشت و تمام ۱۷6 
مسافر و خدمه  بی پناه آن از دنیای ما 

پر کشیدند.«
در این نامه به سه روز انکار مقام های 
جمهوری اســالمی اشــاره و تاکید 
شده اســت که آنها بعد از شلیک دو 
موشــک در بامداد چهارشــنبه ۱۸ 

طوماری برای دادخواهی خانواده های بازماندگان فاجعه هواپیمای اکراینی

دی ماه به این هواپیما، »ســه روز به 
ما خندیدند و دروغ گفتند. ســه روز 
در همدستِی پنهان نیروهای نظامی 
و دولــت بی کفایت واقعیت را مخفی 
کردند و چون سمبه پر زور شد پرده 
از جنایتی تکرارنشدنی برداشته شد 
و بــرای اولین بــار در دنیا حکومتی 
مستقر به هواپیمای مسافربرِی خودی 
سه دقیقه بعد از تیک آف شلیک کرده 

است. نه یک بار که دو بار.«
اولین نامــه دادخواهی بــه »هادی 
احمدی، امید ارسالنی، امیر ارسالنی، 
عظمت اژدری، حامد اســماعیلیون، 
رامیــن االئه، محمــد تاجیک، آرش 
رحیمی حسینی،  بهروز  جمشیدی، 
طاهره رفیعی، مهرزاد  زارعی، محمود 
زیبایی، جواد سلیمانی، میثم صالحی، 
امیرعلــی علوی، داریــوش غفوری، 
علیرضا قندچــی، پانیذ گرجی، علی 
گرجی، فرهاد مدنــی، آرش مرتب، 
آرمین مرتب، شهناز مرتب، شاهین 
مقدم، مجید نوروزی، مسعود نیکنام« 
رســیده اســت که همگــی اعضای 
پرواز۷52  کشته شدگان  خانواده های 

هستند.
نامه  این  خانواده های کشته شدگان 
دادخواهی را هفته گذشته در اینترنت 

و شبکه های اجتماعی برای امضا در 
اختیار عموم قــرار دادند و تنها طی 
چهار روز  بیــش از  ۷2 هزار نفر آن 

را امضا کرده اند.
بخش  در  خانواده های کشته شدگان 
دیگری از نامه خود  نوشــتند: »جان 
شــیرین عزیزان ما از کــف رفت اما 

ماجرا نه به عذرخواهی ختم شــد نه 
به معرفی خاطیان نه به اســتعفای 
آمــران و فرماندهان نه به روندی که 
مسوولین جنایت را بازخواست کند. به 
جای آن، خانواده ها را تحت فشار قرار 
دادند، به تشییع جنازه ها دستبرد زدند 
و در برگردانــدن پیکر جان باختگان 

به کشــورهای دیگر تــا حد ممکن 
سنگ اندازی کردند.«

آنهــا در نامه خود با اشــاره به اینکه 
مقام های جمهوری اسالمی سه روز به 
از حمله به هواپیمای اوکراینی به طور 
رسمی به شلیک موشک های پدافند 
سپاه پاسداران به پرواز۷52 اقرار کردند 
اما »بعد از آن اعتراف هولناک سد راه 
ســازمان هایی  و  کشورها  تحقیقاِت 
شــده اند که جویای حقیقتند. جعبه  
ســیاه را تحویل نمی دهند و در این 
بازی نیز همگی با هم همدســتند. با 
جان انســان ها بازی می کنند خوِن 
عاشقان زندگی را بی رحمانه می ریزند 
و سپس خنده زنان بعد از ارتکاب قتل 

به راه خود می روند.«
خانواده هــای  دادخواهــی  نامــه 
اوکراینی  هواپیمای  کشته شــدگان 
درحالی منتشر شــده است که لعیا 
جنیــدی، معــاون حقوقی حســن 
روحانــی،۳۰ بهمن مــاه، از اقدامات 
جمهوری اســالمی برای جلوگیری 

خانواده هــای  شــکایت  ثبــت  از 
کشته شدگان هواپیمای اوکراینی در 
دادگاه بین المللــی خبر داد. جنیدی 
بدون اشــاره به برگــزاری احتمالی 
دادگاه یا محاکمه مقام های مسئول 
و متهم در این پرونده، از دو مســیر 
جمهوری اسالمی برای پایان دادن به 
پرونده پرواز۷52  سخن گفت و عنوان 
کرد که در مورد خانواده کشته شدگان 
با »جبران خسارت زیان دیدگان، رفتار 
مســاوی و کمک به آنها« و در مورد 
ابعاد بین المللی حمله به این هواپیما 
اوکراینی نیز با »رســیدن به کمیته 
مشترک تحقیق به نتایج مورد قبول 

ایران« این پرونده بسته خواهد شد.
پــس از این اظهــارات جنیدی بود 
نویســنده  اســماعیلیون  حامد  که 
ایرانی که همســرش پریسا اقبالیان 
و دخترش ری را اســماعیلیون بر اثر 
اصابت موشک های ســپاه پاسداران 
به هواپیمای اوکراینی کشــته شدند 
در واکنش به ســخنان لعیا جنیدی، 
معــاون حقوقی حســن روحانی، از 
خانواده های  دادخواهی  کمپین  آغاز 
کشته  شدگان این پرواز برای کشاندن 
پرونده به دادگاه های بین المللی خبر 

داد.
اسماعیلیون در صفحه فیس بوک خود 
خطاب به لعیا جنیدی، معاون حقوقی 
روحانــی، نوشــت: »لعیــا جنیدی! 
مشاور حقوقِی حکومت! عمله  ظلم! 
کدام پرونــده را می خواهی مختومه 
کنی؟ بــا کدام خانــواده می خواهی 
به توافق برســی؟ پیشنهاد می کنم 
درس حقوقی را که خوانده ای دوباره 
دوره کنــی، وقت چندانی هم نداری 
چون ما، جمعی از خانواده ها، پرونده  
جنایت تاریخی شما را به دادگاه های 
بین المللی خواهیم برد. تو نمی فهمی 
اگر می فهمیدی می دانستی تنها دلیل 

زنده ماندن ما همین است.«

کانادا یکی از  کشورهای جهان از نظر بهترین کیفیت هوا
بنابر جدیدترین گــزارش جهانی در 
رابطه با آلودگی هــوا با عنوان قاتل 
خاموش کانادا دارای یکی از بهترین 
و بنگالدش دارای بدترین کیفیت هوا 

در دنیا شناخته شد.
به گزارش رســانه هدهــد به نقل از 
ســی تی وی نیوز، آخریــن داده های 
کیفیت هوا در سال 2۰۱۹، همچنین 
حاوی شواهدی از تاثیر آتش سوزی ها، 
شیوه های کشاورزی و سوخت شهرها 
بویژه در جنوب شرقی آسیا بر افزایش 
میزان آلودگی های هوا در جهان است.
 IQAir فرانک هامز، مدیرعامل شرکت
یک شرکت اطالعات و فناوری جهانی 
در زمینه کیفیت هوا که گزارشــی 
ســاالنه در این رابطه را تهیه می کند 

گفت: کروناویــروس جدید درحالی 
به معضلی جهانی تبدیل شــده که 
آلودگی هوا هماننــد قاتلی خاموش 
ساالنه موجب مرگ هفت میلیون نفر 

در سطح جهان می شود.
در ایــن میان بنگالدش، پاکســتان 
و مغولســتان، سه کشــور با بدترین 

کیفیت هوا معرفی شدند.
از طرف دیگــر و در نقطــه مقابل، 
کانــادا در مقیاس جهانی دارای یکی 
از بهترین کیفیت های هوا معرفی شد 
که در بین ۹۸ کشــور جهان جزو ده 

کشور نخست قرار دارد.
محققان شرکت IQAir با استفاده از 
داده های ایستگاه مانیتورینگ زمین 
 2.5 PM کــه ســطح ذرات ریز یــا

را انــدازه می گیرد و بررســی میزان 
آالینده هایی مانند سولفات، نیترات و 

کربن سیاه پرداخته اند.
این ذرات که قطرشــان کمتر از 2/5 
میکرومتر یا ۳۰ بار نازکتر از قطر موی 
انسان هستند، می توانند در عمق ریه 

انسان نفوذ کنند.
بنابر گزارش سازمان بهداشت جهانی، 
آلودگــی هوا در ســال 2۰۱6 عامل 
2/4 میلیــون مرگ و میــر زود رس 
بیماران قلبی – عروقی، سرطان ها و 

عفونت های تنفسی بوده است.
بیش از ۹۰ درصد این مرگ و میرها 
در کشــورهای کم درآمد و متوسط 

بوده  است.
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76 درصد کانادایی ها نگران 
از دست دادن شغل خود هستند

ایرونیا- بــا وجود اینکه اقتصاد کانادا 
قدرتمند است و توانست در سال های 
اخیر ارقامی رکوردشکن از شغل های 
جدیــد ایجــاد کند و بازار مســکن 
دارایی هــای بســیاری از خانوارها را 
تردیدهایی  کانادایی ها  کرده،  فربه تر 
جدی نســبت به آینده مالی خود و 

اقتصاد کشور دارند.
این ها کشــفیات کلیدی جدیدترین 
نسخه نظرسنجی ســاالنه »بارومتر 
اعتمــاد« از شــرکت روابط عمومی 
Edelman هســتند که به بررسی 
اعتماد عمومی به »سیســتم« یعنی 
دولت، کســب  و کارها، ســازمان های 

غیرانتفاعی و رسانه ها می پردازد.
این نظرسنجی از ۱5۰۰ کانادایی بین 
روزهای نوزدهم اکتبر و هجدهم نوامبر 
2۰۱۹ و با فاصله بسیار زیادی قبل از 
اعتراض های  شــیوع کروناویروس و 
Wet’suwet’en کــه نگرانی جدی 
ایجاد  اقتصادی  نسبت به چشم انداز 

کردند، انجام شد. 
نظرسنجی به این نتیجه رسید که ۷6 
درصد از کانادایی ها نگران از دســت 
دادن شغل خود هستند چون اقتصاد 
رو به شغل های موقتی آورده، کمبود 
آمــوزش الزم و مهــارت در بازار کار 
حس می شود و ترس هایی نسبت به 
شکل گیری یک رکود اقتصادی دیگر 

وجود دارد.
نتیجه نظرســنجی این بود که تنها 
کمی بیش از یک ســوم کانادایی ها، 
یعنی ۳5 درصد، انتظار دارند که بعد 
از گذشت پنج سال وضعیت بهتری 
خواهند داشت. این پایین تر از ایاالت 
متحده اســت کــه در آن 4۳ درصد 
از مــردم انتظار دارنــد وضع بهتری 
پیدا کننــد، اما در عین حال باالتر از 
توسعه یافته  کشــورهای  از  تعدادی 

دیگر از جمله بریتانیا و ژاپن است.
لیسا کیمل مدیر عامل علمیات های 
ادلمــن در کانــادا و آمریکای التین 
گفت: »روایتی در کانادا وجود دارد که 
با وجود اینکه شاخص های یک اقتصاد 
قدرتمند وجود دارد، مشکالت نهادینه 

شده  ای هم محسوس هستند. «
او در مصاحبه ای با هاف پست کانادا از 
مسائلی از جمله درجات باالی بدهی 
خانوارهای کانادا، معامله تجاری جدید 
آمریکای شمالی که هنوز تایید نشده، 
تنش های تجاری با چین و »مسلما 

کل مسئله لوله های نفتی« نام برد.

وی گفــت: »واقعیت این اســت که 
ما هنــوز یک اقتصاد مواد خام محور 
هستیم و به این ترتیب رفاه اقتصادی 
ما در آینده تا حدود زیادی وابسته به 
قابلیت مان در خــارج کردن نفت از 
کشور است. این ها مسائلی هستند که 
اضطراب های زیادی ایجاد می کنند. به 
نظر می رسد این قابلیت را هم نداشته 
باشیم که بتوانیم در مورد این مسئله 
به توافق برســیم که بــه عنوان یک 
کشــور باید راجع به چنین مسایلی 
چه کار انجــام بدهیــم. این همان 
مشکلی اســت که داریم حول محور 
اعتراض ها نسبت به لوله های نفتی هم 

می بینیم.«
پاســخ دهندگان  ادلمن  نظرسنجی 
را به دو گــروه »عموم مطلع« یعنی 
افرادی که به اخبار توجه زیادی دارند 
و درآمــد و آموزش باالتــری دارند و 
»عموم جمعی مردم« تقسیم می کند. 
بدبینی مخصوصا در میان گروه اول 
در حال افزایش اســت. مانند بیشتر 
کشــورها، »عموم مطلع« مردم باور 
بیشتری نسبت به سیستم دارد اما در 
جدیدترین نظرسنجی اعتماد همه به 

شدت کاهش پیدا کرده است.
اعتماد به دولت، کسب و کار و رسانه ها 
هر یک ۸ درصد کاهش داشت و سهم 
»عموم مطلع« که باور دارند پنج سال 
دیگر وضع بهتری خواهند داشت از 
5۳ درصد یک سال قبل به 4۷ درصد 

کاهش پیدا کرد. 
کیمل فکــر می کند این تــا حدود 
زیادی به انتخابات فدرال سال گذشته 
مربــوط می شــود. او گفــت: »برای 
خیلی هــا پیشــنهادهای عالی برای 
انتخاب وجود نداشــت. باید بهترین 
فرد از میــان انتخاب هایی نه چندان 
خوب را برمی گزیدید. این از نظر من 
نشان می دهد که اعتماد خیلی زیادی 
نسبت به رهبران سیاسی امروز کانادا 
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تسهیل شرایط »استرس تست« وام مسکن در کانادا  از هفته اول آوریل

ایرونیا- بعد از اینکه دولت فدرال روز 
سه شــنبه اعالم کرد کــه قصد دارد 
قوانین اســترس تست وام مسکن را 
تغییر بدهد، به نظر می رســد چیزی 
که انتظار می رفت یــک بهار داغ در 
بازار مســکن کانادا باشد حاال حتی 

داغ تر هم بشود.
دفتر بیل مورنو وزیر اقتصاد اعالم کرد 
قصد دارد نحوه حســاب و کتاب نرخ 
مورد اســتفاده در استرس تست وام 
مســکن را از روز ششم آوریل امسال 
تغییر دهد. متخصصان بازار می گویند 
اگر این تغییر همیــن امروز به وقوع 
بپیوندد، عمال نرخ مورد اســتفاده در 
تســت را از 5.۱۹ درصــد به 4.۸۹ 

درصد می رساند.
انتظار می رود این تغییر بتواند قدرت 
وام های  دریافت کننــدگان  خریــد 
مسکن بیمه شــده را حدود ۳ درصد 
افزایش دهد. به این ترتیب خانواری 
که سالی ۱۰۰ هزار دالر درآمد دارد 
می تواند تحت قوانین جدید یک وام 
مسکن 526 هزار دالری بگیرد و این 

در حالی است که تحت قوانین فعلی 
این رقم 5۱۱ هزار دالر است. 

قانون گذار بانکــی فدرال کانادا یعنی 
OSFI سه شنبه هفته گذشته اعالم 
کــرد در نظر دارد همیــن تغییر را 
برای اســترس تست وام های مسکن 

بیمه نشده هم اعمال کند. 

شری کوپر اقتصاددان ارشد دومینیون 
لندینگ ســنترز در یادداشتی برای 
مشــتریان نوشــت: »قوانین جدید 
مســلما آنچه از قبل انتظار می رفت 
یک بازار مســکن بهاری داغ باشد را 

داغ تر می کنند.«
کوپر برآورد می کند این تغییرات باعث 

خانوارهای تا سقف ۱۰۰ هزار دالر دارایی واجد شرایط 
» مسکن یارانه ای« مترو ونکوور خواهند بود

ایرونیا- خانوارهایی که دارایی های شان 
تا ســقف ۱۰۰ هزار دالر می  رســد 
ممکن اســت بــه زودی بتوانند در 
مســکن یارانه ای زندگــی کنند که 
منطقه مترو ونکوور برای شان فراهم 

می کند.
شرکت مســکن مترو ونکوور با یک 
سیاســت نامه بازبینی شده، تغییراتی 
برای شرایط دریافت مسکن یارانه ای 
برای ســاکنان در نظر گرفته است. 
در حــال حاضــر، خانوارهایــی که 
دارایی های شــان بیــش از 25 هزار 
دالر نباشد می توانند مسکن یارانه ای 

بگیرند.
 در این نوع مسکن، اجاره خانه بر پایه 
درآمد مستاجر حساب می شود. نرخ 
اجاره خانه این نوع مسکن ۳۰ درصد 
درآمد ســاالنه خالص خانوار پیش از 

مالیات است. 
سیاست جدید انتخاب مستاجر سقف 
بیشینه دارایی را از 25 هزار دالر فعلی 
به ۱۰۰ هزار دالر افزایش می دهد. این 
سقف جدید هم برای مسکن اجاره ای 
بســته به درآمد ســاالنه و هم برای 

مسکن پایین بازار اعمال می شود.

مسکن” زیر قیمت بازار” نوعی مسکن 
یارانه ای اســت که در آن اجاره خانه 
بــر پایه وضعیت بــازار اجاره تعیین 
می شود. برای مســکن مترو ونکوور، 
نرخ های مســکن یارانه ای پایین بازار 
بــه طور کلی بیــن ۱۰ تا 2۰ درصد 
پایین تــر از نرخ اجــاره معمول بازار 

تعیین می شود.
الرل کاون مدیــر برنامه سیاســت و 
برنامه ریزی مســکن ســازمان مترو 
ونکوور گزارشی درباره تغییر سیاست 

درباره مسکن یارانه ای نوشته است.
او در گزارش خــود آورده: »افزایش 
محدودیت دارایی ها از مستاجرها در 
راســتای پس انداز پول، بهتر حمایت 
می کند و باعث تشویق شدن افرادی 
می شــود کــه می توانند به ســمت 
مســکن بازار حرکت کنند و در عین 
حال تســت کردن مــداوم دارایی ها 
و درآمدها باعث می شــود یارانه های 
اجاره به افرادی برســند که بیشتر از 

همه به آن ها احتیاج دارند.«
کاون همچنین به این نکته اشاره کرد 
که سقف دارایی پیشنهادی با سقفی 
که توسط ســازمان مسکن بریتیش 
کلمبیا اعمال می شود همخوانی دارد. 
یکی از اسنادی که مترو ونکوور درباره 
سیاست مســکن خود منتشر کرده 
نشان می دهد سازمان مسکن بریتیش 
کلمبیا سقف دارایی ۱۰۰ هزار دالری 

را برای ساختمان های استان در سال 
2۰۰۹ معرفی کرد.

کاون در گــزارش خــود پیشــنهاد 
می کند که سازمان مسکن باید این 
تغییر در سیاست را بپذیرد. او نوشت: 
»هنوز اولویت به درخواست دهندگانی 
داده می شود که دارایی های شان کمتر 

است.«
پیشــنهاد شده،  سیاست نامه ای که 
دارایــی را بــه این عناویــن تعریف 
می کنــد: ســرمایه ای کــه در یک 
موسسه مالی از جمله بانک، صندوق 
و امثال این ها نگهداری بشود؛ سهام، 
اوراق قرضه و صنــدوق قابل معامله 
در بورس؛ پول نقــد و دیگر اقالمی 
که طبیعت درآمدی دارند؛ سهم در 
ملک واقعی؛ سهم در کسب و کار؛ اقالم 
مالکیت شخصی که ارزشی باالتر از 

۱۰ هزار دالر دارند.
دارایی ها شامل این موارد نمی شوند: 
بورســیه یا کمک هزینه تحصیلی از 
نهادهای آموزشــی بــرای هر یک از 
اعضای خانواده که دانشــجو اســت؛ 
برنامه های پس انداز آموزشی ثبت شده 
پس انــداز  برنامه هــای   ،)RESP(
بازنشستگی ثبت شــده )RRSP( و 
برنامه های پس انداز معلولیت ثبت شده 
)RDSP(؛ ابزارهای تجاری از جمله 
ماشــینی که کارمندی فعــال از آن 
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افزایش قدرت خریــد وام گیرندگان 
 شــود و یک تاثیر مثبت روانی هم بر 
خریداران بگذارد. او نوشت: »خریداران 
خانه، مخصوصا خانه اولی ها، از همین 
حاال نگران مسئله مقرون به صرفگی 
هســتند چون قیمت مســکن طی 
۱2 ماه گذشته رشد دو رقمی کرده 

است.«
قیمت بازفروش متوسط یک خانه در 
کانادا در ژانویه نســبت به یک سال 
قبل ۱۱.2 درصد افزایش پیدا کرد که 
تا حدودی به خاطر بهبود فروش در 
ونکوور و ادامه رشــد در تورنتو بود. با 
توجه به اینکه قیمت ها یک بار دیگر 
دوباره دارند با سرعت رشد می کنند، 
بسیاری از فروشندگان ظاهرا تصمیم 
گرفته انــد خانه های شــان را از بازار 
عقب بکشــند و منتظر قیمت های 
بهتر بمانند که همین مسئله بیشتر 

قیمت ها را باال کشیده است.
جیمز لیرد رییس شرکت کارگزاری 
وام مسکن کن وایز فایننشال می گوید 
تغییر اعمال شده در استرس تست به 
این معنی است که بخش کوچکی از 
افرادی که می خواستند خانه بخرند 
و نمی توانستند وارد بازار بشوند حاال 
می توانند هزینه خرید خانه را پرداخت 

کنند.
او گفــت: »آیا این تغییری دراماتیک 
است؟ نیست، اما وقتی لب مرز وارد 
شدن به بازار هستید هر ذره تغییر هم 

کمک می کند.«
او روی دو شــکایتی تاکیــد کرد که 
صنعت درباره اســترس تست دارد: 
اینکه تست نمایانگر کاهش نرخ وام 
مسکن در سال گذشته نیست و اینکه 
عمال به بانک های بزرگ اجازه می دهد 
نرخ های معیار کل صنعت وام مسکن 

را تعیین کنند.
استرس تست فعلی از نرخ اعالم شده 
توســط بانک مرکزی کانادا استفاده 
می کند کــه میانگینــی از نرخ های 
رســمی بانک های بزرگ ملی کشور 
اســت. این نرخ معمــوال دو درصد 
باالتر از نرخ های »تخفیفی« است که 
بانک ها در عمــل به قرض گیرندگان 
ارایه می کنند. لرد گفت تست جدید 
ارقام خــود را بر پایــه نرخ های وام 
مسکن ارایه شده در درخواست های 
بیمه حســاب می کند کــه به این 

نگرانی ها رسیدگی می کند.
رابرت کاوچیچ اقتصاددان ارشد بانک 
مونتــرال گفت این تغییر فشــاری 
افزایشــی روی قیمت ها قرار می دهد 
چون باعث می شود بعضی خریداران 
گران قیمت تری  ملک هــای  بتوانند 

خریداری کنند.
او در یادداشتی برای مشتریان نوشت: 
»می توان گفت کــه اثر این حرکت 
به همان انــدازه که روی تقاضا برای 
واحدها خواهد بود روی قیمت ها هم 
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مردی که یک زن را در خیابانی در تورنتو با چکش به قتل رساند،
متهم به اقدام تروریستی شد

ایرونیا- مردی ۳۰ ساله که متهم به 
کشــتن یک زن از طریق ضربه زدن 
به او با یک چکش در اســکاربورو در 
هفته گذشته شده حاال بعد از انجام 
تحقیقی مشترک بین پلیس تورنتو و 
پلیس سلطنتی با اتهام قتل مرتبط با 

ترور مواجه شده است.
محققان اعــالم کرده اند یک زن 64 
ساله که بعدا به عنوان هانگ-کم انی 
چیو شناسایی شد داشت در خیابان 
راه می رفت که توسط مردی با چکش 
مورد حمله قرار گرفت. پلیس گفت به 
پشت ســر او ضربه وارد شده و او در 

صحنه جان باخته است.
مظنونی کــه به عنوان ســعد اختر 
شناسایی شــده خود را تسلیم کرد. 
او همــان روز در دادگاهی در تورنتو 
حاضر شد و رســما اتهام قتل درجه 

یک دریافت کرد. 

طی دومین حضور او در دادگاه، اتهام 
ایــن فرد به قتل درجه یک شــامل 
فعالیت تروریستی تشدید شد. میگن 
گری سخنگوی خدمات پلیس تورنتو 
گفت: »این نتیجه تحقیقی مشترک 
بود کــه طی آخر هفته انجام شــد. 
محققان ما شواهدی جمع آوری کردند 
که منتهی به این اتهام جدید شد. در 
حالیکه تحقیقات هنــوز ادامه دارد، 
هنوز شواهدی وجود ندارد که نشان 
دهد دو نفر یکدیگر را می شناختند.«

تیم پلیس سلطنتی و پلیس تورنتو 
در بیانیــه ای گفتند این ســانحه ای 
فردی بوده و »هیچ خطر شناخته شده 
دیگری در ارتباط با فرد متهم، عموم 

مردم را تهدید نمی کند.«
هنــک ایدســینگا کارآگاه پلیــس 
تورنتو گفت: »به روز رســانی امروز 
نتیجه تالشی مشترک بوده و پلیس 
متعهد به همکاری با شــرکا است تا 
اطمینان حاصل کند که نتیجه این 
پرونده موفقیت آمیز است و مهم تر از 
همه برای خانواده و دوســتان قربانی 

همینطور خواهد بود.«
کریســتوفر دوگیل مســئول پلیس 
سلطنتی گفت او و تیمش به کار خود 
ادامه می دهند تــا اطمینان حاصل 
کنند ساکنان منطقه از امنیت کامل 
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خدمات حسابداری،
حسابرسی و مالیاتی

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

* خدمات حسابداری حقوق و دستمزد
* مشاوره امور مالیاتی

Tel: 778-772-2886

Faranak Khademi, CPA

.  Accounting & Bookkepping

. Taxation

. Payroll Services

. Consulting

faranakcpa@shaw.ca

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

و انجمن مشاورین مهاجرت کانادا

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

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

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

مدیر مسئول: 

رضا شاهپوری
مشاور رسمی مهاجرت

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

facebook.com/moonlightimmigration

بیانیه دولت درباره قرار گرفتن ایران  
در لیست سیاه اف ای تی اف

دویچه وله- دولت جمهوری اسالمی 
در جلســه خود در روز چهارشــنبه   
)26 فوریــه( درباره قرار گرفتن ایران 
در لیســت گــروه ویژه اقــدام مالی 
)FATF( بیانیه ای صــادر کرد. گروه 
ویژه اقدام مالی روز جمعه دوم اسفند 
)2۱ فوریه( ایران را در لیســت سیاه 
خــود قرار داد. این تصمیم در پی آن 
گرفته شــد که ایــران از تصویب دو 
الیحه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی 

تروریسم خودداری کرد.
دولت در بیانیه خود مدعی شده که 
قرار دادن نام ایران در لیســت سیاه 
»چه در دوره دولت دهم ]دولت دوم 
احمدی نــژاد[ و چــه در این دوره، با 
تحریکات و انگیزه های سیاسی برخی 

بدخواهان ایران بوده است«.
در ادامــه بیانیه دولت آمده اســت: 
»ایران همواره به مبارزه با پولشــویی 
و تأمین مالی تروریســم معتقد بوده 
است، از زمان دولت دهم، با پیگیری 
شــورای عالی امنیت ملــی و وزارت 
امور اقتصادی و دارایی، جهت گیری 
همــکاری بــا FATF و توافق برای 
اجرای برنامه کاری به تأیید رسیده و 
در دستور کار دولت قرار گرفته بود.«

دولت می افزاید تا آنجا که در حیطه 
اختیار قوه مجریه بــود چهار الیحه 
قانونی مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی 

تهیه کرد و  به مجلس ارائه داد. 
هر چهار الیحه در مجلس با اصالحاتی 
به تصویب رسید اما دو الیحه »مبارزه 
با پولشویی« و »مبارزه با تامین مالی 
تروریسم« با ایرادهای شورای نگهبان 
مواجه شــد و در نهایت سر از مجمع 

تشخیص مصلحت درآورد.
دو الیحه یادشده با گذشت یک سال 
از طــرح و تصویــب آن در مجلس 
شورای اسالمی، در مجمع تشخیص 

مصلحت مسکوت گذاشته شد.
در بیانیه دولت آمده اســت: »دولت 
بــر این اعتقاد بوده و هســت که در 
شــرایطی که بدخواهان ایــران و در 
رأس آنها دولت آمریکا، نقشه یارگیری 
برای تشکیل مجدد جبهه ضد ایران 
را دارد، مــا باید تالش مضاعف برای 
نشان دادن چهره قانون گرا، منضبط 
و ضدتروریســم ایران داشته باشیم و 
دادن هرگونه بهانه نادرست به دست 
دشــمنان ایران، کمک به نقشه های 

ضد ایرانی آنهاست.«
دولت در پایان بیانیه خود خواســتار 
رفع »موانع موجود بر سر راه تصویب 
این دو الیحه» شــده و گفته است: 
»مــا اقدامات خــود در این زمینه را 
دنبال خواهیم کرد و تمام توان خود 
را برای حل موضوع، بهبود شرایط و 

پیش گیری از ورود خســارت بیشتر 
به منافع ملی و تشــدید هزینه های 
تحریم بر زندگی مردم به کار خواهیم 

بست.«
 )FATF( گــروه ویژه اقــدام مالــی
ســه ســال بود که به طور مداوم به 
ایران هشــدار می داد و از این کشور 
می خواســت که این لوایح را تصویب 
کند. این نهاد بین المللی در این سه 
سال شــش بار مهلت ایران را تمدید 
کرد و از قراردادن نام ایران در لیست 
سیاه خودداری کرد. اما دولت ایران به 
دلیل کارشکنی محافظه کاران تندرو 
در شورای نگهبان و مجمع تشخیص 

مصلحت موفق به این کار نشد.
مخالفــان دولت روحانــی که مانع 
تصویب این دو الیحه شدند می گویند 
تصویب آنهــا موجب می شــود که 
زدن  دور  در  ایــران  فعالیت هــای 
تحریم ها مختل شــود و یا جمهوری 
اسالمی در کمک به نیروهای نیابتی 
خــود در خاورمیانــه و افریقا  دچار 

محدودیت شود.
در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی 
تنها دو کشور قرار دارند: کره شمالی و 

جمهوری اسالمی ایران.

امیررضا واعظ آشتیانی:  در انتخابات مجلس 
پول های کثیف نقش تعیین کننده ای داشت

رادیو زمانه- امیر رضا واعظ آشــتیانی، عضو دوره دوم شورای شهر تهران 
در گفت و گو با روزنامه »آرمان ملی« با اشاره به مبحث پول های کثیف در 
انتخابات گفته اســت: »در انتخابات اخیر نماینده مجلسی وجود دارد که 
برای پیروزی در انتخابات حداقل ۱۰ میلیارد تومان هزینه کرده اســت. 
برخــی از چند روز قبل از انتخابات در بین مــردم ارزاق تولید می کنند. 
از ســوی دیگر برخی به وسیله باندهای درشــت جمع آوری رأی تالش 

می کنند آرای مردم را به سمت خود هدایت کنند«. 
به گفته این عضو ســابق حزب موتلفه اســالمی، هنگامی که از یک فرد 
ثروتمند سوال شد که چرا از فرزند خود در انتخابات حمایت مالی می کنید 
و هزینه های هنگفتی را متحمل می شوید، او در پاسخ گفته است: »دوست 

دارم پسرم طعم سیاست را بچشد«. 
واعظ آشــتیانی همچنین گفت: »برخــی از نمایندگانی که وارد مجلس 
شده اند براساس توانایی خود وارد مجلس نشده اند و بلکه با هزینه کردن  
وارد مجلس شــده اند. در انتخابات مجلس پول های کثیف نقش تعیین 
کننده ای داشــت و برخی از رقابت های انتخاباتی را به سود افراد خاصی 

تحت تاثیر قرار داد.«
 مسئله فساد مالی کاندیداها و ورود »پول های کثیف« در زمان تبلیغات 
انتخاباتی، دســت کم از انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسالمی به 
این ســو، به معضل جدی برای برگزارکنندگان انتخابات، از جمله شورای 
نگهبان و وزارت کشور تبدیل شده است. اصطالح »پول کثیف« به »ورود 
هر نوع پول با منبع نامعلوم از لحاظ شرعی و قانونی« در ادبیات سیاسی 
جمهوری اسالمی گفته می شود. دوم اســفند انتخابات یازدهمین دوره 
مجلس شورای اسالمی با مشارکت تنها 42.5۷ درصد کل واجدین شرایط 
شرکت در انتخابات برگزار شد. رقمی که پایین ترین نرخ مشارکت در تاریخ 

انتخابات مجلس شورای اسالمی است.

نشست کمیسیون مشترک برجام: 
اینستکس بالتکلیف ماند

در نشست کمیسیون مشترک برجام ایران توقع داشت که ساز و کار 
مالی اروپا برای تجارت با ایران فعال شود. کشورهای اروپایی امیدوار 
بودند که میزان ذخایر اورانیوم ایران افزایش پیدا نکند. روسیه و چین 
نیز خواهان تداوم همکاری با تأسیسات هسته ای ایران بودند. بر اساس 
بیانیه پایانی چین و روســیه به اهداف خود رسیدند. اینستکس اما 

همچنان بالتکلیف است.

کمیســیون  نشســت  زمانه-  رادیو 
مشــترک برجام در ســطح معاونان 
و مدیــران سیاســی ایــران و گروه 
۱+4 )آلمان، فرانســه، روسیه، چین 
و بریتانیا( به ریاســت ســید عباس 
عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه 
ایران و هلگا اشــمید معاون مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا صبح 
چهارشنبه 26 فوریه در محل هتل پله 
کوبورگ به پایان رسید. سید عباس 
عراقچی بعد از پایان نشست در جمع 

خبرنگاران گفت:
»در این جلســه ایده های جدی تر و 
متمرکزتری که از ســوی کشورهای 
اروپایــی بــرای تقویــت ســازوکار 
اینستکس ارائه شد. اینستکس تقریبا 
به مراحل عملیاتی رســیده است و 
اینکه چگونه می تــوان آن را تقویت 

کرد، مورد بحث قرار گرفت.«
در بیانیه پایانی نشســت کمیسیون 
مشــترک برجام اعضــا از »تحوالت 
مثبــت اخیر در خصــوص پردازش 
اولین تراکنش از طریق اینستکس،« 
و اضافه شــدن چهار دولت اروپایی 
به عنوان ســهامداران جدید و »افق 
افزایش بیشتر سهامداران« استقبال 
کردند. اما از عملیاتی شــدن کانال 
مالی اروپا برای تجارت با ابران سخنی 

در میان نیامده است.
ایران از ۱۸ اردیبهشــت سال جاری 
تاکنون در واکنش به عملی نشــدن 
کانال مالی اروپا، بــه تدریج در پنج 
گام تعهداتش در برجــام را متوقف 
کرده اما بر اســاس گــزارش آژانس 
بین المللی انــرژی اتمی هنوز برجام 
را نقض نکرده اســت. یک دیپلمات 
اروپایی که مایل نبود نامش افشا شود، 
در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه گفت 
اروپایی  کشورهای  نگرانی  مهم ترین 
تداوم بازرسی از تأسیسات هسته ای 
ایران است.  رافائل گروسی، مدیر کل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی سه شنبه 
4 ژانویه/ ۱5 بهمــن اعالم کرده بود 
از تأسیسات هسته ای  بازرسی  هنوز 
ایران مختل نشــده اســت. همزمان 
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا در پایان سفرش به تهران 
در یک نشست خبری خواهان تداوم 
بازرسی های آژانس بین المللی انرژی 
اتمی از تأسیســات هســته ای ایران 
شد. بورل یادآوری کرد: »آژانس تنها 
نهادی اســت کــه می تواند وضعیت 
واقعی تحوالت هسته ای ایران را تأیید 

کند.«
هلگا اشمید معاون مسئول سیاست 
خارجــی اتحادیــه اروپــا در حین 
برگزاری اجالس وین با انتشار پیامی 
در توییتر نوشته بود که »بحث های 
حیاتــی« در جریان اســت. عالوه بر 
تداوم بازرســی از تأسیســات اتمی 
ایــران، همــکاری روســیه، چین و 
بریتانیا با برنامه هســته ای ایران نیز 
به بحث گذاشته شد. در بیانیه پایانی 
کمیسیون مشترک برجام بر ضرورت 
تــداوم همکاری چین و بریتانیا برای 
مدرن سازی تأسیسات اراک و تداوم 
اجرای پــروژه ایزوتوپ هــای پایدار 

توســط روسیه در تأسیســات فردو 
تأکید شده است. دیپلمات اروپایی در 
مصاحبه با خبرگزاری فرانسه سطح 
توقع و انتظارات کشورهای اروپایی را 
به این شکل مشخص کرده بود: ایران 
دســت کم می تواند به عنوان نتیجه 
مثبت ممکن از گفت وگوهای کنونی، 
میزان ذخایر اورانیوم خود را در همین 

حد نگه دارد.
 ســید عباس عراقچی، معاون وزیر 
خارجه ایــران در ادامه ســخنانش 
در جمع خبرنــگاران در وین گفت: 
در  باقیمانــده  کشــورهای  »تالش 

برجام برای حفظ برجــام ادامه دارد 
و جمهوری اسالمی ایران هم در هر 
جلســه و از جمله این جلسه تأکید 
کرده که بدون برآورده شدن انتظارات 
ما در حوزه های اقتصادی بازگشــت 

کامل ایران به برجام مقدور نیست.«
بر اســاس گزارش آژانس بین المللی 
انرژی اتمی سطح غنی سازی اورانیوم 
ایران به 4.5 درصد رســیده و میزان 
ذخایــر اورانیوم غنی شــده ایران نیز 
تا تاریخ ۱2 آبــان / ۳ نوامبر ۳۷2.۳ 

کیلوگرم اعالم شده است.

عباس عراقچی و هلگا اشمید معاون سیاست خارجی اتحادیه اروپا

آیا دالر ارزان می شود؟
رادیو زمانه- شــیوع کرونا، بازگشت به لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، 
پیروزی آنچــه که در ایران »اصول گرایان افراطی« نامیده می شــود، در 
انتخابات مجلس شورای اسالمی و تداوم و شدت گرفتن تحریم های آمریکا 

شرایط اقتصادی را برای ایران از هر زمان دیگر دشوارتر می کند.
نــرخ برابری دالر از آغاز هفته جاری در مســیر صعــودی قرار گرفت و 
ســرانجام به نزدیکی ۱6 هزار تومان )۱5۹2۰ تومان( رسید. نرخ برابری 
دالر چهارشنبه هفتم اسفند به یکباره حدود هزار تومان افزایش یافت تا 

بازار ارز با شوک جدیدی روبرو شود.
خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه که نامش فاش نشــد، مسدود 
شــدن یکی از کانال های ارزی را دلیل افزایش نرخ دالر عنوان کرد. این 
منبع آگاه مدعی شده که به زودی منابع ارزی قابل دسترس برای ایران 
افزایــش و نرخ ارز کاهش خواهد یافت. او اما مشــخص نکرده که از چه 
راهی قرار است دســتیابی تهران به منابع ارزی ممکن شود و تنها روند 
کاهشــی »تعهدات صرافان فروشنده درهم« را موجب کاهش نرخ ارز در 
ایران عنوان کرده است. موضوعی که مشخص نیست واقعی باشد یا تنها به 

قصد تاثیرگذاری در بازار بیان شده است.
فروش نفت هم براســاس گزارش  نهادهای ناظر بر بازار انرژی به حداقل 
ممکن رسیده و تهران نمی تواند درآمدهای ارزیش را به داخل بازگرداند 

و این یعنی مسیرهای دسترسی ایران به ارز محدودتر از قبل شده است.
نزدیک ترین شرکای تجاری ایران، روسیه و چین، پس از قرار گرفتن ایران 
در لیست سیاه هم با توجه به هشــدارهایی که پیش از این داده بودند، 

ریسک تجارت با ایران را نمی پذیرند. 
تنها راه کاهش قیمت ارز، تزریق دالر و یورو به بازار از کانال بانک مرکزی 
اســت. راهی که پیش از این دولت بــرای کاهش مقطعی نرخ ارز به کار 
گرفته اما به نظر می رسد اینبار با توجه به کسری بودجه شدید، تمایلی 

برای به کار گرفتن این شیوه ندارد.
هرچند اندکی کاهش تنش میان تهران و اتحادیه اروپا و همینطور کنترل 
پیشروی ویروس کرونا که بر بازارها اثرگذار بوده، می تواند به صورت مقطعی 
نرخ برابری دالر را کاهش دهد اما مشخص نیست این کاهش پایدار بماند.
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 گزارش از تأثیرات کرونازدگی 
»مردم دیوانه شده اند،

 اما حق دارند« 
نظام جمهوری اسالمی بعد از روزها 
سانســور اخبار مربوط به گسترش 
بیماری کرونا در ایران باالخره مجبور 
شد خبر مرگ دو بیمار مبتال به کرونا 
را در شــهر قم را تأییــد کند و این 
آغازی بود برای انتشار اخبار پی درپی 
دربــاره ایــن بیماری در شــهرهای 

مختلف ایران.
از روزهای نخست ماه بهمن مسئوالن 
کشــور به صورت پیاپــی خبر ورود 
کرونا به ایــران را تکذیب می کردند. 
راهپیمایی حکومتی 22 بهمن انجام 
شــد اما نظام باز هم اخبار مربوط به 
کرونا را پنهان کرد تا انتخابات مجلس 
شورای اســالمی نیز به پایان برسد. 
در همین فاصله بسیاری از پزشکان، 
پرستاران، خانواده بیماران و کسانی 
که بــا آنها در ارتبــاط بوده اند آلوده 
شدند و ویروس کرونا در سراسر ایران 

پخش شد.
در چند روز اخیــر آمار مبتالیان به 
بیمــاری کرونا و مرگ و میر ناشــی 
از آن به صــورت روزانه باال می رود و 
ترس مــردم ایران از بیماری کرونا به 
صورت تصاعدی در حال رشد است. 
مردم ایران به شــدت ترسیده اند و از 
دروغ هــای تازه حکومت به شــدت 
خشمگین هســتند. هر بار که یک 
مقام دولتی بر صفحه تلویزیون ظاهر 
می شــود و چیزی را تکذیب می کند 
بر میزان نفــرت و عصبانیت مردم از 
حکومت افزوده می شــود. دیگر همه 
ایمان آورده اند که حکومت ایران ابزار، 
دانش، تمرکر و اراده ی الزم برای مقابله 
با سیل، زلزله، آتش سوزی جنگل ها و 
بیماری های مســری را ندارد. مردم 
می گویند: »حکومت همه چیز را ول 
کرده است«، »به فکر مردم نیستند«، 
هستند؛  آمریکا  خودشان  »بچه های 
آنها کــه بالیی سرشــان نمی آید«، 
»سر قضیه هواپیما هم اگر کشورهای 
خارجی گیر نداده بودند اینها چیزی 
نمی گفتند«، »آمار خیلی بیشــتر از 
چیزی است که اعالم می کنند. آمار را 
کم اعالم می کنند که مجبور نباشند 

کاری برای مردم بکنند.«

از ساختن جوک تا وحشت عمومی

شاید برای کاربران فعال در شبکه های 
اجتماعــی ویروس کرونــا و آنچه بر 
سر کشــور چین آورده مسئله  جدید 
و ناآشــنایی نباشــد اما بعد از اعالم 
رســمی مرگ دو نفر از شــهروندان 
قمــی در اثر ابتال به ویــروس کرونا 
مشخص شــد که اکثر مردم ایران از 
اخبار مربوط به ویروس کرونا و اوضاع 
کشور چین سرسری گذشته اند. شاید 
به همین دلیل بود که چهل و هشت 
ساعت ابتدایی بعد از اعالم مرگ دو 
بیمار مبتال بــه کرونا در ایران همراه 
با سرچ، بازنشــر اخبار ضد و نقیض 
درباره این بیماری، شــایعات، ترس، 
انکار، امیدهای واهی و ساختن جوک 
گذشــت. هنگامی که اخبار دست به 
دست شد و ترس و کنجکاوی باعث 
شــد اطالعات مردم ایران از ویروس 
کرونــا باال بــرود تعــداد جوک ها و 
پیام های حاوی امیدهای واهی کمتر 
شد. دو روز اول می شد کسانی را دید 
که در مترو و اتوبوس به دیگرانی که 
ماســک زده اند می خندند اما اکنون 
تعداد ایرانیانی که ماسک زده اند آنقدر 
زیاد شــده اســت که در محیط های 

عمومی این افراد ماسک دار هستند که 
با نگاه پرسشگر به افرادی که ماسک 

نزده اند نگاه می کنند.
هر ساله خیابان های شهرهای مختلف 
ایــران دو مــاه مانده به عیــد نوروز 
غلغله بود. تــا ده روز پیش وضعیت 
خیابان هــای ایران امســال هم مثل 
ســال های گذشته بود اما بعد از خبر 
مــرگ دو نفر در اثر بیمــاری کرونا، 
خیابان ها خلوت تر از گذشــته شده 
است. در شهرهایی که بیماران مبتال 
به کرونا در بیمارستان  بستری هستند 
یــا مرگ در اثر این بیمــاری در آنها 
گزارش شــده خیابان ها کامالً خلوت 
شده است. مردم در اماکن عمومی با 
هم حرف نمی زنند و اگر هم مجبور به 
صحبت با فرد کناری خود شوند سعی 
می کنند صورت خود را مقابل صورت 
او قرار ندهند. هیچکس نمی خواهد 
فرد دیگری به صورت او نزدیک شود. 
در فضــای مجازی هم جوک ها جای 
خود را به ویدئوهای هشدارآمیز داده 
اســت. مردم ایران در ادامه ی اخبار 
ســیل، زلزله، تحریم، افزایش قیمت 
دالر، گرانی، کشته شده شهروندان در 
اعتراضات آبان، شلیک موشک توسط 
سپاه پاسدارن به هواپیمای مسافربری 
اوکراین اکنون فهمیده اند که با یک 

فاجعه جدید مواجه هستند.

اینترنت، ابزار قدرتمند مردم در برابر 
نظام

به جز چین، کشــورهای دیگری نیز 
هستند که درگیر وروس کرونا شده اند 
اما ایران تنها کشوری است که اعالم 
رسمی ورود بیماری کرونا به آن همراه 
با خبر فوت دو نفر از شهروندان بوده 
است. مقامات می گویند میزان مرگ 
و میر مبتالیان بــه ویروس کرونا در 
ایران کمتر از جهان است و این خود 
تبدیل به سندی شده است که نشان 
می دهــد آمار اعالم شــده در رابطه 
با تعداد مبتالیان بــه کرونا در ایران 
واقعی نیست و شاید حکومت آماری 
در این زمینه نــدارد. در روزهای اول 
و دوم اســفند که همه مــردم ایران 
تشــنه اطالعات درباره بیماری کرونا 
بودنــد کانال هــای مختلــف صدا و 
سیمای جمهوری اسالمی برنامه های 
چند ســاعته درباره انتخابات پخش 
می کردنــد و درباره بیمــاری کرونا 
ســکوت کردند. در حالی که ماسک، 
ماده ضد عفونی، الکل و دســتکش 
التکس کمیاب و گرانقیمت شــده 
اســت و مردم برای خرید آنها صف 
تشــکیل می دهند در چند اســتان 
استفاده  بیمارستان ها  ایران حراست 
از ماسک را برای پرستاران و نیروهای 
خدماتی ممنوع اعالم کرده اند تا باعث 
ترس مردم نشود. در چنین شرایطی 
مردم، پزشــکان، فعاالن اجتماعی و 
خبرنگاران دســت به دامان اینترنت 
شــده اند تا جامعه را در جریان اخبار 
و اطالعــات صحیــح و واقعی درباره 
بیماری کرونا قرار دهند. درست است 
که در این میان چند ســلبریتی در 
حال تبلیغ داروی تقویتی هستند و 
مقداری شایعات و اطالعات نادرست 
دربــاره بیمــاری کرونــا و راه های 
پیشگیری از آن منتشر شده است اما 
حجم چنین مطالب نادرستی در برابر 
تالش جمعی مــردم ایران برای آگاه 

کردن یکدیگر بسیار اندک است.

اکنون بی اطالع ترین مردم ایران نیز به 
جای ارسال نسخه  ساخت داروی امام 
جعفر صادق برای یکدیگر، ویدئوهای 
سازمان بهداشت جهانی یا توضیحات 
ایرانی را در شــبکه های  پزشــکان 
اجتماعی و پیامرســان های اینترتی 
برای یکدیگر ارسال می کنند. از دل 
اخبار منتشر شده از طرف پزشکان، 
شــهروند-خبرنگاران  و  پرســتاران 
در شــبکه های اجتماعی اســت که 
رســانه   های غیر حکومتــی از اخبار 
واقعی مربوط به کرونا در ایران باخبر 

شده اند.

و یک  مرحلــه ای  تغییرات ســه 
نتیجه گیری

این روزها در جمع  مردم ایران چگونه 
درباره  ویروس کرونا صحبت می شود؟
وقتی مردم ایران دوستان و آشنایان 
خود را می بینند ابتــدا با خجالت از 
دســت دادن با یکدیگر خــودداری 
می کنند و در حالی که با رفتارهایی 
آغشــته به خجالت از اینکــه مبادا 
در چشــم طرف مقابل ترســو جلوه 
کنند توضیح می دهند که »دکترها 
گفته اند برای پیشگیری از کرونا دست 
ندهید.« وقتی کــه می بینند طرف 
مقابــل نیز این اقدام را تأیید می کند 
و آنها هم از دســت دادن خودداری 
می کنند خوشحال می شوند. سپس 
ســعی می کنند حرکتی نمادین را 
جایگزین دســت دادن و روبوسی با 
یکدیگــر کنند. آرنج خــود را به هم 
می زنند، مشت خود را به هم می زنند، 
پای خود را بــه هم می زنند یا مانند 
مردم آسیای شرقی دست های خود 
را به نشانه احترام به هم می چسبانند 
و خم می شــوند. بعــد از این مقدمه 
نســبتاً خنده دار صحبت های جدی 
درباره اخبار و آنچه حکومت از مردم 
پنهان کرده اســت آغاز می شود و در 
ادامه درباره واکنش های مردم راجع 
به این بیماری صحبت می شــود. در 
این مرحله این عبارات بسیار شنیده 
می شــود که »مردم دیوانه شده اند«، 
»مــردم روانی شــده اند«، »شــبیه 
فیلم هندی شــده«، »مــردم قاطی 
کرده اند« و غیره. وقتی طرفین درباره 
همه مشــاهدات خــود از رفتارهای 
دیگر مردم جامعه صحبت می کنند 
لحظاتی سکوت حاکم می شود و بعد 
مرحله سوم آغاز می شود که همراه با 
اعتراف است. »البته حق دارند«، »واال 
حق دارند«، »واقعــاً ناجوره«، »اصاًل 

خودمان به جهنم؛ خانواده آدم مریض 
بشوند چی؟ «

پایان بحث هــای جمع های مختلف 
مردم ایران در خانــواده، محل کار و 
غیره با این نتیجه گیری همراه است 
که »حداقل صد هزار نفر« یا »حداقل 
یک میلیون نفر در ایران می میرند«. 
اشتراک  کشته شــدگان  تعداد  روی 
نظر وجود ندارد اما مردم درباره یک 
مرگ و میر وســیع همنظر هستند. 
برخی می گوینــد که به نظــر آنها 
»نصف پیر زن−پیرمردها می میرند« 
و برخــی دیگر می گویند »دیگه صد 
هزار تا کشته روی شاخشه«. کمترین 
برآوردی که مردم از تلفات احتمالی 
بیمــاری کرونا ارائه می دهند ده هزار 
کشته است. اگر قید »ممکن است« 
وارد گفتگوها شود این پیش بینی ها 
از مرگ و میر ناشــی از کرونا شش 
رقمی می شود. مردم می گویند »اگر« 
پیشرفته   کشــورهای  و  دانشمندان 
جهان زودتر برای کرونا دارو نسازند»با 
این حکومتی که ما داریم«، »ممکن 
اســت« انســان های زیادی در ایران 
کشته شــوند. تخمین هایی که برای 
این تلفات انسانی پیش بینی می شود 
از »حداقل یک میلیون نفر« تا »چهل 
میلیون نفر« متغییر اســت. بدبینی 
درباره این موضوع وزن بیشتری دارد 
تا خوش بینی. یک شهروند می گوید: 
»اگر جهان موفق شــود داروی کرونا 
را بســازد و به ایران بدهد باز به حال 
مردم عادی فرقی نمی کند چون این 
حکومــت اول دارو را می دهد به بیت 
رهبری، خودی ها، آخوندها، ســپاه، 
و بســیج؛ به مردم عادی نمی دهند. 
اگر چیــزی باقی بماند آنهــا را هم 
انبار می کنند برای اســتفاده بعدی 

خودشان.«

دو سوال رایج

»حــاال چه می شــود؟ « و »چه باید 
کرد؟« دو سوال رایج در بین ایرانیانی 
است که طبق معمول حکومت آنها 
را در برابر فاجعه تنها گذاشته است. 
یــک خانم که کارمند دولت اســت 
می گویــد: »ای کاش ایــن حکومت 
کاری نمی کــرد و خــود مردم یک 
فکری برای خودشان می کردند. اینها 
کمکی که بــه مردم نمی کنند، فقط 
مشکالت را بیشــتر می کنند. برای 
چه همه ماســک ها را صادر کرده اند 
چین که ماسک بشود دانه ای پنجاه 
هزار تومان؟ چــرا پرواز هواپیماها به 

چین لغو نمی شود؟ یک سایتی هست 
که مسیر همه هواپیماهای دنیای را 
نشان می دهد؛ هر روز عکس منتشر 
می شود که هواپیما دارد بین چین و 
ایران پــرواز می کند. آخه ما چرا این 
بدبخت هستیم که گیر این حکومت 
افتاده ایــم؟ داخل این هواپیماها چی 
هســت که تعطیلش نمی کنند؟ چرا 
مدارس تعطیل نمی شــود؟ چرا قم و 
مشــهد را نمی بندند؟ چرا تلویزیون 
به مردم دروغ می گوید که نترســید 
و مصاحبه پخش می کند که کرونا از 

آنفوالنزا راحت تر است؟ «
* مادری که دارای دو فرزند اســت و 
در قنادی کار می کند شرحی از تالش 
خود در مقابل ویروس کرونا می دهد 
که برای درک وضعیت روانی بسیاری 
از مردم ایران در این روزها بسیار مفید 
است. او می  گوید: »یکی میگه ویتامین 
ث ضــرر داره برای کرونا، یکی میگه 
میوه بخورید. یکی میگه ماسک بزنید، 
یکی میگه ماسک فایده نداره. به خدا 
دارم دیوانه میشم.« او ادامه می دهد: 
»وقتی می روم خانه دست هایم را آب 
و صابون می زنم بعد حواســم نیست 
دستم می خورد به دسته کلید؛ دوباره 
دست ها و کلیدها را می شورم. ولی چه 
فایده ای داره آخه؟ خوب مگه روسری 
و مانتو ویروسی نمیشه؟ یک صندلی 
گذاشتم جلوی در که هر کسی آمد 
توی خانه لباس هایش را بگذارد روی 
آن ولــی بعدش چــی؟ « او توضیح 
می دهد کــه نگران اســت ویروس 
کرونا ماشــین لباس شــویی، حمام، 
دستشــویی، فرش ها و دیگر وسایل 
خانه را آلوده کند. در انتها می گوید: » 
اگر فکر کنید می بینید که فایده نداره 
مگه اینکه همه جا تعطیل بشه و مردم 
مجبور نباشند از خانه بیرون بروند.« 
او می دانــد که چنیــن اقدامی برای 
همه مردم ایران امکان پذیر نیست و 
خودش اضافه می کند: »کارمندهای 
دولت اگــر تعطیل بشــوند حقوق 
می گیرند اما ما که مردم عادی هستیم 
مجبوریم برویم سر کار. اگر کار نکنیم 
از کجا پول بیاوریــم زندگی کنیم؟ 

کرایه صاحب خانه را کی می دهد؟ «
* یک مهنــدس عمران می گوید در 
این چنــد روز هر کجا کــه می رود 
مــردم مشــغول صحبــت دربــاره 
بیماری کرونا هســتند. همه درباره 
راهکارهــای مختلفــی کــه درباره 
پیشگیری از بیماری کرونا شنیده اند 
صحبــت می کنند »امــا آخرش باز 

همه می رسند به شستن دست ها با 
آب و صابون. انــگار هیچ راه دیگری 
نیست جز شستن دست و صورت.« 
یک کارمند صنعت نشر که به گفته 
خــودش همه اخبار و مطالبی درباره 
ویروس کرونا را به به زبان انگلیسی و 
فارسی خوانده است در آخر به همین 
نتیجه رسیده است. او می گوید: » کل 
کاری که از دست مردم بر می آید این 
است که دست های خود را ضد عفونی 
کنند و موقع عطسه یا سرفه جلوی 
دهان خــود را بگیرند. بقیه کارهایی 
را که می شود جلوی کرونا انجام داد 
کارهایی اســت که دولت باید انجام 

بدهد ولی انجام نمی دهد.«

چرا ایران در جهان منزوی و منفور 
است؟

» یک تحصیل کرده رشته مدیریت که 
اکنون به شغل دست فروشی مشغول 
اســت بعد از صحبت درباره کســاد 
شــدن بازار شب عید به نکته مهمی 
اشــاره می کند. او می گوید که تعداد 
بیماران مبتال به کرونا در کشورهای 
همســایه چین »مثال سه نفر، هفت 
نفر یا همین حدود« است و چین با 
اینکه »نزدیک به صد هزار نفر« مبتال 
به ویروس کرونا دارد اما »موفق شده 
است جلوی انتشار این بیمار در جهان 
را بگیرد چون نظم و انضباط دارند و 

حکومت آنجا حساب و کتاب دارد.«
 او در ادامه می گوید »هنوز یک هفته 
نشــده که در ایــران کرونا آمده ولی 
از ایران رفته کویــت، امارات، لبنان، 
کانادا، افغانستان و خدا می داند چند 
کشور دیگر.« او می گوید جهان حق 
دارد از ایران و ایرانی بترسد و معتقد 
است »رژیم از عمد دارد این بیماری را 
می فرستد کشورهای دیگر که حواس 
همه به کرونا پرت شود و دیگر کسی 
اهمیت ندهد در ایران چه خبر است.«

آب دهان به جای سنگ

* یک کارگر ساختمانی نوزده ساله 
نظر جالبــی درباره چند ماه پیش رو 
دارد. او معتقد است چند روزی همه 
جا خلوت می شــود اما به این دلیل 
که »ایرانی ها مثل چینی ها نیستند 
که حال و حوصله ماســک داشــته 
باشند« چند روز ماسک می زنند و بعد 

»خسته می شوند.«
نکتــه جالب توجه نظــرات او اما نه 
درباره روحیات ایرانی هــا که درباره 
مســائل سیاســی و اجتماعی است. 
او معتقد اســت »اگرحکومت تا بعد 
از ســیزده  به در کاری کرد که کرد، 
اگر نکرد و مریضی بیشتر شود مردم 
مثل آبان می ریزند توی خیابان چون 
پول ها می رود برای سوریه و به مردم 

خودمان می رسد.«
* یک دســتفروش پس از اشاره به 
اعتراضــات می گوید: »ایــن دفعه از 
کجا می خواهنــد نیرو بیاورند؟ مردم 
بــه جای پرتاب کردن ســنگ، توی 
صورت مامورها تف می کنند. ببینیم 
ایندفعه هم مثل آبان جرئت می کنند 
هزار و پانصد نفر را بکشــند؟ من کار 
و زندگی ام توی خیابان اســت؛ دارم 
می بینم که زن چادری ها و بسیجی ها 
بیشتر از بقیه ماسک می زنند. حاضرم 
شــرط ببندم بیشتر مامورها از ترس 
کرونا نمی آیند. اگر آمدند چه بهتر! اگر 
قرار است بمیریم همه با هم بمیریم. 
ایندفعه مثل دفعه قبلی نیســت که 
فقط مردم بمیرند. من اگر کرونا بگیرم 
اول از همــه می روم نماز جمعه. خدا 
کند خود خامنه ای کرونا بگیرد تا دل 

مردم خنک شود.«

سیامک امیدوار )رادیو زمانه(

این عبارات بسیار شنیده می شود که »مردم دیوانه شده اند«، »مردم روانی شده اند«، »شبیه فیلم هندی 
شده«، »مردم قاطی کرده اند« و غیره. وقتی طرفین درباره همه مشاهدات خود از رفتارهای دیگر مردم 
جامعه صحبت می کنند لحظاتی ســکوت حاکم می شود و بعد مرحله سوم آغاز می شود که همراه با 
اعتراف است. »البته حق دارند«، »واال حق دارند«، »واقعاً ناجوره«، »اصالً خودمان به جهنم؛ خانواده آدم 

مریض بشوند چی؟«



2۳23 Issue 1465 Friday February 28, 2020شماره ۱4۶5 جمعه ۹ اسفند ۱۳۹۸ سال بیست ودوم. شماره 1311 جمعه 27 اسفند  139۵  2۸PAIVAND Vol. 22 Issue 1311  Friday March 17, 201728

نگاهی به رسانه های 
فارسی زبان کشورهای غربی

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

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

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

است - از انتشار این خبر بازمانده اند.
 

چرا غفلت از اخبار سرکوب؟ 

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

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

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

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

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

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

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

بوده و هستند.
 

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

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

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

نیست.
 

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

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

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

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

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

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

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

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

مطالب ایدئولوژیک خود استفاده می کند.
 

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

استخدام شده اند کنار بگذارند.
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»مالقات با تعیین وقت قبلی«

قرنطینه؟ مگر ممکن است؟
فعالً که کرونا تمام امور زندگی ما ایرانیان را تحت الشــعاع خود قرار داده 
است! همگان در مقام متخصص این ویروس اظهارنظر می کنند و توصیه 
می فرمایند. تنها مرجعی که اظهارنظرها وتوصیه هایش به هیچ انگاشته 
می شود همانا وزارت بهداشت و مسئوالن آن وزارتخانه است! و این همه، 
از اصول رفتاری ما ایرانیان و میزان اعتماد بین ملت و دولت به روشــنی 

پرده برمی دارد!
باری، در این میان، بحث ها بر لزوم قرنطینه کردن شهر قم متمرکز شده 
است. اما قرنطینه کردن قم فارغ از ضروری بودن یا نبودنش، مگر با این 

شرایط اصوالً امکانپذیر است؟
فرض کنیم قم را در قرنطینه اعالم کنند و از مردم آن شهر بخواهند که 
از منازل، محالت و کل شهر خارج نشوند. به مردم دیگر شهرها هم اعالم 
شود که به قم مسافرت نکنند. خب، مگر کسی به این اوامر و نواهی گوش 

می دهد؟
دســته ای خواهند گفت؛ این توطئۀ دولت حســن روحانــی و اربابان 
خارجــی اش، برای بی اعتبار کردن منزلت دینی شــهر قم اســت، پس 

ایها الناس با تمام قوا قرنطینه را بشکنید!
دســته ای دیگر خواهند گفت؛ این برنامۀ نمایندگان شــهر قم و جبهۀ 
پایداری است تا افکار عمومی را از کاهش بی سابقۀ حضور مردم شهر در 
پای صندوق های رأی در انتخابات اخیر منحرف کنند، پس ای شهروندان 

محترم قرنطینه را نادیده بگیرید!
عده ای خواهند گفت؛ اصالً ویروس و این حرف های مزخرف چیســت؟ 
در طب سنتِی ما اساساً چیزی به اسم ویروس ثبت نشده که بخواهد از 
این آدم به آن آدم منتقل شــود! اینها همه، نقشۀ فراماسون های صلیبی 
و صهیونی اســت! پس ای غیور مردان با تمام قدرت، قرنطینه را در هم 

کوبید!
عده ای دیگر خواهند گفت؛ ما نذر کرده ایم که در حرم حضرت معصومه 
و مسجد جمکران نماز و دعایمان ترک نشود حتی اگر به قیمت جان مان 

تمام شود. پس به هیچ قیمتی تن به قرنطینه نمی دهیم!
جمعــی خواهند گفت؛ اصــالً حکومت چه اختیــاری دارد که در امور 
روحانیــت دخالت کند؟ من جماعت ام را در حرم ادامه می دهم تا ببینم 
چه کســی جرأت می کند جلو مرا بگیرد؟ من جماعت را برگزار می کنم 

حتی اگر خون به پا شود!
جمعــی دیگر خواهند گفت؛ حکومت در این وســط فقط زورش به ما 
رسیده؟ اگر راست می گوید شهرهای دیگر را قرنطینه کند! ما زیر بار این 

تبعیض و زورگویی نمی رویم!
تعدادی خواهند گفت؛ حکومت می خواهد اتباع خودش را قرنطینه کند، 
بفرماید! اما مگر ما طلبه های خارجی اتباع ایران هســتیم که نگذارند به 

کشورمان سفر کنیم؟
مقتدی صدر هم خواهد گفت؛ اگر حتی یک ســاعت مرا در این شهر به 
زور نگه دارید، در نجف چنان تالفی کنم که تا عمر دارید پشیمان شوید!

بدین ترتیب، فقط اندکی از مردم شهر، شرایط قرنطینه را رعایت می کنند 
و بقیه هم برای آن تره خرد نمی کنند!

در این میان، اما برخی ممکن است صدای شان را کلفت کنند و بگویند؛ 
مگر ســالمت یک ملت امری دلبخواهی است؟ پس نیروهای نظامی و 
انتظامی را برای چــه روزی، یک عمر حقو ق داده اند و تربیت کرده اند؟ 
ایــن نیروها باید در تمام کوچه ها و محــالت و ورودی ها و خروجی های 
قم مستقر شوند و قرنطینه را با کمال اقتدار به اجرا  بگذارند! چین شهر 
ووهان با 6۰ میلیون جمعیت را قرنطینه کرد آن وقت ما نمی توانیم شهری 

یک میلیون نفری را قرنطینه کنیم؟
حاال فرض کنیم نیروهای نظامــی و انتظامی هم برای رعایت قرنطینه 
در تمام شهر اســتقرار یابند. این نیروها چگونه قادر به کنترِل نافرمانی 
جمعیت مخالف از رعایت شرایط قرنطینه اند؟ همۀ آنها را بازداشت کنند؟ 
با اســتفاده از آبپاش و باتوم به خانه هایشان برگردانند؟ درِ منازل شان را 

ِگل بگیرند؟ به روی شان آتش بگشایند؟
تصور کنید فقط یکی از این اتفاقات رخ دهد! آنگاه واکنش های داخلی و 
جهانی اش را هم حدس بزنید! ظاهراً همۀ کارهای ضروری در کشور ما به 

اموری غیرممکن تبدیل شده است!
احمد زیدآبادی

چرا این تعداد از مسئوالن حکومت ایران کرونا گرفته اند؟

تعداد مسئوالن حکومتی ایران که به 
کرونا مبتال شــده اند، حداقل تا این 
لحظه، قطعا از هر کشــور دیگری به 

مراتب باالتر بوده است.
همین امروز مشــخص شد که ایرج 
حریرچی قائم مقام وزیر بهداشــت 
و محمود صادقــی نماینده تهران در 
مجلس کرونا گرفته اند؛ آن هم تنها 
ساعاتی پس از آنکه برخی رسانه ها 
از ابتالی چهار نماینده به کرونا خبر 
دادنــد و محمدباقــر نوبخت معاون 
رئیس جمهور این خبر را تکذیب کرد.
پیــش از آن، خبر ابتــالی مرتضی 
رحمان زاده شهردار منطقه ۱۳ تهران، 
احتمال ابتــالی محمد میرمحمدی 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
و خبر درگذشت یکی از اعضای دفتر 
آیت اهلل شــبیری زنجانی از مراجع 
تقلید بر اثر کرونا نیز خبرســاز شده 
بود. همــه این افراد، کســانی بودند 
که در معرض تماس با ســایر چهره 
های حکومتی قرار داشتند و همین 
موضــوع، به گمانه زنــی ها در مورد 
احتمال گسترش بیماری به مسئوالن 

دیگر دامن زده است.
در مواجهــه با انتشــار پیاپی چنین 
اخباری، گمانه زنی غالب آن اســت 
که شتاب گسترش بیماری در میان 
مسئوالن ایرانی، نه نتیجه مجموعه ای 
از تصــادف های همزمان، که حاصل 

معاون وزیر بهداشت )چپ( عرق ریزان و سرفه کنان آمار منتشر شده در مورد میزان گسترش کرونا را تکذیب کرد، 
در حالی که خود او مبتال بود. تصویر او، در واقع »نمادی« از رویه آشنای مسئوالنی بود که به انکار بحران-حتی در 

انکارناپذیرترین شرایط ممکن- عادت کرده اند

یک »پدیده واحد« باشــد. احتماال 
اولین حدسی که در مورد این پدیده 
واحد به ذهن می رسد این خواهد بود 
که تعداد واقعی مبتالیان به کرونا در 
ایران در سطحی فراتر از ارقام رسمی 
قرار دارد و در نتیجه، سهم مسئوالن 
از مبتالیان به این بیماری نیز باالست.
این حدس، علی القاعده بخشــی از 
توضیح وضعیت موجود است؛ اما تمام 
آن نیست. مثال چرا باید در کشوری 

چون چین که تعداد مبتالیان آن به 
بیش از »هشــتصد برابر« ایران می 
رســد -و آزادی اطالعات در آن هم 
محدود است- مســئوالن به میزانی 
بــه مراتب کمتر از ایران کرونا گرفته 

باشند؟
به نظر می رســد پاسخ این پرسش 
را باید در واقعیت آشــنایی دید که 
نمودهــای آن، به ویــژه در ماه های 
اخیر، به شدت در سطح افکار عمومی 
خبرساز شده: اینکه دستگاه حکومتی 
ایــران، در ابعادی »اســتثنایی« به 

مخفی کاری وابسته شده است.
میزان وابســتگی به پنهــان کردن 
واقعیت هــای حســاس، در حدی 
گســترش یافته که انــگار به تدریج، 
بســیاری از مســئوالن روایت های 
حکومِت خود از بحران های مختلف 
را جدی گرفته اند و همین عارضه، در 
طیفی از موضوعات کلیدی به »قطع 
ارتباط« آنها با واقعیت انجامیده است.

نتیجه آنکه مسئوالنی که زمانی تمام 
انرژی خود را صرف الپوشانی فجایعی 
از جنس تعداد کشته شدگان آبان یا 
دلیل ساقط شدن هواپیمای اوکراینی 
می کردند، اخیــرا نیز دغدغه اصلی 
خود را انکار ابعــاد فاجعه کرونا قرار 

داده اند.
آن هم در شرایطی که در فقره اخیر 
هم، به روال معمول نگرانی محوری 
مســئوالن حکومتی، »سوء استفاده 
نکردن دشــمنان نظــام« از واقعیت 
موجود بوده؛ تا مثال مبادا »شــرکت 
مردم در انتخابات« لطمه ببیند )اشاره 
روز دوشــنبه پیش رهبر جمهوری 
اسالمی( یا »کشور به تعطیلی کشیده 
شــود« )اشــاره روز سه شنبه رئیس 

جمهور(.
در شرایطی که میانگین جهانی مرگ 

بر اثر کرونا در جهان 2-۳ درصد تعداد 
مبتالیان بوده، در ایران این نسبت به 
۱5-۱6 درصد رســیده بــه وضوح 
غیرعادی است و منطقا، معنایی جز 
بی اعتباری روایت های رسمی از تعداد 

مبتالیان ندارد.
با این حال، تفاوت پنهان کاری اخیر 
حکومت با موارد قبلی در آن است که 
به عنوان نمونــه در وقایعی همچون 
اعتراضات آبان و هواپیمای اوکراینی، 
گلوله های ماموران انتظامی و موشک 
سپاه فقط شهروندان »عادی« را هدف 
قرار داده بودند، ولی ویروس کرونا، به 
سراِغ هم شهروندان و هم مسئوالن 

رفته است.
به عبارت دیگر این بار، رویه معمول 
حاکمان در پنهان کردن ابعاد واقعی 
فاجعه، در عمل نه تنها باعث گسترش 
بیماری در سطح جامعه شده، که به 
طور اجتناب ناپذیر»حکومتی ها« را 

نیز گرفتار کرده.
خروجی این رویکــرد، خلق صحنه 
هایی نمادیــن در حد مصاحبه  روز 
دوشنبه قائم مقام وزیر بهداشت بوده، 
که در حالی که شــانه به شانه علی 
ربیعی ســخنگوی دولت قرار داشت، 
عرق ریزان و سرفه کنان آمار منتشر 
شده در مورد میزان گسترش کرونا را 
تکذیب می کرد. تنها یک روز پیش 
از آنکه مشخص شود نتیجه آزمایش 

کرونای خود او مثبت است.
تصویر او، در واقــع »نمادی« به یاد 
ماندنی از رویه آشــنای مســئوالنی 
جمهــوری اســالمی ایــران بود که 
گویــی به انــکار بحــران -حتی در 
انکارناپذیرترین شرایط ممکن- عادت 

کرده اند.

حسین باستانی )بی بی سی(

ایران با یگان »ویژۀ مبارزه با شایعات«
 به جنگ ویروس کرونا می رود

رادیو فرانســه- پلیس مبارزه با جرایم ســایبری جمهوری اسالمی روز 
چهارشنبه ۷ اسفند/26 فوریه اعالم کرد که در پی رصد فضای مجازی و 
تشکیل کارگروه ویژه در پلیس فتا برای مقابله با شایعه سازان، 24 کاربر 
اینترنتی را به اتهام پخش »شایعات هشدار دهنده« درباره شیوع ویروس 

کرونا در ایران دستگیر کرده است.
سردار وحید مجید گفت: این بازداشت ها پس از تأسیس ایجاد یگان ویژه 
برای »مبارزه با شــایعات هشدار دهنده درباره گسترش کروناویروس در 
کشــور« صورت گرفت. وحید مجید، رئیس پلیس فتا وابسته به ناجا در 
این باره تصریح کــرد : »هم اکنون پلیس فتا به صورت کامال تخصصی 
کلیه جریانات خبری منتشر شده در فضای مجازی کشور و نشان گاه های 
انتشار اخبار را رصد می کند و در صورت مشاهده هرگونه موارد محتوایی 
شــامل فیلم، خبر، عکس که حاوی مطالب شایعه و کذب به قصد ایجاد 
تشــویش اذهان عمومی و افزایش نگرانی در جامعه باشد؛ موضوع را به 
صورت قانونی مورد پیگیری قــرار داده و با متخلفان برابر قانون برخورد 

خواهد کرد.«
رئیــس پلیس فتا در ادامه گفت: »رویه پلیس فتا در برخورد با متخلفاِن 
بارگزارِی هر گونه شــایعه و اخبار کذب در فضای مجازی، در مرحله اول 
بیان تذکر و ارشاد مبنی بر حذف مطالب و عدم تکرار آنست. در این راستا 
۱۱۸ نفر شناسایی و ضمن احضار به این پلیس، مورد تذکر و ارشاد قرار 
گرفتنــد. این افراد با اظهار ندامت و بــا اذعان به عدم آگاهی از قوانین و 
مقررات و عدم اطالع از فعل مجرمانه خود نسبت به حذف مطالب منتشره 

شده اقدام کردند«. 
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شرکت حسابدارى 
و مالیاتى ابراهیمى

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

ارائه کلیه خدمات حسابدارى و مالیاتى

تهیه و تنظیم صورت حساب هاى مالى (ترازنامه، سود و زیان)

مشاوره و برنامه ریزى براى کسب  و کار

Tel: (604) 757-1279

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

ebrahimi
accounting services ltd.

 

دينوروز را با ما شروع کن  

GREAT SPACES LANDSCAPING LTD 

       GARDENING &  LANDSCAPING 

) یو باغبان ی( محوطه ساز  

  ی، اجرا ، نگهدار یمشاوره ، طراح
تکتيآرش سبز و یان و کارشناسان فضاين مجرياز مجربتر یسال تجربه و بهره مند 25ش از يبا ب  

ق و ي، برکه و آبنما  ، آالچ یوارکشي، د ی، فنس کش ی( کفساز یمحوطه ساز
ها )يقاتر یزکاريدک ، پاور واشر و تم  

، درخت ، گل ،  یوند ، کوددهيسبزموجود ، هرس ، پ ی( اصالح فضا یباغبان
سبز ) یفضا یدوره ا یچمن ، نگهدار  

C: 604-724-9645            O:778-855-9645 
E: greatspaceslandscaping@gmail.com 

GREAT SPACES LANDSCAPING Ltd.

Gardening & Landscaping

محوطه سازی و باغبانی

مشاوره، طراحی، اجرا، نگهداری

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

محوطه سازی: کف سازى، فنس کشى، دیوارکشى، ساخت برکه و آب نما، 
آالچیق، دك، پاور واشر و تمیز کردن گاترها

باغبانی:  اصالح فضاى سبز موجود، هرس، پیوند، کوددهى، 
کاشت درخت، گل، چمن، نگهدارى دوره اى فضاى سبز

Office: 778-855-9645
Cell: 604-724-9645

Email: greatspaceslandscaping@gmail.com

طلبه های چینی در ایران
 چه می کنند؟

در حالــی کــه مقامــات جمهوری 
اسالمی قرنطینه قم به عنوان کانون 
ویــروس کرونا در ایــران را مغایر با 
روح »مقدس« این شــهر می دانند، 
محمد حسین بحرینی، رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی مشــهد می گوید، آمار 
مرگ و میر بــاالی کرونا در ایران به 
دلیل حضــور ۷۰۰ طلبه چینی در 
حــوزه علمیه قم بود. خبر رســمی 
شــیوع کرونا در ایران چهارشــنبه 
گذشــته با مرگ دو نفر در قم اعالم 
شد .ظاهرا اشاره بحرینی  به طلبه های 
جامعه المصطفی است که با افزایش 
5۳ درصدی ســهم از بودجه ۱۳۹۹، 
منابــع مالی  ۳۰۸ میلیــارد تومانی 
برای آن درنظر گرفته شــده اســت. 
علی عباسی، مدیر جامعه المصطفی 
آن را »پژوهشــگاه«ی می خواند که 
طلبه هایی از ۱۳۰ ملیت را با 2 هزار 
و 5۰۰ موضــوع تدوین شــده برای 
می دهد.  آمــوزش  علمی«  »جهش 
طلبه هایی که مهر بــه نقل از مدیر 
حوزه های علمیه ادعا کرده شــیوع 
کرونــا در قم ربطی به آنها نداشــته 
اســت. به گفته علیرضا اعرافی، »از 
جامعه  المصطفی در دو ماه اخیر دو نفر 
از چین پذیرش شده که روال قرنطینه 

را طی کرده اند.«
اما دلیل حضــور ۷۰۰ طلبه از چین 
و اصرار به پذیــرش دو نفر دیگر در 
جامعه المصطفی در زمانی که ویروس 
کرونا از مبدا چین به دیگر کشورها در 

حال سرایت بود، چیست؟
روابط حــوزوی ایران و چین در دهه 
اخیر گســترش یافته است. بیش از 
2۰ میلیــون نفــر از جمعیت یک و 
نیم میلیارد نفری چین را مسلمانان 
تشکیل می دهند و ســرمایه گذاری 
روی این پتانسیل در راستای سیاست 

خارجــی ایدئولوژیــک جمهــوری 
اســالمی قــرار دارد. سیاســتی که 
یکی از مهمتریــن اهداف آن  مقابله 
با عربستان ســعودی به عنوان یک 
»کشــور مسلمان ســنی« و نه یک 
»همسایه« است. همان ایدئولوژی که 
بر خالف همه استانداردهای جهانی 
و الگویی که کشورهای درگیر کرونا 
پیاده کرده اند؛ موضوع قرنطینه قم را 
مردود می داند، منع ســفر طلبه های 

چینی به ایران را نیز نمی پذیرد. 
در گزارشی از خبرگزاری تسنیم که 
در ۱۳ تیرماه ۱۳۹2 منتشــر شده، 
ضمن اعالم خبــر برگزاری دوره های 
آموزش زبــان چینی بــرای طالب 
حوزه علمیه قم آمده اســت: »همه 
ساله تعدادی از جوانان مستعد چینی 
برای آموزش های وهابیت به عربستان 
فرستاده می شوند،  اما تعداد روحانیون 
و مبلغان شیعی آشنا به زبان چینی 
که بتوانند در این کشور تبلیغ کنند، 
بسیار اندک است.« تسنیم می افزاید 
کــه در ســال های اخیــر وهابیون 
عربســتان بــرای »وهابی ســازی« 
مسلمانان چینی )تسنیم تعداد آنها 
را 5۰ میلیون نفر بــرآورد می کند( 
سرمایه گذاری هنگفتی کرده و مسجد 

و حوزه علمیه ساخته اند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده، 
طالبی که در دوره آموزش زبان چینی 
نام نویسی کنند از مزایای کمک هزینه 
تحصیلی و فرصت مطالعاتی در خارج 
از کشور بهره مند می شوند. این دوره ها 
همچنان در حال برگزاری اســت و 
مزایای آن نیز شامل طلبه ها می شود 
کــه منابع مالــی آن از محل بودجه 

کشور تامین می شود.
اعتبارات هزینه ای  ســال گذشــته 
جامعه المصطفی بــا 52 هزار و ۱۳۳ 

طلبه خارجی )عمدتا از افغانستان و 
پاکستان( در جدول شماره )۷( الیحه 
بودجه کل کشور، 2۰۱ میلیارد تومان 
و اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای آن 

نیز ۱۷ میلیارد ریال بود.
همکاری های  به  مربوط  گزارش های 
دینی بین ایران و چین نشان می دهد 
که پــس از روی کار آمــدن دولت 
میانه روی حسن روحانی، این روابط 
به شکل قابل مالحظه ای تقویت شده 

است.
بدرالدین گوچن جن، معاون انجمن 
اســالمی چین ۱۰ آذرماه ۱۳۹۳ در 
دیدار با رایزن فرهنگی وقت جمهوری 
اسالمی در پکن گفت: »برای ترویج 
فرهنگ دینی و قرآنی الزم اســت تا 
تعدادی از طلبه های چینی به ایران 
اعزام شــوند.« ایرنا به نقل از محمد 
رسول الماسیه در پاسخ به او نوشت: 
»جامعه المصطفی از مراکز دانشگاهی 
بزرگ ایران محسوب می شود که ویژه 
طلبه های غیر ایرانی از سراسر جهان 
اســت و همکاری الزم با چین انجام 

خواهد شد.« الماســی در این دیدار 
به حضور قاریان چینی در مسابقات 
قرآنی در ایران اشاره کرد که موجب 
بسط و گسترش فرهنگ قرآنی بین 

دو کشور شده است.

امکان بورس تحطیلی طالب خارجی 
در جامعه المصطفی

به گفتــه رئیس جامعه المصطفی در 
دوران پس از انقــالب تعداد »مراکز 
علمی» )حوزه هــای علمیه( از 26۰ 
به 2 هزار و ۸۰۰ و شمار دانشجویان 
آن از ۱۷۰ هــزار بــه 4 میلیون نفر 
رسیده که نشان دهنده توسعه »علم 

و فرهنگ« ملت ایران است.
که  جامعه المصطفی  وب ســایت  در 
دانشــگاه مجازی معرفی شده، آمده 
اســت که دفتر مرکزی این دانشگاه 
در شــهر قم است و در نقاط مختلف 
جهان دارای شعب و دفاتر نمایندگی 

است.
فارغ التحصیالن از دانشکده های این 

دانشگاه در رشته هایی مانند قرآن و 
حدیث یا اخالق و تربیت اســالمی 
و… »مدرک علمی معتبر بین المللی« 
دریافت می کنند. اجرای برنامه های نیز 
به زبان های روز دنیا است. مسلمانان 
سراســر جهان بدون محدودیت زن 
و مرد می توانند با ســطوح مختلف 
تحصیلــی در این دانشــگاه پذیرش 
شــوند. امکان بورس تحصیلی برای 
طالب خارجی و خانواده های آنها نیز 

در نظر گرفته شده است.
در بند ســوم بخش خدمات رفاهی 
وب سایت جامعه المصطفی آمده است: 
»با توجه به توانمندی ها و بودجه های 
ساالنه جامعۀ  المصطفی و بر اساس 
قوانین و مقررات سفرها، کمک  هزینه  
سفر در مقاطع مختلف تحصیلي، به 
طالب، همسر و فرزندان شان پرداخت 
مي شــود و به دارنــدگان امتیازهای 
ویــژه از قبیل حفظ قــرآن، تألیف، 
تدریس و پژوهش، مزایای بیشــتری 
تعلق می گیرد.« تامین محل اقامت، 
کمک هزینــه مســکن،  وام ازدواج، 

طلبه های چینی در مراسم سال نوی چینی در جامعه المصطفی  گرگان، بهمن ۱۳۹۶-عکس از تسنیم

وام قرض الحســنه، بیمــه و خدمات 
درمانــی از دیگــر خدمــات رفاهی 
جامعه المصطفــی بــرای طلبه های 
خارجی -شــامل طلبه های چینی- 

است.
البته روابــط دینی ایران و چین تنها 
شــامل آموزش طلبه های چینی در 
جامعه المصطفــی نیســت. یکی از 
عمده تریــن مســئولیت های رایزنی 
فرهنگی جمهوری اسالمی در چین، 
برگزاری مراسم دینی در چین است. 
به گزارش ایکنا در 24 اردیبهشــت 
امسال، رایزنی فرهنگی ایران محفل 
انــس با قرآن را در انجمن اســالمی 
چین برگزار کرد. شــهریورماه سال 
گذشته نیز با همکاری رایزنی فرهنگی 
ایران در چین، آثار دینی و انتشارات 
جامعه المصطفی در نمایشگاه پکن به 

نمایش درآمد.
پیش از اینکه نماینده رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد به نقش طلبه های 
چینی در شیوع کرونا در ایران اشاره 
کند، ســعید نمکی، وزیر بهداشــت 
منشاء شیوع کووید-۱۹ در شهر قم را 
یک تاجر اعالم کرده بود که اخیرا به 
چین سفر کرده بود. برخی نیز منشاء 
را به کارگران و تکنسین های چینی 

نسبت داده اند.
هر یک از این نظریه ها با توجه به ادامه 
پروازهای هواپیمایی ماهان در مسیر 
چین در زمان شیوع ویروس کرونا در 
خارج از مرزهای این کشور، احتماال 
فاصله چندانی بــا حقیقت ندارد. در 
عین حــال، مجموع ایــن تئوری ها 
نشان می دهد عالوه بر مالحظه های 
اقتصادی و سیاســی تهران در جهت 
راضی نگاهداشتن پکن به هر بهایی، 
نمی توان نقــش ایدئولوژی و اهمیت 
ترویــج شــیعه گرایی را در روابــط 
جمهوری اســالمی با دیگر کشورها 
نادیــده گرفت، حتی اگر آن کشــور 
چین کمونیســتی باشــد و سازمان 
جهانی بهداشت در مورد همه گیری 

کووید-۱۹ هشدار داده باشد.

آزاده افتخاری )ایندیپندنت فارسی(



2525 Issue 1465 Friday February 28, 2020شماره ۱4۶5 جمعه ۹ اسفند ۱۳۹۸

فرصتی استثنایی برای خرید آپارتمان 
یا سرمایه گذاری در یکی از بهترین 

ساختمان های نورث ونکوور

 LIONS GATE نزدیک به پل 
 و در فاصله چند دقیقه

 تا دان تان ونکوور
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More info at: www.tatlowhomes.ca JON  PEZZENTE PREC*       604.785.7653               

WestCoast

info@pezzente.com     WWW.PEZZENTE.COM

Instagram: @JonPezzenteRealty |  Facebook: @JonPezzenteRealty

TOP 1% از برترین مشاوران مسکن در ونکوور بزرگ

 واحد های یک خوابه،
 2 خوابه، 3 خوابه و پنت 
هاوس آماده فروش است

مجلس پاسداران
 ورود ۹ سرتیپ و ۱۸ سرهنگ پاسدار 

به مجلس یازدهم

ررســی های ایران وایر نشان می دهد 
که ۹ سرتیپ پاسدار و ۱۸ سرهنگ 
ســپاه پاســداران انقالب اسالمی به 
همراه تنی چند از باالترین فرماندهان 
بسیج و کادرهای سیاسی سپاه وارد 

مجلس یازدهم شده اند. 
هر سه نماینده استان قم، 5 نماینده 
استان خوزستان و 4 نماینده استان 
آذربایجان شرقی از باالترین فرماندهان 
سپاه پاســداران هستند که در میان 
آنها از افرادی با سابقه جانشینی کل 
عملیات سپاه پاسداران تا افرادی که 
نقــش مهمی در تشــکیل حزب اهلل 

لبنان داشته اند، دیده می شود.

دو برابر شدن سپاهیان مجلس

تعداد ســپاهیانی کــه وارد مجلس 
یازدهم شــده اند نسبت به مجلس 
دهم دو برابر شده است. در حالی که 
در مجلس دهم حــدود ۱5 فرمانده 
سپاه و سه عضو عادی این نهاد حضور 
داشــتند، تعداد فرماندهان سپاه در 
مجلس یازدهم به بیش از ســی نفر 

رسیده است.
تفاوت دیگــر حضور ســپاهیان در 
مجلس یازدهم با مجلس دهم گرایش 
سیاســی آن ها است. در حالی که در 
مجلس دهم، ســه تن از ســپاهیان 
یعنی الیاس حضرتی )نماینده تهران و 
فرمانده سابق لشکر ۱6 قدس گیالن(، 
رمضانعلی سبحانی فر )نماینده سبزوار( 
و قاسم میرزایی نکو )نماینده دماوند و 
فیروزکوه( از جریــان اصالح طلب و 
عضو فراکسیون امید مجلس بودند، 

در مجلس یازدهم تمامی ســپاهیان 
عضو جناح اصولگرا بوده و تعدادی از 
آن ها از رهبران جریان افراطی درون 

این جناح هستند.
ســپاهیان مجلس یازدهم همچنین 
بســیار پرنفوذ تر از همتایان خود در 
مجلس دهم هستند. از پرنفوذترین 
سپاهیانی که ماموریت چهارساله خود 
را در مجلس یازدهــم انجام خواهد 
داد می توان به ســرتیپ محمد باقر 
قالیباف، فرمانده سابق نیروی هوایی 
سپاه و فرمانده اسبق نیروی انتظامی، 
سرتیپ دوم احمد آوایی از موسسان 
سپاه دزفول و از بنیانگذاران حزب اهلل 
لبنان و سرهنگ محمد صالح جوکار، 
معاون پارلمانی سابق سپاه پاسداران 

اشاره کرد.

باز شدن پای سپاه قدس به مجلس

تعدادی از اعضای سابق سپاه قدس، 
شــاخه برون مرزی ســپاه پاسداران 
انقالب اســالمی نیــز وارد مجلس 
یازدهم شده اند. سردار جعفر راستی 
کــه به عنوان نماینده شبســتر وارد 
مجلــس یازدهــم خواهد شــد از 
هم رزمان قاســم سلیمانی در جنگ 
داخلی ســوریه اســت. این نماینده 
فرماندهی آموزشــگاه سیدالشهدای 

سپاه پاسداران را برعهده دارد.
ســید احمد آوایی، منتخب دزفول 
در مجلس یازدهم نیز در جنگ های 
داخلــی لبنان در دهــه ۸۰ میالدی 
شــرکت داشــت و نقش مهمی در 
تشکیل حزب اهلل لبنان ایفا کرد. آوایی 

بین سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷5 نیز به 
عنوان وابسته نظامی سفارت ایران در 

سوریه حاضر بود.

حضور سرداران سرکوب در مجلس

از بیش از ســی فرمانده و کادر باالی 
ســپاه که وارد مجلس یازده شده اند، 
تعدادی نقش مستقیمی در سرکوب 
اعتراضــات سیاســی در دهه هــای 

گذشته ایفا کرده اند.
محمد صالح جوکار، منتخب یزد در 
مجلس یازدهم یکی از این افراد است 
از سال ۱۳۹۰ در فهرست تحریم های 

حقوق بشری اتحادیه اروپا قرار دارد.
این بنیانگذار کمیته یزد متهم است 
که در مقام فرمانده بسیج در سرکوب 
دانشجویان معترض فعال بوده و نقش 
مهمی در بازداشــت های بدون مجوز 
فعاالن رسانه ای و روزنامه نگاران ایفا 

کرده است.
مجتبی ذوالنــوری، منتخب اول قم 
در مجلــس یازدهم نیز نقش مهمی 
در ســرکوب مخالفان در این استان 
و همچنین نقش کلیدی در حمله به 
بیت آیت اهلل منتظری ایفا کرده است. 
ذوالنوری در سال ۱۳۸۸ و بعد از آغاز 
اعتراضات جنبش سبز به همراه سردار 

جوانی، سردار مشفق، حسین طائب، و 
تعدادی دیگر از اعضای سپاه پاسداران 
عضو کمیته ویژه بررســی انتخابات 
ریاست جمهوری دهم بود که دستور 
بسیاری از برخوردها و دستگیری ها در 

این کمیته به تصویب رسید.
احمد آوایی، نماینده منتخب دزفول 
در مجلس یازدهم نیز کارنامه سیاهی 
در سرکوب معترضان در دهه شصت 
دارد. آوایــی در ســال ۱۳5۸ ضمن 
تشکیل کمیته انقالب اسالمی دزفول، 
پاسداران  تاسیس ســپاه  مسئولیت 
انقالب اسالمی دزفول را نیز به عهده 
گرفت و به همراه بــرادرش علیرضا 
آوایی که بعدها به وزارت دادگستری 
نیز رســید به قلع و قمع مخالفان در 

استان خوزستان مشغول بود.
یکی از نظامیانی که از نیروی انتظامی 
وارد مجلس یازدهم شــده سرهنگ 
اردشــیر مطهری اســت که از حوزه 
انتخابیه گرمسار وارد این مجلس شده 

است. 
مطهری از فرماندهان گشت ارشاد بود 
که تحت عنوان مبارزه با بدحجابی به 
اذیت و آزار و بازداشت زنان می پردازد.

در گزارشــی که ایلنا در اردیبهشت 
۱۳۸6 از برخورد با بدحجابی توسط 

پلیس منتشر کرده، مطهری به عنوان 
فرمانده گشــت انتظامی در منطقه 
شــهرک غرب از برخــورد با زنان به 
دلیل »شال های باریک و نمایان بودن 
موها از جلوی سر یا پشت سر« سخن 

می گوید.
در این گزارش، مطهری از سیاســت 
ســرکوب و اذیت و آزار شــهروندان 
تحت عنوان مبارزه با بدحجابی دفاع 
کرده و مدعی می شود مردم از این کار 

رضایت دارند.
سرتیپ محمد باقر قالیباف، منتخب 
اول تهــران در مجلس یازدهم نیز نه 
تنها از فرماندهان نیروهای سرکوب در 
اعتراضات تیر ۱۳۷۸، سال ۱۳۸2 و 
اعتراضات جنبش سبز در سال ۱۳۸۸ 
بود، بلکه به اعتراف خود در ضرب و 
شتم تظاهرکنندگان حضور مستقیم 

داشت.

نتایج حضور سرتیپ ها در مجلس

حضور پر تعداد فرماندهان با نفوذ سپاه 
پاسداران در مجلس یازدهم سیطره 
این نهاد بر سیاســت و اقتصاد کشور 
را تکمیل خواهد کرد. رییس مجلس 
آینده به احتمال بسیار زیاد محمد باقر 
قالیباف خواهد بود که یک فرمانده در 
حال خدمت سپاه پاســداران است. 
تنها رقیب جــدی او یعنی، مجتبی 
ذوالنوری نیز اگرچه لباس روحانیت بر 
تن دارد اما از فرماندهان ارشــد سپاه 

پاسداران است.
خیمه ســنگین نظامیان بر مجلس 
یازدهــم موازنه قــدرت درون جناح 
اصولگــرای حکومت را نیــز تغییر 
خواهد داد و باید انتظار داشــت که 
جریان سنتی این جناح که متشکل 
از نیروهایی مانند هیات های موتلفه 
اســالمی و جامعــه روحانیت مبارز 
هســتند بیش از گذشته به حاشیه 
رفته و نفوذ خود را به ســرهنگ ها و 

سرتیپ ها واگذار کنند.

مجلس تحت کنترل نظامیان در حوزه 
سیاســت خارجی نیز در هماهنگی 
کامل با سیاســت های ماجراجویانه 
سپاه پاسداران در حمالت محدود به 
منافع آمریکا و کشورهای منطقه قرار 
خواهد گرفت. کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی جمهوری اسالمی 
که هم اکنون هم در کنترل نظامیان 
قرار دارد بیش از گذشته رنگ و بوی 
نظامی به خود گرفتــه و باید انتظار 
داشــت که سیاســت نه جنگ و نه 
مذاکره که کشور را در حالت تعلیق 
درآورده، تبدیــل به خط اصلی مورد 

حمایت مجلس شود.
کنترل مجلس یازدهم توسط نظامیان 
بر بحران های احتمالی پس از مرگ 
آیت اهلل خامنه ای نیز تاثیر گذاشــته 
و خیال بیــت او را تا حدودی راحت 
خواهد کرد. مجتبی خامنه ای، که به 
نظر می رسد کاندیدای اصلی زعامت 
مسلمین جهان بعد از خامنه ای باشد، 
رابطه مســتحکمی با سپاه پاسداران 
دارد. در نهایت مهمترین پیامد کنترل 
مجلس یازدهم توســط سرتیپ های 
سپاه، هماهنگ شدن این نهاد با دیگر 
نهادهای نظام در دوران فوران اعتراض 
های سیاسی و اقتصادی در چهار سال 

آینده است.
انسداد سیاسی و بن بست اقتصادی و 
اجتماعی کشور که هر چند روز یک 
بار خود را در بحران تازه ای آشــکار 
می کند باعث شده که مساله جمهوری 
اســالمی تا اطالع ثانوی مســاله بقا 
در مقابل موج اعتراضات سیاســی و 
اقتصادی باشد. تجربه دو سال گذشته 
نشــان داده که نظــام راه حلی جز 
سرکوب برای این اعتراضات ندارد. در 
این شرایط، نظام به مجلسی نیاز دارد 
را  که سیاست های سرکوب گرانه اش 
با تکبیرهــای اهلل اکبر همراهی کند. 
فرماندهان سپاه وجود چنین مجلسی 

را تضمین خواهند کرد.
مهرداد خیراندیش )ایران وایر(
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2018 & 2019

 104-33546 Holland Ave.,  Abbotsford

$399,000

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

$439,000

 322 E. 5th Street,  North Vancouver

$1,488,000

#2- 250 E Keith Rd.,  
North Vancouver

$1,029,000

612-1500 Ostler Crt., 
North Vancouver

$899,000

953 E. 13th St.,
North Vancouver

$1,229,000

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

در یکی از مناطق بسیار زیبای نورت ونکوور

4640 Highland Boulevard,  North Vancouver

$1,299,000

با بیش از 30 سال تجربه کار در کانادا
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I’m your Realtor,
 Welcome Home

MAJID TALEBI

Edgemont Village

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

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

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

#207-1728 Gilmore Ave.,  
Burnaby

$668,900

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

$869,000

#315-2970 Princess Cr., 
Coquitlam

$379,900

10-3595  Salal Drive,  
North Vancouver

$999,000

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

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

801 1189 Howe Street, Vancouver
$588,800
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آیا مشکل
 با سمپاشی حل می شود؟

روزی و روزگاری قــرار بر آن بود که 
از قم اسالم ناب محمدی به سرتاسر 
جهان صادر گردد اما اکنون صادرات 
آن به جای اســالم، به انتقال ویروس 
کرونا محدود باقی مانده است. اینک 
جمهوری  خودخوانــده ی  مدیــران 
اســالمی، مدارس شهر قم را تعطیل 
کرده اند تا به ظاهر از شــیوع ویروس 
در پهنه ی شهر قم و فضای بیرون از 

آن جلوگیری کنند.
اما گروهی از قمی ها راهی شهرهای 
شمالی کشــور می شــوند. همراه با 
چنین تصمیم نابخردانه ای است که 
این بار شمالی ها در چالش با قمی ها 
قرار می گیرند. چــون مراکز تجاری 
و خریــد عمومی را بــر روی قمی ها 
می بندند تا شاید از ویروس کرونا در 
امان بمانند. شمالی ها مسافران قمی 
را از شــماره  پالک خودرو شناسایی 

می کنند.
 از سویی رسانه های دولتی هیچ گونه 
آموزشی را برای مردم الزم نمی بینند. 
چون کســی به مردم یاد نداده است 
که تعطیلی مراکز آموزشــی را برای 
آن الزم دیده اند تا همگی از تیررس 
ویروس کرونا در امان بمانند. چنانکه 
گروهی از شهروندان قمی تعطیلی را 
فرجه ای مناســب برای سفر به سایر 
شهرها یافته اند. به طبع همراه با چنین 
رفتاری تصمیم های دولت هم جنبه ی 
نمایشــی و تبلیغی به خود می گیرد. 
چون مدیــران جمهوری اســالمی 
آموزش های شــهری و شــهروندی 
مردم را جایی به حساب نمی آورند و 
نادانی و جهالت توده های عادی مردم 
را پشــتوانه ای محکم و مناسب برای 
دوام و بقای حکومت خود می بینند. 

حکومت خرافه

 دولت و نیروهای وابسته به دولت به 
جای آموزش های شهری، آموزه های 
خرافــی را بیــن عوام النــاس دامن 
می زنند. چنانکه مراجع دولتی فرصت 
را غنیمت شــمرده اند و چنان تبلیغ 
می کنند که مردم برای پیشگیری از 
ویروس کرونا دعای “حدیث کســا” 
بخواننــد. عده ای از ایــن مراجع هم 
خواندن دعای عاشورا را برای دفع هر 
بیماری و مرضی کارساز یافته اند. ولی 
معلوم نیست چرا کرونا علی رغم این 
همه دعاهایی که از فضای حوزه های 
قم به آسمان فرســتاده می شود، باز 
هم در پهنه ی همین شهر النه کرده 

است؟
 امام جمعه ی قم هم شــیوع کرونا را 
به پای “امریکای جنایتکار” می نویسد. 
او مدعی است که امریکای جنایتکار 
می خواهد همراه با انتقال این ویروس 
اسالم را به زانو در بیاورد، اما طرفداران 
حکومت این بار هم به اتکای اســالم 
امریکا را شکست خواهند داد. با این 
همــه او هم باطل الســحر حقه های 
امریکا را در همــان اوراد و دعاهایی 
می جویــد که مراجــع دولتی به کار 
بــردن آن ها را بــرای همگان واجب 
دانسته اند. بی دلیل نیست که کسی 
را یارای آن نیست تا از تعطیلی حرم 
معصومه و مجموعه ی زیارتی جمکران 
سخن بگوید. چون به گمان حکومت 
ایــن اماکن باید باز بماننــد تا بنا به 
توصیه ی مراجع، پروژه ی دعا کردن 
و دعــا خواندن عوام الناس را به پیش 

ببرند.
 از همیــن اماکن زیارتی اســت که 
گروه های پرشماری از زایران، ویروس 

کرونــا را برای همشــهریان خود تا 
فراســوی مرزهای ایران هم سوغات 
برده اند. آلودگی قم نه تنها به تمامی 
شــهرهای ایران راه یافته است بل که 
گروهایــی از زایران و مســافران، آن 
را به همه ی کشــورهای همسایه ی 
ایران رســانده اند. این گروه از زایران، 
همان هایی هستند که در طول اقامت 
خود در قم از تکرار زیارت عاشــورا و 
حدیث کســا چیزی کم نگذاشته اند. 
آنــان آمــده بودند تــا از “خانوم” یا 
“آقــا” ی خود حاجــت بجویند. ولی 
حاجت جویــی آنان تنهــا در انتقال 
ویروس کرونا محدود باقی ماند. شاید 
هم همیــن آقا و خانوم، دانســته و 
آگاهانه این همه ویروس را به جانشان 
انداختند تا بیــش از این الف نزنند 
و بین مردم جهــان دروغ و چاخان 
نبافند. گفتنی است که بین شیعیان 
چنان رسم است که ضریح را ببوسند 
و دستان خود را به هر جایی از حرم 
که بخواهند بمالند و آنوقت با همین 
دستان آلوده به انواع و اقسام ویروس، 
صورتشان را لمس می کنند. چیزی از 
نوع “جادوی لمســی” که نمونه های 
فراوانی از آن را پیروان ادیان دیگر هم 
به کار می گیرند. اما داستان شیعیان، 
داستان دیگری است. بی دلیل نیست 
که هــرروزه امامزاده های جدیدی در 
پهنه ی کشور پا می گیرند تا همگی 
رســم و رســوم هایی از این دست را 

بیش تر به اجرا بگذارند.

مقاومت در برابر لزوم بستن در مراکز 
زیارتی

دولتی که خواســت و اراده ی خود را 
به مشیت الهی پیوند می زند، چندان 
هم پیشگیری از شیوع کرونا را الزم 
نمی بیند. چون بــه گمان کارگزاران 
همین دولت همه چیز در فضایی از 
مشیت الهی توجیه می پذیرد. دولت 
به ســهم خود در الگویــی از مراجع 
حکومتی تقدیرگرایــی دین را بین 
عوام الناس تبلیــغ می کند و کارکرد 
خرافی آن ها را در گســتره ی جامعه 
ترویــج می دهد تا از وظیفه ی قانونی 
خــود در خصوص تأمین بهداشــت 
همگانی و ســالمت عمومــی مردم 

بکاهد.
 در چنین حال و هوایی است که باز 
ماندن مراکز زیارتی توجیه می شود تا 
باور عمومــی عوام الناس در خصوص 
حاجت جویی از امــام  و امامزده  دوام 
بیــاورد. آنوقت مردم هــم ضریح و 
دیواره های حرم ها را لمس می کنند 
و بر چهره ی خــود می مالند. حتا از 
مهرها و تسبیح های مشترکی استفاده 
می کنند که از قبل به انواع و اقســام 
ویروس آلوده شــده اند. جدای از این، 
بدون شــک نادرترین ویروس ها در 
فرش هــای همین اماکــن مذهبی 
خانه کرده اند. به همین دلیل هم در 
مسجدها و مکان های زیارتی بیش از 
هرجایی، عطر، گالب و مواد خوشبو 
کننــده مصرف می شــود. چون قرار 
اســت همراه با عطر و گالب بوهای 
تعفن و کثافت را از فضای این اماکن 
دور کنند. به طبع با چنین ترفندی 
کثافت های فضــای آن ها بدون کم و 
کاست به قوت خود باقی خواهد  ماند.

ویروس اصلی در پســتوهای دین 
حکومتی

 در ضمن موضــوع کرونا در ایران به 

موضوعی سیاســی و حتــا نظامی و 
امنیتی مبدل شده  است. همچنان که 
گروه هایــی از نظامیان و امنیتی های 
حکومت فریــاد برمی آورند که اجازه 
نمی دهند زیارتگاه هــا را ببندند. در 
نمونه ای مشخص تبلیغ می شود که 
حرم حضرت معصومه نباید بســته 
بماند تا از آنجا اســالم به همه ی دنیا 
اندرونی حکومت  صادر شود. مراجع 
هم ضمن همنوایی بــا دولتی ها، از 
به روز شــدن احکاِم دیــروزی دین 
می ترسند. آنان برای دوام و بقای خود 
کاربرد همان دستورهای دینی سابق 

را الزم می شمارند. پیداست که با این 
رویکرِد واپس گرایانه، در واقع ویروس 
اصلی در پســتوهای دین جمهوری 
اسالمی به زندگانی خود ادامه خواهد 
داد. در چنین فضایی است که کرونا 
نیــز بازتولید می شــود تــا زایران و 
طلبه هایی از ســایر کشورها آن را به 

سرزمین های خود سوغات ببرند.

خست مراجع در امر خیر مبارزه با 
کرونا

خیریه های وابســته به دفتر مراجع، 

در  مســئولیت پذیری  از  را  خــود 
موضوع کرونا کنار کشیده اند. مراجع 
حتا حاضر نمی شــوند که یک قران 
از وجوهــات خود را هــم در این راه 
هزینه کنند. همچنان که نظامیان و 
امنیتی های حکومت هم پای خود را 
از مســئولیت پذیری در این حادثه ی 
ملی کنار می کشــند. آنان بدون کم 
و کاســت به کاسبی پررونق خود در 
مافیای حکومت می اندیشــند، بدون 
آنکه بخواهنــد دوام و بقای زندگی 
توده های مردم را در جایی به حساب 

س. اقبال )رادیو زمانه(بیاورند.

دادستان ایران باید هواپیمایی ماهان را محاکمه کند
می بایستی  دادستان  و  مدعی العموم 
علیــه هواپیمایی ماهان و مدیرعامل 
ایــن شــرکت هواپیمایــی، حمید 

عرب نژاد کیفرخواست صادر کند.
در روز ۱۳ بهمــن درحالــی کــه 
خبرهای مربوط به شــیوع کرونا در 
خــارج از مرزهای چین باعث شــد 
که بسیاری از کشورها برای مراقبت 
از جان شهروندان شــان رفت و آمد و 
پرواز به کشور چین را متوقف کنند، 
مدیرعامل شرکت هواپیمایی ماهان، 
حمید عرب نژاد با چوانگ هوٱ سفیر 
چین در ایران، مالقــات کرد و به او 
وعده داد که این شــرکت هواپیمایی 
خصوصی همچنان به خدمات خود به 
کشور چین ادامه خواهد داد. در حالی 
که این خبر مثل بمب رســانه های 
فارســی و ایرانی را منفجر کرده بود، 
عرب نژاد و ماهان بدون توجه به این 
اعتراض های عمومــی و البته بدون 
هیچ کنترل و ممانعتی از سوی دولت، 
به انتقال مســافر از چین و به چین 

بدون هیچ مراقبتی ادامه داد.
کم تــر از یک ماه بعد، شــاهدیم که 
این ویروس به شــهر قم رسیده و از 
آنجا به بســیاری از نقاط دیگر کشور 
منتقل شده است. طبق گزارشی که 
ســامانه اخبار و اطالعات دانشگاهی 
)ساعدنیوز( داده صدها طلبه چینی و 
پاکستانی در حوزه علمیه قم تحصیل 
طلبگی می کنند که رفت و آمد آن ها 
به کشورهایشــان می تواند به خوبی 
زمینه ســاز انتقال و شــیوع کرونا به 
قم باشــد. این سایت خبری توضیح 
می دهد که: »تا قبل از شیوع و دیده 
شدن کرونا نظارتی هم بر این رفت و 
آمدها وجود نداشته است.« در حالی 
که در همین زمان مسافران چینی به 
سایر کشــورها اجازه رفت وآمد بدون 

کنترل نداشتند.
این قصور و بی توجهــی هواپیمایی 
ماهان و دولت، جان میلیون ها ایرانی 
را در معرض خطر جــدی قرار داده 
اســت. تاثیر روانی و شــیوع ترس و 

نگرانی جدی نیز کم تر از خود ویروس 
به جامعه آسیب نرسانده است. مردم 
از کار و زندگی افتاده اند و بی اعتمادی 
به سیستم اطالع رسانی دولتی حاال به 
سیستم مراقبت و درمان و بهداشت 
هــم ســرایت کــرده و نگرانی ها را 

چندبرابر کرده است.
چه کسی مقصر این وضعیت است؟ 
اگر عدالتی بر دستگاه قضایی حاکم 
بود باید مدیران هواپیمایی ماهان را 
پیش از ســایران به دادگاه می کشاند 
و آن هــا را متهم به در خطر انداختن 
جان مردم می کرد. متاسفانه دادستان 
و مدعی العموم به جای اینکه واقعاً از 
امنیت مردم دفاع کند، حفظ امنیت 
را در متهم کردن و دشمنی با مردم 
بی گناه معترض یا فعــاالن مدنی و 
روزنامه نگاران و وکالی حقوق بشری 
می بیند. و سیستم سیاسی و مذهبی 
باز هم راه دشــمنی با دنیای غرب را 
پیش گرفته اند و ویــروس را عاملی 
برای زیارت نکــردن و جلوگیری از 
تجمعات مذهبی عنــوان می کنند! 
کشــور در خرافــات مذهبــی غرق 
می شــود و عــده ای ســودجو مثل 
هواپیمایی ماهان از این فرصت برای 
سود بیشتر اســتفاده می کنند. اگر 
عدالت بر این کشور حاکم بود امروز 
باید علیه ماهان کیفرخواست صادر 

می شد.
ماهان ایر متعلق به کیست؟ شرکت 
هواپیمایــی ماهان ایــر خصوصی و 
وابسته به موسســه مولی الموحدین 
اســت که تحت نظر سیدحســین 

مرعشی از وابستگان فامیلی علی اکبر 
هاشمی رفســنجانی و در زمانی که 
مرعشی استاندار کرمان بود راه اندازی 
شد. او خودش در این باره گفته است: 
»خوب شرایطی پیش آمد و خداوند 
لطف و عنایت کرد هواپیمایی ماهان 
مانند ثــروت بــادآورده ای در دامان 
استان افتاد. صد در صد سهام ماهان 
متعلق بــه مولی الموحدیــن بوده و 

هست.«
البتــه موضوع ســهام این شــرکت 
هواپیمایی، واگذاری های سهام از دو 
درصد تا زیر پنجــاه درصد، و اینکه 
چه تغییراتی در شیوه مدیریت آن تا 
امروز رخ داده، عدم شــفافیت مالی و 
مدیریتی و از همه مهم تر اینکه چطور 
فعالیت یک بنــگاه اقتصادی بزرگ 
تحت نام »خیریه« ثبت شده، موضوع 

بحث امروز من نیست.
آنچــه که پیداســت مدیریــت این 
موسســه تحت نفوذ و دخالت یک یا 
چند تن از اعضــای حزب کارگزاران 
سازندگی شروع شد. اما پس از دوران 
ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد 
و رقابت های اقتصادی تیم او با خاندان 
هاشــمی و کارگزاران، عملکرد این 
موسسه به رسانه های حامی دولت و 
سپاه کشیده شد و تا مدت ها موضوع 

بحث بود.
فراموش نکنیم کــه حقوق مردم در 
ایــن رقابت ها موضوع بحــث نبود، 
بلکه رقابت ســر گروه های سیاسی و 
اقتصادی داخــل حکومت بود. پس 
از آن تا مدتی کســی ندانست چه بر 
سر ماهان و موسسه مولی الموحدین 
آمد تا اینکــه ناگهان خبر از رابطه با 
سپاه قدس، دعوت از قاسم سلیمانی 
به هیئت امنا )که با وجود پذیرش او، 
عملی نشد( و باالخره تحریم توسط 
امریکا بار دیگر ماهان را بر سر زبان ها 

انداخت.
ماهان ایر در ســال 2۰۱۱ از ســوی 
وزارت خزانــه داری آمریکا متهم به 
دور زدن تحریم های ایران شد. سپس 

به دلیــل خدمات نظامــی و انتقال 
تجهیزات نظامی و مالی به حزب اهلل 
لبنان و نظامیان بشار االسد، در لیست 
سیاه قرار گرفت و به دلیل حمایت از 
تروریسم بین المللی مورد تحریم قرار 

گرفت.
این نخستین بار بود که نام ماهان ایر 
و ســپاه قدس کنار هم می آمد و در 
واقع هواپیمایی ماهان ایر به دلیل در 

اختیار سپاه قدس بودن تحریم شد.
ایــن نکته مهم قابل ذکر اســت که 
علیه  آمریکا  اقتصــادی  تحریم های 
ایران، به مردم آسیب زیادی رسانده 
است و واقعیت دردناک این است که 
این آســیب از جانب حکومت ایران 
تقویت می شــود. زیرا عملیات سپاه 
قــدس در خاورمیانــه و حمایت از 
حزب اهلل لبنان، بشار االسد، نیروهای 
حشدالشعبی عراق و حوثی های یمن 
باعث افزایش خشونت در خاورمیانه، 
دشمنی مردم کشورهای همسایه با 
ایرانیان و تحریم های بیشــتر شده و 
هزینه های سنگینی را به مردم ایران 

تحمیل کرده است.
با کنار هم قرار دادن این مســائل به 
راحتی می توان فهمید که هواپیمایی 
ماهان ایر چگونه و با اتکا به چه توانی، 
بــرای ادامه پروازهایــش به چین از 
کسی دســتور نمی گرفته و آتش به 
اختیار عمل می کرده است. زیرا سپاه 
قدس مســتقیما به رهبر جمهوری 
اسالمی مرتبط است و در این زمینه 
به کســی پاسخگو نیســت. آخرین 
خبری که در این زمینه منتشر شده 
این است که با وجود همه اتفاق هایی 
که در کشور ایران رخ داده و به دلیل 
شــیوع ویروس کرونا، ایران از طرف 
بیشتر همســایگانش قرنطینه شده 
است، اما وب ســایت فالیت رادار 24 
نشان می دهد که پروازهای هواپیمایی 
ماهان از پکن به تهــران و به عکس 

همچنان ادامه دارد!
شیرین عبادی

انباشت بی اعتمادی

 اکنون این فقط شــهروندان ایرانی 
نیســتند کــه بی اعتمادی خــود را 
از حکومــت دوره می کننــد بل که 
کارگزاران پرمزد و مواجب حکومتی 
نیز از بی اعتمادی نسبت به همدیگر 
بی اعتمادی های  ایــن  می برند.  رنج 
درون حکومتی شرایطی را برمی انگیزد 
تــا دروغ هــای مدیران باالدســتی 
جمهوری اســالمی هرچه بیش تر و 
به تر رو شود. شــبکه های اجتماعی 
هم به برمالشــدن این دروغ ها یاری 
می رسانند. باالیی ها برای همیشه توان 
خود را جهــت حکومت بر پایینی ها 
از دســت داده اند. به طبع نارضایتی 
عمومی و فقر همگانی نیز به گسترش 
ایــن نارضایتی دامــن می زند. ولی 
مدیران ارشــد حکومت ناتوانی های 
مجموعه ی خود را در پاســخگویی 
به مطالبات عــادی مردم هم به پای 
آمریکا و پدیده ی تحریم می نویسند. 
اینک نیز کرونا به یاریشــان شتافته 
اســت که عدم حضور مردم در پای 
صنــدوق رأی را هم به پای فاجعه ی 
کرونا بنویســند. ولــی علی رغم این 
فرافکنی های غیر مســئوالنه، شکاف 
بین مردم و جمهوری اسالمی چنان 
باال گرفته اســت که با هیچ سحر و 

باطل السحری ترمیم نمی پذیرد.
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40 سال تجربه عکاسی و فیلمبرداری از بیش از صدها کنسرت و جشن عروسی

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

حمید زرگرزاده
حسین باستانی )بی بی سی(

جمشید چالنگی

خانم عبادی
 راست نمی گویند!

براین باورم که خانم شیرین عبادی انسان کم هوشی نیست 
اما ایــن را هم باوردارم که اینهم نشــانه ی هوش زیادی 
نیست که پس از 4۱ سال تازه به این نتیجه رسیده است 

،درانقالب 5۷ اشتباه کردکه به دنبال خمینی رفته است.
درنگاه نخســت دیدم خانم عبادی هرچند به شــیوه ی 
کســانی چون جواهر لعل نهرو برای دخترانش نامه ، آنهم 
نامه سرگشاده نوشته ،اما برخالف نهرو راستی را ارج ننهاده 
و نپرداخته است. نهرواگردرفاصله به زندان افتادن هایش 
خطاب » ایندیرا« ی نوجوانش نامه هائی از سرصدق نوشت 
،دراین نامه ی سرگشــاده خانم عبادی به دختران حتما 
نازنین شان وهم نســالن آنها،نه اینکه بگویم دروغ گفته 

است خیر، حقیقت را نگفته است!
هدف من ازنوشتن این مطلب تنها و تنها تاباندن نوربرناگفته 
های خانم عبادی برای دختران وهم نسالن دختران ایشان 
اســت . ناگفته هائی که بخش بزرگ حقیقت را درارتباط 
با انقالب 5۷ تشــکیل میدهند با این امید که علت پرده 
پوشی درنگفتن حقیقت توسط تنها برنده ی جایزه ی نوبل 

دراینهم تا اندازه ای روشن گردد.
نخست اینکه شما اگرنام خانم شیرین عبادی را از جبین 
این نامه ی سرگشاده بردارید دور ازذهن نیست که نویسنده 
ی آن درزمان انقالب ، بانوئی با سواد خواندن ونوشتن اندک 
و بی اطالع ازجریانات سیاســی و اجتماعی تصورشود نه 
اولین بانوی قاضی درایران که سالها پیش ازانقالب ، در ۱۸ 

سالگی وارد دانشکده ی حقوق دانشگاه تهران شده است.
عمده ترین مشکل و ناراستی این نامه ی سرگشاده اینستکه 
به کج راهه رفتن درهواداری ازانقالب وآیت اهلل خمینی را 
ناشی ازاین می داند که کتاب های خمینی دردسترس نبود 
تا خوانده ودانسته شود که خمینی کیست و چه می گوید.

اینکه آزادی بیان آنگونه که درجهان آزاد می بینم نبود، قطعا 
نبود اما پرسش اینست کسانی چون خانم شیرین عبادی 
، دانشجوی حقوق دردانشگاه تهران تا مقطع فوق لیسان و 
سپس استخدام دردستگاه قضائی وقت ، تا رسیدن به جایگاه 

نخستین قاضی زن درایران نمی بایست دستکم درارتباط 
با رشته و شــغلش بطورمثال ، کتاب » تاریخ مشروطه « 
نوشــته ی احمد کسروی یا » شرح زندگانی من « نوشته 
ی عبداهلل مستوفی یا » حیات یحیی « نوشته یحیی دولت 
آبادی یا... که به دفعات چاپ ودرکتابفروشی های روبروی 
دانشگاه آزادانه و به قیمت بسیارارزان دردسترس بود، می 
خواند؟ می خواند تا اســالف خمینی و بطورکلی آخوند و 
مالی شــیعه را وقتی پا به عرصه ی سیاست می گذارد ، 
بشناسد؟ آیا درهمان دروس دانشکده ی حقوق سرنخ هائی 
نبود تاخانم عبادی را به سوی حقوق جزائی اسالمی هدایت 
کند تا وقتی که خمینی هدفش رابرای برقراری » حکومت 
اسالمی « با صدای بلند بارها وبارها اعالم کرد ، دریابد با چه 

کسی طرف است؟
پیش از آن، آیا خانم شــیرین عبادی که در جریان رویداد 
های خرداد ۱۳42 نوجوانی ۱6 ســاله بود نشنیده بود که 
خمینــی ازجمله به اینکه زنان دارای حق رای شــده اند 

معترض است؟
گیرم که دوران نوجوانی بوده ونشــنیده بودند اما دوسال 
بعد و ســال های بعد نیزدردانشگاه تهران نشنیدند؟ بعد 
تر، در حدود 4 ماهی که آیت اهلل خمینی درنوفل لوشــاتو 
کنگرنخورده لنگرانداخته بود وعالم وآدم با خبرشد که اوچه 
می گوید ، آیا هنوزنخستین قاضی زن ایران نمی دانست که 

خمینی کیست ، چه می گوید و می خواهد ؟
آیا بانوشیرین عبادی که خود می گوید درانقالب شرکت 
جانانه ای داشــته هنگامی که شعار سه گانه ی انقالب » 
استقالل ، آزادی ، جمهوری اسالمی « را سرمی داده ،گیرم 
که ایران مثل بسیاری ازکشورهای آفریقائی وآسیائی درقرن 
۱۹ مستعمره بود که نبود ، اما می دانستند مفهوم مشترک 
» آزادی « که اوبه عنوان خواست دوم درکنارفدائیان اسالم 
، حزب توده یا چریک های فدائی خلق ودیگران ســرمی 
داد چیست؟ آیا اودرمقام قاضی وقتی با صدای بلند همراه 
دیگرراه پیمایان به عنوان خواست سوم خواستار جمهوری 

هدف من ازنوشتن این مطلب تنها و تنها تاباندن نوربرناگفته های خانم عبادی برای دختران وهم نسالن 
دختران ایشان است . ناگفته هائی که بخش بزرگ حقیقت را درارتباط با انقالب ۵7 تشکیل میدهند با این 
امید که علت پرده پوشی درنگفتن حقیقت توسط تنها برنده ی جایزه ی نوبل دراینهم تا اندازه ای روشن 

گردد.

اسالمی می شد می دانست چه می خواهد ؟ اینکه قاضی 
بلند پایه ای درهرکشــور،اعم ازکشورهای دموکراتیک تا 
اســتبدادی برود درخیابان وبا صدای بلندخواستارچیزی 
بشــود که نمی داند چیست یا 4۱ ســال بعد تازه بفهمد 
چیســت، موضوع پژوهش جامعه شناسان و روانشناسان 
است اما جدای از آن ، به راستی باید به حال متهمان مورد 

قضاوت چنین قاضیانی گریست!
بازهم گیرم قاضی ما تــا اینجای کارهم که همان انقالب 
باشــد درنیافته خمینی کیست و چه می خواهد واینراهم 
نشــنیده که خمینی درهمان نوفل شاتو به تاکید گفت » 
اسالم تا صندوق خانه منزل تان هم برای شما دستورالعمل 
دارد« اما بعد، وقتی درهمان روزها و شــب های نخست ِ 
پس ازپیروزی انقالب ، تیرباران های پشت بام مدرسه علوی 
صورت گفت ،بازهم نشنیندند ودرنیافتند خمینی کیست 

وچه می گوید؟
قاضی گرامی ما درنامه اش نیاورده اما آیا بطورشــفاهی به 
دختران نازنین شان گفته اند که بازجوئی انقالبی ابراهیم 
یزدی را ازتیمســار رحیمی ودیگراسیران انقالب را که از 
کانال تلویزیون انقالب در همان روز نخست پیروزی پخش 

شد دیده اند یا ندیده اند؟
آیا گفته اند به عنوان یک قاضــی درآن زمان ،دربرابراین 
بازجوئی ها که سنگ بنای بازجوئی ها ودادگاه های انقالب 

را نهادند چه واکنشی داشته اند؟
درهرانقالب با همه ی زشتی هائی که دارد اگر یک قاضی 
مجری عدالت به چنین موضوعاتی اعتراض نداشته باشد 

ازچه کس دیگر می توان انتظاراعتراض داشت؟
بعدترازایــن ، آیا زمانی که قاضی ما حکم برکناری خود را 
ازمقام قضاوت به خاطر زن بودنش دریافت کرد هنوزدرنیافت 

که خمینی کیست وچه می گوید؟
خاطره ای ســت دروجه قیاس ;درهمانسال نخست پس 
ازانقالب ، وقتــی مدیران مکتبی- انقالبی تلویزیون مانند 
فخرالدین انوارومحمد بهشتی که بعدها کاله اصالح طلبی 
برســرنهادند، درنشستی با برنامه ســازان تلویزیون توپ 
وتشرهای انقالبی آمدند که شما چرا کارنمی کنید؟ روانش 
شاد مهدی کفائی عزیزم خطاب به توپچیان انقالبی گفت 
»ببیند، من به چرا انقالب شد کاری ندارم اما به این کاردارم 
که این انقالب به من برخورده چون من ِ فیلســمازوبرنامه 
سازباید طرح و ســناریوام را بدهم شما تصویب کنید که 

ازفیلسمازی و تلویزیون هیچ نمی دانید«.
آیاوقتی دادگاه ها ی انقالب برپا شــد وتیرباران ها جاری 
، وقتی که بنیاد دادگســتری نســبتا مدرن ایران را درهم 
کوفتند تا دوباره دادگاه های شرعی را جایگزین آن سازند 
آیا به خانم شیرین عبادی برنخورد؟ آیا هنوزهم درنیافت که 

خمینی کیست وچه می گوید ؟
قاضی ما ازسنگســارها ، ازچشــم درآوردن ها ، ازبریدن 
انگشتان و دســتها به عنوان مجازات ، ازتجاوزبه دختران 

باکره ی زندانی پیــش ازاعدام، ازتجاوزبه زندانیان دیگردر 
برابرکسانشان، ازکودکانی که درزندان های انقالبی معلوم 
نشد پس ازاعدام پدرومادرشان چه سرنوشتی یافتند ، از......

نشنید؟
نمونه های هشداردهنده صدهاســت، هزاران شاید اما به 
نظرمی رسدآنچه را که قاضی ما اختناق درپیش ازانقالب 
می گوید برشخص ایشان بطوربسیاراستثنائی چنان اثری 
عمیق و گســترده داشته که حتی بســیاری از همراهان 
خمینی این نشــانه ها را دریافتند اما ایشان درنیافت . چه 
می شــود کرد اختناق است ، به یکی اثر می کند به یکی 
دیگراثرتر،اما آیا این اثردرخارج ازایران ودرپی بردن جایزه ی 
صلح نوبل هم همچنان دوام داشته ودارد؟ به نظرمی رسد 
که پاسخ مثبت است . چرا که قاضی ما درسخنرانی خود به 
هنگام دریافت این جایزه چنان سخن گفت که انگارجایزه 
را به خاطــر دفاع اززندانیان » گوانتانامو « یا » ابوغریب « 
به اوداده اند وانگارنه انگارکه تا ســال که 2۰۰۳ که جایزه 
را گرفت، اتفاقی در ایران افتاده یا کسی را اعدام کرده اند. 
قاضی اکنون صاحب نوبل ما زبان به ســیاقی چرخاند که 
انگاراعدام های دهه ی 5۰ و کشتارزندانیان سیاسی دهه 
ی 6۰ و کشتارها وسرکوب های خیابانی درشهرهای ایران 
تا آن سال ، کاراسرائیل وآمریکا بوده است . مختصر اینکه، 
محورکالم درسخنرانی مراســم نوبل ، افشای به گفته ی 

قاضی ما » جنایت« های این دو کشوربود.
آیا اینکه نظام پیش ازانقالب اجازه نمی داد تا کتاب های 
خمینی خوانده شود اینهمه تاثیر گذاربوده که باعث شده 
است ، سالیان سال پس ازسقوط آن نظام وبه قدرت رسیدن 
خمینی ورفتن اوازجهان ، قاضی ما حتی درکشورهای آزاد 
مانند آمریکا نیزهنوزخمینی ومیراث داران او را نشناســد 
ونداند چه می گویند و چه می خواهند؟ ظاهرا چنین است 
چون درمصاحبه با روزنامــه ی های آمریکائی مانند لس 
آنجلس تایمز، نیویورک تایمزودیگررســانه های آمریکائی 
همچنان می بینیم نه تنها همزیستی اسالم ودموکراسی را 
تبلیغ می کند ، همانگونه که مسلمانان انقالبی وچپ های 
صدرانقالب، که برای مخالفان برنامه ی هسته ای حکومت 

فقیه نیزشاخ وشانه هم می کشد.
نشســت وبرخاســت با محمد جواد ظریــف وزیرخارجه 
ودیگرمسئوالن جمهوری اسالمی واعضای البی ) پادوهای 
تبلیغاتی( رژیم درنیویورک و واشنگتن هم ناشی ازهمین 
است که حکومت شاه نگذاشت قاضی ما کتاب های خمینی 

را بخواند تا بداند او ومخلفاتش کیستند وچه می گویند..
گفتنی ها دراین باب بسیارست اما به این نکته فعال بسنده 
می کنم که ، بیائیم ودستکم به فرزندان خود راست بگوئیم.
پیشترگفتم ، زبانم الل که خانم عبادی را متهم به دروغگوئی 
کنم خیر، او فقط راست نمی گوید، حتی به دختران نازنین 

شان وهم نسالن آنها!
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یافته های یک پژوهش تازه 
»به سکوت کشاندن« 
روزنامه نگاران ایرانی
 در آن سوی مرزها

اننتشــار گزارش تازه ای از مارکوس 
مایکلِسن، پژوهشــگر رسانه از بنیاد 
»هیفوس« هلند، بــا تمرکز بر مصر 
و ســوریه و ایران، بهانه ای شد برای 
گفت وگوی رادیو فــردا با او در مورد 

یافته هایش.
عنــوان گــزارش او »بــه ســکوت 
کشاندن در آن سوی مرزها، سرکوب 
فراکشوری و تهدیدات دیجیتال علیه 
کنشگران تبعیدی مصری، سوری و 

ایرانی« است.
مارکوس میشلِســن که در چارچوب 
این تحقیق با ۵۲ نفر را از سه کشور، 
و ازجمله با ۱۶ روزنامه نگار و کنشگر 
ایرانــی مصاحبه کرده می گوید آنچه 
وضعیت روزنامه نگاران و فعاالن ایرانی 
خارج کشور را از همتایان خود از دیگر 
کشورها جدا می کند فشار جمهوری 
اســامی علیــه امنیت و ســامت 

خانواده های آنان در ایران است.
مارکوس میشلِســن دارای دکترای 
مطالعات رســانه و ارتباطات است و 
پیش از این به عنــوان محقق پروژه 
»تمامیت خواهی در عصر جهانی« در 
گروه علوم سیاسی دانشگاه آمستردام 
فعالیت داشته است. او در حال حاضر 
به تحقیــق در زمینــه فناوری های 
دیجیتال، حقوق بشر، و سیاست های 
استبدادی در گروه تحقیقاتی قانون، 
علوم، فناوری و جامعه در دانشگاه آزاد 

بروکسل ادامه می دهد.
بنیــاد »هیفوس«، مســتقر در الهه 
هلند، بنیادی است که برای حمایت 
از فعاالن حقوق بشــر در سراسر دنیا 

تأسیس شده است.

نکته  این  بــا  را  مصاحبه  بگذارید 
شروع کنیم، شــما ۵۲ نفر را از سه 
کشور انتخاب کردید. در درجه اول 
می خواهم بپرسم دقیقاً براساس چه 
معیاری شما سوریه، مصر و ایران را 

انتخاب کردید؟ چرا این سه کشور؟
من تصمیــم گرفتــم روی منطقه 
خاورمیانه تمرکز کنــم و نه آفریقا؛ 
چون همه این کشورها طی پنج تا ده 
سال گذشته قیام، جنبش و اعتراضات 
سیاسی تجربه کرده اند و حکومت های 
این کشورها با ســرکوب مردم و به 
کنشــگران  روزنامه نگاران،  خصوص 
سیاسی و جامعه مدنی واکنش نشان 

داده اند.
این شــرایط بســیاری از فعاالن را 
مجبور کرده که کشــورهای خود را 
تــرک کنند ولی در عیــن حال آنها 
در خارج از کشــور به فعالیت ادامه 
داده انــد. در نتیجــه جمعیت قابل 
توجهی از مهاجران این کشورها، چه 
روزنامه نگاران و چه فعاالن سیاسی، 
هنــوز به فعالیــت خــود در زمینه 
مبارزه با کنترل اطاعات و سانسور، 
و همچنین افشای نقض حقوق بشر 
در این کشورها ادامه می دهند و این 
باعث شده که حکومت ها به سرکوب 

در خارج از مرزها روی بیاورند.

اســت.  ایران  مورد  روی  ما  تمرکز 
می خواهم از شما بپرسم آیا در مورد 
نحوه اعمال فشار حکومت ایران بر 
با  از کشور  در خارج  روزنامه نگاران 
حکومت های دیگر تفاوتی می بینید؟

شاید در ابزارها و تاکتیک های اعمال 
فشار بر افرادی که در خارج هستند، 
تفاوت چندانی نباشد. تفاوت بیشتر 

در مورد مسائلی است که حکومت در 
مورد آن حساس است. به عنوان مثال 
در مورد مصر براساس مصاحبه هایی 
کــه انجام داده ام می تــوان گفت که 
حکومت آن کشــور در مورد دفاع از 
حقوق بشر حساس است، چون هنوز 
به کمک های مالی و نظامی کشورهای 
غربی وابسته است و می خواهد وجهه 

خود را در غرب حفظ کند.
در مــورد ایران، حکومت آن کشــور 
از قبــل منزوی بــوده، ولی روی کار 
رســانه ها و روزنامه نگاران به شــدت 
حســاس اســت چون بــه کنترل 
اطاعات و سانســور در داخل کشور 
توســط حکومت لطمه می زند و به 
این خاطر به خصوص روزنامه نگاران 
ساکن خارج از کشور را با روش های 
مختلفی که من در گزارش تشــریح 

کرده ام، هدف می گیرد.

مصاحبه های شما بین سپتامبر ۲0۱۸ 
و ژوئن ۲0۱۹ انجام شــده اند. بعد از 
این تاریخ سه حادثه مهم در ایران 
روی داده است. یک مورد سرنگونی 
هواپیمای مســافربری اوکراینی با 
شلیک موشک ســپاه پاسداران و 
دیگری تظاهرات پاییز امسال، آبان 
ماه ۹۸ بود؛ و اکنون نیز ویروس کرونا 
شیوع پیدا کرده است. در تمامی این 
موارد حکومت ایران نشــان داد که 
دشمن انتشار و گردش آزاد اطالعات 
اســت و در مورد حادثه سرنگونی 
ایران مســتقیمًا  هواپیما حکومت 
روزنامه نگاران ساکن خارج از کشور 
را تهدید کرد. با توجه به اینکه این 
حوادث بعد از ژوئن سال ۲0۱۹ روی 
است  ممکن  که  می کنید  فکر  داده 
مســیر و مضمون پژوهش شما را 

تغییر دهد؟
نه، فکر می کنــم روش های پژوهش 
کماکان مثل قبل خواهد بود. شدت 
تهدیدها علیه روزنامه نگاران در خارج 
نیز می توان گفت که جزر و مد دارد. 
در هر دوره ای که رویدادهای انتقادی 
در داخل ایران بیشــتر باشــد فشار 
و تهدید علیه روزنامه نگاران ســاکن 
خارج از کشــور افزایش می یابد و در 
دوره ای آرام تر احتماالً این فشــارها 
کاهش می یابــد. هر چند در گزارش 
قید شــده که من مصاحبه های خود 
را در این دوره زمانی مشخص انجام 
داده ام ولــی قبــل از آن نیز در مورد 
ایــران کار کــرده بــودم. در نتیجه 
می توانم بگویم که معموالً همزمان با 
رویدادهایی مثل انتخابات یا حوادث 
دیگری که می تواند زمینه شکل گیری 
حرکات سیاسی شــود، این فشارها 
افزایش می یابند. هرگاه حکومت در 
مورد انتشــار آزاد اطاعات یا به زبان 
دیگر اطاعات سانســور نشده ای که 
از خارج می آید حساســیت بیشتری 
داشته باشد فشارها و تهدیدها علیه 

روزنامه نگاران بیشتر می شود.

شــما در گزارش از مفهوم سرکوب 
کرده اید.  اســتفاده  »فراکشوری« 
می توانیــد در این مــورد توضیح 

بیشتری بدهید.
بله ما از مفهوم »فراکشوری« استفاده 
کرده ایــم چون توســط حکومت در 
مورد شهروندان خود که در کشورهای 
دیگر ساکن هستند اعمال می شود. 
این فشــارها بین المللی نیست چون 
دولت های یا کشورهای دیگر را هدف 

نمی گیــرد. افراد مهاجــری را هدف 
می گیرد که هنوز با کشور زادگاه خود 
ارتباط دارند ولی ســاکن کشورهای 
دیگری هستند که اصطاحاً به آنها 
ولی  میزبان،  کشــورهای  می گوییم 
هنوز فعالیت های خود را برای ایجاد 
تحــوالت سیاســی و گــردش آزاد 

اطاعات ادامه می دهند.

بگذارید روی ابزارها و شیوه هایی که 
می گیرند  کار  به  مختلف  دولت های 
پژوهش های  براساس  کنیم.  تمرکز 
شما ابزارها و شیوه هایی که دولت ها 
برای کنترل انتقاد و مخالفت از آن 

استفاده می کنند چه هستند؟
این رژیم هــا از ابزارهــا و روش های 
گوناگونی برای کنترل، خاموش کردن 
و مجازات مخالفان در خارج از کشور 

استفاده می کنند.
توجه افکار عمومی معموالً به مواردی 
جلب می شــود که در آنها خشونت 
آشکار مثل ترور یا ربودن افراد اتفاق 
افتاده است. نمونه های برجسته آن قتل 
جمال خاشقجی یا ربودن روح اهلل زم 
است؛ ولی گزارش من روی روش های 
پوشیده تر و مستمر سرکوب در خارج 
تمرکــز دارد. من دریافتــه ام که این 
حکومت ها از روش هایی مثل کنترل 

فعالیت و تماس های افراد، هک کردن 
ای میل افــراد و ایجاد هراس و حتی 

بدنام کردن افراد استفاده می کنند.
بــه غیــر از ایــن مــوارد در عرصه 
دیجیتال روش های دیگری که به کار 
می گیرند تهدیــد یا مجازات خانواده 
روزنامه نگاران ساکن خارج از کشور، 
ضبط یا مصادره اموال آنها و راه اندازی 
کارزار تبلیغات منفی در رســانه های 

دولتی است.

و  پنهان  شــما در مورد روش های 
آیا  دادید.  توضیح  سرکوب  مستمر 
این روش ها تاکنــون روی فعالیت 
کنشــگران و فعاالن که در خارج 

زندگی می کنند تأثیر داشته است؟
بلــه این روش ها تأثیر داشــته چون 
روزنامه نگارانی که به این شیوه ها هدف 
قرار می گیرند در مــورد توانایی های 
رژیم بــرای کنترل و رصــد کردن 
ارتباط های خود مطمئن نیستند. به 
عنوان نمونه دقیقاً نمی دانند که رژیم 
تا چه می توانــد در ای میل های آنها 
رخنه کند و این نگرانی و هراس قابل 

توجهی به وجود می آورد.
در عین حــال ارتباط و تماس آنها با 
کشور زادگاه خود را به خطر می اندازد. 
به عنوان نمونه روزنامه نگاران ممکن 
است از تماس با منابع خبری خود در 
داخل کشور پرهیز کنند چون امنیت 

آن افراد را به خطر می اندازد.
در نتیجــه، همه این فشــارها روی 
قابلیت و توانایی جامعه مهاجر برای 
انتشار آزاد اطاعات و آگاهی بخشی 
در زمینه حقوق بشر در داخل کشور 
تأثیر منفــی می گــذارد. روش های 
حکومت های از یک سو ایجاد هراس 
و اعمال فشــار بــر فعالیت حرفه ای 
روزنامه نگاران و از ســوی دیگر نقض 
حریم اطاعــات خصوصی این افراد 

توجه افکار عمومی معموالً به مواردی جلب می شود که در آنها خشونت 
آشکار مثل ترور یا ربودن افراد اتفاق افتاده است. نمونه های برجسته آن 
قتل جمال خاشــقجی یا ربودن روح اهلل زم است؛ ولی گزارش من روی 
روش های پوشیده تر و مستمر سرکوب در خارج تمرکز دارد. من دریافته ام 
که این حکومت ها از روش هایی مثل کنترل فعالیت و تماس های افراد، 
هک کردن ای میل افراد و ایجاد هراس و حتی بدنام کردن افراد استفاده 
می کنند. به غیــر از این موارد در عرصه دیجیتال روش های دیگری که 
به کار می گیرند تهدید یا مجازات خانواده روزنامه نگاران ساکن خارج از 
کشور، ضبط یا مصادره اموال آنها و راه اندازی کارزار تبلیغات منفی در 

رسانه های دولتی است.

است.
تا چه  به نظر شــما حکومت هــا 
می توانند ایــن کارزار پنهان را در 
ببرند؟  از مرزهای خود پیش  خارج 
تا چه مدتی می توانند این فشارها را 
ادامه دهند و فعاالن ساکن خارج تا 
چه حد توانایی مقابله با این فشارها 

و دفاع از خود را دارند؟
این نوع از فشــارها برای حکومت ها 
هزینه باالیــی ندارد. به عبارتی دیگر 
مجبور نیســتند که مأموران خود را 
برای ترور یا ربودن افراد بفرســتند. 
هک کردن ای میل مخالفان یا رصد 
کردن ارتباط های آنها هزینه چندانی 
ندارد؛ بنابراین آنهــا می توانند بدون 
هیچ مشــکلی این اقدامات را ادامه 
دهند؛ ولی پرسش این است که افراد 
یا گروه هایی که هــدف این اقدامات 
هستند چگونه می توانند با آن مقابله 
کنند و امنیــت دیجیتــال خود را 

افزایش دهند.
در نهایت می دانیم که حکومت ها از 
نظر اعمال فشار و سرکوب دیجیتال 
امکانات بسیار بیشتری دارند؛ بنابراین 
نکته مهم این است که فعاالن ساکن 
خارج نه به صــورت انفرادی بلکه در 
قابــل یک گــروه یا جامعــه امنیت 
شــبکه های ارتباطی دیجیتال خود 
و در عیــن حال آگاهــی از خطراتی 
را که با آن مواجه هســتند، افزایش 
دهند. فقط از ایــن طریق می توانند 
تهدیدهایی را که با آن روبه رو هستند 

کاهش دهند.

از میان ۵۲ نفری که با آنها مصاحبه 
کرده اید فقط ۱۱ نفر زن هستند. چرا 

تعداد زمان اینقدر کم است؟
من تاش زیــادی کردم که با تعداد 
بیشتری از روزنامه نگاران و کنشگران 
زن گفتگو کنــم. فکر می کنم که در 
مورد ایران تعداد زنان و مردانی که با 
آنها مصاحبه کرده ام متعادل تر است 
ولی در مورد ســوریه و مصر تماس 

گرفتن با کنشگران زن دشوارتر بود.
در نتیجه تعداد مصاحبه شونده ها از 
آن دو کشــور در مجموع تعادل را به 
نفع حضور بیشتر مردان تغییر داد. به 
خوبی می دانم که در میان کنشگران 
و روزنامه نگاران ایرانی تعداد زنان قابل 

ماحظه است.

فکر می کنید که پژوهش شــما چه 
تغییراتی ایجاد خواهد کرد؟

فکر می کنم کــه در جوامع میزبان 
آگاهی در مورد این شیوه های سرکوب 
»فراکشوری« باید افزایش یابد. چون 
اکثر فعــاالن مهاجر بــرای گریز از 
سرکوب و اختناق به کشورهای غربی 
یا به زبانی، دیگر کشورهای دمکراتیک 
آمده اند و می خواهند از این کشورها 
به عنوان محل فعالیت های سیاسی و 

روزنامه نگاری استفاده کنند.
آنها با ترک کشور خود هزینه زیادی 
پرداخته انــد ولی هنوز هــم در برابر 
شــیوه های ســرکوب »فراکشوری« 
آســیب پذیرند و از آن رنج می برند. 
کشورهای میزبان باید از این وضعیت 
آگاهی بیشتری داشته باشند. به فعاالن 
حقوق بشر و کنشگران رسانه ای که به 
اینجا آمده اند کمک کنند و از آنها در 
برابر روش های سرکوب »فراکشوری« 

محافظت کنند.
در عین حال جامعه فعاالن مهاجر با 
توجه به تجارب شــخصی و گروهی 
در ســال های اخیر باید هوشیاری و 
آگاهــی خود در مــورد نحوه مقابله 
با این تهدیدها را بیشتر کنند. نکته 
بسیار مهم این است که محافظت در 
برابر فشارهای دیجیتال در قالب یک 
گروه یا جامعه مؤثرتر است و این افراد 
باید امنیت شبکه های ارتباطی گروه را 

تقویت کنند.
سمیرا قرائی )رادیو فردا(

صــدای آمریــکا- »ایــان برمن« 
اندیشــکده  ارشــد رئیس  معــاون 
شورای سیاســت خارجی آمریکا در 
واشــنگتن، مقاله ای با عنــوان »این 
شخص می تواند فرمانروای آینده ایران 
باشد« و زیرعنوان »پهلوی برای ایران 
ایده هایی دارد« را درباره دیدگاه های 
سیاسی شاهزاده رضا پهلوی منتشر 

کرده است.
برمن در مقاله اش در مجله »نشــنال 
اینترست« می گوید: »دیدگاه پهلوی، 
مقاومت بدون خشونت در برابر رژیم 
ایــران اســت.« وی تاکید  مذهبی 
می کند کــه ولیعهد پیشــین ایران 
»اکنون برجسته ترین رهبر اپوزیسیون 
دموکراتیک سکوالر در برابر جمهوری 

اسامی است.«
بــه گفته برمــن، امــروز پهلوی در 
بســیاری از محافل ایرانیان خارج از 
کشــور، و نیز در »خیابــان  « ایران - 
جایی که شــعارهایی در هواداری از 
پهلوی در اعتراضاتی که از اواخر سال 
۲۰۱۷ در سراسر کشور روی داده، به 
شکل چشمگیری جلوه کرده است - 
همچنان فردی بااهمیت و به شدت 

بانفود است.
برمن اذعــان می کند که رضا پهلوی 
»در میان سیاستگذاران و کارشناسان 
ایاالت متحده که بدون شک نام او را 
می دانند و عموما آشــنایی اندکی با 
دیدگاه های او دارند، اهمیت کمتری 
دارد«؛ اما به تازگی، پهلوی و حامیانش 
»به چند برابر کردن تاش هایشــان 
برای تعامل« با محافل سیاســی در 
واشــنگتن - جایی که »ولیعهد در 
ماقات با اندیشــکده ها و گروه های 

سیاسی گوناگون، دیدگاه هایش درباره 
آینده ایران و جایگاه آن در جهان را با 
جزئیات بیان کرده است« پرداخته اند.
به گفته برمن، پهلــوی »بر این باور 
است که عناصر اصلی رژیم - شامل 
عناصــر ارتــش عادی و نیــز ارتش 
مذهبی، موسوم به ســپاه پاسداران 
انقاب اســامی – با ادامه وضعیت 
موجود کنار نیامده اند و می توان آنها را 
در مسیر تغییر رژیم قرار داد؛ البته به 
شرط آن که ۱( یک  »راهبرد خروج« 
به روشنی تعریف شده باشد تا به این 
ترتیب آنهــا بدانند که خود را درگیر 
چه کاری می کنند، و ۲( دست کم از 
برخی از دارایی هایشــان )اقتصادی و 
سیاسی( تحت نظام جدید محافظت 

شود.«
برمــن می گوید: »بــه گفته پهلوی، 
ایــاالت متحــده برای نیــل به این 
مقصود باید تمرکــزش را بر اقدامات 
هدفمند مانند مسدود کردن اموال و 
اِعمال ممنوعیت سفر، به عنوان راهی 
جهت هدف قرار دادن رهبری و طبقه 
خواص رژیم، تمرکز کند.« وی تاکید 
می کند که »دیدگاه پهلوی اساسا بر 

مبنای مقاومت بدون خشونت در برابر 
رژیم مذهبی ایران استوار است.«

برمــن می گویــد: »او ایــن ایده که 
ایرانیان عــادی باید بر ضد آیت اهلل ها 
اســلحه به دســت بگیرند را قویا رد 
می کنــد و به جــای آن بــاور دارد 
که ایجــاد یــک »انفجــار کنترل 
شــده« )درونی( از طریــق ابزارهای 
غیرخشونت آمیز که می تواند رهبری 
جدید را روی کار بیاورد، امری ممکن 
است.« او می افزاید که »در این روند 
ولیعهد خودش را در کسوتی مشابه 
یک »وکیل صادق« می بیند -- یک 
شــخصیت قدرمند پشت صحنه که 
می تواند گرانش چشمگیر خود را برای 
حمایت از نهادهای نوظهور یک ایران 

پسامذهبی به کار بندد.«
برمن، که شــخصا با ولیعهد ســابق 
ماقات کرده است، دیدگاه خودش را 
نیز بیان می کند و می گوید که »اگر 
از پهلوی درخواست شود که بر ایران 
فرمانروایی کند، او احتماال با این ایده 
مخالت نخواهد کــرد.« اما برمن این 
نکته را نیز می افزایــد که »اما تمام 
این ها صرفا به صورت مفهومی باقی 

می ماند.«
برمن می گوید: »در حال حاضر پیام 
پهلوی این اســت که ایاالت متحده 
باید طرز تفکر خود نسبت به ایران را 
به شــکل بنیادین تغییر دهد. از نگاه 
او، هیــچ چیز نمی تواند جای جدیت 
رهبــران آمریکا را بگیــرد. و اگر این 
جدیت در حقیقت نمود پیدا کند، در 
آن صورت ولیعهد مطمئن است که 
ایاالت متحده در»خیابان«های ایران 

متحدان زیادی را خواهد یافت.«

ایالن برمن، کارشناس سیاسی آمریکایی: 
رضا پهلوی می تواند »فرمانروای آینده ایران« باشد
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محکومیت سه بازداشتی آبان ماه  به حبس و شالق و اعدام

دویچه ولــه- خبرگزاری هرانا، ارگان 
مجموعــه فعــاالن حقوق بشــر در 
ایران از صدور احکام اعدام ســه تن 
آبان  اعتراضات  دستگیرشــدگان  از 
ماه خبر می دهد. این ســه در زندان 
تهران بزرگ محبوس هستند و یکی 
از وکای پرونده به هرانا گفته مرجع 
صدور احکام، شعبه ۱۵ دادگاه انقاب 

به ریاست قاضی صلواتی بوده است.
اتهام مشترک هر سه نفر »مشارکت 
در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در 
شب« است؛ اتهامی مبتنی بر گرفتن 
دوربین از دســت ماموران در جریان 
اعتراضات خیابان ســتارخان تهران. 
امیرحسین مرادی به ۱۵ سال، سعید 
تمجیدی و محمد رجبی به ۱۰سال 
زندان و هر ســه به تحمل ۷۴ ضربه 
شاق محکوم شــده اند. برای آنها به 
اتهام »خروج غیرقانونی از کشور« نیز 
یک سال حبس اضافی در نظر گرفته 

شده است.
هرانا از قول یکی از نزدیکان خانواده 
امیرحســین مرادی نوشــته است: 
»امیرحســین به ما گفته اســت که 
در دفتر بازپرســی، امین ناصری -از 
مسئولین دادسرای اوین- با شوکر به 
وی ضربــه زده و او را تهدید کرده در 
صورتی که مواردی که می خواهند را 
اعتراف نکند مدت زمان بیشــتری را 
در ســلول انفرادی خواهد ماند. امیر 

ایســتادن یکی  همچنین گفته که 
از بازپرســان پلیــس امنیت بر روی 
سینه ام باعث فرو رفتن دنده هایم شد. 
امیرحســین گفته در پلیس امنیت 
گیشــا برای اعترافات اجباری علیه 
خودم مورد ضرب و شــتم و شــدید 
قــرار گرفتم. همینطــور به ما گفت 
پــس از انتقال به اوین هــم ۱۳ بار 
توسط ماموران وزارت اطاعات مورد 
بازجویی قرار گرفتم و با وعده  تحت 
درمان قرار گرفتنم برای بیماری مرا 
مجبور به نوشــتن اعترافات اجباری 

کردند.«
امیرحســین مرادی که فروشــنده 
موبایل، کامپیوتر و نرم افزار بوده، هنگام 
دستگیری با خودش شوکر داشته و به 
عنوان لیدر اعتراضات شناسایی شده 
است. او را متهم کرده اند که در تلگرام 
به مردم یــاد داده که چگونه دوربین 
فیلمبــرداری مامــوران را در جریان 
تظاهرات بگیرند تا نتوانند معترضان 

را نتوانند شناسایی کنند.
هرانا می نویسد ســعید تمجیدی و 
محمد رجبی توسط ماموران پلیس 
امنیت گیشــا تحت ضرب و شــتم 
شدید در جهت اقرار و اعتراف اجباری 
علیه خود شده اند.” ارتباط با سازمان 
مجاهدین نیز جــزء اتهامات این دو 
نفر اســت. هرانا از قــول یک منبع 
آگاه نوشته اســت: »آقایان رجبی و 

تمجیدی به خانــواده خود گفته اند 
بســیاری از اتهامات مطروحه مانند 
اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین ناروا 
بوده و تحت شــکنجه از ما اقرار اخذ 
شده اســت. ماموران طی بازجویی با 
لگد و باتوم ما را مورد ضرب و شــتم 

قرار دادند.«
امیرحسین مرادی و محمد رجبی هر 
دو ۲۵ ساله و دیپلمه هستند. سعید 
تمجیدی ۲۷ ســال دارد و در رشته 

برق درس می خواند.
بسیاری از افرادی که در تظاهرات آبان 
دستگیر و ســپس آزاد شدند، عنوان 
می کنند که برای اعتراف به ارتباط با 
شبکه های خارج از کشور تحت فشار 
بوده اند. مقامــات قضایی و اطاعاتی 
را  معترضــان  اســامی،  جمهوری 
»اغتشاشــگران هدایت شده از سوی 
ســرویس های خارجی« نامیده اند و 
نیروی انتظامی از دســتگیری  ۱۸۰ 
نفر از »لیدرهــای اصلی تظاهرات« 

خبر داده است. 
با گذشــت سه ماه، هنوز هیچ یک از 
نهادهای رســمی، آمار بازداشتی ها و 
کشته شدگان این اعتراضات را اعام 
نکرده انــد. عفــو بین الملل می گوید 
دســتکم ۳۰۴ نفر در آبان ماه کشته 
شــده اند. خبرگزاری رویتــرز تعداد 
قربانیــان را ۱۵۰۰ نفــر اعام کرده 

است.

»اول صبــح بدون هیــچ هماهنگی 
آمدند و گفتند وسایلتان را جمع کنید 
می خواهیم شما را منتقل کنیم. وقتی 
پرسیدیم چرا باید منتقل شویم، کجا 
منتقل می شویم و چرا قبا نگفته اید، 
هیچ جوابی ندادند. گویــا در زندان 
کرونا آمده و ماقات و مرخصی ها را 
هم کا لغو کرده اند. ما ۸ درویش در 
یک بند ویژه امنیتی بودیم و االن به 
یک ســلول ۶ متری در بند کارگری 
منتقل شدیم که قبا تک سلولی بوده 
و االن شده جای ۸ نفر. االن می گویند 
بند ما را که پشــت بهداری بود برای 
قرنطینه زندانیان مشــکوک به کرونا 

اختصاص داده اند.«
روایت »ســعید ســلطان پور«،  این 
درویش زندانی در زندان مرکزی کرج 
است. آقای سلطان پور یکی از هشت 
درویش گنابادی اســت که از زندان 
فشافویه به زندان مرکزی کرج منتقل 
شد و امروز بدون اطاع قبلی همراه با 
۷ درویش زندانی دیگر به سلولی در 
بند کارگری زندان منتقل شده است 
که به گفته آقای سلطان پور از کوپه 

قطار کوچک تر است.
یکــی از کارمندان پیشــین زندان 
مرکزی کرج هم به نقل از کارمندان 
این زندان، تخلیه بند امنیتی زندان 

 جان زندانیان در خطر است 
احتمال شیوع کرونا
 در زندان های ایران

را تائیــد می کند و می گوید آنجا را با 
توجه بــه هم جواری با بهداری زندان 
و دسترسی آسان و بی واسطه بهداری 
بــه آن، به عنوان بنــد قرنطینه برای 
زندانیان مشــکوک به کرونا در نظر 
گرفته اند: »من دقیــق اطاع ندارم 
که مورد مشــکوک یا مبتابه کرونا 
در زندان کرج دیده شــده است یا نه 
اما با توجه به ارتباط و تماس نزدیک 
زندانی با سربازان و افسرنگهبان های 

زندان که با بیرون از زندان تماس دائم 
دارند این خطر وجود دارد که ویروس 

کرونا به زندان رسیده باشد.«
به گفته این کارمند پیشــین زندان 
کــرج، ممنوع کردن ماقــات و لغو 
مرخصی هــا لزوما به معنی شــیوع 
کرونا نیست و می تواند اقدامی صرفا 
پیشگیرانه باشــد اگرچه خیلی دیر 
اتخاذ شــده است : »مشــکل بزرگ 
این اســت که محیط زندان بســیار 

آلوده اســت و انتقال در آن به خاطر 
تراکــم زندانی و رعایت نکردن اصول 
بهداشتی خیلی سریع تر اتفاق می افتد 
و چون زندانی ها به لحاظ جسمی هم 
بسیار آسیب پذیر هستند امکان باالتر 
بودن نــرخ مرگ ومیر کرونا در زندان 
بسیار بیشــتر از محیط بیرون است 
و اگر زندانــی در ماقات یا مرخصی 
این ویروس را بگیرد در چند روز یک 

زندان را کامل درگیر می کند.«
سعید سلطان پور، درویش زندانی در 
زندان مرکزی کرج هم می گوید بند 
کارگری زندان که ۸ درویش زندانی 
را به آنجا منتقل کرده اند بســیار بند 
آلوده ای اســت و جان همه آن ها در 
خطر است. به گفته آقای سلطان پور 
چــون زندانیان بند کارگــری برای 
انجام خدمات به همه بندهای زندان 
دارند خودشــان  رفت وآمــد منظم 
ناخواسته عامل انتقال انواع ویروس ها 
و بیماری هــا زندان هســتند. آقای 
ســلطان پور در فایل صوتی که از او 
منتشر شده است می گوید مسووالن 
زندان به زندانیان دستکش و ماسک  
داده اند. در شــرایطی که پزشــکان 
شستن چندباره و منظم دست ها در 
طول روز را به عنوان یکی از اقدامات 
پیشــگیرانه توصیه کرده اند، به گفته 
آقای سلطان پور در بند کارگری برای 
۷۵ زندانی محبوس در این بند، تنها 

دو سرویس بهداشتی وجود دارد.
اما نگرانی از شــیوع ویروس کرونا در 
زندان های کشور تنها به زندان مرکزی 
کرج ختم نمی شود. »شهرزاد ایزدی«، 
همسر »انوشــه آشــوری«، زندانی 
دوتابعیتــی ایرانی/بریتانیایی هم روز 
دوشنبه ۵ اسفند، به نقل از همسرش 
خبر داد که یکی از زندانیان محبوس 
در بنــد ۴ زندان اوین به کرونا مبتا 
شده اســت. با توجه به محیط زندان 
و شیوه نگهداری زندانیان در کنار هم 
اگر تشخیص کرونا برای این زندانی 
که خانم آشوری اســمی از او نبرده 
است، درست باشد، این نگرانی وجود 
دارد که همه هم بندی های این زندانی 

در زندان اوین هم به کرونا مبتا شده 
باشند.

بااین وجود به نظر می رســد سازمان 
زندان هــا جز اقــدام دیرهنگام برای 
ممنوع کردن ماقــات و اختصاص 
بند ویژه زندانیان مشــکوک به کرونا 
دســت کم در یک زندان، هیچ اقدام 
دیگری برای مقابله با خطر شیوع کرونا 
در زندان انجام نداده اند آن چنان که تا 
روز دوشنبه ۵ اسفند حتی بخشنامه 
و دستورالعمل خاصی برای مقابله با 
گسترش ویروس کرونا در زندان های 

ایران تهیه و اباغ نشده است.
اما در برخی از اســتان ها مســووالن 
محلــی، دســت کم در حد جلســه 
گذاشتن و خبررســانی، اقداماتی را 
برای کســب آمادگی برای مقابله با 
شیوع ویروس کرونا در زندان ها آغاز 
کرده اند. در کرمان مســووالن اداره 
کل زندان های این استان و مسووالن 
برای  استان ویدیوکنفرانسی  درمانی 
روسای زندان های استان برگزار کردند 
تا به آنان در مورد آمادگی برای مقابله 

با این بیماری توصیه های بکنند.
مدیرکل زندان های استان اصفهان هم 
می گوید آن ها عاوه بر محدود کردن 
تعلیق  اقداماتــی همچون،  ماقات، 
اجرای احــکام زندان، دادن مرخصی 
به زندانیان مســن تر، تامین و توزیع 
وســایل بهداشــتی و ضدعفونی در 
زندان توزیع ماسک تنها برای زندانیان 
خاص را در دســتور کار قرار داده اند. 
مشخص نیست تعلیق اجرای احکام 
و دادن مرخصی به زندانیان مســن 
شامل زندانیان سیاسی و عقیدتی هم 

می شود یا خیر.
زندان تهران بزرگ موســوم به زندان 
فشــافویه، زندان دیگری اســت که 
خبرهایــی از احتمــال مــرگ یک 
زندانــی در آن به علت ابتا به کرونا 
منتشر شده اســت. بنا بر خبری که 
به دســت ایران وایر رسیده است یک 
زندانی ۵۴ ســاله این زنــدان به نام 
»مصطفی اشکبوس« به علت ابتا به 
کرونا در زندان درگذشته است. آقای 

اشکبوس که دوران زندان خود را در 
یکــی از بندهای تیپ یک این زندان 
می گذرانده است و چند روز اخیر را به 
علت بیماری در بهداری مرکزی زندان 
فشافویه بســتری بوده است، شامگاه 
یکشنبه درگذشــته است. همبندان 
این زندانی معتقدند عائم او پیش از 
بستری شدن در بهداری زندان نشان 
می داد که او به کرونا مبتا شده است.

در شــرایطی کــه هیــچ اطاعی از 
گزارش پزشکی این زندانی در دست 
نیست دشــوار بتوان از علت مرگ او 
اطمینان یافت. همین منبع خبری به 
ایران وایر گفته  است که پس از مرگ 
این زندانی، تیپ یک زندان فشافویه 
از سوی زندان قرنطینه شده است و 
حتی افسرنگهبان های این تیپ هم 
اجازه خروج از آنجا را نیافته اند. اگر این 
خبر دست باشد، با توجه به وضعیت 
زندان فشافویه و عدم ارتباط مستقیم 
سالن های یک تیپ، احتماال یکی از 
سالن های این تیپ که محل نگهداری 
این زندانی بوده قرنطینه شده است. 
بندی کــه چند صد زندانــی در آن 
نگهداری می شوند و اگر ویروس کرونا 
به آن راه یافته باشد، با توجه به فقدان 
مراقبت های پزشــکی ضروری، همه 

آن ها با خطر مرگ مواجه هستند.
برادر یکی از زندانیان سیاســی اسیر 
در زنــدان فشــافویه می گوید عدم 
اطاع رسانی شفاف و درست از این که 
واقعا چه اتفاقی دارد می افتد، آن ها را 
نسبت به سرنوشت عزیزان زندانی شان 
بسیار وحشت زده کرده است: »وقتی 
در چیــن با آن همه ســخت گیری و 
قرنطینه، کرونا به زندان هایش رسید، 
در ایران که نمونه بی مثال بی قاعدگی 
و هرج ومــرج و مســوولیت ناپذیری 
است، نگرانی از بابت آلودگی گسترده 
زندان ها به کرونا جدی اســت. جان 

عزیزان ما در خطر است.«
اما تجربه چین را دشوار بتوان با تجربه 
ایران مقایسه کرد. جمعه دوم اسفند 
برخی رسانه ها خبر دادند در دو زندان 
چین مواردی از ابتا به ویروس کرونا 
دیده شده است. بنا بر همین خبرها 
مقامات چینی با انجام تســت کرونا، 
تعداد مبتایان در ایــن دو زندان را 
مشــخص و آن ها را قرنطینه کرده و 
تعدادی از مسووالن زندان و مقامات 
باالدستی را هم از کار برکنار کرده اند. 
در شرایط مشــابه مقامات ایرانی که 
حتی آماده نیســتند یــا امکانش را 
ندارند که تســت کرونا را برای همه 
افراد مشــکوک به کرونا انجام دهند، 
چگونه می تواننــد در صورت دیدن 
آلودگــی در یک زنــدان، روی همه 
زندانیان برای قرنطینه بیماران تست 
تشــخیصی انجام دهند؟ با گسترش 
ویروس کرونا، جان زندانیان اسیر در 

زندان های ایران در خطر است.
شاهد علوی )ایران وایر(
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پادشاه لخت،
 از لهستان تا ایران

»کوروش، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه 
هخامنشی، شاه ایران زمین، از جانب 
من، شاهنشاه ایران، و از جانب ملت 

من، بر تو درود باد!«
مستند »پادشاه لخت: ۱۸ قطعه دربارۀ 
انقاب«، برنــدۀ جایزۀ بهترین فیلم 
بخش مســابقۀ بین المللی جشنوارۀ 
مستند مونیخ )۲۱۰۹(، با این بخش 
از سخنرانی محمدرضا شاه پهلوی در 
جشن های ۲۵۰۰ سالۀ شاهنشاهی در 

پاسارگاد آغاز می شود.
آندریاس هوسلی، کارگردان، این بار 
به ســراغ دو شخصیت انقابی دیگر، 
روح اهلل خمینی و لخ والســا، رفته و 
به مقایسۀ انقاب اسامی و جنبش 
همبســتگی پرداخته، اما با شــبیه 
پنداشــتن این دو رویــداد، مرتکب 

خطای بزرگی شده است.
هوسلی بیش از دو دهه قبل با ساخت 
خاکوبو  ســرهنگ  دربارۀ  مستندی 
آربِنــز گوزَمــن )۱۹۷۱-۱۹۱۳(، از 
رهبــران انقاب گواتمــاال و دومین 
رئیس جمهور منتخب این کشور، در 
جشنواره های معتبری همچون برلین 

جوایزی را به دست آورده بود.
هوســلی در ســال ۱۹۷۸ موفق به 
دریافــت کمک هزینــۀ تحصیلــی 
دوساله ای از دانشگاه خود در سوئیس 
شد و برای پژوهش و نگارش پایان نامۀ 
دورۀ دکترا دربارۀ ساختارهای قدرت 
اقتصادهــای  در  تصمیم گیــری  و 

برنامه ریزی شده به ورشو رفت.
در همــان اوایــل دوران اقامــت در 
لهستان با آثار ریشارد کاپوشچینسکی 
و  روزنامه نــگار   ،)۱۹۳۲-۲۰۰۷(
نویسندۀ لهســتانی، آشنا و مجذوب 
نوشــته های او شد. بعدها مصاحب و 
همنشــین کاپوشچینسکی شد و با 
او دربارۀ ســفرها و کتاب هایش و در 
باب شورش ها و جنگ های داخلی و 

انقاب ها گفت وگو کرد.
در اواخر سال ۱۹۷۸، کاپوشچینسکی 
به عنوان خبرنگار آژانس مطبوعاتی 
لهســتان به تهران رفت تا از انقابی 
گــزارش تهیه کنــد که ظاهــراً با 

آرمان خواهی او سازگار بود.
کاپوشچینسکی دو سال پیش از آن 
در مصاحبه  با تلویزیون دولتی لهستان 
گفته بود که همیشــه دربارۀ موضوع 
واحدی حرف می زند و می نویســد: 
»امــکان تغییر دادن دنیــا و بهبود 

بخشیدن به زندگی مردم«.
به نظــر او، فصل اول همۀ کتاب های 
مربــوط به انقاب ها به فســاد نظام 
منحــِط حاکــم و درد و رنج مردم 
می پردازد، در حالی که باید با تمرکز 
بر روان شناسی مردم ستم دیده نشان 
دهد کــه چطور ترس و هراس از دل 
مردم رخت برمی بنــدد و علیه نظام 

استبدادی طغیان می کنند.
ثمــرۀ دوران اقامت او در ایران کتاب 
»شاهنشاه« است که روایت شخصِی 
نویسنده از انقاب اســامی را ارائه 
می دهد و بارها در ایران تجدیدچاپ 

شده است.
۳۶ سال بعد، هوسلی به ایران می رود 
تا مأموریت کاپوشچینسکی را از سر 
بگیرد و بفهمد که چــرا این انقاب 
رخ داد و مــردم امــروز چــه نظری 
دربــارۀ آن دارند. به ایــن منظور با 
چندین ایرانــی از جمله پرویز رفیع 
چهل تن  امیرحســن  )روزنامه نگار(، 
)نویسنده(، کمال تبریزی )فیلم ساز( و 
محسن رفیق دوست )بازرگان سپاهی( 

مصاحبه می کند.

اما شاید جالب ترین سخنان از آِن نگار 
تحصیلی، هنرمند جوانی، باشــد که 
در زمــان انقاب هنوز به دنیا نیامده 
بود. او می گوید سؤال از انقاب دست 
از ســرش برنمی دارد چون وقتی از 
انقاب می پرسد، در واقع از چیستِی 

خودش سؤال می کند.
»وقتــی به تاریخ معاصــر ایران فکر 
می کنم، در واقع راجع به خودم فکر 
می کنم. آدم های بالغی که گفتند از 
خانه بیرون می روم و کسی نمی تواند 
جلوی من را بگیــرد، وقتی تصاویر 
انقاب را می بینند، احساس متفاوتی 
با من دارند، چون دنبال خودشــان 
می گردنــد. با این که می دانم من آن 
روز اصاً وجود نداشتم و شاید پدر و 
مادرم هم اصاً آن جا نبودند، چرا در 
آن تصاویر دنبال خودم می گردم؟ یک 
حس شخصی دارم وقتی تصاویر این 
همه آدم را می بینم. احساس می کنم 
دهنم مزۀ خــون می دهد. ما خیلی 
چیزها برایمان بدیهی شده و از آن ها 

سؤال نمی کنیم.«
هوسلی از تصاویر آرشیوی به خوبی 
اســتفاده کرده، اما شــاید هیچ یک 
از آن هــا بــه اندازۀ تصویــری که از 
راهپیمایی سالگرد پیروزی انقاب در 
۲۲ بهمن ۱۳۹۴ ارائه می دهد، گویا 

نباشد.
او که از تکرار اندر تکرار شعار »مرگ 
بر آمریکا« کافه شــده، شــیطنت 
می کند و از گروهی از سربازان حاضر 
در تظاهــرات می خواهد که شــعار 
بدهند »مرگ بر پاپریکا [نوعی ادویه 
که از آســیاب فلفل خشک شده به 
دست می آید]«. سربازان هم بی  درنگ 
یک صــدا فریاد می زننــد »مرگ بر 
پاپریــکا«. بعد از چنــد ثانیه یکی از 
ســربازان برمی گردد و رو به دوربین 

می گوید »آمریکا عشق منه«.
پس تصویر برش می خورد به محوطۀ 
کارخانــۀ کشتی ســازی لنیــن در 
گدانسک. راوی مستند، برونو گانتس 
در نســخۀ آلمانی و ســام رایلی در 
نسخۀ انگلیسی، می گوید که در اواخر 
دهۀ هفتاد میادی، مردم لهســتان 
از افزایــش فســاد و ســوءمدیریت 
به شــدت ناراضی بودند و ســرانجام 
در اوت ۱۹۸۰ به اعتصاب سراســری 
روی آوردند. کاپوشچینسکی، که در 
آن زمان از تهران بازگشــته بود، به 

گدانسک رفت.
برخاف تهران، در گدانسک خبری از 
دروغ گویی و خشونت ستایی  معترضان 
و شــعار دادن با مشت های گره کرده 
نبود )نباید از یــاد برد که گروهی از 
انقابیون نه تنها سینما رکس آبادان 
را آتش زدنــد و صدها نفر را به قتل 
رســاندند بلکه، به دروغ، ساواک را به 
این کار متهم کردنــد. افزون بر این، 
اعضــای حزب توده کاالشــنیکف را 
»رفیق خلق ها« می خواندند و سازمان 
چریک های فدایــی خلق تصویر این 
ساح را در آرم رسمی خود گنجانده 

بود(.
یادداشت های  در  کاپوشچینســکی 
اوت ۱۹۸۰می نویســد کــه حال و 
هوای گدانســک عوض شده، مردم 
همبســتگی یافته اند و به هم کمک 
می کنند، میزان جرم به صفر نزدیک 
شــده، و آدم هایی که تا کنون غریبه 
بوده اند، به هم نزدیک شــده اند. در 
تصاویر ســیاه و ســفید آرشــیوی، 
کارگرانــی را می بینیم که می گویند 
دولت باید از دروغ گویی دست بردارد، 

با آن ها مذاکره کند و دســتمزدها را 
افزایش دهد.

نخســتین تصاویر ویدئویــی از این 
اعتصــاب را یاتِســک پِتریســکی، 
فیلمبردار اســتودیوی مستندسازی 
ورشــو، ضبط کرده است. حاال او در 
مصاحبه با هوسلی می گوید: »کارگران 
جلوی دوربین از چیزهایی مثل آزادی 
و دموکراسی و سانسور حرف می زدند؛ 
مســائلی که قباً مردم فقط پشــت 
درهای بســته با خانواده و دوستان 
صمیمی مطرح می کردند. معلوم شد 
که بر خاف تصورم فقط روشنفکران 
نبودند که به سانسور اهمیت می دادند. 
کارگران هم می خواستند بدانند که در 

کشور واقعاً چه می گذرد.«

در پــی تجمع نماینــدگان کارگران 
ششصد کارخانه در محوطۀ کارخانۀ 
کشتی سازی لنین، گروهی، از جمله 
معاون نخســت وزیر، به نمایندگی از 
طــرف دولت مذاکره بــا نمایندگان 

اعتصاب کنندگان را آغاز می کند.
سرانجام در ۳۱ اوت ۱۹۸۰ توافق نامۀ 
گدانسک امضا می شود و دولت برای 
نخســتین بار به مطالباتی نظیر حق 
تشکیل اتحادیه های کارگری مستقل، 
آزادی بیان و اجتماع، برچیدن بساط 
سانسور، و حق اعتصاب تن می دهد. 
لخ والســا، برقــکاری کــه رهبری 
اعتصاب کنندگان را بــر عهده دارد، 
با ابراز رضایت از حل مســالمت آمیز 
اختافــات از طریق مذاکــره، پایان 

اعتصاب را اعام می کند.
کاپوشچینسکی در یادداشت هایش از 
لحظۀ غم انگیز پایان انقاب می گوید؛ 
وقتــی دوبــاره روزمرگــی حاکم و 
همبســتگی  جایگزین  خودخواهی 
می شــود؛ زمانی که دوبــاره مردم از 
گفت وگو بــا هم طفــره می روند، با 
اکراه به هم نگاه می کنند و چشــم از 
هم می دزدند. گویا تصور می کنند که 

دیگر به هم احتیاج ندارند.
تصاویری آرشیوی از ۴ نوامبر ۱۹۸۰ 
و گروگان گیری در ســفارت آمریکا. 
معصومه ابتکار، سخنگوی دانشجویان 
گروگان گیر، در مصاحبه با خبرنگاری 
غربــی می گوید در صــورت مداخلۀ 
نظامــی آمریکا همــۀ گروگان ها را 
خواهند کشــت و تأکید می کند که 
حاضر است خودش با دست خودش 

گروگان ها را به قتل برساند.
نزدیک به چهار دهــه بعد، وقتی در 
برابر دوربین هوســلی قرار می گیرد، 
طفره مــی رود و به رغم طــرح این 
پرسش که آیا امروز می تواند همچنان 
به آرمان های انقاب وفادار بماند و از 
رفتار گذشتۀ خود انتقاد کند، چیزی 

نمی گوید و به لبخند بسنده می کند!
۱۳ دسامبر ۱۹۸۱. کاپوشچینسکی 
در یادداشــت های خــود از اعــام 
وضعیت جنگی توسط دولت لهستان 
ســخن می گوید. نیروهــای نظامی 
با حمله بــه کارگــران اعتصابی در 
سراسر کشور، هزاران نفر را دستگیر 
می کنند. اعتصاب و برگزاری هرگونه 
تجمع ممنوع می شود و متخلفان در 
دادگاه  های نظامی محاکمه می شوند. 
دولت جنبش همبستگی را غیرقانونی 
می خوانــد و اعضــای ایــن جنبش 
به زندگــی مخفــی روی می آورند. 
اما هشــت ســال بعد ایــن جنبش 
خشونت پرهیز پیروز می شود و نظام 

کمونیستی سقوط می کند.
هوسلی با برخی از مسئوالن امنیتی 
حکومت کمونیست لهستان، از جمله 
تادئوش ِچتکو، ســرهنگ بازنشستۀ 

کاپوشچینسکی در یادداشــت هایش توضیح می دهد که چگونه رهبران انقالب ایران پس از دستیابی به قدرت، 
برآورده نشــدن خواسته های مردم را به گردن »ضد انقالب« انداختند و با »دشمن« خواندن بسیاری از انقالبیون 

سابق، مردم را علیه آن ها برانگیختند و تحقق مطالبات عمومی را به نابودی دشمن ضدانقالب مشروط کردند.

پلیــس مخفی لهســتان، زبیگنیف 
سیمیاتکوفســکی، رئیــس ســابق 
»سازمان اطاعات لهستان«، و استفان 
پیووار، مأمور سرویس مخفی لهستان 
در سوئیس، دربارۀ پرونده سازی برای 
دگراندیشان لهستانی و غیرلهستانی، 
از جمله خــودش، مصاحبه می کند 
اما به ســراغ هیچ یک از مســئوالن 
امنیتی حکومت پهلوی نمی رود. چرا؟ 
چون اکثر آن هــا، برخاف همتایان 
کمونیست خود که آزادانه در لهستان 
زندگی می کنند، به دست انقابیون 
ایرانی به قتل رســیده یا از کشــور 
گریخته اند و در خفا به ســر می برند؛ 
امری که حاکی از تضاد آشکار میان 
خشونت پرهیزی جنبش همبستگی 
لهستان و خشــونت محورِی انقاب 
اسامی ایران است. عجیب است که 
کارگردان فیلــم این تمایز فاحش را 
نادیده گرفته و به آن نپرداخته است.

اما شــگفت تر این که، همان طور که 
در پوســتر فیلم می بینیم، هوسلی 
آیت اهلل خمینی را تلویحاً هم تراز لخ 
والسا می شمارد. وجوه اشتراک میان 
مؤسس ناروادار و خشونت ستای نظام 
تبعیض چندالیه  و بنیان گذار روادار و 
خشونت پرهیز جنبشی برابری طلبانه، 
به قول عرفا، همچون کبریت احمر، 
نایاب اســت. فقط کافی بود هوسلی 
به این واقعیت توجه کند که آیت اهلل 
خمینی رهبری مطلق العنان بود که 
نه تنها صرفاً با مــرگ از قدرت کنار 
رفت بلکه سه دهه پس از درگذشتش 
نیز هرگونه انتقادی از او ممنوع است. 
اما والســا تنها پس از شش سال در 
انتخاباتی آزاد در سال ۱۹۹۵ شکست 
را پذیرا شــد و از قدرت کنار رفت و 
امــروز هر چند به علت نقشــش در 
رهایی کشــور از چنگ کمونیســم 
همچنان محترم است، »به شخصیت 
کم اهمیتی در صحنۀ سیاسی لهستان 

تبدیل شده است«.
یادداشت هایش  در  کاپوشچینسکی 
توضیح می دهد کــه چگونه رهبران 
انقاب ایــران پس از دســتیابی به 
قدرت، برآورده نشــدن خواسته های 
مردم را بــه گردن »ضــد انقاب« 
انداختنــد و با »دشــمن« خواندن 
بســیاری از انقابیون ســابق، مردم 
را علیــه آن هــا برانگیختند و تحقق 
مطالبات عمومی را به نابودی دشمن 

ضدانقاب مشروط کردند.
محســن رفیق دوســت با لبخند به 
کارگردان می گوید: »در هر کشوری 
دشــمن نیروهایی دارد کــه به آن 
ســتون پنجم می گویند. من خودم 
در این چند ســاله برای این هایی که 
در داخل هســتند مثلی می زنم. امام 
آمد، همۀ ملت ما را ســوار یک قطار 
کــرد ابتدای انقــاب. و این قطار به 
طرف سعادت حرکت می کند. در طی 
مســیر، عده ای بنا به دالیل مختلف، 
یک عده برای قیود مذهبی، یک عده 
بــرای محدودیت هایی که دین ما در 
مورد خیلی مسائل دارد و ما منکرش 
نیستیم، نتوانستند با انقاب هماهنگ 
شــوند. قطار دارد با سرعت می رود. 
این ها توی قطار با ســرعت حرکت 
کردند به طرف ته قطار. رســیدند به 

ته قطار. مجبور شدند پیاده شوند.«
به  رغم و حتی شــاید به علِت خطای 
بنیادین هوســلی در شبیه پنداشتن 
انقاب ایران و جنبش همبســتگی 
لهستان، »پادشــاه لخت: ۱۸ قطعه 
دربارۀ انقاب« را باید دید، زیرا به ما 
یادآوری می کند که چگونه بسیاری 
از روشنفکران ایرانی از وظیفۀ اصلی 
خود، یعنی تصحیح باورهای کاذب و 
اصاح عواطف نادرست مردم، غفلت 
کردند و همــراه و همنوا با توده ها از 

چالۀ شاه به چاه آیت اهلل افتادند.
عرفان ثابتی )رادیو فردا(

سیل در لرستان سبب قطع راه های ارتباطی 
صدها روستا شده است

دویچه وله- بارندگی های شدید در چند روز اخیر به زیر ساخت ها و بناهای 
اســتان لرستان خسارت های سنگینی وارد کرده و رودخانه ها را به طغیان 

واداشته است.
گودرز امیری، معاون هماهنگی امور عمرانی لرستان می گوید بر اثر سیل راه 
ارتباطی حدود ۳۵۰ روســتای استان قطع شده است. به گفته او در برخی 
شهرها پل ها تخریب شده و حدود ۳۰ کیلومتر از جاده پلدختر به خرم آباد 

زیر آب رفته و بخش هایی از آن تخریب شده است.
خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه هفتم اســفند )۲۶ فوریه( از قول امیری 
گزارش داده که ده ها روستا دچار آب گرفتگی شده اند و آب لوله کشی ده ها 

روستای دیگر قطع شده است.
مســعود فاح، معاون فرمانداری بروجرد می گویــد بر اثر طغیان رودخانه 
تعدادی از خیابان های شــهر غیر قابل عبور شده اند و رفت آمد به کندی 
صورت می گیرد. به گفته او دست کم ۱۲ روستای بروجرد دچار اب گرفتگی 

شده اند و آب وارد برخی خانه های مسکونی شده است.
یکی دیگر از مشکاتی که بارندگی شدید و سیل در لرستان به وجود آورده 
قطع برق است که به گفته علیرضا کاکاوند، مدیر عامل شرکت آبفار استان 
در بســیاری از موارد باعث از کار افتــادن موتورخانه ها و قطع جریان آب 

لوله کشی شده است.
کاکاوند می گوید آب آشــامیدنی ۷۱ روســتای لرستان قطع شده که ۴۷ 
روســتای آن از توابع شهر پلدختر هستند. او افزود: »یک سری از روستاها 
نیز  به خاطر تخریب پل هایی که در مسیر رودخانه کشکان بودند  منجر به 

خسارت به لوله ها شده و در نتیجه آب آشامیدنی آنها قطع شده است.«
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PERSIAN CULTURE AND ART INSTITUTE

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

با سـپاس از همـراهـان همیشـگی خـانـه فـرهنـگ و هنـر ایـران
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کاریکاتور، انیمیشن: افشین سبوکی
مینیاتور، تذهیب: فرهاد الله دشتی

طراحی: حمیدرضا جدید
گرافیک: فرزان کرمانی نژاد
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NAVA 
ART CENTRE

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

فروش ساز  و لوازم  موسیقی

کالس هاي جدید نقاشی آبرنگ

زیر نظر
استاد آتشزاد 

Tel: 604-985- 6282 (NAVA)

1169 15th St W, North Vancouver, OFF PEMBERTON

SIMON FRASER UNIVERSITY

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

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

Speaker: Ali Ansari
University of St. Andrews 

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

This lecture is free and open to the public.

As seating is limited, reservations are recommended.

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

www.sfu.ca/history

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

Grant Farr (Middle East Media and Book Reviews)

The Politics of Nationalism
in Modern Iran

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

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

کاله قرمزی نوروز 96 هم پخش نخواهد شد

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بیننده ایرانی در سراسر جهان دارد.

هادی خرسندی

کرونا گفت من طلبه ام، 
اول رفت قم

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

آن(

بخش دهم

بســم اهلل الرحمن الرحیم. عجل اهلل تعــاال فرجه. با برادر 
عکاس در محوطه قرارگاه در انتظار ســردار شوراالســام 
بودیم که تانک و زره پوش عظیم الجثه ای شبیه نفربر جنگی 
از دروازه بزرگ وارد شــد و نزدیک مــا متوقف گردیده و 
سرپوشی که مثل َدمُکنی بود از روی چاهک تانک باال رفته، 
نیم تنه سردار گرامی  که کاهخود بر سر داشته از اعماق آن 
بیرون آمده، برای ما دست تکان داده و دوباره به اعماق فرو 
رفته و دمکنی روی آن برگشته، سپس تانک زره پوش دور 
زده و رفته و دور شده و به طرز زایدالوصفی از دروازه پادگان 
خارج شده و ســردار را برده و ما حیرت زده نگاه نموده تا 
اینکه آجودان سردار به ما نزدیک شده و اظهار داشت: »به 
خاطر جلوگیری از کرونا، سردار این هفته مصاحبه را کنسل 

نمودند. بروید منزل، تلفنی مصاحبه کنید.«
اینجانبه خیلی ناراحت شــدیم و برادر عکاس به اینجانبه 
گفت ناراحت نباش. سپس رفتیم منزل و تلفنی مصاحبه 

نمودیم.
- الو، سردار بسم اهلل الرحمن الرحیم.

- الو، الحمدهلل رب العالمین.
- الو، ســردار شوراالسام عزیز، نظر شما راجع به بیماری 

کرونا چه می باشد؟
- الو، نظر من این می باشــد که مهم نمی باشــد. اینهمه 

کروناهراسی جایز نیست و ملّت مقاوم ما نباید بترسد.
- الو، ولی در شهر قم کشتار کرده.

- بعله. می دانید که این بیماری از شهر ووهان در چین آمده 
و از آنجا که ویروس کرونا شاعر مسلک است، دنبال قافیه 

بوده. از شهر ووهان رفته به شهر سوهان. مردم درآورده اند.
- الو، ها ها ها…

- البته خواهر، من این را به مزاح عرض کردم. ولی چیزی 
که هست، این ویروس چون احساس طلبگی می کرده، به 

محض ورود به ایران، عازم قم شده.
- این هم مزاح بود سردار؟

- خیــر، این طنز بود! ولی واقعیت این اســت که حرمت 
انقاب ما را نگه داشت. یعنی از فردای ۲۲ بهمن شروع کرد 
آمدن. حاال بعضی ها می گویند از ده روز قبلش آمده بوده، 

یعنی ۱۲ بهمن.
- یعنی سالگرد ورود امام خمینی؟

- شــما این را ننویس، ولی بنویس آن چند نفری که تلف 
شدند، قصور خودشان بوده. این ها دیر خودشان را به حرم 
حضرت معصومه رسانده اند. یعنی به جای اینکه بروند حرم، 
رفته اند مریضخانه. حماقت این مردم اندازه ندارد. حضرت 
معصومه خودشان وقتی مریض شدند مریضخانه تشریف 

نبردند.
- با اینکــه اون موقع حرمی  هم برای مــاچ کردن وجود 

نداشت.
- بعله، همینطوره خواهر. برای همین اســت که سازمان 
تولید امامزاده سپاه، با جدیت طرح افزایش امامزاده را دائم 
پیگیر است. بخصوص امامزاده هایی که به همین حضرت 

معصومه مربوط است.
- علیهاسام ...

- بله، علیها سام را گفتم. صدا نیامد؟
- سردار گرامی، من گفتم به جای شما. فرقی نمی کند.

- خیلی هم فرق می کند. ما نظامی ها، اسم اولیا طاهرین و 
ائمه اطهار را که می بریم، بلند می شویم، می زنیم باال. سام 
نظامی. در همین حالت بلند شــدن، در حال نیم خیزی، 
علیهاسام و علیه السام را شلیک می کنیم. فقط یک مورد 
هست که از این قانون تمّرد می کنیم، آن هم وقت ذکر نام 
رسول اهلل، ابوالقاسم محمد، خاتم النبیین، حضرت ختمی  
مرتبت، محمد ابن عبداهلل، ســراج دین و المومنین، ناجی 

عالم و آدم، رسول اکرم و اعظم الو صدا میاد؟
- بله سردار، صدا میاد.

- خاصه، چی داشتم می گفتم، رسول اکرم و اعظم محمد 
ابن عبداهلل حضرت خاتم النبیین ...

- این ها رو فرمودین.
- باشــد خواهر. کار از محکم کاری عیــب نمی کند. این 
مصاحبه ها را روی اینترنت خیلی ها می خوانند. به هرحال 
در مورد رسول اهلل صلوات می فرستیم ولی برای ائمه اطهار 

علیه السام و علیهاسام روشاخشه.
- صحبت از امامزاده سازی بود. امامزاده هایی که به حضرت 

معصومه مربوطند.
- علیهاسام! ... ببین، شما علیهاسامش را نگفتی.

- - آخه حواسم رفت به ...
- عیبی نداره. سورِت جا! به هرحال به خاطر مادر حضرت 
امام رضا علیه السام که مادر حضرت معصومه علیهاسام 
هم بوده و فرانسوی تشریف داشته اند، ما به زودی در پاریس 
امامزاده نجمه خاتون علیهاســام درست می کنیم. طبقه 
چهاردهم یکی از تورها، یعنی آسمانخراش های وسط شهر 
را گرفته ایم که خوشبختانه مجوز ساختن گنبد و گلدسته 

را روی پشت بامش توانستیم از شهرداری پاریس بگیریم.
- مبارک است سردار.

- چون چهارده طبقه بود، به نذر چهارده معصوم گرفتیم. 
اتفاقاً خوب اســت. توی آسانســور هر طبقه، شــمایل و 

فرمایشات یکی از چهارده معصوم را می گذاریم.
بدون اینکه قصد کنف کردن سردار را داشته باشم، اینجانبه 

گفتم:
- ولی ســردار گرامی، چهارده تا آسانسور که نیست. یک 

آسانسور است که در چهارده طبقه باال و پا یین می رود.
ســردار با دلخوری گفــت »فکر نکنم.« ســپس به طور 
زایدالوصفی تصمیم بــه قطع مکالمه گرفته به طوری که 

اینجانبه با هوشمندی سئوال نمودیم:
- راستی سردار، از همه تأسف آورتر تعطیل حوزه علمیه قم 

به خاطر کرونا می باشد.
- الو. بعله. می دونید چند درصد ضررِبهره اسامه هر روزی 
که حوزه علمیه تعطیل بشه؟ یعنی خط زنجیر تولید آخوند 
متوقف می شه، اون هم در شرایطی که حتی فرمانده کل 
قوای ما هم یک روحانی بزرگه که به جای قپه و ستاره، اگر 
تف هم بکنه به ســردوش مان، درجه ما می ره باال و افتخار 

می کنیم.
- ســردار گرامی، بایــد از اول با کرونا به شــدت برخورد 

می کردید. برخورد خود شما با کرونا چگونه بوده است؟
سردار مدتی سکوت را چاشنی کام کرده و افزود:

- من مثل یک سردار برخورد کردم!

- الو، عجب.
- الو، عجب جمال شماست.

با احتیاطی زایدالوصف گفتم:
- پس آن تانک و زره پوش ...؟

سردار با سرعتی زایدالوصف حرفم را قطع کرده و موضوع 
را عوض نمود:

- بله، تانــک و زره پوش و نفربر خوشــبختانه برای زمان 
جنگ زیاد داریم. در زمان صلح هم اگر دیده باشید همین 
پریروزها ریاست محترم قوه قضائیه با جت خصوصی سفر 

فرموده بودند.
- جت خصوصی؟

- بله، عکسش هست.
- البد خیلی جناب آقای رئیســی کیف زایدالوصفی کرده 

باشند.
- بله. از ایشان بیشتر خلبان جت کیف زایدالوصفی کرده 
که جّوگیر شده. خودش هم از خلبان های تعلیم دیده حوزه 
بوده. بنابراین به عشق حضور مقام قضائی، عملیات آکروبات 
با جت انجام داده. نــود درجه از هر طرف چرخیده. کج و 
راســت شده. خودشیرینی کرده. سه تا معلق زده که تمام 

جت سه بار سر و ته و باال و پایین شده. با چه مهارتی.
- پس برای طاب حوزه های علمیه ما جای بســی افتخار 
می باشــد که یک طلبه، خلبان ماهر شده. البد بعد از این 

پرواز، حسابی تشویقش کرده اند.
- نه خیر. االن در زندان اســت و قرار اســت به شدت با او 
برخورد شود. آخر زبان بسته حواسش نبوده که وقتی دارد 
آکروبات می کند حضرت آقا در توالت هواپیما تشریف دارند.
- خدا مرگم بده. چه بر سر مقام محترم قوه قضائیه آمده؟

- چه به سرشــان آمده معلوم است. خیال کرده اند دوباره 
انقاب شده.

مدتی ارتباط تلفنی قطع می شود. به نظر می رسد سردار در 
حال رفتن ریسه می باشند. اینجانبه هم که سعی در نرفتن 
ریسه داشتیم، بطور زایدالوصفی یواش ریسه رفتیم. بعد از 

پایان خنده و ریسه پرسیدم:
- سردار گرامی، چه مجازاتی برای شیرینکاری این خلبان 

در انتظار است؟
- قصاص. قصاص اسامی!

- جّدی؟
- بعله. فعاً آقای رئیسی دارد خلبانی یاد می گیرد.

- جالب است سردار. ممکن است اطاعات بیشتری بدهید.

- باشد برای بعد. من فعاً باید از توی این تانک بیایم بیرون.
- هنوز آن تو تشریف دارید سردار؟

- بین خودمان بماند. این کاهخود هم ســنگین ... کرونا 
هم در کمین ...
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زنان ورزشکار ایرانی:
 آنها که رفتند و بازنگشتند

هنوز هم مناقشه است بر سر این که نخستین زن ورزشکار ایرانی که 
رخت کوچ پوشید و خانه اش را به دوش کشید و از ایران رفت، دقیقا 
چه کسی بود؛ اما می توان به یاد اولین واکنش علی سعیدلو، آخرین 
رییس سازمان وقت تربیت بدنی افتاد؛ اویی که گفته بود: »مگر زنان 

ورزشکار هم پناهنده می شوند؟«

سال ۱۳۸۸  شــهریورماه  میانه های 
خورشیدی بود که خبر پناهنده شدن 
»مینا علیزاده« عضو سابق تیم ملی 
قایقرانی و دراگــون بوت بانوان ایران 
به آلمان مخابره شــد. چند روز بعد 
در راهروهــای کمیته ملی المپیک، 
خبرنگاران از سعیدلو که کمتر از یک 
ماه قبل بر کرســی ریاست سازمان 
تربیت بدنی ایران تکیــه زده بود، در 
مورد چرایی و دالیل هجرت قهرمان 

قایقرانی ایران پرسیدند.
او تلخنــدی زده بــود، کــوچ دختر 
قایقران ایران را به استهزا گرفته بود و 
با این پاسخ پرسش گونه که مگر زنان 
هم پناهنده می شوند، از کنار چنین 

اتفاقی گذشته بود.
خبر پناهندگی زنان ورزشکار در دهه 
۸۰ خورشیدی، برای رسانه های ایران 
تابو بود. پس کسی نپرسید و نشنید و 
ننوشت و نخواند که چرا مینا علیزاده 
اردوی تیم ملی را در شهر پراگ ترک 

کرده و به آلمان رفته است.
دو ســال بعد که دومین زن قایقران 
ایــران به آمریــکا مهاجــرت کرد، 
مجموعه مدیریتی ورزش ایران وارد 
فاز اتهام و انگ بســتن شــد. این بار 
»آرزو معتمدی« دیگــر قایقران زن 
ملی پوش ایران که قایقرانی زنان ایران 
را برای نخستین بار به سهمیه المپیک 

رسانده بود به آمریکا رفت.
معتمدی مدعی شــد کــه »احمد 
دنیامالی«، رییس وقت فدراســیون 
قایقرانی سعی داشت شخص دیگری 
را با سهمیه او به المپیک اعزام کند. 
رفــت و با پیراهن آمریکا در المپیک 

لندن پارو زد.
پــس از آن ها هم نوبت بــه »راحله 
آسمانی« رسید. قهرمان تکواندو ایران 
و جهان که به بلژیک پناهنده شد و 
حاال دیگر بــرای مدیران ایرانی جای 
این سوال وجود ندارد که »مگر زنان 

ورزشکار هم پناهنده می شوند؟«
از یک ســال قبل، ســیر صعودی و 
بی وقفه خروج زنان نامدار ورزش ایران 
آغاز شده است. اغلب پناهندگی ها هم 
از حجاب اجباری سرچشمه می گیرد؛ 
همان نقطه اتکای شــعارهای »علی 
خامنه ای«، رهبر جمهوری اســامی 

ایران در دیدار با ورزشکاران.
رهبر جمهوری اســامی به کرات از 
پوشش زنان ورزشــکاران ایرانی در 
رقابت هــای بین المللی تمجید کرده 

است.
برای نمونه اســفندماه ســال ۱۳۹۱ 
خورشــیدی، در جمع ورزشکاران از 
مدال آورانی که زمــان دریافت مدال 
خود با جنس مخالف دست نمی دهند 
و زنــان ورزشــکاری که بــا حجاب 
اسامی وارد مسابقات می شوند، تقدیر 

کرد.
علــی خامنــه ای، »زنان ورزشــکار 
محجبــه« را صادرکنندگان »انقاب 
ایران« به سایر کشورها معرفی کرده 
بود؛ اما حاال همان زنان محجبه تبدیل 
به نیروهایی شده اند که با »اجباری« 
خواندن حجــاب اســامی از ایران 

گریخته اند.
»میتــرا حجازی پور«، اســتاد بزرگ 
شطرنج ایران، پس از ترک خاک ایران 
زندگی اش را زیرسلطه حجاب اجباری 

دانست. »کیمیا علیزاده«، اولین زن 
ایرانی مدال آور در رقابت های المپیک 
پس از مهاجــرت به آلمان از حجاب 
اجباری و تبدیل شــدنش به اهرمی 
در یــد قدرت رجل سیاســی گفت. 
»صدف خادم«، بوکســور زن ایرانی 
پس از مبارزه نمایشــی در فرانسه به 
دلیل آنچه تهدید از ســوی مقامات 
امنیتی خوانده بود حاضر به بازگشت 
به کشورش نشد. »درسا درخشانی«، 
استاد بزرگ شطرنج ایران هم که به 
دلیل کشــف حجاب در رقابت های 
جهانی موردحمله تندروها در مجلس 
شورای اسامی قرار گرفته بود، دیگر 

به ایران بازنگشت.
»آسیه امینی« کنشگر مدنی و فعال 
حقوق زنان، قریب به دو دهه پیش در 
ایران به در روزنامه »زن« تجربه کار 
خبری در حوزه ورزشی را داشته است. 
او خودش را جزو افراد ورزشی نویس 
و تابوشــکن در حــوزه ورزش زنان 
نمی داند؛ اما به عنوان معاون دبیر، در 
کارهای اجرایی و حوزه تصمیم گیری 
و همچنین نوشــتن گزارش هایی در 
رابطه با چالش های سیاســی ورزش 
زنان پیگیر موانع سد راه ورزش زنان 

بود.

آسیه امینی معتقد است نوع فعالیت 
آن ها در روزنامه زن بیشــتر از اینکه 
تابوشکنانه باشــد، نوعی خاقیت و 
ابتکار بــرای دوام آوردن در حوزه ای 
بود که از هرجهت زیر فشار سانسور و 

نادیده گرفته شدن قرار داشت.
از آســیه امینی در مورد دالیل کوچ 
ورزشــکاران زن ایرانی می پرســیم. 
از این کــه آیا همه چیــز در »حجاب 
اجباری« خاصه می شــود یا مانند 
آنچــه کیمیا علیزاده هم در پســت 
اینســتاگرامی  خــود منتشــر کرد، 
می توان فشــارهای مســووالن برای 
همراه شدن در منویات خاص را هم 

دخیل دانست؟
او می گوید: »موانع و مشــکات زنان 
در حوزه ورزشــی طیف وسیعی را از 
منابع مالی گرفته تا سانسور و حجاب 
تحمیلــی در برمی گیرد. ولی چرایی 

تاکید بیشتر بر حجاب برمی گردد به 
اینکه در حال حاضر مساله حجاب به 
یک بحث عمومی تبدیل شده است. 
عمومی شدن یک مســاله و درگیر 
کردن رسانه ها و افکار عمومی سبب 
مسلط شــدن آن می شــود. اگرچه 
کمبود منابع و محدودیت های مالی در 
کنار سومدیریت ها و انواع تبعیض های 
قانونی شرایط سختی را برای ورزش 
زنان رقم زده، مساله حجاب اجباری 
به سمبل و نشانی از این موانع تبدیل 
شده است. با وجوداین ، معتقدم تمرکز 
کردن بر روی حجاب اجباری نباید ما 
را از دیگر مســایلی که چه بسا موانع 

جدی تری هستند، بازدارد.«
طی ماه های اخیر »فرزانه فصیحی« 
دونده رکــورددار ایران به دلیل آنچه 
از سوی  »خصومت های شــخصی« 
سرپرســت فدراســیون دوومیدانی 

می نامیــد، مجبــور شــد به صورت 
شخصی و بدون حمایت وزارت ورزش 
و جوانان یا فدراســیون ایــران وارد 

رقابت های بین المللی شود.
او یک بار در رقابت های صربستان و بار 
دیگر در تورنمنت بین المللی استانبول 
به مقام قهرمانی رســید و ســهمیه 
حضور در رقابت های جهانی را کسب 
کرد. بااین حال، فدراسیون دوومیدانی 
ایران طی نامه  نگاری با فدراســیون 
صربســتان خواهان ابطال رکورد او 

شده بود.
باوجــود این که فرزانــه فصیحی با 
حجاب اســامی موردنظر حاکمیت 
ایران در رقابت های بین المللی شرکت 
می کند، اما مغز مدیریتی ورزش ایران 
از اعزام تیم های ورزشی به رقابت های 
بین المللی گریزان است. پیش از این 
هم سال ۱۳۹۶ تیم بسکتبال سه نفره 

زنان ایران که به صورت شــخصی به 
رقابت های بین المللی ترکمنســتان 
رفتند از سوی فدراسیون بسکتبا ل 

محروم شده بودند.
»علــی توفیقــی«، دبیــرکل وقت 
فدراسیون بسکتبال ایران گفته بود: 
»از کجا بدانیم کــه دختران ایران با 
حجاب در سالن مسابقه حاضر شدند 

یا بدون پوشش الزم؟«
آســیه امینــی درباره ایــن رویکرد 
می گویــد: »تبلیغــات حکومتی در 
خصوص اینکه حجاب مصونیت است 
و عاملی است برای مراقبت و تامین 
امنیت زنان ابزاری در دست جمهوری 
اسامی اســت برای اسامیزه کردن 
ورزش و جامعه و سیاســت آن هم با 

شکل خاص اسام شیعی.«
از او در مــورد تاش های حاکمیتی 
بــرای مصاحبه ها یــا اظهارنظرهای 
سفارشــی برای مقبولیــت حجاب 
می پرســیم. در هفته های گذشــته، 
حراست وزارت ورزش و جوانان طی 
اباغیه ای به تمامی سالن های ورزشی 
کل کشور دستور داد پوسترهایی که از 
کیمیا علیزاده و اظهارنظرش در مورد 
»پایبندی اش به حجاب« به دیوارها 
الصاق کرده بودند را جمع آوری کنند.

آســیه امینی می گویــد: »من نه به 
اســتقبال چنین تفکری می روم که 
معتقد اســت مقاومت زنان ورزشکار 
افزایــش تبلیغات حکومتی  موجب 
روی حجاب زنان می شود و نه طرح 

چنین مساله ای را توصیه می کنم.«
او معتقد است ورزشکاران زن آن سوی 
این فضای امنیتی سیاسی، آزادی های 
فردی و اجتماعی ورزشکاران زن قرار 

دارند.
امینــی می گوید: »مســاله حجاب 
به طــور عمومی برای همــه زنان و 
به طور خاص یــک مانع جدی برای 
حوزه تخصصی ورزش زنان اســت؛ 
بنابراین به هر دلیلی وقتی با تبلیغات 
سیاسی حکومتی و دولتی در تحمیل 
و افزایش فشار حجاب مواجه هستیم، 
نمی توان آن را توجیه کرد. همچنین 
باید انتظار داشته باشیم که مقاومت 
زنان و افزایش توجه افکار عمومی یا 
مهاجرت ورزشکاران، حکومت را وادار 

به مقابله  کند.« 
او معتقد اســت که نباید از این زاویه 
نــگاه کرد کــه اگر ایــن مقاومت با 
تبلیغات بیشتر حکومت مواجه شد 
چکار باید کرد. از دیدگاه این کنشگر 
حقوق زنان، آنچه حائز اهمیت است 
این اســت کــه زنان به درســتی در 
مســیری پیش می روند تا حقوقی را 
که به زور و اجبار از آن ها گرفته شده 
پس بگیرند. بایستی راه های مقاومت 
را افزایــش داد و زنــان را از عملکرد 
جمهوری اســامی در برابر مقاومت 

آن ها نترساند.
به نظر می رسد موج کوچ ورزشکاران 
زن ایرانی شــدت بیشــتری گرفته 
اســت. وزارت ورزش و جوانــان طی 
اباغیه هایی به فدراسیون های ورزشی 
از آن ها خواســته در اعــزام تیم ها و 
ورزشــکاران بخصوص ورزشــکاران 
بین المللــی  رقابت هــای  بــه  زن 
ســخت گیری های بیشــتری داشته 

باشند.
آســیه امینی معتقد است مهاجرت 
به عواملی متعدی ربط دارد و تابعی 
است از شرایط کلی جامعه و مسایل 
سیاســی و اجتماعی هــر جامعه. او 
ورزشــکاران  »نمی توان  می گویــد: 
زن را به صــورت جداگانــه در حوزه 
مهاجــرت در نظر گرفــت اگرچه به 
دالیل مختلفی ازجمله تبعیض های 
جنسیتی و محدودیت های حاکم بر 
ورزش زنان، شرایط خاص تری دارند.«

فرزانه جاللی )رادیو زمانه(

احتمال لغو کامل بازی های المپیک توکیو قوت گرفت
بــا تأیید موارد جدید ابتا به ویروس 
کرونا در ژاپن، یک عضو ارشد کمیته 
بین المللــی المپیــک می گوید که 
احتمال لغو کامل بازی های المپیک 
توکیو، به جــای تعویق یا جابه جایی 

آنها قوت گرفته است.
المپیک توکیو قرار است از ۲۴ ژوئیه، 
پنج ماه دیگر، آغاز شود و دیک پوند، 
عضو ارشد کمیته بین المللی المپیک، 
می گوید که بــرای تصمیم گیری در 
مورد سرنوشت المپیک امسال دو تا 

سه ماه فرصت باقی مانده است.
او گفت که اگر در این فاصله، برگزاری 
المپیــک پرخطر برآورد شــود همه 

مسابقات لغو خواهد شد.
شینزو آبه، نخســت  وزیر ژاپن، روز 
چهارشنبه برای جلوگیری از گسترش 
بیشــتر بیماری کرونا خواســتار لغو 
رویدادهای ورزشی و فرهنگی به مدت 

دو هفته در کشورش شد.
در تازه ترین خبر، دو محل کسب وکار 
در مرکز توکیو شــاهد موارد ویروس 
کرونا بوده اند، یک روز پس از آن که 
دولت به تمامی مؤسســات و ادارات 
گفت که کارمندان را برای دورکاری 
از خانه یا محدودیت رفت وآمد آماده 

کنند.
جزیره هوکایدو، در شمال ژاپن، با ۳۸ 
مورد ابتا به کرونا، آلوده ترین منطقه 

در بیرون از توکیو اعام شده است.
روز چهارشــنبه یک نفــر دیگر در 
هوکایدو بــر اثر کرونا جان باخت که 
با این حساب شمار فوتی ها بر اثر این 
ویروس در ژاپن هم اینک به شش نفر 

رسیده است.
 امپراتور ناروهیتو یکشــنبه شب در 
مراســم جشــن تولد ۶۰سالگی اش 
گفت: بی صبرانه منتظر شروع دومین 

المپیک در ژاپن هستیم.
امپراتور ناروهیتــو که برای اولین بار 
با رســانه های ژاپنی صحبت می کرد 
گفت: در ۱۰ ماه گذشته که جانشین 
پدرش آکی هیتو شــده، شاهد چند 
توفان سهمگین و ویران کننده بوده و 
حاال نیز اخبار مربوط به این بیماری 
مهلک را که به آســانی بــه دیگران 

سرایت می کند دنبال می کند.
امپراتور ناروهیتو گفت: با هموطنان 
مبتا به بیماری کرونا و خانواده آنها 
همــدردی می کنم. ضمنــا قدردان 
پزشــکان و دیگر کسانی هستم که 
برای جلوگیــری از گســترش این 
ویروس تاش می کننــد و امیدوارم 

زحمات آنها به نتیجه برسد.
المپیــک ۲۰۲۰ ژاپن قرار اســت از 
روز ۲۴ ژوئیــه در توکیو آغاز گردد. 
امپراتور نارهیتو یادآور شد: نخستین 
بار بازی های المپیک در سال ۱۹۶۴ 
زمانی که ۴ ســال داشــتم در ژاپن 
برگزار گردید. آن المپیک درست ۲۰ 
سال پس از پایان جنگ جهانی دوم 
که شهر توکیو را به ویرانه ای تبدیل 
کرد اتفاق افتاد و از همان زمان ژاپن 
دوباره به جامعه جهانی بازگشت. در 

مراسم پایانی المپیک ۱۹۶۴ در کنار 
پدر و مادرم تماشــاگر جشن پایان 
بازی ها بودم. در آن روز کشــورهای 
شــرکت کننده بطور جداگانه و زیر 
پرچم خــود رژه نرفتند بلکه همگی 
در کنار یکدیگر و به صورت مختلط 

استادیوم را دور زدند.
امپراتور ژاپن و همسرش ماساکو که 
در دانشــگاه های آکسفورد و  هاروارد 
تحصیل کرده اند، ورزش دوســت و از 
حامیان برگزاری دومین المپیک در 
کشورشان بوده اند. ملکه ماساکو پیش 
از ازدواج دیپلمات بوده اســت. آن دو 
در ســال ۱۹۸۶ در یــک مهمانی با 
یکدیگر آشنا شدند و در سال ۱۹۹۳ 
ازدواج کردند و دارای یک فرزند دختر 
به نام آیکو هستند که ۱۹ سال دارد.

بعد از اعام ورود ویروس کرونا به ژاپن 
و اعام خبر نخستین مبتایان به این 
بیماری کمیته بین المللی المپیک و 
بازی های ۲۰۲۰  برگزارکننده  هیأت 
پس از تشــکیل جلســه و مذاکرات 
طوالنی و بررســی احتمال تأخیر یا 
لغو ایــن بازی ها رای بر آغاز رقابت ها 

در تاریخ تعیین شده داد.
در حالی که شــمار حاملین ویروس 

کرونا در ژاپن به ۸۰ تن رسیده است. 
این عده سوای ۷۰۰ مسافری هستند  
که در کشــتی تفریحی و مسافربری 
پرنسس دایموند گرفتار این ویروس 
شــده بودند که دو هفتــه در بندر 

یوکوهاما لنگر انداخته بود.
بــه دنبال ســخنان امپراتــور ژاپن، 
یوشــیرو موری مدیــرکل بازی های 
المپیــک ۲۰۲۰ ژاپن نیز اعام کرد: 
در آخرین جلســه ای که با مسئوالن 
کمیته بین المللــی المپیک و دکتر 
ریچارد باجت مدیر بخش پزشــکی 
این کمیته داشتیم، تصمیمی در مورد 
المپیک  مســابقات  برگزاری  تأخیر 
گرفته نشد. بنابراین زمان برپایی این 
بازی ها ۲۴ ژوئیه و روز پایان آن نهم 

اوت ۲۰۲۰ خواهد بود.
در کشورهایی که این ویروس باعث 
مرگ عده ای شــده ماننــد ایران و 
ایتالیا، دیدارهای ورزشی لغو گردیده 
از جمله مســابقات مهمی که برگزار 
اتومبیلرانی  رقابت های  شد،  نخواهد 
Grand Prix چین است که قرار بود 
۱۹ آوریل ۲۰۲۰ در شانگهای انجام 
گیرد. شانگهای حدود ۸۰۰ کیلومتر با 
ووهان مرکز نشو و نمای ویروس کرونا 

فاصله دارد.
برگزاری مسابقات بین المللی راگبی 
در هنگ کنگ و ســنگاپور نیز به ماه 

اکتبر آینده موکول گردید.
امــا نمایندگان کمیتــه بین المللی 
المپیــک کــه در مــورد تأخیر، لغو 
بازی های یا انتقال مسابقات به محل 
دیگــری با کمیته ملی المپیک ژاپن 
نشســت هایی داشــته اند، اطمینان 
داده اند که هیچگونه تغییری فعا در 
تاریخ شروع برگزاری این بازی ها داده 

نشده است.
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مدیرعامل سپیدرود: لیگ را تعطیل کنید،
۱۰ نفر از اعضای تیم مشکوک به کرونا هستند

مدیرعامل باشگاه سپیدرود می گوید 
چهــار نفــر از اعضای تیــم فوتبال 
سپیدرود در وضعیت حادی قرار دارند 
و خودش نیــز به علت آنفوالنزا چند 

روز است از خانه بیرون نیامده است.
افشین ناظمی، مدیرعامل تیم فوتبال 
سپیدرودرشــت در گفت وگو با ایسنا 
درباره آخرین وضعیت این تیم گفت:

قبل از رفتن به شــهر بابل به منظور 
انجام بازی برابر رایکا ) از هفته بیست 
و پنجم رقابت های لیگ دسته اول(، 
یک نفر از اعضــای کادر اجرایی تیم 
ما دچار ســرماخوردگی شده بود و 
کسالتش به حدی بود که نتوانستیم 
او را در این سفر با خود همراه کنیم. 
بعــد از این اتفاق، با وجود اینکه باید 
اقدامات الزم را انجام می دادیم اما به 
دلیل زندگی اردویی تیم اعضای دیگر 
هم به این بیماری مبتا شدند. درحال 
حاضر ۱۰ نفر از اعضای ســپیدرود 
انفوالنزا گرفته اند و مشکوک به کرونا 
هستند و درحال مداوا هستند. ۴ نفر 

وضعیت حاد دارند و باقی آنها خفیف 
هستند.

ناظمی در پاسخ به این سوال که آیا 
آنها کرونا است  بیماری  تشــخیص 
یا چیــز دیگری اســت؟ گفت: بنده 
اطاعات پزشکی زیادی ندارم اما به 
من گفته اند عایــم بالینی کرونا و 
انفوالنزا شبیه هم هست و هنوز نمی 
شــود نوع بیماری را تشــخیص داد. 
این شــش نفر عائم اولیه را دارند و 

مشکوک به این بیماری هستند.
او درباره روند درمان این افراد گفت: 
درحال حاضر زیر نظر پزشک هستند 
و برای آنها اســتراحت مطلق تجویز 

شده است.
مدیرعامل سپیدرود رشت در پاسخ به 
این سوال که آیا از دیگر اعضای تیم 
تســت کرونا گرفته شده است گفت: 
دکتر عرب، رئیس پیشین بیمارستان 
ولیعصر و پزشک تیم سپیدرود، آنها 
را زیر نظر گرفته اســت و باقی اعضا 
فعا مبتا نشــده اند اما بازیکنان ما 

در خوابگاه کنار هم زندگی می کنند 
و احتمال ابتا باقی بازیکنان بســیار 
زیاد است. او همچنین درباره وضعیت 
خود و پژمان نــوری )مالک ملوان(، 
گفت: بنده پنج روز است که در خانه 
هستم و به انفوالنزا مبتا شده بودم و 
تازه امروز توانستم از خانه بیرون بروم. 
پژمان نوری نیز چند روز اســت در 

خانه درحال استراحت است.
مدیرعامل سپیدرود رشت خطاب به 
مسئولین فدراسیون فوتبال گفت: از 
بازی های  دارم  درخواست  مسئولین 
لیگ را تعطیل کنند. وضعیت به طور 
جدی خطرناک اســت و جای هیچ 
سهل انگاری وجود ندارد. جمعه هفته 
بیست و ششم لیگ دسته اول شروع 
می شــود و تیم آرمان گهر سیرجان 
قرار اســت در زمین مــا بازی کند و 
شــرایط طوری نیست که ما بتوانیم 
سامت آنها را تضمین کنیم. امیدوار 
هستم مسئولین یک تصمیم عقانی 

در این باره بگیرند.

جواد نکونام: 
لیگ را برگزار می کنیم

 که بگوییم در ایران کرونا نیست؟!

به گــزارش ایســنا، جــواد نکونام، 
سرمربی تیم فوتبال فوالد بعدازظهر 
چهارشــنبه در نشست خبری پیش 
از دیدار با شــاهین شهرداری بوشهر 
درباره برگزاری لیگ در شرایطی که 
بسیاری از مسابقات ورزشی تعطیل 
شده اند بیان کرد: قبل از این که کسی 
درباره کرونا صحبت کند من گفتم که 
بازی ها باید تعطیل شود. به خاطر این 
که نگاه من به فوتبال صرفا فوتبالی 
اســت و به منافع کسی کاری ندارم. 
اصا ما یک سال لیگ نداشته باشیم، 
چه اتفاقی میفتد؟ جــان ما مهم تر 
است. همین االن یک تیم را قهرمان 
کنند چه اتفاقی میفتد؟ اتفاقی نمیفتد 
ولی اگر خدایی نکرده یک نفر جانش 
را از دست بدهد خیلی زجرآور است. 
االن هم پای حرفم هستم هرچند به 
ضرر تیم من است ولی سامتی مردم 
و بازیکنان و خبرنگاران و مربیان مهم 
اســت. اگر خدایی نکرده یک عزیزی 
از دســت برود چند خانواده ناراحت 
می شــوند؟ چند نفر به این بیماری 
مبتا می شــوند؟ این بیماری واقعا 
خطرناک اســت. تا وقتی که شرایط 
بهتر و هوا گرم شــود لیــگ ما باید 
تعطیل شود. دو تیم بزرگ پایتخت 
مربیان خوب شــان را از دست دادند. 
تیم ملی کشورمان مربی اش جدا شد. 
من هم تیمــم را دو فصل قبل ترک 
کردم و همه گفتند نکونام تیم را در 
نیم فصل ترک کرد ولی من به خاطر 
شرایط غیر حرفه ای تیم را ترک کردم.

وی اضافــه کرد: هــر مربی حرفه ای 
بــه ایران می آید تــا دو ماه حقوقش 
را نمی گیرد، جدا می شــود. باید نگاه 
ما حرفه ای باشــد. االن ســری آ را 
ببینید. مطمئن باشــید به انگلیس 
و اســپانیا هم برسد همین می شود. 
جان مردم برای شان مهم است. وقتی 
خطای شدید صورت می گیرد عاوه 
بر کارت قرمز بازیکن را ســه جلسه 
محروم می کننــد. چرا؟ بــه خاطر 
سامتی بازیکن. ما این جا سامتی را 
در نظر نمی گیریم و بازی ها را برگزار 

می کنیم. در هر مسابقه ای هر تیمی 
گل بزند و اگر یک نفر مریض باشــد 
به همه زمین منتقل می شــود. تمام 
نگاه ها باید فوتبالی و ورزشــی باشد. 
ورزش هم برای این اســت که مردم 
شاد و خوشحال باشند و نشاط داشته 
باشند. االن همه ترس و دلهره دارند. 
ما فوتبالی ها و مربیان و بازیکنان باید 
کنار هم باشــیم و به جان و سامتی 
خودمان فکر کنیم. اصا لیگ برگزار 
نشــود چه اتفاقی میفتــد؟ اگر این 
روند اتفاق بیفتد مــا میزبانی را هم 
بــه خاطر کرونا از دســت می دهیم. 
االن می خواهیم لیگ را برگزار کنیم 
که بگوییم در ایران کرونا نیست؟ نه؛ 
آن ها می دانند و زرنگ تر هستند. االن 
برای فدراسیون و تیم های ما جریمه 
در نظــر گرفتند. مــا در فوتبال مان 
یک سری کارهایی انجام می دهیم و 
فکر می کنیم کسی نمی بیند. بعدش 
متوجه می شــوند. اگر بیماری ادامه 
پیــدا کند مطمئن باشــید میزبانی 
گرفته می شود. پس خودمان به فکر 
باشــیم. با احترام به سازمان لیگ و 
فدراسیون و همه دوستان واقعا باید 
به این دوســتان با همه زحمتی که 
می کشند بگویم شرایط خوبی برای 
ادامه لیگ نیست. همه می ترسند و 
درباره کرونــا حرف می زنند. نه فقط 
در ایران بلکه در همه جا. جلد دیروز 
رونامه مارکا را ببینید. این یک ویروس 
خطرناک است و جان مردم در خطر 
اســت. امیدوارم بازی ها خوب برگزار 
شود. هیچ کسی مریضی نگیرد ولی 

باید یک مقدار هم فکر کنیم.د: 

کرونا از رگ گردن نزدیک تر است 
مسابقات برگزار می شود

این یک آمار رســمی است تا بامداد 
روز سه شنبه، ششم اسفندماه؛ وزارت 
بهداشــت ایتالیا در بیانیه ای رسمی 
اعام کرد شــمار رسمی مبتایان به 
ویروس کرونا از مــرز ۲۲۰ نفر فراتر 
رفــت، بیش از ۲۵ نفــر از مبتایان 
در وضعیت وخیم قرار دارند و تعداد 
کشته شدگان تا آن ساعت و آن روز از 
مرز هفت نفر گذشت. همین کفایت 
می کرد که »وینچنزو اسپادافورا« وزیر 
ورزش ایتالیا به تمامی فدراسیون های 
ورزشی این کشور دستور دهد کلیه 
مسابقات ورزشی در مناطق لمباردی، 
ونتو، پیمونته، امیلیا رومانیا، لیگوریا، 
گرادو فریولی و نتســیا جولیا بدون 

تماشاگر برگزار شود.
این یعنی فدراســیون فوتبال ایتالیا 
موظف اســت مســابقات این هفته 
کالچو )لیگ برتر ایتالیا( میان تیم های 
»اودینزه- فیورنتینا«، »میان- جنوا«، 
»پارما- اسپال«، »ساسوئولو- برشیا«، 

»سمپدوریا- هاس ورونا« و از همه 
مهم تر، نبرد قهرمانی لیگ یعنی بازی 
»یوونتوس- اینتر« را بدون تماشاگر 

برگزار کند.
برآورد اولیه نشان می دهد که کلیت 
»ورزش« ایتالیا فقط از برگزار نشدن 
بازی ها با حضور تماشاگران براساس 
رقم بلیت فروشی و جریمه حق پخش 
تلویزیونی، بیش از ۱۰ میلیون یورو 
متضرر خواهد شــد. بااین حال، کمی 

هم جان انسان ها مهم است.
در ایــران امــا »فرهــاد مجیدی«، 
ســرمربی اســتقال در کنفرانــس 
مطبوعاتی اش اعتراض کرد: »آیا واقعا 
جان ما برای انسان ها مهم نیست؟« او 
روز ششم اسفند به خبرنگاران گفت: 
»فرودگاه ها، اتوبوس ها، هتل ها همگی 
پاک و ضدویروس هستند که ما باید به 
خاطر چند بازی سفر کنیم و جانمان 
را بــه خطر بیندازیم؟ چرا موضوع به 
این سادگی را درک نمی کنند؟ ارزش 

جان انســان ها از فوتبال و لیگ برتر 
و لیگ قهرمانان آســیا خیلی خیلی 
بیشتر است. حتما باید چند بازیکن 

و مربی بمیرد تا بفهمید؟«
»حسن روحانی«، رییس جمهور ایران 
امــا آب پاکی را روی دســت جامعه 
ایران ریخت. او هم روز سه شنبه ششم 
اسفند و هم امروز هفتم اسفندماه در 
جلســه هیات دولت گفــت: »هیچ 
تصمیمی برای قرنطینه شهری مطرح 
نیســت. کرونا نباید ساح دشمنان 

برای تعطیلی کشور شود.«
در پی دســتورالعمل رییس جمهور 
ســلطانی فر«،  »مســعود  ایــران، 
وزیــر ورزش و جوانــان ایــران نیز 
بیانیــه ای هفت بنــدی خواهان  در 
»مراقبت ورزشکاران از خود«، »عدم 
حضور تماشاگران در ورزشگاه ها« و 
»برگزاری رقابت های مهم ورزشــی« 

در سراسر کشور شد.
وزیر ورزش ایران دستور داده است که 
تمامی رقابت های سطح اول فوتبال 
کشور )شامل لیگ برتر و لیگ یک(، 
لیگ برتر هندبال، لیگ برتر فوتسال، 
لیگ برتر بسکتبال بانوان، لیگ برتر 
فوتسال بانوان، لیگ برتر فوتبال بانوان 
و جام حذفی تنیس براســاس برنامه 
برگزار شود. در دســتور وزیر ورزش 
و جوانان مشــخص نشــده که کدام 
فدراسیون های ورزشی به دلیل شیوع 
کرونا می توانند رقابت های خود را به 

تعویق بیندازند.
پس طبیعی اســت که فدراســیون 
فوتبال ایران به عنــوان نهادی کاما 
غیرمســتقل و تابــع حاکمیت، رای 
به برگزاری تمامی مســابقات فوتبال 
ایــران بدهد. نهایت تــاش صورت 
گرفته این است که رقابت های فوتبال 
بدون حضور تماشاگران برگزار شود؛ 
اما تماشاگران، تنها عامان و ناقان 
انتقال ویروس کوویــد ۱۹ در ایران 

نیستند.
فرهاد مجیدی به هتل ها، اتوبوس ها، 
فرودگاه ها و همین طور محل برگزاری 
مسابقات اشــاره کرده بود. اگر حتی 
تصور کنیم که نه فرودگاه و هواپیماها، 
نه هتل ها و اتوبوس ها عامان انتقال 
ویروس به بازیکنان، مربیان یا پرسنل 
خدمات باشگاه نباشــند می توان به 
ورزشگاه هایی فکر کرد که رختکن های 
آن ها هر بار توســط گروهی متفاوت 
از خدمــات هیــات فوتبال ها مرتب 
می شوند. پرسنلی که وارد رختکن ها 
و ســرویس های بهداشتی می شوند 
ممکن اســت عامان انتقال ویروس 

کرونا باشند.
تا روز چهارم اسفندماه شمار مبتایان 
به ویــروس کرونا در ژاپــن به عدد 
۱۳۵ نفر رسیده بود. این رقم شامل 
شــش صد نفر از مســافران کشتی 
که  پرینسس«  »دایاموند  گردشــی 
در بنــدر یوکوهاما لنگــر انداخته و 
سرنشین های آن به ویروس کرونای 
جدید آلوده شــده اند هم نمی شــد. 
دولت ژاپن دو روز پیش اعام کرد که 
دو ژاپنی سرنشین این کشتی بودند 

جان باختند.

ژاپــن بافاصله لیــگ فوتبال خود 
را تعطیــل کــرد. نامــه ای هــم به 
کنفدراســیون فوتبال آســیا ارسال 
شده مبنی بر این که رقابت های لیگ 
قهرمانان آسیا به دلیل درگیر شدن 
سه کشور شرق آسیا یعنی ژاپن، کره 
جنوبی و چین با ویــروس کرونا، به 

»تعویق« بیفتد.
در  بزرگ تری  تصمیــم  درعین حال 
ژاپن گرفته می شود. روز چهارشنبه، 
اعضای ارشــد کمیته ملی المپیک 
ژاپن تشکیل جلســه دادند و به این 
نتیجه رسیدند که احتماال برگزاری 
رقابت های »المپیک ۲۰۲۰« به صورت 
کامل از برنامه این کشور حذف شود.

میزبانی و برگــزاری المپیک و جام 
جهانی فوتبــال، نمادهایی از نمایش 
شــکوه اقتصادی، سیاسی و توسعه 
هر کشــور هستند. کشــورهایی که 
می تواننــد امتیاز میزبانــی این دو 
تورنمنت را بگیرنــد، بیش از آن که 
در فکر ســودآوری مالی آن باشند، 
بــه نمایش قــدرت خــود و صادر 
کردن فرهنگشــان به سراسر جهان 

می اندیشند.

ژاپــن  دولتمــردان  بااین حــال، 
پیش دســتی کرده انــد. درحالی که 
ژاپنی هــا از حاال به لغــو رقابت های 
المپیــک به منظور ســامت جهانی 
فکر می کنند، »دیک پاوند«، قهرمان 
شنای ســابق کانادا و عضو عالی رتبه 
کمیته بین المللی المپیک می گوید: 
»هنوز بــرای تصمیم گیــری درباره 
سرنوشــت بازی های المپیک توکیو 
زود اســت. ما حداکثر باید ســه ماه 
پیش از شروع مسابقات در این مورد 
صحبــت کنیــم و درنتیجه تصمیم 
نهایی دراین باره احتماال اواخر ماه مه 

گرفته خواهد شد.«
در ایران »اســماعیل خلیــل زاده«، 
باشــگاه  مدیرعاملــی  سرپرســت 
استقال به سایت رسمی این باشگاه 
گفته اســت: »اســتقال برای دیدار 
بــا گل گهر، به ســیرجان نمی رود و 
شخصا مسئولیت این سفر را برعهده 
نمی گیریم.« او گفته »جان بازیکنان 
بیــش از هزاران جام قهرمانی برایش 
ارزش دارد.« اما سازمان لیگ فوتبال 
ایران به آن ها تذکر داده که سریع تر 

برای دیدار با گل گهر مهیا شوند.

حتی نیازی نیســت کــه بازی ها با 
حضور تماشاگران برگزار شود. حضور 
پرسپولیس و اســتقال در هر شهر 
برای جمع شدن هواداران مقابل هتل 
اسکان آن ها کفایت می کند. بازیکنان 
هم باید از میان همین کلونی جمعیتی 

عبور کنند و سوار اتوبوس  شوند.
بازیکنان و مربیان اســتقال باید از 
هتــل خود و میان هجــوم هواداران 
بگذرند و سوار اتوبوس شوند. همین 
اتفاق ممکن است در تهران هم برای 
پرسپولیس بیفتد. ابتا به کرونا از رگ 

گردن به آن ها نزدیک تر است.
. بازیکنــان و مربیان بــدون حضور 
تماشــاگر مقابل هم قرار می گیرند 
امــا در عبور از ورزشــگاه ها، هتل ها، 
هواپیماها و اتوبوس ها و فرودگاه هایی 
بوده و هســتند که مشخص نیست 

چقدر به ویروس کرونا آلوده شده اند.
کنفدراســیون فوتبال آســیا اما روز 
چهارشــنبه  به صــورت قطعــی از 
حذف شــدن بازی پرســپولیس و 
التعاون عربســتان بــه دلیل نگرانی 
باشگاه عربستانی برای شیوع بیماری 
کرونا و انتقال آن از مجموعه باشگاه 
پرسپولیس به بازیکنان و مربیان خود 

خبر داد.
در روزهایــی که ایــران باید ورزش 
خود را نه فقط در فوتبال که در همه 
زنده  نمایشی  به صورت  بخش هایش 
نشان دهد، امارات دختران وزنه بردار 
ایران را به رقابت های غرب آســیا راه 
نداد. »الناز باجانی، فروغ یونســی، 
پریسا جهانفکریان و الهام حسینی« 
اعضــای تیم ملی وزنه بــرداری زنان 
ایران بودند که برای قهرمانی در غرب 
آســیا باید راهی امارات می شدند؛ اما 
این کشور پروازهایش را به روی ایران 

بسته و راه خروجی وجود ندارد.
پیام یونسی پور )ایران وایر(
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رسول اف:
 دیدم که هیچ هیوالیی نیست، 

هیچ شیطانی نیست

فیلم »شــیطان وجود ندارد« محمد 
رسول اف در بخش رقابتی جشنواره 
فیلم برلین امســال حضور دارد، اما 
خــود او به عنوان صاحب اثر به علت 
ممنوع الخروج بودن در برلیناله حاضر 
نیست. »شیطان وجود ندارد« فیلمی 
متشکل از چهار داستان متفاوت است، 
و این پرسش بنیادین را مطرح می کند 
که تا کجا پای خودمان و آن چه به باور 
ما درست است خصوصا در برابر قدرت 

برهنه ایستادگی می کنیم.
رســول اف در روزهایی کــه ایران در 
برابر شــیوع کرونا آسیب پذیر به نظر 
می رسد، و ســال ۱۳۹۸ هر چند از 
نفس افتاده امــا تلخ تر از پیش ادامه 
دارد، در گفتگو با دویچه وله فارسی 
با این که می گوید »غمگین است« اما 
از امید به آینده و اعتبار انتخاب های 
افراد برای چگونگی مواجهه با شرایط 
زندگی تحت لوای استبداد نیز سخن 

می گوید.
رســول اف اواخر تیرمــاه ۱۳۹۸، در 
دادگاه انقــاب به اتهام »تبلیغ علیه 
نظام اســامی«  به یک سال حبس 
تعزیری و دو ســال ممنوعیت خروج 
از کشــور محکوم شــد. او از جمله 
فیلم ســازان ایرانی است که با وجود 
سانسور شــدید و فشارهای آشکار و 
پنهــان، همــواره در فیلم های خود، 
سرکوب و اختناق در ایران را مطرح 
می کند. آن چه در پی می آید گفتگوی 
بخش فارســی دویچه وله اســت با 
محمد رسول اف نویسنده و کارگردان 

»شیطان وجود ندارد«.

فیلم شما در بخش رقابتی برلیناله 
امســال حضور دارد. اما شــما به 
عنوان خالق اثــر در زمان نمایش 
فیلــم در برلیناله حضور ندارید. در 
چنین موقعیــت و مواجهه با چنین 

محدودیتی چه حسی دارید؟
بطــور کلی خیلــی عاقه منــدم با 
مخاطب فیلم را تماشا کنم. اما انتخاب 
این که در برلین نباشم به خودم ربط 
ندارد پس به آن فکر نمی کنم، چون 
از حیطه اختیارم خارج است. از سوی 
دیگر در شرایط خاصی که امروز جامعه  
ایران با آن روبرو است واقعا غمگینم. 
با یک مرور ساده فقط از حوادث آبان 
ماه تا امروز، به آســانی می بینید این 
جامعه چه حوادثی از ســرگذرانده و 
چه امیدی دیگری باقی مانده است؟  
فکر کردن به رنــج عمومی که همه 
به آن مبتا هستیم فرصت نمی دهد 
به این فکر کنم در برلین هســتم یا 
نیستم و یا اصا بودن من آن جا چقدر 
اهمیت داشته است. به قول هوشنگ 
گلشیری آنقدر عزا بر سر ما ریخته اند 
کــه فرصت زاری نداریم.  به هر حال 
خبر دارم یکی از دوستان من تاش 
کرد تا این محدودیت ها برداشته شود، 
اما کوشش ها همگی بی حاصل بوده 
است. در نهایت آنچه االن به من کمی 
آرامش می دهد، حداقلی تر از چیزی 
است که در پرسش شما مطرح شد. 
با همه مشکات و تنگناهای سانسور 
و فشــارهای امنیتی که با آن روبرو 
هستم این فیلم ساخته شده و من از 

این بابت خوشحالم.

در مصاحبه با نشــریه ورایتی هم 
گفته اید خوشحال هستید که فیلم 
ساخته شده و االن هم جایش امن 

است.
بله، در دوران فیلمبرداری فشار روحی 
روانی زیــادی وجود داشــت. عاوه 
بر همه فشــارها منتظر حکم دادگاه 
تجدید نظر هم بودم.  هر روز را با این 
اضطراب آغــاز می کردم که آیا امروز 
پیامکی از دادگاه تجدید نظر خواهد 
رسید؟ باالخره حکم تایید رای دادگاه 
بدوی توسط دادگاه تجدید نظر رسید 
و این روزها  در انتظار پیامک اجرای 
احکام هستم. اضطراب آزار دهنده اما 

ناگزیری است.

فیلم شما شامل چهار بخش مختلف 
است که پیوند اصلی هر چهار قصه 
موضوع اعدام اســت یا اگر در یک 
چشــم انداز بزرگ تر نــگاه کنیم، 
موضوع مقاومت اســت که در فیلم 
مطرح می شود. چطور این داستان ها 

را نوشــتید، آیا به مضمون محوری 
فیلم فکر کردید و از زوایای مختلف 
قصه های مختلفی شــکل دادید یا 
و  بودید  نوشته  پیش تر  را  داستانی 
باقی قســمت ها اضافه شد و نهایتا 

فیلم کنونی شکل گرفت؟
موضوع فیلم اعدام نیست. فیلم درباره 
پذیرش مســولیت اعمال مان در یک 
زمینه استبدادی است. این که وقتی 
ســاختار جبار و ظالم تک تک ما را 
مجبور به اعمالی می کند که می دانیم 
برخاف اخاق و رفتار انسانی است، 
تصمیم فــردی مــا در هنگام عمل 
کردن یــا نکردن به این دســتورها 

چیست؟ پرســش اصلی  که دوست 
داشــتم در فیلم طرح شود این است 
که آیا مســئولیت را به عنوان کسی 
کــه آن عمــل را انجــام می دهد بر 
عهــده می گیریم یا برای رهایی خود 
از عــذاب، همه آن را به قدرت حاکم 
که ما را مجبور کرده اســت نسبت 
می دهیم؟ خیلــی از افراد می گویند 
ما دلمان نمی خواهــد اما مجبوریم. 
بســیاری از افراد ناراضی و معترض، 
خود در دل سیســتم های استبدادی 
شاغل اند. اما همکاری خود با سیستم 
را  کم اهمیت جلوه می دهند و با خود 

می گویند من این کار را انجام ندهم 
دیگری انجام می دهد. پرسش اصلی 
فیلم روی پذیرش مســولیت  کاری 
که فرد در یک زمینه استبدادی انجام 

می دهد متمرکز است.
نکتــه دوم این که بخش زیادی از هر 
چهار داستان مختلف در فیلم، از مسیر 
تجربه های شخصی من یا قرار گرفتن 
پرســش هایی  که  موقعیت هایی  در 
برایم ایجاد می کند بــه وجود آمده 
است. مثا داســتان اپیزود اول فیلم 
را وقتی نوشــتم که هنــگام عبور از 
خیابان  یکی از بازجوهای ســال ۸۸ 

خودم را بی آن که او مرا ببیند، دیدم. 
در ترافیک در خودرو نشســته بودم 
که دیدم او از بانک بیرون آمد. لحظه  
عجیبی بود. کمی دورتر از بانک، پژوی 
۲۰۶ سفید صندوق دارش پارک شده 
بود، رفت ســراغ ماشین و سوار شد. 
من هم شــروع به تعقیــب او کردم. 
حال غیرقابل توصیفی داشتم، خشم و 
نفرت تمام وجودم را احاطه کرده بود. 
دوست داشــتم از او، از ماشینش، از 
شماره پاک ماشینش عکس بگیرم، 
یا بروم جلوی رویش بایستم و با فریاد 
چیزهایی از او بپرسم. در حالی که او 
را تعقیب می کردم، خاطرات زندان و 
بازجویی ها از ذهنم می گذشت، ناگهان 
بــه او خیره شــدم و و حس  کردم 
چقدر این آدم معمولی است، چقدر 
این آدم شــبیه همه آدم هایی است 
که در خیابان می بینی، هیچ هیوالیی 
نیست، »هیچ شیطانی نیست«، یک 
آدم اســت که می بینی دارد می رود 
میوه می خــرد و کارهای دیگرش را 
انجام می دهد. همین طوری که داشتم 
نگاهش می کردم، ســر ماشین را به 
سوی خانه برگرداندم. در مسیر خانه 
به نظر هانا آرنت درباره ابتذال شر فکر 
می کردم. این برخورد تصادفی باعث 
خلق قســمت اول  فیلم شد.  رابطه 
شخصی من با داستان های دیگر فیلم 

هم تقریبا به همین شکل است.

در یک بخش فیلم شغل شخصیت 
اصلی مطرح است، اما در سه بخش 
دیگر تمرکز روی دوره سربازی است 
و دیگر موضوع شغل نیست و آدم ها 

»موضوع فیلم اعدام نیست. فیلم درباره پذیرش مسولیت اعمال مان 
در یک زمینه استبدادی است. این که وقتی ساختار جبار و ظالم تک 
تک ما را مجبور به اعمالی می کند که می دانیم برخالف اخالق و رفتار 
انسانی است، تصمیم فردی ما در هنگام عمل کردن یا نکردن به این 

دستورها چیست؟«

لطفا ورق بزنید
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لطفا ورق بزنید
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در وضعیت اجبار قرار دارند. چرا بر 
سربازی تاکید کردید؟

دوران سربازی یک نمونه از ساختاری 
است که نشــان می دهد نهاد قدرت 
چگونه حق انتخاب را از افراد گرفته 
اســت. به عنوان یک مرد ایرانی شما 
نمی توانید انتخاب کنید  به سربازی  
بروید یــا نروید. عاوه بر آن در طول  
خدمت سربازی شــخصیت افراد از 
اقتدارگرا  طریق یک ساختار نظامی 
درهم می شــکند. دستورات از پیش 
تعیین شــده  اند وهیچ کس هم حق 
انتخاب ندارد. شــما مجبورید بروید 
جایی و بدون چون و چرا دســتورها 
را اجرا کنید. در تحقیقاتی که درباره 
موضوع اعدام انجام دادم انجام دادم، 
متوجه شــدم در بعضــی از زندان ها 
سربازها مجری احکام اعدام هستند و 
برای ایــن کار هم چند روز مرخصی 
تشویقی و مبلغی به عنوان دستمزد 
می گیرنــد. معنی چنین سیســتم 
تشویقی توســعه خشونت است. این 
خشونت می تواند تحت عنوان قانون 
باشد، اما چه کسی می پرسد آیا همه 
قوانین درست هســتند؟ این که در 
همه اوقات فکــر کنیم قانون چیزی 
الزم االجراست و حتی اگر در تعارض 
با وجدان انســانی است چون قانون 

است باید اجرا شــود، برای من غلط 
است. قانون مادامی محترم است که 
برای تسهیل روابط انسانی و زندگی 
اجتماعــی باشــد نه برای توســعه 
خشونت و اگر در یک جامعه ای اعدام 
ابــزار ایجاد نظم اســت، باید به طور 
جدی در قوانین آن جامعه تجدیدنظر 

کرد.

شما خودتان تصمیم گرفتید مقاومت 
کنید و حتی گفته اید خوشحال اید که 

مقاومت می کنید.
خوشحال واژه درســتی نیست. این 
واژه از گفت وگوی من با یک نشــریه 
سینمایی غیر ایرانی ترجمه نادرستی 
شده اســت. به شــکل دقیق تر باید 
گفت ترجیح مــن مقاومت به جای 
سرسپردگی در برابر دستگاه سانسور 
اســت و این مــرا آرام می کند. برای 
این که اینطور به خــودم وفا دارم. در 
یک زمینه اســتبدادی برای این که 
بتوانید خودتان باشید باید هزینه هایی 
پرداخت کنید. چیزی کــه مرا آرام 
می کند این اســت که تاشم را برای 
نپذیرفتن این ساختار و اصاح شرایط 
انجام می دهم. این تاش است که من 
را به رضایت می رســاند اگرنه، فاصله 
زیادی بین آن چه کــه می خواهم و 

آن چه که هست وجود دارد.

چهارم  بخش  تماشــای  موقع  من 
برای دخترش  باید  مرد  که  داستان 
دالیل تصمیمش بــرای نافرمانی و 
می داد  توضیح  را  بعدی  هزینه های 
فکر می کردم آیا این موضوع توضیح 

دادن دغدغه خود شما نیست؟
 بعد از اولین تجربه زندان باوجود عدم 
میل باطنی ام برای مهاجرت، مجبور 
شــدم از خانواده ام بخواهــم از ایران 
بروند، تا از وحشــت اذیت و آزار آنها 
رها شــوم. اما این راه هم هزینه های 
خودش را داشــت. من و خانواده ام به 
واســطه چند بار ممنوع الخروجی ام، 
روزهــای زیادی از هــم دور بوده ایم. 
رابطــه من و دخترم  تــا حد زیادی 
تحت تاثیــر ایــن دوری قرارگرفته 
اســت. موضوع پیچیده است. باید به 
این پرســش دخترم پاسخ بدهم که 
چرا این انتخاب را داشــته ام. در واقع 
او هزینه چیــزی را داده که خودش 
انتخاب نکرده است. این همان چیزی 
اســت که من بــه آن معترضم. این 
دوگانه عجیب سالهاســت  پرسش 
بزرگ و رنج آوری اســت که پاسخی 

برای آن ندارم.

فیلم »درس های فارسی« 
در برلیناله

 روایتی از جوان یهودی که با ادعای
 ایرانی بودن از هولوکاست نجات می یابد

فیلم »درس های فارسی« روایتی از جنایات نازی هاست که هم لبخند به 
لب می آورد و هم اشکی به چشم. اگر در تیتراژ فیلم یادآوری نشده بود 
که این داستان به ماجرایی واقعی برمی گردد، بعید بود بتوانیم آن را باور 

کنیم.
دویچه وله- فیلم »درس های فارســی« از یک ماجرای دردناک و تراژیک 
شروع می شود اما در لحظاتی رنگی از یک مضحکه بهت انگیز )فارس( به 
خود می گیرد. فیلمساز ناگزیر بوده در تیتراژ فیلم ذکر کند که فیلم بر پایه 
رویدادی واقعی بنا شده است؛ گاهی واقعیت از هر خیالی باالتر است، مثل 

داستان همین فیلم که خواه ناخواه به ایران هم مربوط می شود.
یک جوان یهودی بلژیکی به نام ژیل به همراه گروه بیشماری از هم کیشان 
خود در سال ۱۹۴۲ توسط اشغالگران نازی دستگیر می شود و به اردوگاهی 
در آلمان گســیل می شــود. در اردوگاه کمابیش تمام همراهان او اعدام 
می شــوند، اما او با توســل به یک نیرنگ جان خود را نجات می دهد: در 
لحظه تیرباران ادعا می کند که یهودی نیست، بلکه از خانواده ای ایرانی مقیم 

بلژیک است و رضا نام دارد.
بــا این دروغ »کوچک« او عجالتا جان خود را نجات می دهد، اما این تنها 
آغاز دردسرهایی بزرگ و فاجعه آمیز برای اوست. رئیس آشپزخانه اردوگاه 
افسری به نام کخ است که به دالیلی مایل است پس از پایان جنگ به ایران 
مهاجرت کند. پس آقارضا یا همان ژیل مأموریت می یابد که در قبال زنده 
ماندن و کار در آشــپزخانه اردوگاه، به این افسر سرسخت و بیرحم زبان 
فارسی یاد بدهد، زبانی که طبعا خودش حتی یک کلمه از آن را بلد نیست!
از این پس ژیل هر روز به افســر »فارسی« درس می دهد و افسر کلمه به 
کلمه یادداشــت برمی دارد و از بر می کند، اما ژیل باید هر کلمه را نخست 
خود یاد بگیرد تا در درس های بعدی دچار اشــتباه و تناقض گویی نشود. 
برای نمونه یک بار که برای واژه های »نان« و »درخت« واژه ای یکسان به 

کار می برد، با خشونتی وحشیانه مجازات می شود. 
ژیل در طــول ماه های پیاپی کلمات زبانی ســاختگی و عجیب را جعل 
می کند، نخست خود از بر می کند و بعد به افسر یاد می دهد؛ آنها تا آنجا 

پیش می روند که با هم به همان زبان قابی گفت وگو می کنند.
به تدریج میان جوان یهودی و افســر نازی ماجرایی حیرت انگیز شــروع 
می شــود که دو وجه دارد: ژیل از ســویی به اصطاح افسر را »سر کار« 
می گذارد چون هرآنچه به او می آموزد یاوه است و مسخره، اما از سوی دیگر 
تمام وقت از وحشت به خود می لرزد چون می داند در صورت لو رفتن این 

نیرنگ با انتقام بیرحمانه افسر روبرو خواهد شد.
هیجان بی اندازه فیلم نیز از همین تعلیق و اضطراب مایه می گیرد: تماشاگر 
نیک می داند که بازی خطرناک ژیل نمی تواند آخر و عاقبتی داشته باشد. 
فشاری که بر او وارد می آید، از تاب و توان عادی بیرون است. او هم از فشار 
ذهنی وحشتناکی که متحمل می شود در عذاب است و هم از وحشت لو 

رفتن آرام و قرار ندارد.
در فیلم ابعاد دوگانه این ارتباط به شــکلی تکان دهنده ترسیم شده است. 
هم باهت و ابتذال افسری که با قلدری و خشونت یک جوان را به عذاب 
و مشقتی بیکران کشــانده است و هم قدرت روحی عظیم یک جوان که 

به خاطر حفظ جان خود به تاش و مبارزه ای فوق انسانی دست می زند.
این واقعیت دوگانه از دو سو بر رابطه ای تحمیلی و نامتوازن پرتو می افکند تا 
تاروپود زشت و پلید نظامی غیرانسانی را به خوبی به نمایش بگذارد. نظامی 
که با چنین ددمنشی زندگی میلیون ها انسان را لگدمال می کند و بیرحمانه 
سرنوشت آنها را رقم می زند خود می تواند تا چه حد خوار و زبون باشد و به 

آسانی به مضحکه ای زننده تبدیل شود. 
فیلم »درس های فارسی« محصول مشترک روسیه و باروس و آلمان است 
که در آن زبان های آلمانی، فرانسوی، انگلیسی، ایتالیایی و همچنین زبان 
عجیب و غریبی می شنویم که »فارسی« خوانده می شود. در سکانس ماقبل 
آخر فیلم هم واقعا چند جمله فارسی شنیده می شود. ماجرای مضحکی که 
در مرز ایران پیش می آید ســرانجام به افسر نازی می فهماند آن زبانی که 
در اردوگاه اسیران از ژیل یاد گرفته در واقع »زبان یأجوج و مأجوج« است!
وادیم پرلمن، فیلمســاز اوکراینی تبار کانادا ظاهرا عاقه خاصی به ایران و 
فرهنگ ایرانی دارد. اولین فیلم او به نام »خانه ای از شــن و مه« )۲۰۰۳( 
روایتی از زندگی یک خانواده مهاجر ایرانی اســت که با تاشی نومیدانه 

می کوشد در کالیفرنیا خانه ای از آن خود داشته باشد. 

محمدرضا شجریان
 و کرونای دروغ های 

جمهوری اسالمی

بیمارستان جم، روز سه شنبه ششم 
تازه ترین اطاعیه خود  اســفند، در 
درباره وضعیت جســمی محمدرضا 
شــجریان، خواننده موسیقی سنتی 
ایران، نوشت که »ایشان در حال حاضر 
به دلیل تشدید ترشحات ریوی مجدداً 
ونتیاتور)کمک تنفسی(  دستگاه  به 
وصل شده است، ولی شرایط ریوی، 
قلبی و کلیوی ایشــان پایدار است و 
جهت مراقبت بهتر و بیشتر نیازمند 
ادامه بســتری در بخش مراقبت های 

ویژه هستند.«
از روز جمعه، دوم اسفند، که اخباری 
در چنــد ســایت خبــری مبنی بر 
درگذشت شجریان منتشر و بافاصله 
تکذیب شــد، هنوز برخی، به ویژه در 
شبکه های اجتماعی، بر این باورند که 
دوستداران این هنرمند بزرگ قربانی 

یک »دروغ« شده اند.
خبرگزاری مهر، روز دوشــنبه پنجم 
اســفند، در گزارشــی درباره تجمع 
مردم مقابل بیمارســتان جم نوشت: 
»دوســتداران شــجریان به دکتر و 
رئیس بیمارســتان و حتی به پسر و 
دختر خود شجریان هم اعتماد ندارند 
و فریادهــای دروغگو دروغ گوی آن ها 
فضای مقابل بیمارســتان جم را پر 

می کند.«

خبرنگار مهر ادامــه داده: »آن ها به 
واقع معتقدند که شجریان فوت کرده 
اما حکومت به هر دلیلی نمی خواهد 
آن را اعام کند، و همه این افراد هم 
یا دست نشانده حکومت  بازی خورده 
هستند که در حال نقش بازی کردن 

هستند.«
این تردیدهای بی ســند فعاً در حد 
همان تردیــد اســت. اطاعیه های 
رســمی، به ویژه اظهــارات همایون 
شجریان، برای رسانه ها حجت است 
و وقتی این »شایعه ها« تکذیب شده، 
دیگر جایی برای بحث درباره وضعیت 
جســمانی محمدرضا شجریان باقی 

نمی ماند.
اما مســئله بی اعتمادی مردم ایران 
فقط مربــوط به اخبار اخیــر درباره 
محمدرضا شجریان نیست. فارغ از این 
موضوع خاص، این پرسش حتی برای 
رسانه های حکومتی و برخی کاربران 
حزب اللهی در رســانه های اجتماعی 
مطرح است که دلیل رواج و عمق این 
بی اعتمادی به ویژه نسبت به حکومت 
و رســانه های حکومتــی در میــان 
ایرانیان چیســت و چرا به هر آن چه 
پیرامون شان می گذرد، مشکوک اند و 

به دیده تردید می نگرند؟
پاسخ را قطعاً باید در تجربه ۴۱ سال 

اخیر جســت وجو کرد که جمهوری 
اســامی، از همــان بدو تأســیس، 
»دروغ« را به ابزاری برای حکومتداری 
تبدیل کرد و به مرور زمان در کاربرد 

آن بی پرواتر نیز شده است.
از شعارهای زیبا اما دروغ  در سال های 
اول انقــاب گرفتــه کــه منجر به 
اعدام های سیاسی و سرکوب اجتماعی 
شد، تا پنهانکاری ها در زمان جنگ که 

جان هزاران هزار نفر را گرفت.
خاطره اکبر هاشــمی رفســنجانی 
در مجلس خبرگان هــم که زمینه 
رهبر شــدن علی خامنه ای را فراهم 
کرد، بعداً از ســوی بسیاری »دروغ« 
خوانده شــد. هم چنان کــه در زمان 
ریاست جمهوری اش مشهور بود هرگاه 
در پاســخ به سؤالی مکث می کند یا 
زبانش را به پشــت یکی از لپ هایش 
می رســاند و می چرخانــد، در حال 
خریــدن زمان بــرای پرداختن یک 

»دروغ« دیگر است.
از ابتدای جمهوری اسامی تاکنون، 
هیچ پرونده سیاسی یا اقتصادی که 
حکومت یکی از متهمان آن بوده، به 
سرانجام نرسیده است. حتی در دوران 
هم  خاتمی  محمد  ریاست جمهوری 
که نقش وزارت اطاعات در قتل های 
زنجیره ای افشــا شد، هیچ گاه پرونده 

این قتل ها عادالنه بررسی نشد.
ایــن  نیــز  در دوران احمدی نــژاد 
»دروغ گویی« نه تنها اســتمرار یافت 
که گسترده تر و عمیق تر شد. از ارائه 
انواع آمارهای اقتصادی دروغ تا انکار 
هولوکاســت که جهان را ترساند، تا 
انکار وجود همجنســگرایان در ایران 
و یــا کاغذپاره دانســتن تحریم های 
بین المللــی. اساســا شــعار »دروغ 
ممنوع« به شــعار مخالفان او در دور 
دوم انتخابش در سال ۸۸ تبدیل شد.

در دوره حسن روحانی نیز که اساساً 
»روحانی ســنج«ها به ندرت ســمت 
راســت و درستی را نشان داده است. 
ســال های پایانــی دوره روحانی اوج 
بی اعتمــادی عمومــی و فراگیر به 
از  حکومت جمهوری اسامی است؛ 
دروغ ها دربــاره افزایش بهای بنزین 
گرفته تا جزئیات سرکوب اعتراضات، 
شمار کشته شدگان، اعترافات دروغین 

و... .
فاجعه سرنگونی هواپیمای اوکراینی 
با موشــک های سپاه پاســداران هم 
تجسم آشــکار »دروغ نظام مند« در 
جمهوری اســامی بود؛ دروغی که 
همچنان ادامه دارد و با وجود برعهده 
گرفتن مسئولیت این فاجعه از سوی 
سپاه، تناقض های اظهارات مقام های 
سپاه و حکومت همچنان کم نیست. 
جعبه های ســیاه هم تاکنون ظاهراً 
برای تضمین همیــن دروغ گویی در 

ایران باقی مانده است.
انتخابــات یازدهمیــن دوره مجلس 
شــورای اســامی هم آخرین حلقه 
از »دروغ انتخابــات« در جمهــوری 
اسامی اســت. اگر این دروغ تا این 
دوره، با ایجاد فضــای رقابتی کاذب 
تا حدودی خریدار داشــت، بر اساس 
آمارهای خــود دولت که تازه به نظر 
می رسد دو روز طول کشید تا به نفع 
حکومت پروار شــد، بیش از نیمی از 
مردم ایران هیچ اعتمــاد و باوری به 
انتخابات در جمهوری اسامی ندارند.

ایران  قرار گرفتن جمهوری اسامی 
در لیســت ســیاه اف ای تــی اف، یا 
شــیوع  درباره  ضدونقیض  آمارهای 
کرونا در ایران، گواه دیگری بر استمرار 
»دروغ گویی«های جمهوری اسامی 
در حوزه هــای اقتصادی و ســامت 

جامعه است.
در این شرایط است که عده ای مقابل 
بیمارســتان جم جمع می شوند و به 
»دروغ« اعتراض می کنند، که می توان 
آن را نمادی از اعتراض به دروغ هایی 
تلقی کرد که در چهل سال گذشته، 
امنیت شغلی، روانی، فکری و حیت 

جانی شان را به خطر انداخته است.
خود محمدرضا شجریان هم در این 
ســال ها بارها هدف برخی دروغ های 
جمهوری اســامی بوده است. مثًا 
در ماجرای پخش نشــدن »ربّنا« از 
صداوسیما، در گفت وگویی تأکید کرد: 
»ربّنا متعلق به من نیست، متعلق به 
مردم است... حاال اگر اقتضای سیاست 
است که صدای من را به هیچ صورتی 
پخش نکنند، خودشان می دانند ولی 
دروغ نگویند که ربنا را من نگذاشته ام 

پخش کنند.«
اساساً راز محبوبیت مردمی شجریان، 
عــاوه بــر خلق آثــار مانــدگار در 
موسیقی، در همین »نه« گفتن او به 
»دروغ« حکومت است. شجریان گفته 
است: »باید مردم را جدی بگیرید و به 
آن ها احترام بگذارید. نباید فکر کنید 
که مردم نمی فهمند، چون اتفاقاً آنها 
خیلی هم خــوب می فهمند. وجدان 
جامعه بیدار است. ممکن است بخشی 
از جامعه اشــتباه کند، اما خیلی زود 
متوجه اشتباه خود می شود. پس باید 
جامعه را جدی گرفــت و به او دروغ 

نگفت.«

شجریان گفته است: »باید مردم را جدی بگیرید و به آن ها احترام بگذارید. نباید فکر کنید که مردم نمی فهمند، چون 
اتفاقاً آنها خیلی هم خوب می فهمند. وجدان جامعه بیدار است. ممکن است بخشی از جامعه اشتباه کند، اما خیلی زود 

متوجه اشتباه خود می شود. پس باید جامعه را جدی گرفت و به او دروغ نگفت.«

آرش گنونی )رادیو فردا(
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دفتـر حقوقی KM، از وکالی سـابق بامکارتل گولد، با پشـتوانه ۲۲ سـال خدمت به 
جامعـه ایرانـی و برخـورداری از وکالی خبـره، باالتریـن رقم را در ازای خسـارت 

شـما خواهد گرفت. 
جهت اطالعات بیشتر، لطفًا با فرشاد حسین خانی تماس بگیرید. 

 ICBC بــه  از مراجعــه  از هــر تصــادف و قبــل  بعــد   :)ICBC( تصادفــات -
مشــورت بــا مــا بــه نفــع شماســت 

- امــور جنائــی: قتــل، دزدی، رانندگــی در حــال مســتی و مــواد مخــدر، 
و زدوخــورد درگیــری 

- امور مهاجرت
- امور خانواده 

- امور کمپانی ها 
- اعاده حیثیت و خسارت 

- اخراجی از کار بدون دلیل کافی 

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

فرشاد	حسین	خانی	)مشاور	و	مترجم(
Farshad H. Khani (Manager)

Cell: 604-727-4555
E-mail:farshadx@hotmail.com
ساعات	کار:	۹	صبح	تا	۹	شب

                   Barristers and Solicitors
Tel: 604-526-1805  |  Fax: 604-526-8056

www.kinmanmulholland.com
دفتر حقوقی »کی ام« ــ مشاوره اولیه رایگان
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مشاوره اولیه رایگان

Are you an 

Internationally 

Trained Professional

 in need of financial 

support for your 

Foreign Credential 

Recognition?

For more information contact:

778-372-6609 
globaltalentloans@issbc.org
issbc.org/globaltalentloans

Global Talent Loans program 
is delivered in partnership with 

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

Global Talent Loans Program

از شما دعوت مى کنیم 
تا از غرفه ما در بازارچه نوروزى نورت ونکوور،

(یکشنبه 8 مارچ از ساعت 11 صبح تا 6 بعدازظهر)
جشن چهارشنبه سورى و سیزده بدر

 در پارك امبل ساید دیدن کرده
 و در قرعه کشى جوایز شرکت نمایید.

خرید، فروش، اجاره و مدیریت امالك در ونکوور بزرگ

برای دسترسی به لیست امالك موجود برای اجاره به وب سایت ما مراجعه کنید

آیا به دنبال بهترین موقعیت برای خرید ملک هستید؟
آیا درصدد خرید و یا فروش بیزنس فعال هستید؟

آیا  به دنبال پیدا کردن مستاجر هستید؟

با تیمی متشکل از مشاورین باتجربه  و با ارائه سرویس برتردر سرتاسر ونکوور بزرگ،  
شما را در این راه همیاری کرده  و آسودگی خاطر را برای شما فراهم می آوریم.

آیا درصدد فروش ملک مسکونی و یا تجاری خود هستید؟

www.88westrealty.com
 Address: 1370 Marine Drive, North vancouver  Tel: 604-281-1828

لحظه تحویل سال ۱۳۹۹
در ونکوور

پنج شنبه ۱۹ مارچ
ساعت ۸ و ۴۹ دقیقه 

و ۳۷ ثانیه شب
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پزشکی و بهداشت

دندانپزشکی به زبان ساده

دکتر رضا حصیری
دندانپزشک خانواده در مرکز شهر کوکیتالم

توصیه های سازمان بهداشت جهانی 
درباره ویروس کرونا 

 World( جهانی  بهداشــت  سازمان 
Health Organization( در راستای 
آگاهی بخشی عمومی و نحوه صحیح 
پیشگیری از این بیماری، توصیه ها و 
نکات آموزشــی را منتشر کرده است 
که رعایت آنها می تواند به سادگی از 
ابتا به بیماری کرونا برای خود ما و 

دیگران جلوگیری نمایند.

مرتباً دست های خود را بشویید

دست های خود را مرتباً با صابون و آب 
بشویید. اگر دستان تان به زیاد کثیف 
نیست، از مایع ضدعفونی کننده الکلی 

استفاده کنید.
چرا باید دســت ها را شست؟ شستن 
دســت ها بــا آب و صابون یــا مایع 
ضدعفونی کننده الکلی در صورتی که 
اگر ویروس بر روی دست شما وجود 
داشته باشــد، باعث از بین رفتن آن 

می شود.

بهداشت تنفس را تمرین کنید

هنگام سرفه و عطسه، دهان و بینی 
خــود را با آرنج خمیده یا دســتمال 
خمیده بپوشانید، بافاصله دستمال را 
درون سطل بسته رها کنید و دستان 
خود را با مایع ضدعفونی کننده الکلی 

یا آب و صابون تمیز کنید.
چرا؟ پوشاندن دهان و بینی در هنگام 
سرفه و عطســه از شیوع میکروب و 
ویروس جلوگیری می کند. زیرا اگر با 
دستان خود جلوی عطسه یا سرفه را 
بگیرید، ممکن است افراد یا اشیائی را 

که لمس می کنید، آلوده نمایید.

حفظ فاصله با دیگران

حداقل ۱ متر فاصله بین خود و سایر 
افراد، بخصوص افرادی که ســرفه یا 
عطسه می کنند و یا تب دارند، حفظ 

کنید.
چــرا؟ وقتی شــخصی کــه به یک 
بیماری تنفســی آلوده است، مانند 
کرووید-۲۰۱۹، ســرفه یا عطســه، 
قطــرات کوچک حاوی ویــروس را 
پخش می کنــد و اگر خیلی نزدیک 
باشــید، ممکن اســت از راه تنفس 

ویروس به شما منتقل شود.

از لمــس چشــم، بینــی و دهان 
خودداری کنید

چرا؟ دست ها بســیاری از سطوح و 
اشیاء را لمس می کند که ممکن است 
به ویروس آلود باشند. اگر با دست های 
آلوده را به چشم، بینی یا دهان خود 
لمس بمالید، می توانید ویروس را از 
سطح دست به خودتان انتقال دهید.

اگر تب، ســرفه و مشکل تنفسی 
دارید، سریعاً به پزشک مراجعه کنید

چرا؟ هر وقت تب، سرفه و مشکل در 
تنفس داشــتید، الزم است سریعاً به 
دنبال مراقبت های پزشکی باشید، زیرا 
این عائم ممکن است به دلیل عفونت 
تنفســی یا وضعیت جــدی دیگری 
باشد. عائم تنفســی با تب می تواند 

علل مختلفی داشته باشد و بسته به 
تاریخچه و شرایط سفر شخصی شما و 
یا افرادی که با آنها در ارتباط بوده اید، 
به ویــروس کرونا از طریق آنها مبتا 

شده باشید.
به عنوان یک احتیاط عمومی، هنگام 
بازدید از بازارهایی که در آنها حیوانات 
زنده وجود دارد، بازارهای مرطوب یا 
اقدامات  بازار محصوالت حیوانــات، 

بهداشت عمومی را انجام دهید.
از شستن منظم دســت با صابون و 
آب آشــامیدنی پس از دست زدن به 
حیوانات و محصوالت حیوانی اطمینان 
حاصل کنید و از دست زدن به چشم، 
بینی یا دهان اکیداً خودداری کنید. از 
تماس با حیوانات بیمار یا محصوالت 
حیوانی فاسد اجتناب کنید. از هرگونه 
تماس با حیوانات دیگــر در بازار )به 
عنوان مثال، گربه های ولگرد، سگ، 
به  خفاش ها(  پرنــدگان،  جوندگان، 
شــدت جلوگیری کنید. از تماس با 
زباله هــای حیوانی آلــوده یا مایعات 
موجود در خاک یا مغازه ها و امکانات 

بازار خودداری کنید.

از مصرف محصوالت حیوانی خام یا 
پخته نشده خودداری کنید

مصرف گوشت، شیر یا اندام حیوانات 
را با احتیاط انجام دهید تا از آلودگی 
متقاطع با غذاهای پخته نشده، مطابق 
رویه های ایمنی ســالم مواد غذایی 

جلوگیری شود.

اگر احتمــال بدهم مبتال به ویروس 
کرونا هستم، راه تست کردن هست؟

احتمال ابتا به ویروس برای کسانی 
که در تماس با کســی نبوده اند که 
بیمار است، کم است. بیشتر کشورها 
با توجه به عایم بیماری در فرد، سابقه 
سفر و یا زندگی او در منطقه ای آلوده، 
عکس های  ریــوی،  عفونت  وخامت 
پرتونگاری شــده از ریه به این نتیجه 
می رسند که آیا فرد را باید برای کرونا 

آزمایش کنند یا نه.
اگر در معرض تماس نزدیک افرادی 
که آلوده هســتند نبوده اید، احتمال 
ابتای شــما به ویروس کم اســت. 
احتمال اینکه تیم درمانی شما را برای 
یافتن ویروس کرونای جدید تســت 

کنند هم کم است.

اما تســت برای وروس کرونا جدید 
روش  امن تریــن  اســت.  موجــود 
نمونه برداری از ســطح بینی و گلو با 
استفاده از سواب پنبه ای است. سپس 
این ســواب پنبه ای را در کیت هایی 
که مخصــوص انتقال ام بیماری های 
عفونی اســت به آزمایشگاه می برند. 
در آزمایشــگاه از دستگاهی استفاده 
می شود که نام آن PCR است و کار 
آن تکثیــر داده های ژنتیکی ویروس 
 RNA است. این دستگاه یک ملکول
داخــل ویروس  بر ســواب پنبه ای را 
می گیــرد و بارها و بارهــا از روی آن 
کپی می کنــد و آن را تکثیر می کند 
که بتواند تشخیص بدهد که که با چه 

ویروسی طرف است.
البته تست کردن کار آسانی نیست. 
کیت های تســت های ویروس کرونا 
همیشه دقیق عمل نمی کنند. اینکه 
درســت نمونه برداری کرده باشند و 
نمونه را در چند ساعت به آزمایشگاه 
برسانند هم مهم اســت. برای همه 
اینهاست که جامعه درمانگران معموال 
اول از روش های دیگر مانند بررســی 
ســمپتوم ها و تاریخچــه بیماری در 
فرد سعی می کنند به نتیجه برسند 
و اگر کســی واجد شرایط بود کار به 
نمونه برداری با سواب پنبه ای می رسد.

کرونای  ویــروس  برای  درمانی  آیا 
جدید وجود دارد؟

هیچ درمان مشــخصی برای ویروس 
کرونا جدید وجود ندارد. واکسنی هم 
که انسان را در برابر ویروس های کرونا 
محافظت کند وجود ندارد. بیشتر افراد 
مبتا به بیماری پــس از پایان دوره 

بیماری خودشان خوب می شوند.
در عین حال تاش گســترده ای نیز 
برای ساخت واکسن در جریان است، 
چرا که واکسینه کردن بخش بزرگی 
از جمعیت می توانــد مانع همه گیر 

شدن بیماری شود.
سرعت جهش در ویروس های کرونا 
و در نتیجه تغییر در مشخصاتشــان 
برای واکسیناســیون مشکل زا است. 
واکسن ها به دستگاه ایمنی بدن یاد 
می دهند که یک مشــخصه خاص را 
هدف بگیرد. اما تغییرات مرتب باعث 
می شــود که دســتگاه ایمنی نتواند 
عفونت های مختلف را تشخیص دهد.

اولین دندان آسیای بزرگ
 و اهمیت آن در دهان کودکان

اگر از خط وسط دندانی فکین دندان ها را بشمارید، 
ششمین دندان در هر ربع فکی )فک باال و پایین 
در سمت راست و چپ( دندان آسیای بزرگ اول 
یا دندان شش نامیده می شود. این دندان در حدود 
سن شش سالگی و به عنوان اولین دندان دایمی، 
در دهان کودکان رویش می یابد. بدلیل سن رویش 
این دندان، گاهی آن را دندان شــش سالگی هم 

می نامند.
از آنجا کــه والدین انتظار دارند دندان های دایمی 
پس از لق شــدن و افتادن دندان های شیری در 
دهان ظاهر شوند، گاهی متوجه رویش این دندان و 
دایمی بودن آن نمی شوند. گاه زمانی به وجود این 
دندان پی می برند که دندان پزشک هنگام معاینه 
دهان کودکشان، به پوسیدگی اولین دندان آسیاو 

لزوم ترمیم آن اشاره می کند.
حین رویش این دندان در بعضی کودکان ممکن 
است درد خفیفی وجود داشته باشد. علت این درد، 
معموالً التهاب و تورم لثه پوشــاننده دندان نیمه 
رویش یافته اســت که در اثر تجمع ذرات غذایی 
و فعالیت میکروب ها زیر لبه لثه و ضربه ناشــی از 
دندانهای مقابل طی عمل جویدن، ایجاد می شود.

اهمیت دندان شش
اولین دندان آسیای بزرگ، نقش بسزایی در عمل 
جویدن ایفا می کند. همچنین این دندان به عنوان 
راهنمای رویش سایر دندانهای دائمی عمل می کند 
و وجود آن تأثیر مهمی بر شکل طبیعی فک ها و در 

  نهایت زیبایی چهره دارد.

چرا دندان شش، نسبت به ســایر دندانهای دایمی 
آسیب پذیر تر است

۱( محــل رویش این دندان، در پشــت دندانهای 
آسیای دوم شیری اســت و رویش این دندان، با 
افتادن هیچ یک از دندان های شیری همراه نیست. 
متأســفانه بسیاری از والدین به دلیل عدم آگاهی 
از این موضوع، متوجه رویش این دندان در دهان 
کودک خود نمی شــوند وبااین تصور غلط که این 
دندان هم یکی از دندان های شیری است که نهایتاً 
خواهد افتاد، در مورد مراقبت و مسواک زدن این 
دندان مهم که باید تا آخر عمر در دهان باقی بماند، 

سهل انگاری می کنند.
۲( مینا که خارجی ترین الیه تاج دندان را تشکیل 
می دهد، تا دو ســال بعد از رویــش دندان، هنوز 
به بلوغ و اســتحکام نهایی خود نرســیده است 
و مقاومت کافی در برابر اســیدهای تولید شــده 
توسط میکروبهای پوسیدگی زا که دراثر مصرف 

خوراکیهای قندی تولید می شود، ندارد.
۳( کودکان معموالً بدلیل نداشــتن برنامه غذایی 
منظم در منزل، تمایل زیادی به مصرف خوراکیهای 
پوســیدگی زا از قبیل کیک، بیسکویت، شیرینی 
جات، شکات، چیپس و پفک دارند. مصرف مکرر 
ایــن مواد بویژه در فاصله بیــن وعده های غذایی 
اصلی، باعث پوسیدگی زودرس دندان ها از جمله 

دندان شش می شود.
۴( در ســطح جونده دندان شش، معموالً شیار ها 

و فرورفتگی هــای عمیقی وجــود دارد که محل 
مناســبی برای گیرکردن مــواد غذایی و فعالیت 

میکروبهای پوسیدگی زاست.
۵( کودک معموالً تا سن حدود ۸ سالگی، مهارت 
و دقت کافی برای مسواک زدن خوب دندان هایش 

به تنهایی و بدون کمک والدین را ندارد.

توصیه هایی به والدین جهت پیشگیری از پوسیدگی 
دندان های شش کودکان

۱( هر شش ماه یکبار، کودک خود را برای معاینه 
نزد دندانپزشک ببرید.

۲( در حدود سن شش سالگی، با معاینه دوره ای 
دهان کودک خود در منزل، رویش دندان شش را 

تحت نظر داشته باشید.
۳( از زمان رویش دندان های شیری، کودک خود 
را به مسواک زدن روزانه دندان هایش عادت دهید. 
برای کودکان دبستانی، دوبار مسواک زدن دندان ها 
در شــبانه روز، یک بار بعــد از خوردن صبحانه و 
یکبار قبل از خواب توصیه می شود. )تا سن هشت 
سالگی مسواک زدن دندان ها باید توسط والدین و 
پس از آن توســط خود کودک و با نظارت والدین 

انجام شود.(
۴( برای کمک به مقاوم تر شدن می نای دندان در 
برابر پوسیدگی، از ژل ها و دهان شویه های فلوراید 
تحت نظر دندانپزشک برای کودک خود استفاده 
کنید. تا سن شش سالگی باید حداقل هر شش ماه 
یکبار از ژلهای فلوراید در مطب استفاده کرد. پس 
از آن، عــاوه بر کاربرد ژل ها در مطب، می توان با 
نظر دندانپزشک از دهانشویه های حاوی فلوراید در 

منزل هم استفاده کرد.
۵( تا دو ســال پس از رویش دندان شش و قبل 
از پوسیده شــدن آن، کودک خود را جهت انجام 
درمان فیشورسیانت )شیارپوش( نزد دندانپزشک 
ببرید. در صورتی که دندان کودک شما شیارهای 
گیردار و عمیقی داشته باشد، دندانپزشک با کاربرد 
یک مــاده همرنگ دندان، که محکــم به دندان 
می چســبد، عمق این شــیار ها را پر می کند. در 
نتیجه، محل گیر مواد غذایی و فعالیت میکروبهای 
پوســیدگی زا بر روی سطح جونده دندان از بین 
می رود و مسواک زدن این دندان ها بسیار راحت تر 

می شود و از پوسیدگی آن ها جلوگیری می شود.
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تغذیه

مواد الزم: 

بادمجان ۶ عدد
پیاز ۳ عدد

انار )خشک شده( یک دوم پیمانه
رب نارنج ۲ قاشق غذا خوری

شکر ۱ قاشق غذا خوری
زردچوبه ۱ قاشق چای خوری

روغن به مقدار الزم
نمک و فلفل به مقدار الزم

طرز تهیه:

ابتدا بادمجان ها را پوســت گرفته، نمک زده، وسط آن ها را یک برش 
می دهیم و در آب ۲دقیقه ای میجوشانیم و بعد می گذاریم در آبکش 

یک ساعت بمانند تا تلخابش گرفته شود.
سپس در ظرفی مناســب پیازداغ کرده و ، ناردون)انار خشک شده(، 
نمک، فلفل و زردچوبه را با هم مخلوط می کنیم. و شــعله را خاموش 

میکنیم.
بادمجان ها را خشک کرده سپس در شکم بادنجان از مواد آماده شده 
پر کرده و در روغن داغ شــده آنها را سرخ می کنیم تا تمام اطراف آن 

طایی شود.
برای آماده سازی سس آن نیز رب نارنج، شکر، نمک، فلفل و یک پیمانه 

آب جوشیده را به آرامی مخلوط کرده و در کنار بادنجان ها می ریزیم.
ســپس حرارت را مایم کرده و در تابه را می گذاریم تا سس غلیظ و 

بادمجان ها پخته شوند.

نکته:

بادمجان کباب از غذاهای بسیار معروف و خوشمزه مازندران است که 
در سایر استانهای شمالی هم طبخ میشــود این غذا هم سریع آماده 

میشود و هم فوق العاده خوشمزه است.
اگر به ناردون دسترسی ندارید از انار دان شده استفاده کنید.
اگر این غذا در فر پخته شود خوشمزه تر و زیباتر خواهد شد.

برای زیباتر شدن غذا میتوانید بادمجان را با پوست استفاده کنید.
اگر رب نارنج ندارید از رب آلوچه یا رب انار ترش استفاده کنید.

بادمجان کباب )مازندران(

اگر بخواهید کاهش وزن داشته باشید 
میــزان کالری مصرفی روزانه شــما 
به سایز، ســن و سطح فعالیت شما 
بســتگی دارد، ولی کاهــش وزن به 
عواملی بیش از کم کردن کالری نیاز 
دارد، شما باید خوراکی های مغذی را 
انتخاب کنید که گرسنگی تان را رفع 
کرده و عادات غذایی و مقدار کالری 

مصرفی تان را حفظ کند.

محاسبه میزان کالری مصرفی روزانه 
برای کاهش وزن

ما می دانیم که سوزاندن کالری بیشتر 
از آن چیــزی که مصــرف می کنید 
بخشــی از فرمول کاهش وزن است 
ولی تعیین پاســخ این سؤال »چند 
کالری باید بخــورم؟ یا میزان کالری 
مصرفی روزانه ام باید چقدر باشد؟« به 

مقداری فرمول ریاضی نیاز دارد.
قســمت اول معادله تعیین *میزان 
متابولیســم یا سوخت و ســاز پایه 
)BMR( اســت کــه خــود میزان 
کالری ای که در شــبانه روز در حالی 
که کاری به جز استراحت انجام نداده 
باشید را نشان می دهد. هنگامی که 
این عدد را به دست آورید می توانید 
با استفاده از *معادله هریس بندیکت 
Harris Benedict Equation سطح 
فعالیتتان را به این مقدار اضافه کرده 
و میزان کالری ای که باید در طول روز 

مصرف کنید را به دست آورید.
 BMR میــزان سوخت وســاز پایه*
میــزان   :Basal metabolic rate
انــرژی مصرف شــده در این حالت، 
اندام های حیاتی  فقط برای عملکرد 
اســت مانند گردش خــون، تنفس، 
رشــد ســلولی، تنظیم دمای بدن، 
عملکرد مغز و دستگاه عصبی، انقباض 
ماهیچه ها. میزان سوخت وســاز پایه 
شــامل ۶۰ تا ۷۵ درصد از کل انرژی 
روزانه فرد می شود. نرخ سوخت وساز 
پایه تقریباً نزدیک به میزان سوخت و 
 )RMR( ساز بدن در حال استراحت

است.
 Harris معادله هریــس بندیکت *
Benedict Equation: ایــن یــک 
روش برای برآورد میزان متابولیســم 
یا ســوخت و ساز پایه )BMR( و نیاز 
روزانه کیلوکالری فرد است. باید مقدار 
BMR تخمین زده شده فرد در میزان 
سطح فعالیتش ضرب شود. و این عدد 
میزان کالری مــورد نیاز برای حفظ 

وزن فعلی بدن است.
در واقع BMR میــزان کالری مورد 
نیاز برای کســی اســت که در حال 
اســتراحت اســت و فعالیتی ندارد و 
هریس بندیکت میــزان کالری مورد 
نیاز کســی اســت که )با یک میزان 
فعالیت مشخص( می خواهد وزن کم 
کند. پــس از طریق ۲ لینک ذیل به 
راحتی کالری مورد نیاز خود را برای 

کاهش وزن محاسبه کنید.

کالری مصرفی  کاهــش وزن  برای 
روزانه خود را تنظیم کنید

زمانی که BMR و میزان کالری ای که 
در سطح فعالیتی که دارید می سوزانید 
را داشته باشید، می توانید با کم کردن 
میزان کالری دریافتی و افزایش میزان 
فعالیت روزانه تان، افســار از دســت 
دادن وزنتان را به دست بگیرید. طبق 

برآورد دفتر پیشگیری از بیماری ها و 
ارتقاء سامت زنان روزانه به ۱۶۰۰ تا 
۲۴۰۰ کالری و مــردان به ۲۰۰۰ تا 

۳۰۰۰ کالری نیازمندند.
 Melissa به گفته ملیسا ماجومدار
آکادمی  سخنگوی   ،Majumdar
تغذیــه و رژیم غذایــی » زمانی که 
سعی در کاهش وزن دارید زنان نباید 
کمتر از ۱۲۰۰ کالری و مردان کمتر 
از ۱۵۰۰ کالری بدون نظارت پزشکی 
مصرف نمایند، و کسری کالری شما 
نســبت به قبل نباید بیشتر از ۵۰۰ 
باشد.« بسیاری از مردم فکر نمی کنند 
که کالری مصرفی شان خیلی پایین 

آمده ولی در واقع همین طور است.«
 Rebecca اســکریچفیلد  ربــکا 
 Body نویسنده کتاب ،Scritchfield
Kindness می افزایــد، »اگر کالری 
مصرفی تــان را بیــش از حد کاهش 
دهید بدن به حالت گرســنگی رفته 
و باعث می شــود که ولــع خوردن 
بیشتری داشــته باشید که منجر به 

ایجاد اضطراب و پرخوری می شود.«

برای کاهش وزن پیگیر چیزهایی که 
می خورید باشید

در ابتدا مهم اســت کــه دفتر وقایع 
روزانه داشته باشید تا صادقانه هرآنچه 
را که می خوریــد با میزان کالری آن 
یادداشــت کنید. در واقع با داشــتن 
این دفتر شــما می توانیــد به عادات 
غذایی خود پی ببریــد، مانند: زمان 
گرسنگی تان، تأثیر مواد غذایی در سیر 
نگه داشتنتان و...به عنوان مثال، کسی 
که هــر روز حدود ۳ بعدازظهر میان 
وعده می خورد ممکن اســت متوجه 
شود که این کار را فقط از روی عادت 
یا بــی کاری انجام می دهد. داشــتن 
یک گزارش روزانــه از خوراکی هایی 
کــه می خورید همچنیــن می تواند 
عادات ناســالم غذایی شما را آشکار 
کند مثل مصرف کالری بیش از حد 
در یــک وعده غذایی خاص. به گفته 
اسکریچفیلد، » مدت زمانی محدود 
برای ردیابی کالری مصرفی تان تعیین 
کنید- حدود ۳ روز – تا الگوی مصرف 
روزانه تان را به دست آورید. اگر دیدید 

که صبح هــا کم می خورید، ســعی 
کنید مقدار صبحانه تــان را افزایش 
دهید تا جلوی پرخوری شــامتان را 
بگیرید. و همیشه از خودتان بپرسید، 
آیا ایــن روش به من کمک می کند؟ 
اگر شــمارش کالری ها باعث افزایش 
استرستان می شود، پس این روش به 

دردتان نمی خورد.

برای کاهش وزن سطح فعالیت خود 
را ارزیابی کنید

به گفتــه دروچا، »اگــر می خواهید 
کاهش وزن داشــته باشــید، دنبال 
کالــری مصرفی تان  میــزان  کردن 
ضروری است. دانستن سطح فعالیت 
روزانه هم می تواند چشــمانتان را باز 
کند.« اغلب آمریکایی ها روزانه حدود 
۹ ساعت نشسته اند که حتی بیشتر 
از زمانی اســت که در خواب به ســر 
می برنــد. ردیاب های تناســب اندام 
 Fitness )وسیله ای شبیه ســاعت(
trackers و گام شمارهای )وسیله ای 
شبیه کورنومتر که به کمر می بندند( 
Pedometer ساده می توانند به شما 
کمک کنند تعــداد قدم هایی که بر 
می دارید را محاسبه کنید و همین طور 
نرخ ضربان قلبتان را زیر نظر داشته 
باشید. اضافه کردن ورزش های قلبی 
عروقی )ورزش هایی که ضربان قلب 
را باال می برنــد( و تمرین با وزنه هم 
اهمیت دارند چون کالری ســوزی را 

برای کاهش وزن
روزانه چقدر کالری

 مصرف کنیم؟

افزایش داده و نرخ متابولیســم را هم 
باال می برند که به کاهش وزن کمک 
می کنند.با این حال افزایش فعالیت 
لزوماً به معنای باشگاه رفتن نیست. 
بعضی افراد ورزش را به عنوان کاری 
ســنگین می بینند، اگر مشکل شما 
در این اســت می توانید یک فعالیت 
سرگرم کننده پیدا کنید ، مثاً گردش 
به همراه خانواده یا قدم زدن در پارک.

برای کاهش وزن، وزن رؤیایی خود 
را فراموش کنید و منطقی فکر کنید

به گفته پانلــز، وزن رؤیایی خود را 
فرامــوش کنید، بهتر اســت اهداف 
کوچک تر و واقع گرایانه تر داشته باشید.

وقتی که هدفمــان وزن رؤیایی مان 
باشد، یعنی برگشــت به وزن دوران 
دبیرستانمان، در واقع خودمان را برای 
شکست آماده کرده ایم. اگر بخواهیم 
یک کاهــش وزن پایــدار و ماندگار 
داشته باشــیم باید به آن مانند دوی 
ماراتن نگاه کنیم نه یک دوی سرعتی.
به گفته دروچا، »فقــط باید هدفی 
انتخاب کنید که هوشــمندانه باشد 
)دقیــق، قابــل انــدازه گیــری، در 
واقع بینانه،  پذیر،  دســترس/انعطاف 
قابل پیگیری/قابل زمان بندی(. تعیین 
مجدد هدف در حین فرایند کاهش 
وزن به شــما اجازه برآورد پیشرفت 
می دهد. دســتیابی به نتیجه دلخواه 
شما زمان بر است و به وزن شما هنگام 
شــروع و توده عضانی شما بستگی 
دارد، بنابراین برخی افراد یک هفته ای 
نتیجه می گیرند و بعضی افراد ممکن 
اســت ماه ها طول بکشد و نتیجه ای 
نگیرنــد. از یک رژیم غذایی ســالم 
استفاده کنید، فعالیت فیزیکی تان را 
به صورت منظم انجام دهید و صبور 

باشید!«

برای کاهش وزن زیر نظر یک رژیم 
کار  تغذیه  متخصص  یک  یا  شناس 

کنید

در حالی که بعضــی افراد به تنهایی 
قادر بــه کاهش وزن هســتند ولی 
هستند افرادی که برای کاهش وزن 
مشــکل دارند. به گفته دروچا، یک 
متخصص تغذیه می تواند در تعیین 
میزان کالری ای که برای هدف کاهش 
وزنتان نیاز دارید کمــک کرده و به 
شــما در مورد مواد مغذی موجود در 
گروه هایی غذایــی آموزش دهد و به 
صورت جامع شما را تحت نظر گرفته 
و شــما را در جهت سامت و بهبود 

درازمدت یاری دهد.

زرده یا سفیده؟ مساله این است!

 هر چند معموالً پروتئین را به سفیده ی تخم مرغ نسبت می دهند اما هم 
سفیده و هم زرده ی تخم مرغ پروتئین دارند.  سفیده ی تخم مرغ فقط 
کمی بیشتر از ۵۰ درصد پروتئین تخم مرغ را داراست. به طور میانگین، 
ســفیده ی تخم مرغ حدود ۴ گرم پروتئیــن دارد در حالی که زرده ی 
آن بیــن ۲ تا ۳ گرم پروتئیــن دارد. زرده ی تخم مرغ تقریباً ۹۹ درصد 
از محتوای چربی یک تخم مرغ را تشــکیل می دهد و ۵۵ کالری دارد، 
اما ســفیده ی آن فقط ۱۷ کالری دارد. بنابراین، افرادی که می خواهند 
کالری و چربی کمتری مصرف کنند، می توانند فقط سفیده ی تخم مرغ 
را بخورند. اما وقتی شــما فقط ســفیده ی تخم مرغ را می خورید، مواد 

مغذی موجود در زرده ی آن را از دست می دهید.
زرده ی تخم مرغ عاوه بر اینکه منبع اصلی بسیاری از ویتامین ها 
و مواد معدنی اســت، چربی و کلسترول زیادی نیز دارد. یک تخم 
مــرغ بزرگ حدود ۶۳ درصد از کلســترول مورد نیاز روزانه تان را 
تأمین می کند.  مصرف تخم مرغ می تواند بخشــی از یک رژیم غذایی 
سالم باشد، اما کارشناسان توصیه می کنند در مصرف تخم مرغ اعتدال را 
رعایت کنید. اگر دچار بیماری قلبی هستید یا در معرض آن قرار دارید، 
برای میزان مجاز مصرف کلســترول روزانه تان با پزشک مشورت کنید. 
تخم مرغ دست کم ۱۳ ماده ی مغذی دارد و منبع خوبی از پروتئین بوده 

و کربوهیدرات ندارد.
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شکست قوم آوار از ارتش ايران
يگان هاي مرزباني ايران مستقر در حاشيه سيردريا 
در يك جنگ يك روزه كه 22 فوريه سال 560 ميالدي 
روي داد قوم »آوار « را كه در اس���تپ هاي ميان »آلتايي« 
و »تي ان شان« بسر مي بردند و قصد مهاجرت به منطقه 
»فرارود« ايران را داشتند شكست دادند و مسير آنان را به 

سوي اروپا منحرف كردند.
قرارداد تركمنچاي امضاء شد

پس از افتادن دژ لنكران به دست روس ها در يكم 
ژانويه 1828 و پيش از آن شكس���ت نيروهای ايران در 
31 اكتبر 1927 در اصالندوز و بازهم به ترغيب و دسيسه 
دولتمردان لندن، دولت تهران پيشنهاد گفت و گو برای 

ترک جنگ را پذيرفت.
مذاكرات چند روز طول كش���يد، متن قرارداد در 
جلسه 22 فوريه )سوم اسفند( كه در روستاي تركمنچاي 
برگزار شده بود به امضای عباس ميرزا فرمانده نيروهای 
نظامی ايران و ژنرال ايوان پاسكويچ فرمانده نظامی روس 
رس���يد كه مورخان با تفس���ير متن، آن را ننگين ترين 
قراردادی توصيف ك���رده اند كه ايرانيان در طول تاريخ 

حيات وطن خود امضا كرده اند. 
كودتای سوم اسفند 1299 تهران

تيپ قزاق سوم اس���فند1299 تهران را متصرف و 
فتح اهلل اكبر رئيس الوزراء به س���فارت انگلستان كه اين 
دولت خود حامي كودتا بود پناه برد!. و روز بعد  سلطان 
احمدشاه قاجار همراه با صدور اعالميه اي حكم رياست 
الوزرايي سيّد ضياء و س���رداري سپه ژنرال رضاخان را 
صادر كرد. احمدشاه كه با صدور اين دو حكم عمال به 
كودتا تسليم شده بود در اعالميه خود اعتراف به غفلت 
و القي���دي كابينه هاي قبلي و نبود امنيت دركش���ور و 

بالتكلبفي مّلت كرده بود. 
نخستين نشست حزب جمهوريخواه آمريکا

22 فوري���ه 1856 ح���زب جمهوريخواه آمريكا 
نخس���تين نشست خودرا در ش���هر پيتسبورک ايالت 
پنسيلوانيا تشكيل داد. اين حزب در 28 فوريه 1854 با 
هدف مخالفت با برده داری و تمركز اختيارات دولتی در 
واشنگتن و نيز كاهش هزينه های دولت مركزی و... در 
اجتماع شهر ريپان ايالت ويسكانسين پا به عرصه وجود 

گذارد. 
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ز زهد خشك ملولم كجاست باده ناب
كه بوی باده مدامم دماغ تر دارد

ز باده هيچت اگر نيست اين نه بس كه تو را
دمی ز وسوسه عقل بی خبر دارد

كسی كه از ره تقوا قدم برون ننهاد
به عزم ميكده اكنون ره سفر دارد

دل شكسته حافظ به خاک خواهد برد
چو الله داغ هوايی كه بر جگر دارد
حافظ

 سرایه

تظاهرات سياسي در محوطه دانشگاه ممنوع شد
مهندس مصطفي ميرس���ليم، معاون سياسي و 
اجتماعي كشور، در مورد فعاليتهاي انتخاباتي احزاب، 
دستجات و گروه ها، در دانشگاه تهران در گفتگويي 
با اطالعات گفت: دانش���كده اخيراً تبديل به صحنه 
مبارزات سياسي احزاب، دستجات و گروه ها شده بود. 
در حاليكه دانشگاه محل فعاليت هاي علمي و فرهنگي 
براي دانشجويان ميباشد. لذا با مشاوره و صحبتي كه با 
رياست دانشگاه به عمل آمد، به اين نتيجه رسيديم: كه 
براي حفظ حرمت اين مكان مقدس و بدور نگهداشتن 
آن از تمام جنجال هاي سياسي تمام مراسم مربوط به 
گروه  ها، احزاب و دستجات سياسي را كه تاكنون با 
موافقت وزارت كشور و رياست دانشگاه و يا احيانًا 
بدون مجوز در محيط دانشگاه انجام مي گرفت و به 
نظر مي رس���د در آينده كه به علت فرارسيدن موعد 
انتخابات با توجه به شرايط سياسي، مملكت شدت 

خواهد گرفت به محل ديگر منتقل گردد.
اولين جلسه وزرا با رئيس جمهوري

اولين جلس���ه هيات دولت به رياست دكتر 
ابوالحسن بني صدر رئيس جمهوري در محل كاخ 

نخست وزيري بعد ازظهر ديروز تشكيل شد.
در اين جلس���ه كه از ساعت 16 ديروز تشكيل 
شده بود، اكثريت اعضاء هيئت دولت شركت داشتند و 

راجع به مسائل مختلف مملكتي بحث كردند.
الزم به يادآوريست كه اين جلسه اولين جلسه 
هيات دولت پس از انتخاب رياست جمهوري است 

كه جدا از شوراي انقالب تشكيل شد.
امام از بيمارستان مرخص مي شود

دكتر موسي زرگر وزير بهداري در مورد وضع 
مزاجي امام گفت: حال امام خيلي خوب اس���ت و 
ما بي نهايت از پيشرفت ايش���ان در جهت بهبودي 
راضي هستيم در حال حاضر تزريقات كال قطع شده 
و فقط مقداري داروهاي خوراكي مصرف مي كنند. 
وي افزود: استراحت زياد و محيط آرام سبب شده كه 

مقداري چاق شوند. 
دكتر زرگر در مورد زمان مرخص ش���دن امام 
گفت همچنين االن هم امكان مرخص ش���دن امام 
از بيمارس���تان وجود دارد ولي ما به دنبال يك جاي 
مناسب كه مورد قبول پزشكاني كه مي خواهند از ايشان 
مراقبت كنند هس���تيم و اين مكان بايد از لحاظ هوا، 
آفتاب و حتي فضا مناسب و نزديك بيمارستان باشد.

راهپيمايي فردا
هيات موسس شوراي اسالمي رانندگان و كمك 
رانندگان بيكار ط���ي اطالعيه اي اعالم كرد: با اطالع 
و اجازه از ابتداء اتوبان افسريه به طرف بهشت زهرا 
راهپيمايي به منظور ش���كرگزاري و نيايش به درگاه 
خداوند متعال جهت اعاده تندرستي و سالمت امام 
خميني رهبر انقالب اس���المي و اداء احترام بر مزار 
پدر طالقاني و نيز ش���هداء انقالب اسالمي صورت 

مي گيرد.
ورود فيلم هاي خارجي متوقف شد

كليه كارت هاي بازرگاني واردكنندگان فيلم هاي 
سينمايي از ديروز اول اسفندماه 1358 لغو شد.

محمدعلي نجفي سرپرست اداره ترويج و نمايش 
مركز سينمايي سمعي و بصري كشور ضمن اعالم اين 
مطلب افزود: اين تصميم در ادامه حمايت از صنعت 
سينماي ايران و محدود كردن فيلم هاي خارجي به 
دليل بي رويه بودن و تجارتي بودن آنها و در رابطه با 
جلوگيري از ابتذالي كه بالطبع ممكن است دامنگير 
فيلم هاي ايراني ش���ود و به طور كلي توليد سينماي 

اصيل ايراني را متوقف كند گرفته شده است.
آخرين تصميمات در مورد 3 روز ممنوعيت رفت و آمد 

اتومبيل شخصي
طرح س���ه روزه ترافيك بسيج ملي از ساعت 
6 صبح روز ش���نبه در سطح تهران به اجرا درمي آيد. 
با اجراي اين طرح از س���اعت 6 صبح تا 8 بعدازظهر 
ورود اتومبيل هاي ش���خصي به محدوده شهر تهران 

ممنوع است.
امروز اعالم ش���د كه يك س���اعت از مدت 
ممنوعيت رفت و آمد اتومبيل هاي شخصي در سطح 
شهر كاسته ش���ده و اين مدت كه قباًل از 6 صبح تا 
9 شب اعالم شده بود به 6 صبح تا 8 شب تقليل يافته 

است.

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز پنجشنبه 2 اسفندماه 1358 
)برابر با 4 ربيع الثاني، 21 فوریه 1980( نقل شده است

چهل سال پيش در همين روز 
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شکست قوم آوار از ارتش ايران
يگان هاي مرزباني ايران مستقر در حاشيه سيردريا 
در يك جنگ يك روزه كه 22 فوريه سال 560 ميالدي 
روي داد قوم »آوار « را كه در اس���تپ هاي ميان »آلتايي« 
و »تي ان شان« بسر مي بردند و قصد مهاجرت به منطقه 
»فرارود« ايران را داشتند شكست دادند و مسير آنان را به 

سوي اروپا منحرف كردند.
قرارداد تركمنچاي امضاء شد

پس از افتادن دژ لنكران به دست روس ها در يكم 
ژانويه 1828 و پيش از آن شكس���ت نيروهای ايران در 
31 اكتبر 1927 در اصالندوز و بازهم به ترغيب و دسيسه 
دولتمردان لندن، دولت تهران پيشنهاد گفت و گو برای 

ترک جنگ را پذيرفت.
مذاكرات چند روز طول كش���يد، متن قرارداد در 
جلسه 22 فوريه )سوم اسفند( كه در روستاي تركمنچاي 
برگزار شده بود به امضای عباس ميرزا فرمانده نيروهای 
نظامی ايران و ژنرال ايوان پاسكويچ فرمانده نظامی روس 
رس���يد كه مورخان با تفس���ير متن، آن را ننگين ترين 
قراردادی توصيف ك���رده اند كه ايرانيان در طول تاريخ 

حيات وطن خود امضا كرده اند. 
كودتای سوم اسفند 1299 تهران

تيپ قزاق سوم اس���فند1299 تهران را متصرف و 
فتح اهلل اكبر رئيس الوزراء به س���فارت انگلستان كه اين 
دولت خود حامي كودتا بود پناه برد!. و روز بعد  سلطان 
احمدشاه قاجار همراه با صدور اعالميه اي حكم رياست 
الوزرايي سيّد ضياء و س���رداري سپه ژنرال رضاخان را 
صادر كرد. احمدشاه كه با صدور اين دو حكم عمال به 
كودتا تسليم شده بود در اعالميه خود اعتراف به غفلت 
و القي���دي كابينه هاي قبلي و نبود امنيت دركش���ور و 

بالتكلبفي مّلت كرده بود. 
نخستين نشست حزب جمهوريخواه آمريکا

22 فوري���ه 1856 ح���زب جمهوريخواه آمريكا 
نخس���تين نشست خودرا در ش���هر پيتسبورک ايالت 
پنسيلوانيا تشكيل داد. اين حزب در 28 فوريه 1854 با 
هدف مخالفت با برده داری و تمركز اختيارات دولتی در 
واشنگتن و نيز كاهش هزينه های دولت مركزی و... در 
اجتماع شهر ريپان ايالت ويسكانسين پا به عرصه وجود 

گذارد. 

امروز در تاريخ

www.iranianshistoryonthisday.com

قاب امروز

کولوش در مناطق شمالی برای پوشش بام خانه های گالی پوشی  استفاده می شود /عکس از : پویا بازارگرد - مهر

ز زهد خشك ملولم كجاست باده ناب
كه بوی باده مدامم دماغ تر دارد

ز باده هيچت اگر نيست اين نه بس كه تو را
دمی ز وسوسه عقل بی خبر دارد

كسی كه از ره تقوا قدم برون ننهاد
به عزم ميكده اكنون ره سفر دارد

دل شكسته حافظ به خاک خواهد برد
چو الله داغ هوايی كه بر جگر دارد
حافظ

 سرایه

تظاهرات سياسي در محوطه دانشگاه ممنوع شد
مهندس مصطفي ميرس���ليم، معاون سياسي و 
اجتماعي كشور، در مورد فعاليتهاي انتخاباتي احزاب، 
دستجات و گروه ها، در دانشگاه تهران در گفتگويي 
با اطالعات گفت: دانش���كده اخيراً تبديل به صحنه 
مبارزات سياسي احزاب، دستجات و گروه ها شده بود. 
در حاليكه دانشگاه محل فعاليت هاي علمي و فرهنگي 
براي دانشجويان ميباشد. لذا با مشاوره و صحبتي كه با 
رياست دانشگاه به عمل آمد، به اين نتيجه رسيديم: كه 
براي حفظ حرمت اين مكان مقدس و بدور نگهداشتن 
آن از تمام جنجال هاي سياسي تمام مراسم مربوط به 
گروه  ها، احزاب و دستجات سياسي را كه تاكنون با 
موافقت وزارت كشور و رياست دانشگاه و يا احيانًا 
بدون مجوز در محيط دانشگاه انجام مي گرفت و به 
نظر مي رس���د در آينده كه به علت فرارسيدن موعد 
انتخابات با توجه به شرايط سياسي، مملكت شدت 

خواهد گرفت به محل ديگر منتقل گردد.
اولين جلسه وزرا با رئيس جمهوري

اولين جلس���ه هيات دولت به رياست دكتر 
ابوالحسن بني صدر رئيس جمهوري در محل كاخ 

نخست وزيري بعد ازظهر ديروز تشكيل شد.
در اين جلس���ه كه از ساعت 16 ديروز تشكيل 
شده بود، اكثريت اعضاء هيئت دولت شركت داشتند و 

راجع به مسائل مختلف مملكتي بحث كردند.
الزم به يادآوريست كه اين جلسه اولين جلسه 
هيات دولت پس از انتخاب رياست جمهوري است 

كه جدا از شوراي انقالب تشكيل شد.
امام از بيمارستان مرخص مي شود

دكتر موسي زرگر وزير بهداري در مورد وضع 
مزاجي امام گفت: حال امام خيلي خوب اس���ت و 
ما بي نهايت از پيشرفت ايش���ان در جهت بهبودي 
راضي هستيم در حال حاضر تزريقات كال قطع شده 
و فقط مقداري داروهاي خوراكي مصرف مي كنند. 
وي افزود: استراحت زياد و محيط آرام سبب شده كه 

مقداري چاق شوند. 
دكتر زرگر در مورد زمان مرخص ش���دن امام 
گفت همچنين االن هم امكان مرخص ش���دن امام 
از بيمارس���تان وجود دارد ولي ما به دنبال يك جاي 
مناسب كه مورد قبول پزشكاني كه مي خواهند از ايشان 
مراقبت كنند هس���تيم و اين مكان بايد از لحاظ هوا، 
آفتاب و حتي فضا مناسب و نزديك بيمارستان باشد.

راهپيمايي فردا
هيات موسس شوراي اسالمي رانندگان و كمك 
رانندگان بيكار ط���ي اطالعيه اي اعالم كرد: با اطالع 
و اجازه از ابتداء اتوبان افسريه به طرف بهشت زهرا 
راهپيمايي به منظور ش���كرگزاري و نيايش به درگاه 
خداوند متعال جهت اعاده تندرستي و سالمت امام 
خميني رهبر انقالب اس���المي و اداء احترام بر مزار 
پدر طالقاني و نيز ش���هداء انقالب اسالمي صورت 

مي گيرد.
ورود فيلم هاي خارجي متوقف شد

كليه كارت هاي بازرگاني واردكنندگان فيلم هاي 
سينمايي از ديروز اول اسفندماه 1358 لغو شد.

محمدعلي نجفي سرپرست اداره ترويج و نمايش 
مركز سينمايي سمعي و بصري كشور ضمن اعالم اين 
مطلب افزود: اين تصميم در ادامه حمايت از صنعت 
سينماي ايران و محدود كردن فيلم هاي خارجي به 
دليل بي رويه بودن و تجارتي بودن آنها و در رابطه با 
جلوگيري از ابتذالي كه بالطبع ممكن است دامنگير 
فيلم هاي ايراني ش���ود و به طور كلي توليد سينماي 

اصيل ايراني را متوقف كند گرفته شده است.
آخرين تصميمات در مورد 3 روز ممنوعيت رفت و آمد 

اتومبيل شخصي
طرح س���ه روزه ترافيك بسيج ملي از ساعت 
6 صبح روز ش���نبه در سطح تهران به اجرا درمي آيد. 
با اجراي اين طرح از س���اعت 6 صبح تا 8 بعدازظهر 
ورود اتومبيل هاي ش���خصي به محدوده شهر تهران 

ممنوع است.
امروز اعالم ش���د كه يك س���اعت از مدت 
ممنوعيت رفت و آمد اتومبيل هاي شخصي در سطح 
شهر كاسته ش���ده و اين مدت كه قباًل از 6 صبح تا 
9 شب اعالم شده بود به 6 صبح تا 8 شب تقليل يافته 

است.

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز پنجشنبه 2 اسفندماه 1358 
)برابر با 4 ربيع الثاني، 21 فوریه 1980( نقل شده است
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جدول سودوکو

فروردین: صبر شــما در تمــام کارهایی که انجام می دهید بــه نمونه  قابل 
تمجید برای همگان تبدیل شده است. شما با صبر خود توانسته اید بسیاری از 
سختی هایی را که گریبان گیر شما بودند در عرض مدتی کوتاه حل نمایید. فقط 
گاهی با دیدی منفی به زندگی نگاه می کنید. بهتر است دید منفی تان را کنار 

بگذاری زیرا بردباری شما در تمام مسائل پاسخ گوی است.

اردیبهشت: شما مشتاق هســتید که کار جدیدی را آغاز کنید اما هنوز هم 
عاقانه تر این است که انگیزه خود را از این کار ارزیابی کنید. به جای هدر دادن 
وقت و منابع تان در یک معامله با ریسک باال دوباره در رابطه با آن فکر کنید به 

خاطر اینکه شما نمی توانید کاری که قبا انجام داده اید را خنثی کنید.

خرداد :  ممکن است هفته خسته کننده ای را پیش رو داشته باشد، بخصوص 
اگر مجبور باشید همین حاال برای موضوع واجبی تصمیم گیری کنید. مسائل 
و مشکات روی دوشتان سنگینی می کند، اما خوب نیست تا موقعی که چنین 
فشاری روی خود احساس می کنید هیچ تصمیمی  بگیرید. اگر برایتان امکان دارد 

تا هفته آینده صبر کنید.

تیر:  با وجود اینکه شما کارهای زیادی برای انجام دادن دارید، اما ممکن است 
مایل باشــید که رهبری دوســتان تان را نیز بر عهده بگیرید. احتماال متعجب 
می شوید چرا که می بینید چقدر ســریع دیگران رهبری شما را می پذیرند، و 
یکباره هیجان زده می شوید و به این باور می رسید که تنها نیستید. اما مراقب 

باشید که چگونه با آنها ارتباط برقرار می کنید.

مرداد : شــما این روزها  احساس شکست ناپذیر بودن می کنید، اما خوش بین 
بودن بی حساب زیاد به کارتان نخواهد آمد. از سوی دیگر، داشتن اعتقادی سالم 
کافی اســت تا شک و تردید شــما از بین رفته و دوباره به سمت آرزوهای تان 

حرکت کنید. به خاطر داشته باشید، شما نباید با شرایط موجود بجنگید.

شهریور :  شــما بیشتر تمایل دارید که تابع شــخص دیگری باشید و هیچ 
مســئولیتی را در زندگی بر دوش نداشته باشید. اما دیگر زمان آن فرا رسیده 
است که شما نیز وارد صحنه اجتماعی شوید و برای پیشرفت تان، به تنهایی و 
بدون اتکا بودن به شخصی گام بردارید. مهم ترین مسئله این موضوع است که 

یاد بگیرید مشکات تان را خودتان به تنهایی حل کنید.

مهر : ممکن اســت حقیقت به شدت شــما را اذیت کند، اما حقیقت چیزی 
است که بیشتر از هر چیز دیگری باید تازه و آشکار شود. شما به طور کامل از 
چیزهایی که ازشان دوری می کردید آگاهی دارید. باید خیلی حواستان را جمع 
کنید! برای اینکه اکنون اگر آنی و بدون فکر تصمیم گیری کنید صدمات جبران 

ناپذیری می بینید.

آبان : رویاپردازی کردن در مورد ماجراها و خطرات بزرگ برای شما تبدیل به 
سرگرمی دوست داشتنی شده است، اما اگر این رویاها منجر به هیچ چیز نشد 
ناامید و ناراحت نشوید. اینکه رویاهایتان درک شوند یا نه اصا اهمیت ندارد! اما 
خیلی مهم است که آنها را به واقعیت نزدیک تر کرده و با سرعت خیلی زیاد و 

حتی زیادتر از سرعت نور دست به کار شوید.

آذر : شــما در این روزها سر در گم شده اید و نمی دانید باید چه کاری را انجام 
دهید و چه کاری درست است. از درون تان با مشکات زیادی مواجهه هستید. 
شــما فردی هستید که برای شروع یک کار مدام به شخصی احتیاج دارید که 
شما را هل دهد تا پیش بروید. این کار را ترک کنید و از همین امروز استارت 

شروع کارهایتان را بزنید.

دی : شــما از انجام دادن کارهایی را که پشــت سر هم برایتان بوجود می آیند 
خسته شده اید، خوشبختانه، با تمرکز به روی اهداف بلند مدت خود می توانید 
قدر و ارزش لحظه حال را دریابید. بین کارهای که االن در دست انجام دارید و 
کارهایی که قبا شروع کرده بودید تعادل برقرار کنید و اگر طرحی به سرانجام 

نرسید آن را برای مدتی رها کنید.

بهمن : درحالیکه شما سعی می کنید توجهتان را روی چیزهایی که برایتان از 
همه چیز مهم ترند متمرکز کنید، با ضد و نقیض هایی روبرو می شوید. اتفاقات 
زیادی رخ می دهند که شــما را از مســیر اصلی تان دور می کنند. قسمتی از 
مشکل شما مربوط به این می شود که شما نسبت به زمانی که در اختیار دارید 

می خواهید کارهای بیشتری انجام بدهید. 

اسفند : شما سعی می کنید تا جایی که امکان دارد با کمک دیگران به مقصود 
خود برسید، اما نیازهای شما برایتان دردسرساز نیز خواهند بود؛ چراکه شما نیز 
زمانی مجبور می شوید به آن ها کمک کنید. نگران نباشید؛ شما باید قبل از اینکه 

خودتان را در اختیار دیگران قرار بدهید، مرزهایی برای خود تعیین کنید.
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ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را حل کرده و تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله، اسم 
شهر، نام و نام خانوادگي )در ساعت های 8 تا 16:30 روزهای شنبه تا چهارشنبه(  به شماره سامانه 09304740289 پیامك 
نمایند، یک نفر به قید قرعه انتخاب و هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می شود. البته به شرطي كه تنها یک بار پیامک زده 

شود و كدپستي،نشاني و نام نویسنده با دقت نوشته شده باشد. 
توضیح ضروری اینکه با ارسال بیش از یک پیامک نام شما به طور اتوماتیک از سامانه حذف می شود

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

09304740289 پیامك نمایند.
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ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را حل کرده و تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله، اسم 
شهر، نام و نام خانوادگي )در ساعت های 8 تا 16:30 روزهای شنبه تا چهارشنبه(  به شماره سامانه 09304740289 پیامك 
نمایند، یک نفر به قید قرعه انتخاب و هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می شود. البته به شرطي كه تنها یک بار پیامک زده 

شود و كدپستي،نشاني و نام نویسنده با دقت نوشته شده باشد. 
توضیح ضروری اینکه با ارسال بیش از یک پیامک نام شما به طور اتوماتیک از سامانه حذف می شود

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

09304740289 پیامك نمایند.
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اسامی برندگان جدول  3862
1ـ فرشته جباریـ  تهران

2ـ محمد افضلیـ  قم
3ـ بیتا پروینـ  بندرعباس

افقي:
1. تن پوش هواي سرد ـ به كمال رسیدن ـ حفره 

استخوانهاي پیشاني و فك اعلي 
2. پیاپي رسیدنـ  زیاده بر احتیاج

3. پول ژاپنـ  معدنچي به دنبال آن استـ  ضمیر جمع 
مخاطبـ  پسر نوح نبيـ  مروارید درشت

4. دوستانـ  شاه میوه هاـ  یار ویس
5. ضررـ  مخترع تلفنـ  گلي زیباـ  پچ پچ كردن

6. طمع زیادـ  تریبون وعاظـ  طوقـ  مرض
7. دشنامـ  نوعي انگورـ  گماشتگانـ  گرداگرد دهان

8. فلز سرخـ  نفس خستهـ  تلخـ  جانوري از شاخه 
بندپایان با سمي كشنده

9. پایتخت كشور مالتـ  ابزار رسم زاویهـ  واژه نامه، 
كتاب لغت

10. بیرونـ  عدد ورزشيـ  بي عارـ  ضمیر فرانسوي
11. نظیرـ  جنگـ  به حركت درآوردن ـ  بز كوهي

12. پذیرفته نشدهـ  بوي خوشـ  نصفهـ  بوي رطوبت
13. مغازهـ  دانشمندـ  حرف نداـ  سرخ رنگ

14. دشتـ  نامرادـ  دستگاهي در موسیقي ایراني
15. حیواني باركشـ  زائوـ  حرف هشتم یونانيـ  مركز 

سوئیسـ  پس ندادني خسیس
16. فالتي معروف در تبتـ  تغییر یك حكومت به 

كمك نظامیان
17. مهیاـ  چپاولـ  از پهلوانان توراني شاهنامه

عمودي:
1. فصل برگ ریزانـ  سدي در فارسـ  پدر لغت ایران
2. نادر، كمیابـ  كلمه اي در باب احترام به اشخاص

3. مصراعـ  امر پنهانـ  حشره اي موذيـ  تلهـ  از اجزا 
دوگانه بدن

4. سرزمین افراسیابـ  باغـ  كودك تازه به دنیا آمده
5. از اجزا قطار ـ ام الخبائثـ  بها، قیمتـ  پیك كاغذي

6. به نفع اوـ  مخلوق خداوندـ  متضاد مایعـ  اصفهان 
قدیم

7. خط كش مهندسيـ  نامي از الحان موسیقي اصیلـ  
آشكارـ  تهي و خالي

8. وارفتهـ  رودي در اروپاـ  دوستيـ  پول آذربایجان
9. سپهرـ  هم صداـ  ماه دهم میالدي

10. هواي باران زاـ  فزونيـ  آفت گندمـ  تكرار حرف 
اول

11. شگرد كارـ  از تقسیمات ارتشيـ  بهبودي زخمـ  
ناراست

12. اساسـ  شاد شدنـ  غذایي از گوشتـ  شامه نواز
13. عنوان امپراطوران روم باستانـ  آوازدهندهـ  راه 

كوتاهـ  میت

حرف )ت ( چه تعداد است؟
BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زیر نظر: د اود  بازخو

جدول متقاطع
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قاب�ل توجه خوانندگان عزیز:  ب�رای حل جدول متقاطع اعالم تعداد 
حروف درخواس�ت ش�ده در هر شماره به همراه ارس�ال تصویر حل شده 
آن به تلگرام )در ساعت های 8 تا 16:30 روزهای شنبه تا چهارشنبه( یا از 
 طریق پست به آدرس مجله،در  هر شماره ضرورت دارد. البته همراه نام و
 نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده می شوید.

14. بادي مرگ آور ـ پایتخت لبنان ـ روپوش 
زنانه

15. مثل، همتاـ  سربلنديـ  بازيـ  فرزندزادهـ  
مادر

16. كتاب شعرـ  رود معروف جنوب
17. سردار مشهور ایراني عهد اشكانیانـ  كشوري 

آفریقایي به مركزیت داكارـ  مداوا
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16. فالتي معروف در تبتـ  تغییر یك حكومت به 

كمك نظامیان
17. مهیاـ  چپاولـ  از پهلوانان توراني شاهنامه

عمودي:
1. فصل برگ ریزانـ  سدي در فارسـ  پدر لغت ایران
2. نادر، كمیابـ  كلمه اي در باب احترام به اشخاص

3. مصراعـ  امر پنهانـ  حشره اي موذيـ  تلهـ  از اجزا 
دوگانه بدن

4. سرزمین افراسیابـ  باغـ  كودك تازه به دنیا آمده
5. از اجزا قطار ـ ام الخبائثـ  بها، قیمتـ  پیك كاغذي

6. به نفع اوـ  مخلوق خداوندـ  متضاد مایعـ  اصفهان 
قدیم

7. خط كش مهندسيـ  نامي از الحان موسیقي اصیلـ  
آشكارـ  تهي و خالي

8. وارفتهـ  رودي در اروپاـ  دوستيـ  پول آذربایجان
9. سپهرـ  هم صداـ  ماه دهم میالدي

10. هواي باران زاـ  فزونيـ  آفت گندمـ  تكرار حرف 
اول

11. شگرد كارـ  از تقسیمات ارتشيـ  بهبودي زخمـ  
ناراست

12. اساسـ  شاد شدنـ  غذایي از گوشتـ  شامه نواز
13. عنوان امپراطوران روم باستانـ  آوازدهندهـ  راه 

كوتاهـ  میت

حرف )ت ( چه تعداد است؟
BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زیر نظر: د اود  بازخو

جدول متقاطع

پوحل جدولهای شماره 3862 
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45 اطالعات هفتگی        شماره  3874

قاب�ل توجه خوانندگان عزیز:  ب�رای حل جدول متقاطع اعالم تعداد 
حروف درخواس�ت ش�ده در هر شماره به همراه ارس�ال تصویر حل شده 
آن به تلگرام )در ساعت های 8 تا 16:30 روزهای شنبه تا چهارشنبه( یا از 
 طریق پست به آدرس مجله،در  هر شماره ضرورت دارد. البته همراه نام و
 نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده می شوید.

14. بادي مرگ آور ـ پایتخت لبنان ـ روپوش 
زنانه

15. مثل، همتاـ  سربلنديـ  بازيـ  فرزندزادهـ  
مادر

16. كتاب شعرـ  رود معروف جنوب
17. سردار مشهور ایراني عهد اشكانیانـ  كشوري 

آفریقایي به مركزیت داكارـ  مداوا

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
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Licensedتعمیرات لوازم خانگی (امین)

ماشین لباسشوئی، خشک کن،
ماشین ظرفشوئی، یخچال،

اجاق گاز، اجاق برقی،
مایکرو ویو، و ...

داراى جواز رسمى تعمیرات لوازم گازى، و لوازم خانگى

تلفن: 604-773-0096

نقاشی و تعمیرات 
ساختمان

»با قیمت نازل«
604-771-1762

»هدایت« 

شانس اول را  
به هموطنان خود  

بدهید

نــیازمــندیهـا

تافلاستخدام
انگلیسی، فرانسه، اسپانیایی، 

ایتالیایی و فارسی
604-441-7464
778-881-4139

Arman’s Construction Ltd.
بازسازى و تعمیرات ساختمان

حمام و آشپزخانه
نقاشى ساختمان

نصب انواع کفپوش
سرامیک، کاشى، لمینیت

و کلیه امور بازسازى

604-773-6374

نصب و تعمیر 
سیستم های گرمایشی

فرنس، بویلر، شومینه،
Water Tank

لوله کشی سرد و گرم
تجاری و مسکونی

604-833-2869

Sea Shell Alteration

کوتاه کردن شلوار 
از 4,99 دالر

849 West 15th St. (Fell Ave.) 
North Vancouver

604-773-9454   &   604-770-4020

تـدریـس خصـوصــــى
شیمی، ریاضی

توسط: فریده رحمتى
با 20 سال تجربه آموزشى در کانادا

604-949-0201
604-700-5615

کالس نقاشی

زیر نظر: 
 مریم رئیس روحانی

)604( 913-0015

Flat Iron.........................................$20   
Brushing.........................................$20

مانیکور و الك ژل فقط 25 دالر
Manicure & Shellac

کوتاه کردن (خانم ها) .......... 15 دالر
رنگ ریشه ......................... 35 دالر
هایالیت .............................. 60 دالر

کوتاه کردن و رنگ ریشه 45 دالر

بند و ابرو 20 دالر
Natural Hair Treatment...................$15
Natural Face Treatment...................$15

604-219-6202
«نورت ونکوور»

لطفا براى تعیین وقت با ما تماس بگیرید

 Iranian School (Farsi)

مدرسه ايرانيان (فارسی)
شعبه ها:  وست و نورت ونکوور، کوکیتالم و برنابی، پورت مودی، یو بی سی و ریچموند

  	www.iranianschool-farsi.com      (604) 551-9593 تلفن
                    		Iranianschool@hotmail.com

www.iranianschool-farsi.com 
Mailing Address: 2116 W. 35th. Ave. Vancouver, BC, V6M 1J3 

E-mail: IranianSchool@hotmail.com / Tel (604) 261-6564 / Cell (604) 551-9593 / Fax (604) 269-9953

 مدرسه ایرانیان (فارسى)
Iranian School (Farsi)

  شعبه ها:  وست و نورت ونکوور، کوکیتالم و برنابى، 
پورت مودى، یو.بى.سى و ریچموند

www.iranianschool-farsi.com     
Iranianschool@hotmail.com                     

604-551-9593
604-261-6564

3 هفته آگهی 
 در نیازمندی های پیوند

  فقط ۲0 دالر
604-۹۲۱-47۲6

اگر جویای کمک، کارگر، 
کارمند و ... هستید؛  

 آیا وسایل خانه برای فروش 
دارید؟   آیا به سفر می روید، 

جویای همسفر هستید؟ 
 چیزی برای فروش، 

جایی برای اجاره، حرفه  و هنری 
برای عرضه دارید؟

آگهی خود را 
در صفحه پر تردد 

نیازمندی های پیوند 
درج کنید. 

۶۰۴-۹۲۱-۴۷۲۶

مدیریت امالك مسکونى و خدمات اجاره

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

فروزان یزدان

1370 Marine Drive,
 North Vancouver  

مشاوره  رایگان براى تعیین بهاى اجاره ملک شما
بازاریابى و تبلیغات امالك شما براى اجاره

بررسى اعتباري و شخصی متقاضیان اجاره
انتخاب  مستاجر معتبر 

(RTA) تنظیم قرارداد قانونى اجاره
مدیریت ماهیانه واحد اجارى

Forouzan Yazdan M.A.
Licensed Property Manager

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

مدیریت امالك مسکونى و خدمات اجاره

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

فروزان یزدان

1370 Marine Drive,
 North Vancouver  

مشاوره  رایگان براى تعیین بهاى اجاره ملک شما
بازاریابى و تبلیغات امالك شما براى اجاره

بررسى اعتباري و شخصی متقاضیان اجاره
انتخاب  مستاجر معتبر 

(RTA) تنظیم قرارداد قانونى اجاره
مدیریت ماهیانه واحد اجارى

Forouzan Yazdan M.A.
Licensed Property Manager

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

نورت ونکوور، وود کرافت
یک اتاق بزرگ کاما مبله، با اینترنت، 

استخر و سونا،
به یک یا دو نفر اجاره داده می شود.

۱۴۶۵ ۶۰۴-۶۰۰-۵۸۸۶
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بچلر سوئیت کوچک 
با ورودی مستقلدر قسمت پایین النزدل 

در نورت ونکوور از اول ماه مارچ
آماده اجاره می باشد.

ماهیانه ۹۰۰ دالر شامل یوتیلیتی
۱۴۶۵ ۶۰۴-۷۲۱-۴۴۴۵

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
سوئیت یک خوابه، طبقه همکف،

با ورودی مجزا، در کوکیتام سنتر، 
نزدیک به اسکای ترن

ماهیانه ۹۵۰ دالر + یک سوم یوتیلیتی
۱۴۶۶ ۶۰۴-۷۲۷-۷۸۷۴

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجاره
 Esthetician  به یک خانم

آشنا به کارهای ناخن، بند
 و اپالسیون در سالن آرایش
 در نورت ونکوور نیازمندیم.

۱۴۶۵ 604-3۱7-۵۲77
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تدریس ریاضیات
دبیرستان، کالج و دانشگاه
مهندس فریبرز صیادپور

604-396-0372
۱۴۶۷
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آرایش و زیبایی
داریوش                  604-980-5464
مژان                       604-318-5517
ویدا (پوست و لیزر)    604-764-2746
پوست و اپیالسیون     604-364-8416

آموزش رانندگی

آکادمى آریا              778-723-7373
اطلس                     604-537-3525
یوسف                     604-805-7670
ونکو (بهزاد)              604-351-4280
سیامک صالحى       778-995-0000
ونکو درایوینگ اسکول 778-838-1342
604-338-4103                   Canucks
شهرام                   778-772-0269
فرزاد                     604-351-9606
778-896-1420   EZ  UP ON GAS بهروز

حسین وکیلى            604-240-0107
604-710-0550  Green Way محسن
آرمین                     604-441-2226
604-990-0059                   Cyber
604-441-3677  BUCKLE UP فرهاد
مینو (منطقه تراى سیتى)   604-928-2224
جعفرى (تراى سیتى)       604-961-6016
604-857-3070  Maple Driving مدنى

آموزش فارسی
مدرسه ایرانیان        604-261-6564

آژانس مسافرتی

آژانس دى              604-770-1433
رویال تراول            604-770-1750
پرستو تراول            604-945-6002

آموزش هنر

پرویز نزاکتى (آواز)  604-913-3486
باله ملى پارس         778-709-3432
بهمن خسروى (تنبک، سه تار)   604-464-4701
محمد (تنبور)           778-891-1541
على حق بین (پیانو، ارگ) 604-649-9744
دکتر منشورى (پیانو، ارگ) 604-990-9903
نیما قائمى (سنتور، دف)    604-771-6565
مهردخت مهیج (سه تار) 604-377-0870
سیمین ایران منش (نقاشى) 778-238-2142
جمال طبسى نژاد (طراحى، نقاشى) 778-388-2498

اشرف آبادى (تار، سه تار) 604-375-1272
محمد خرازى (گیتار) 604-551-3963
جمال صلواتى (آواز)  778-919-1672
انوشیروان (تار و سه تار) 604-760-2937
مهتاب حقیقى (پیانو، آواز) 604-365-4714

سروش شاه محمد (ویلن) 604-368-5123

اتومبیل (تعمیر)
مکانیکى سیار بهروز     604-828-6589
اتو چک آپ             604-472-1544
604-931-4444(Frontech) مهندس چیت ساز

امور کنسولی

الهه سادات آل احمد 604-924-9477
یونکس                   604-987-1413
على فراستى           604-839-9938

استودیو ضبط و صدابرداری

پژواك                     604-464-4701

چاپ و انتشارات
کاپیز دیپو                604-990-7272

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

بیمه
رضا مصبریان          604-984-7715
حمید علیزاده          778-688-8774
زینا نورى (انواع بیمه)     604-838-3513

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

تعمیر لوازم خانگی
اطلس                     604-277-8643
امین                       604-773-0096
حسن منوچهرى        604-719-4925
سعید                           604-346-8925

تفریحات

شدو دى جى            604-987-9855
سیامک (شعبده باز)  778-558-7080
یونیورسال دى جى   604-551-8883
فریبرز                     604-839-0909
همراز                      778-388-4248

جواهری
ساعتچى اندساعتچى   604-685-5625

خدمات ارزی
رویال                      604-988-1070
سلوکى                   778-389-7615
حافظ                      604-984-4445
ملت                       604-770-0447

خدمات ساختمانی
منصور خرسندى      604-258-8656
رضا مرادیان            778-862-2528
آرمان                      604-773-6374 
منوچهر                   604-761-7745
کاشیکارى (مهرداد)   604-999-1562
آریا                         778-882-0936

   604-726-7434 Renovation (کیوان)
پویان                     778-322-0845 
کامى                      778-385-7059

امین                       604-781-7778   
خدمات بتون تاج     604-537-4943

دفتر اسناد رسمی

دندانپزشک

رضا حصیرى           604-552-8884
الدن کرامتى            604-980-7474
توران ایزدى یار       604-734-2114

رادیو

فارسى زبان ونکوور    778-709-9191

سازمان های اجتماعی

کلیساى مسیح             778-859-0985
مرکز خانواده نورت شور      604-988-5281
سازمان موزائیک      604-254-9626
نورت شور مالتى کالچرال    604-988-2931
واحد بهداشت نورت شور    604-983-6700
  604-590-4021             ISS of BC
فدراسیون پناهندگان    604-727-8986
گردهمایى بزرگساالن  604-683-0530
بنیاد ایرانیان مسلمان   604-688-3545
اتحادیه ایرانیان       604-726-1650
بنیاد ایران و کانادا    604-696-1121
انجمن فرهنگى آذربایجان 604-505-4472

شوفاژ، آبگرمکن، لوله کشی

لوله کشى حمید        604-307-1221
تاسیسات مو           604-603-2657
اینتگرال                  604-728-0099
فرنس و شومینه      604-562-2530
911 فرنس، بویلر   604-996-2727
778-317-9566          Advantage
مجید                      604-961-3840
فرزین                    604-512-3783
604-723-0171     Satrap فرنس
لوله کشى و گرمایش  604-537-8312
لوله کشى (نوید)     604-561-7756

بهزاد                      778-834-6267

طراحی وب سایت

کامپ اکسپرس       604-512-3268

عکاسی و فیلمبرداری

حمید زرگرزاده         604-925-6800
تله ویدئو                 604-980-6874
یونکس                   604-987-1413
حمید                      604-358-7060
lovephoto.ca

فال قهوه و ورق

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

فروشگاه  مواد غذایی

دانیال                      604-669-6766
پارس                     604-988-3515
رز مارکت                604-472-0049
افرا                        604-987-7454

کپیالنو مارکت          604-971-5999

قنادی
رکس                      604-973-0119
گلستان                   604-990-7767

گل فروشی
گلباران                    604-987-1413

مشاور امالك

مجید طالبى             778-558-8272
فرشته رحیمى         778-893-2275
مهرناز کاووسى      604-779-4146
على فراستى           604-839-9938

مشاور امور مالی و حسابداری

مسعود ابراهیمى      604-783-6097
آکادین (ناصر وحیدى)  604-980-2015

حسابدارى صبا        604-461-1661
بیژن جمشیدى       604-990-8292
حسابدارى عزیزى  778-340-7704
604-351-4771  Liberty Tax تدبیر
شیرین مشیرفاطمى  778-989-5280

موکت شویی

شاهین                    604-945-7539
رنگین کمان            604-617-7164
ونکوور کلینینگ       604-763-3415

نشریات
پیوند ونکوور            604-921-4726
شهروند بى سى       778-300-4414
دانستنیها                778-340-8887
فرهنگ بى سى         778-279-4848
دانشمند                  604-770-3570
فرهنگ ما                604-563-9600

مشاور وام

کامبیز مهین سا        604-250-0202
پریوش وفایى         604-876-1312
الهام معظمى         604-773-0298

بهروز کاهکش        604-889-4349

ورزش

پیکان (فوتبال)        604-318-5090
هاکز (فوتبال)          604-936-6464
604-990-8292  TSSA مدرسه فوتبال

مشاور امور مهاجرت

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

وکالت دعاوی

فرشاد حسین خانى  604-727-4555
رامین ژوبین            604-440-9562
هما یحیوى            604-620-9598 

بیژن احمدیان      604-227-6000

فرش و خدمات وابسته
حسین دلیرى          604-986-8585

فهرست مشاغل،
خدمات

و نیازمندی ها

مهد کودك

آرزو (وست ونکوور)          604-787-9314
Cypress Park Preschool

 Full day  پیش دبستانى - 4 تا 6 ساعت
Paulin Johnson Preschool

 Full day  پیش دبستانى - 4 تا 6 ساعت
__________________________
آلتامونت (وست ونکوور)    604-922-3435
Durant (کوکیتالم)      604-724-6555

تدریس خصوصی-تقویتی

604-839-0244                     (K-12) کپیالنو
مهندس ابریشمى    604-724-4592
امتیازى  604-710-9602 دکتر حسن 
(ریاضى)  778-895-5040 عرفان  مهندس 
(ریاضى، شیمى) 604-949-0201 رحمتى  فریده 
استاد خیام              604-904-8881
مهندس فیروزى      604-727-4883
بیولوژى) 778-862-4035 (شیمى،  پریسا فرمند 
604-764-8810 فیزیک)     (ریاضى،  ُدر  مهدى 
778-227-8771 علیرضاعشقى(ریاضى) 
دروس)    604-816-8360 (کلیه   Elite
604-727-5960 شیمى)   ) لطفى زاده  مونا 
778-888-2123 فیزیک)  (ریاضى،  بیات  دکتر 

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

باربری ، حمل و نقل

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

   

شیشه اتومبیل
604-460-0490    Auto Glass

بازرسی فنی  ساختمان

امیر اخالصى          604-518-0078
سعید فاضلى پور     604-512-1682
دکتر امیر به کیش   604-500-0303
مهندس صانعى     778-708-0520

کتایون روحانى        604-988-5556
فریبرز خشا             604-922-4600
نیلپر هنرور              604-230-9767
حسین کاموسى       604-986-5005
یونکس                   604-987-1413
فراستى (گواهى امضا)   604-839-9938

کامپیوتر
حمید                       604-506-8319
 778-918-2815  (Apple ،نرم افزار) سبز

اجاره وسایل جشن ها

604-436-1418  Parallel Rentals

مشاور استخدام
فرید غروى زاد        778-713-2494

دفتر ازدواج و طالق شرعی

مرکز امام على (ع) 604-715-7712
على فراستى           604-839-9938

دفتر ازدواج رسمی
یونکس                   604-987-1413
على فراستى           604-839-9938

وکالت پناهندگی
رامین ژوبین            604-440-9562

قفل و کلید

604-773-7375                  Tidey

تعمیردرب گاراژ

778-773-8012        Craftsman

* طراحى  * نجارى   * کابینت نوسازى و تعمیرات ساختمان
* در وپنجره * کاشى کارى 

* نقاشى  * نصب انواع کفپوش
* دراى وال * برق و لوله کشى

* مسکونى کردن زیرزمین 
* نوسازى حمام و آشپزخانه

      Fence و Deck ساخت و نصب *
* اخذ پروانه و جواز از شهردارى

منوچهر 604-761-7745

«داراى تمامى بیمه هاى کارى و ساختمانى»

با تجربه کار در کانادا از سال 1988

ساختمان هاى مسکونى و تجارى

عضو 5 ستاره

فرزندان خود را از سنین کودکى با موسیقى آشنا سازید

604-551-3963

تدریس خصوصى گیتار
توسط محمد خرازى

(لیسانس موسیقى از کانادا)
با بیش از 30 سال سابقه تدریس

(604)500-7361

آموزش
مجسمه سازى

توسط:  
پروانه رودگر
فارغ التحصیل از ایتالیا

BC 44357 دفتر رسمی ازدواج

براى تعیین وقت حضورى با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

داراى مجوز گواهی امضاء رسمی-  از دواج شرعى وکانادایى- 
طالق شرعى- امور کنسولى و وکالتنامه های online سایت دفتر 
حفاظت با تائید امضاء -  مشاوره در امور مهاجرین -دعوت نامه - 

PR Card, Citizenship, Sponsorship  وصیت نامه

ع��رضا  �ا��ی

604-839-9938  
عضو رسمی 

نظام مهندسی
 ایران و آمریکا

کالس فارسی  رایگان  
هر جمعه از ساعت  ۵ تا 6 بعدازظهر   در کتابخانه  میپل ریج 

برای اطالعات بیشتر با خانم اعظم  تماس بگیرید. 
  604-۹44-۹677

 akaveh9@hotmail.com  

شرکت  ساختمانی
Home Floor Decor

 نوسازی ساختمان
نوسازی حمام وآشپزخانه

 انواع کفپوش (چوب، لمینیت، موکت، کاشی،...)
ساخت و نصب کابینت

درای وال

License, Warranty, Insurance and WCB

مسکونی کردن زیرزمین
 لوله کشی و برق

604.781.7778 (امین)
www.HomeFloorDecor.ca
Info@HomeFloorDecor.ca

نقاشی ساختمان
انواع پرده
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از مجموعه کارهای خوش نویسی رامین مهجوری دیدن کنید

Ramin Mahjouri ramin mahjouri - art gallery

از مجموعه کارهای خوش نویسی 
رامین مهجوری دیدن کنید

Ramin Mahjouri

ramin mahjouri - art gallery

18TH ANNUAL DRS FEREIDOUN AND KATHARINE MIRHADY  
ENDOWED LECTURE IN IRANIAN STUDIES

MODERATED BY DR. DANIEL AHADI 
(SCHOOL OF COMMUNICATION)

THE POLITICS OF PARODY:  
A CONVERSATION WITH  
HADI KHORSANDI AND   
DR. MOSTAFA ABEDINIFARD

SUNDAY, MARCH 1, 2020   •   2:00 PM 

SIMON FRASER UNIVERSITY, VANCOUVER CAMPUS  
(FLETCHER CHALLENGE THEATRE, HCC 1900)
515 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER BC

Hadi Khorsandi is a renowned Iranian poet and satirist. For decades he has 
moved worldwide audiences to laugh and ponder the social, cultural, and 
political challenges they face. He is the author of several books including The 
Suspect Diaries of Alam(2018), a parody of the Diaries of Alam and the legacy 
of Mohammad Reza Pahlavi. He will talk about his life’s work and his latest 
book project, which turns to the counsel of Ruhollah Khomeini. 

Dr. Mostafa Abedinifard (Department of Asian Studies, UBC) is an expert on 
satire in modern Iran. 

Book purchase (cash) and author signing available

www.sfu.ca/history/events

نه دفن، نه سوزاندن
کودی که از تکان دادن جسد انسان تولید می شود

ک شرکت آمریکایی درباره جزییات 
علمی تولید »کود انسانی« و فواید آن 

برای محیط زیست توضیح داد.
یک تحقیق مقدماتی روی بیمارانی 
که داوطلبانه اجازه دادند پس از مرگ 
از اجسادشان استفاده شود، نشان داد 
بافت نرم بدن طــی ۳۰ روز کامل و 

ایمن تجزیه می شود.
شرکت »ریکامپوز« مدعی شد که این 
فرآیند در مقایســه با مراسم تدفین 
ســنتی یا سوزاندن مردگان، از تولید 
بیــش از یک تن کربــن جلوگیری 
می کند. این شرکت نخستین تولید 
کود انســانی خود را فوریه ۲۰۲۱ در 

واشنگتن عرضه می کند.
کاترینا اسپید، بنیانگذار و مدیر اجرایی 
شــرکت »ریکامپوز« در مصاحبه ای 
اختصاصــی به بی بی ســی گفت که 
نگرانی در مورد تغییرات اقلیمی باعث 
شده افراد زیادی به این موضوع عاقه 
نشان دهند:»تا به حال ۱۵ هزار نفر 
مشترک خبرنامه ما شده اند و قانونی 
شدن آن برای نخستین بار در ایالت 
واشــنگتن با همکاری هر دو حزب 
انجام شده است. وضعیت اضطراری 
تغییرات اقلیمی و آگاهــی افراد در 
مورد واکنش درست، موجب پیشرفت 

سریع این پروژه شد«.
این تحقیق علمی فرایند تولید کود 
انسانی، که شــرکت »ریکامپوز« آن 

را کاهش طبیعــی ارگانیک نامیده، 
در نشست پیشــرفت های علمی در 
نشســت اتحادیه آمریکایی پیشرفت 
علم در سیاتل مورد بحث قرار گرفت.

کاترینا اســپید، در یکــی از معدود 
مصاحبه هایش از زمان اعام جزییات 
این پروژه به بی بی سی گفت، ۱۳ سال 
پیش که ۳۰ ساله بود و به میرایی خود 
اندیشــیده و به فکر این پروژه افتاده 
اســت:»کره زمین در طول حیاتم از 
مــن حمایت کرده و مــن زمانی که 
بمیرم باید بقایایم را به آن اهدا کنم. 

این خیلی منطقی و زیباست«.
خانــم اســپید درباره تفــاوت بین 
فرایند هــای »تجزیــه« و »تجزیــه 
مجدد« توضیــح می دهد. به گفته او 
تجزیه زمانی اتفاق می افتد که جسد 
روی زمین قرار دارد ولی تجزیه دوباره 
وقتی است که جسد زیر خاک می رود.
به عقیده او کاهش طبیعی ارگانیک 
اجساد در مقایسه با سوزاندن از تولید 
۱۴۰۰ کیلوگرم کربن و نشــر آن در 
جو جلوگیری می کند. او معتقد است 
این روش از مراسم تدفین سنتی که 
در آن تابوت ساخته و حمل می شود 
بهتر است: »این افراد می خواهند که 
مردنشان با شیوه زندگیشان مطابقت 
داشته باشد و به همین دلیل به این 

روش عاقه نشان می دهند.«
فرآینــد جســد داخــل  ایــن  در 

محفظه های  شیشه ای بزرگ به همراه 
تراشــه های چوب، یونجه و علف قرار 
داده می شود تا میکروب ها بتوانند آن 
را تجزیه کنند. جسد مدام داخل این 

محفظه چرخانده می شود.
۳۰ روز بعد، بقایای جسد به اطرافیان 
تحویل داده می شــود تــا آن را پای 

گیاهان و درختان بریزند.
گرچــه این فرآینــد در ظاهر خیلی 
ســاده و سرراســت به نظر می رسد 
اما تحقیقات علمی برای رسیدن به 
یک تکنیک کامل چهار ســال طول 
کشید. به این منظور خانم اسپید از 
پروفسور لین کارپنتر باگ، کارشناس 
خاک کمک گرفت. در ایالت واشنگتن 
تجزیه و تبدیل جسد حیوانات اهلی 
به کود رایج اســت. چالش پروفسور 
کارپنتر باگ این بــود که بتواند این 
فرایند را برای انســان به کار ببرد و 
از امن بودن آن برای محیط زیســت 

مطمئن شود.
در تحقیقات ابتدایی او شش داوطلب 
پیش از مرگ اجــازه این تحقیق را 
روی جسدشــان داده بودنــد. خانم 
اسپید گفت این تحقیقات بار عاطفی 
شدیدی برای او و همکارانش داشته 
اســت: »همــواره از حــال هم خبر 
واکنش  بدنمــان  ولی  می گرفتیــم 
متفاوتی نشان می داد. من تا چند شب 
نمی توانستم درست بخوابم و اشتهایم 
کور شده بود. این عکس العمل طبیعی 
بدن من در این شــرایط ســخت و 

ناراحت کننده بود.«
این  بــاگ در  پروفســور کارپنتــر 
تحقیقات متوجه شد که دمای بدن 
در حین تجزیه برای مدت مشخصی 
به ۵۵ درجه ســانتیگراد می رسد. او 
می گوید: »ما به این نتیجه رسیدیم 
که در این دمای باال بسیاری از داروها 
و ارگانیسم های عامل مریضی تخریب 

می شوند.«
شرکت ریکامپوز فعالیت تجاری اش را 
اواخر سال ۲۰۲۰ آغاز می کند. همه 
می توانند از این ســرویس اســتفاده 
کند ولی ایــن فرآیند فقط در ایالت 
واشــنگتن آمریکا قانونی اســت. در 
حال حاضــر ایالت کلورادو هم قانون 
اجــازه کاهش طبیعــی ارگانیک را 
بررســی می کند. خانم اسپید اعتقاد 
دارد که این سرویس بزودی در سایر 
ایالت های آمریکا و در کشورهای دیگر 
هم قانونی شده ودر اختیار عموم قرار 

می گیرد.
او می گویــد: »امیدواریــم که بعد از 
ارائه این سرویس در واشنگتن، سایر 
ایالت ها هم از آن اســتفاده کنند. ما 
درخواست های زیادی از بریتانیا و سایر 
کشورها دریافت کرده ایم و امیدواریم 
بزودی شعبه های خارجی خود را در 

سایر نقاط دنیا افتتاح کنیم. «

کشف آنتی بیوتیک های بسیار قوی
 با استفاده از هوش مصنوعی

بی بی ســی- پژوهشــگران می گوینــد با اســتفاده از هــوش مصنوع 
آنتی بیوتیک هایی بسیار قوی کشــف کرده اند که می توانند بر برخی از 

باکتری  های مقاوم موثر باشند.
این پژوهش در دانشگاه ام آی تی در آمریکا صورت گرفته و برای اولین بار با 
»رها کردن هوش مصنوعی در کتابخانه دیجیتال ترکیب های شیمیایی« 

ترکیب آنتی بیوتیک های جدید کشف شده است.
آزمایش های صورت گرفته نشــان داده اســت که ایــن ترکیب جدید 
 Acinetobacter می تواند طیف وسیعی از ســویه های باکتری از جمله

baumannii و Enterobacteriaceae را نابود کند.
این دو باکتری از جمله سه باکتری ای هستند که سازمان بهداشت جهانی 
به خاطر مقاومتشــان در برابر آنتی بیوتیک های معمولی آنها را »بحران 

ساز« توصیف کرده است.
یکی از پژوهشگران این طرح، استفاده از چنین روشی را در عرصه کشف 
آنتی بیوتیک ها بی سابقه دانست و گفت آنتی بیوتیک جدید از قوی ترین 

آنتی بیوتیک هایی است که تاکنون کشف شده است.
مقاومــت یک باکتری در برابر آنتی بیوتیــک نتیجه جهش ژنتیکی آن 
باکتری است که باعث می شود مواد شیمیایی که قبا قادر به نابودی آن 
بوده دیگر تاثیر نداشته باشد. به گفته کارشناسان سازمان بهداشت جهانی، 
بدون کشــف آنتی بیوتیک های موثر ممکن است تا سال ۲۰۵۰ هر سال 
زندگی بیش از ده میلیون نفر در جهان در معرض خطر جدی قرار گیرد.

به گفته پژوهشــگران در مجموع، این طرح توانست اهمیت کشف دارو 
با اســتفاده از کامپیوتر را نشــان دهد. یکی از پژوهشگران گفت بدون 
استفاده از کامپیوتر، آزمایش بیش از یکصد میلیون ترکیب شیمیایی برای 

تشخیص آثار آنها بر باکتری های مختلف امکان پذیر نبود.
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اطالعیه سازمان ها و نهادهاي سیاسي و اجتماعي و فرهنگی

باشگاه ایرانیان

با یک دنیا مسرت و شادی به عرض هموطنان عزیز ایرانی 
مقیم ونکوور میرساند به علت امکانات بهتر و وسعت جا، باشگاه 
سالمندان ایرانی واقع در ونکوور پذیرای عضو جدید می باشد. 
لطفا برای جزئیات بیشتر با شماره تلفن ۶۰۴-۶۰۰-۸۳۰۸ 

تماس حاصل فرمائید.

آموزش رایگان زبان انگلیسی

در شهر برنابی منطقه لوهیدمال
چنانچه می خواهید پیشرفت خود را در مکالمه زبان انگلیسی 

افزایش داده و بیشتر با اصطاحات مفید و کاربردی زبان 
انگلیسی آشنا شوید، در کاس های رایگانی که با معلمین 
باتجربه، هرچهارشنبه از ساعت ۷ تا ۹:۳۰ شب در محیطی 

دوستانه برگزار می شود، شرکت فرمائید.
Cameron Recreation Complex - Willow Room

9523 Cameron Street, Burnaby

انجمن ایرانیان برنابی 

جلسات فرهنگی انجمن ایرانیان برنابی شامل مقاله، شعرهمراه 
با آهنگ موسیقی کر، ترانه خوانی ؛ حافظ خوانی، شاهنامه 

خونی  همراه با ضرب ،.... میباشد.
زمان:شنبه ها از ساعت ۲:۳۰  بعدازظهر     

آدرس:شمال لوهید مال، خیابان کمرون، سینیورسنتر، 
جنب کتابخانه،  شماره۹۵۲۴ 

تلفن: ۶۰۴-۷۷۹-۴۴۲۲

محفل مثنوی خوانی ونکوور

محفل مثنوی خوانی
به روش گنج حضور

تلفن و واتساپ :۷۷۸-۸۸۲-۸۸۶۸ 
 ورود رایگان

  نردبان آسمان     

کوششهایی درجهت خواندن وفهم قرآن درجهان معاصر
حس دنیا نردبان این جهان، حس دینی نردبان آسمان

صحت این حس بجویید از طبیب 
صحت آن حس بجویید از حببیب

زمان:روزهای جمعه از ساعت ۶:۳۰ تا ۸:۳۰ 
مکان:کتابخانه نورث ونکور واقع در النزدیل ۱۴ غربی

برای اطاعات بیشتر با تلفن ۶۰۴۶۱۶۵۴۷۵ تماس بگیرید

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

» خدمات مشاوره خانواده  برای فارسی زبانان «
سرویسی جدید برای خانواده های فارسی زبان

برای اطاعات بیشتر و تعیین وقت ماقات لطفا با 
آذین کانتری مشاور خانواده و نوجوانان  تماس حاصل 

نمایید: ) داخلی  ۱(۶۱۰۰- ۶۰۴-۴۶۸
Azin.kalantari@success.bc.ca

بنیاد کانادا و ایران

 برگزار می کند: دوازدهمین فستیوال نوروزی
فستیوال نوروزی برنامه ای شاد شامل رقص از مناطق 

مختلف,آواز و موسیقی، دی جی , برنامه مخصوص کودکان و 
عرضه مایحتاج شب عید و خوراکهای لذیذ ایرانی میباشد.

بازدید  از بازارچه برای عموم رایگان
کلیه بیزنس های قانونی که مایل به شرکت در فستیوال و 

ارایه محصوالت و خدمات خود هستند هرچه زودتر نسبت به 
اجاره میز اقدام نمایند.

دونیشن هاي شما به بنیاد باعث امتنان است
یکشنبه ۸ مارچ ۲۰۲۰ ، ساعت ۱۱ صبح تا ۶ بعد از ظهر
The Pipe Shop Located In The Shipyards:
115 Victory Ship Way, North Vancouver
 لطفا جهت رزرو با شماره۱۹۷۷-۸۰۰-۶۰۴ و یا ایمیل

admin@cif-bc.com  تماس حاصل فرمایید

مرکز اسالمی جامعه امام زمان )ع(

 به اطاع جمیع مومنین و محبان اهل البیت )ع(  می رساند 
هر هفته پنجشنبه شب ها )شب جمعه(  همراه با اقامه نماز 

مغرب و عشا، قرائت دعای شریف کمیل و سخنرانی عالم دینی 
حاج آقا  هاشمی نژاد بلخی در جامعه امام زمان عج اهلل تعالی 
فرجه الشریف برقرار می باشد. لذا از آحاد شیفتگان اهل البیت 
)ع( دعوت می شود تا با حضور خود گرمی بخش محفل باشند.

7060 Waltham Ave. Burnaby, BC V5J 4V5
ImamZamanSociety.com

societyimamzaman@gmail.com
t.me/jameimamzaman

آکادمی فرهنگی موالنا

مجمع پر مهر ما با گفت و شنود آزاد پیرامون مباحث معنوی 
حضور شما را گرامی میدارد

 سلسله مباحث عرفان حافظ ،رمز و راز جهان نگری حافظ 
،حافظ و رندی ،حافظ و عشق ، حافظ و سرشت و سرنوشت  

انسان ، حافظ و قرآن
محقق و مدرس متون عرفانی استاد کوهپایه

هر جمعه  از  ساعت ۷ تا ۹ بعد از ظهر
851 West Queen Road North Vancouver 

Upper Floor maple Room  
تلفن تماس ۸۲۲۲ ۳۲۰ ۷۷۸

ساکسس ونکوور 

برگزاری کاس های رایگان زبان انگلیسی
 برای افراد مقیم دایم کانادا و پناهندگان 

محل برگزاری: مراکز خدمات رسانی فریزر و گرنویل 
سطح کاس و زمان برگزاری: لینک سطح ۱ تا ۶ 

در طی روزهای غیرتعطیل هفته، صبح، بعدازظهر و غروب 
جهت کسب اطاعات بیشتر با شماره های زیر

 تماس حاصل نمایید:  
)مرکز خدمات رسانی فریزر( ۶۰۴-۳۲۴-۸۳۰۰ 
یا )مرکز خدمات رسانی گرنویل(۶۰۴-۳۲۳-۰۹۰۱

آکادمی فرهنگی موالنا 

بر گزار می کند: 
شنبه بازار نوروزی

عرضه ی شیرینی های خانگی ، غذاهای لذیذ،ترشی
 و مربای خانگی،وسایل سفره ی هفت سین
،صنایع دستی ایران ،کارهای هنری و غیره

زمان:۱۴ مارچ ۲۰۲۰  
از ساعت ۱۰ صبح ت ا۵  بعد از ظهر
مکان:سالن فوقانی رستوران گیانه 

شماره ی ۲۲۲ خیابان پمبرتون واقع در نورت ونکور
با سپاس از حمایت مدیریت محترم رستوران گیانه

www.molanaacademy.com
تلفن: ۷۷۸-۳۲۰-۸۲۲۲

»عواید حاصل از این برنامه به خانواده قربانیان پرواز 7۵۲ اهدا خواهد شد«

جامعه چند فرهنگی ریچموند 

سازمان غیرانتفاعی خدمات جامعه چند فرهنگی ریچموند، 
جایی برای تازه واردین تا شبکه ارتباطی شان

 را ایجاد کرده و گروه های حمایتی خود را پیدا کنند.
اگر دارای پی آر وعاقمند به شرکت در کارگاه های رایگان 

انگلیسی، کامپیوتر و شبکه ارتباطی فارسی 
زبانان هستید یا در امور اشتغال و استقرار پس از مهاجرت 

نیاز به مشاوره رایگان دارید، می توانید هر
چه زودتر با مشاور فارسی زبان این مرکز در ساعات اداری 

دوشنبه، سه شنبه، جمعه و شنبه تماس بگیرید.
Alireza Sedghi-Taromi,

Settlement & Employment Counsellor
Richmond Multicultural Community Services

210 - 7000 Minoru Boulevard, 
Richmond BC V6Y 3Z5

P: 604.279.7160 F: 604.279.7168
Email: alireza@rmcs.bc.ca 

ما در سازمان چند فرهنگی ریچموند، ضمن تبریک 
پیشاپیش نوروز، فهرست کارگاه های ماه مارچ خود را 

خدمتتان معرفی می کنیم. 
شما می توانید با فرستادن ایمیل، پیش ثبت نام نموده و 
با آوردن کارت پی آر خود، به کارگاه های رایگان ما درباره 

زندگی و کار در خانه جدید بپیوندید.
  کافه انگلیسی جستجوی شغل،  دوشنبه های ۲۴ فوریه و 

۲، ۹، ۱۶ و ۲۳ مارچ، از ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ 
جشنواره استخدام، پنج شنبه پنجم مارچ، 
یک تا چهار بعد از ظهر، کتابخانه ریچموند

حلقه مکالمه انگلیسی، ویژه افراد دارای پی آر، چهارشنبه ها 
۴، ۱۱، ۱۸ و ۲۵ مارچ  از ۱۰ تا ۱۲، مرکز سیداربریچ
گروه شبکه ارتباطی تازه واردین، سه شنبه ۱۰ مارچ،

 از ۹ صبح تا دوازده ظهر، البی مرکز مینرو
سری کارگاه های مایکروسافت آفیس، 

چهارشنبه و پنج شنبه ها ۱۱ تا ۲۶ مارچ، ۱
۰ صبح تا ۲:۳۰ بعد از ظهر

کلوپ دارندگان بیزنس، چهارشنبه ۲۰ مارچ، ۱
۰ تا ۱۲ در مرکز مینرو

گروه حمایتی چندفرهنگی بانوان، چهارشنبه ۲۵ مارچ، 
۱۲ ظهر تا ۲ بعد از ظهر مرکز سیداربریج

حلقه شبکه سازی متخصصان حرفه ای، جمعه ۲۷ مارچ، 
۲ تا ۴  بعدازظهر در مرکز مینرو

کارگاه ه هایی برای آموزش رهبری به نوجوانان، جمعه ها
 از دهم ژانویه تا ۲۷ مارچ، از چهار تا شش، مرکز مینرو

بنیاد کانادا و ایران

فراخوان به گردهمایی عاقمندان  به کار و فعالیت داوطلبانه
بنیادکانادا و ایران  جهت برگزاری دوازدهمین  فستیوال نوروزی 
در تاریخ ۸ مارچ و برنامه دید و بازدید عید در تاریخ ۲۱ مارچ 
از کلیه عاقمندان به فعالیت داوطلبانه به خصوص دانشجویانی 
که مایل به دریافت اسکالرشیب هستند  دعوت به همکاری و 
همراهی می نماید.  برای اطاعات بیشتر لطفا با شماره تماس 

 admin@cif-bc.com ۱۹۷۷-۸۰۰-۶۰۴ و یا ایمیل
تماس حاصل فرمایید.

نورت شور مولتی کالچرال سوسایتی

 برگزار میکند: »اطاعات کلی راجع به پر کردن فرمهای 
مالیاتی و سیستم مالیاتی کانادا«

جهت دریافت پاسخ سواالت خود در این زمینه، در جلسه ای 
که بدین منظور تشکیل می گردد حضور بهم رسانید در این 

جلسه در مورد موضوعات زیر بحث خواهد شد.
 * فهرست درآمدهاي مشمول مالیات و معافیتهای مالیاتی

* مزایای حاصل از ارسال فرمهای مالیاتی 
*چه کسانی باید فرمهای مالیاتی را پر کنند؟

* ُسوال و جواب
     پنجشنبه ۱۲ مارچ ساعت  ۴ تا ۶ بعدازظهر
مکان: نورت شور مولتی کالچرال سوسایتی 

 اتاق ۲۰۷ - پاک ۱۲۳ خیابان پانزدهم شرقی
برای ثبت نام و در  صورت نیاز به کسب اطاعات بیشتر با 

شماره تلفن  ۲۹۳۱-۹۸۸-۶۰۴  تماس حاصل فرمائید.

روز جهانی زن

کمیته روز جهانی زن ۲۰۲۰ ونکوور
 برگزار میکند

 تجمع و سخنرانی: یکشنبه ۸ مارس ۲۰۲۰ 
در برابر آرت گالری از ساعت ۲ تا ۴ بعدازظهر

آدرس:  تقاطع خیابانهای جورجیا و هاو در داون تاون ونکوور
 با همکاری و سازماندهی شماری از 

فعالین جنبش دفاع از حقوق زنان در کانادا 
و گروه ها و سازمان های کشورهای مختلف



PAIVAND NEWSPAPER FOR PERSIAN SPEAKING COMMUNITIES

PUBLISHED BY PAIVAND MEDIA GROUP 604-921-4726
www.paivand.com

ثبت خرید و فروش امالك، وام منزل، 
وام هاى بانکى، دعوت نامه، گواهى امضا 

و برابرى با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com

PAIVAND NEWSPAPER FOR PERSIAN SPEAKING COMMUNITIES
PUBLISHED BY PAIVAND MEDIA GROUP 604-921-4726
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ثبت خرید و فروش امالك، وام منزل، 
وام های بانکی، دعوت نامه، گواهی امضا 

و برابری با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com

Towing
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AirCare

مکانیکی  بهروز
604-8۲8-6589

تعمیرات در منزل و محل کار شما نیز پذیرفته می شود
تعویض روغن

 با فیلتر
فقط 30 دالر

تهیه لوازم یدکی
نو و دست دوم
با قیمت مناسب

تعویض لنت ترمز جلو 
با قطعه

پر کردن گاز کولر اتومبیل فقط 50 دالر

به قیمت مناسب

تعمیر و تعویض 
گیربکس، ترمز، دینام، 

استارت،کالچ، 
Aircare ،تایمینگ بلت 

دفتر نوتاری پابلیک 
و دارالترجمه رسمی خشا

ثبت قانونی معامالت امالک و وام های مسکن، تنظیم وکالت نامه، 
وصیت نامه، دعوت نامه، برابری با اصل اوراق وترجمه رسمی 

ICBC مدارک تحصیلی، پاسپورت و گواهینامه مورد تائید
Suite 5-1742 Marine Dr., West Vancouver

604-922-4600
NotaryKhasha@yahoo.ca

NotaryKhasha.ca

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

Cell: 604.377.9225
 Facebook.com/KhashaHomes 

#3110-233 Robson St., 
Vancouver

 

JUST LISTED
و الندری داخل با انباریشيکخوابه  یکواحد

با ،۲ن تی وی تاورساختما۳۱طبقه درسویيت
 ،دلبازآشپزخانه شهر و آب و کوه،گستردهمنظر
سالن جيم، سونا، جکوزی،،نورگيربزرگهایپنجره 

ساعته۲۴پارکينگ نبش آسانسور  و نگهبان سينما،

$620,000
3110-233 Robson St.

امالک فروش و خريد مشاور خشا،
604.377.9225

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

 
3110-233 Robson St., Vancouver

 
۳۱طبقه درشيکخوابه  یکواحد

....یل تاونتی تاورنساختما

310 – 523 Whiting Way, Coquitlam


آپارتمان یک خوابه بزرگ و دن نوسازی 

..فضای مفيد..اسکورفوت۸۲۶،شده

#310-523 Whiting Way,
Coquitlam

SOLDSOLD

YA Law Corporationدفتر حقوقی  هـما یحـیوی
Homa Yahyavi, J.D.

Barrister & Solicitor, Attorney at Law

 - Cross Border Immigration Law
 - Family Law (Divorce)

وکیل رسمی دادگاه های کانادا (بریتیش کلمبیا)
و آمریکا (واشنگتن دی سی و ایالت مریلند)

»مشاوره با تعیین وقت قبلی«

ـ مهاجرت به آمریکا

ـ مهاجرت به کانادا
ـ دعاوی خانوادگی (طالق)

Email: info@yalaw.ca
#304-938 Howe Street, Vancouver, BC V6Z 1N9

604-620-9598
(EB-5 Investor Visa-Green Card, E-2 Visa, Waiver)

امکان برداخت هزینه بلیت در تهران

Issue No. 1311

Pacific Rug galleRy مجموعه ای از فرش های درجه یک ایرانی، مدرن و اصیل

با جدیدترین نقشه های طراحان معروف فرش

در بزرگترین و کاملترین گالری فرش در ونکوور کانادا

 تنها مرکز تخصصی قالیشویی و تعمیرات فرش
 با گواهینامه از اتحادیه صنف فرش در ونکوور

با 3 نسل تجربه موفق در تولید، عرضه و خدمات

 گالری و خدمات

 فرش  دلیـری

 1478 Marine Dr., North Vancouver, BC                 1629 Marine Dr., North Vancouver, BC                 www.pacificruggallery.com     Tel: 604.986.8585)1شعبه( )شعبه2(
Designed by: Daneshmand.ca

هما سروشیساناز عالی نسب
778-317-9707
HomeByHoma@gmail.com

778-320-6326
SanazAlinasab88@gmail.com

«تعهد ما صداقت در خرید و فروش منزل شماست «

تیم ما با ارزیابی رایگان ملک شما
 و ارائه خدمات تخصصی امالك در ونکوور، 

راه را برای خرید و فروش منزلتان هموار می کند. 

Issue No. 1465

وکیل مهاجرت به آمریکا و کانادادفتر حقوقى  هما یحیوى

«مشاوره با تعیین وقت قبلى»

ـ  مهاجرت به آمریکا
ـ  مهاجرت به کانادا

ـ  دعاوى خانوادگى (طالق)
#504-938 Howe Street, Vancouver, BC V6Z 1N9
www.yalaw.ca     Email: info@yalaw.ca

YA Law Corporation
604-620-9598

آیا ممنوع الورود به کانادا و یا آمریکا هستید؟
جهت رفع ممنوعیت ورود به کانادا و آمریکا با ما تماس بگیرید

Are you inadmissible to Canada or to the U.S?
Do you need to apply for a U.S waiver?

Contact us

گالری و خدمات

 Tel: 604.986.8585

                               1629 Marine Dr., North Vancouver, BC
                                1478 Marine Dr., North Vancouver, BC )شعبه1(

)شعبه2(
 Tel: 0912-214-3126

     www.pacificruggallery.com

شعبه تهران:  بازار، سرای بو علی، داخل حیاط، پالک 25

Pacific Rug galleRy فرش  دلیـری

تولید، عرضه و خدمات کلیه فرشهای مدرن و کالسیک با سه نسل تجربه موفق

تخصصی ترین مرکز شستشوی دستی و تعمیرات فرش به روش سنتی

تنها دارنده مدرک کارشناسی، قالیشویی، رفوگری از اتحادیه صنف فرش ایران در کانادا

سرویس حمل و نقل رایگان به کلیه نقاط شهر هفت روز هفته
کلیه تولیدات جدید فرش ما را در  
Facebook و Instagram ببینید.

Designed by:Daneshmand.ca

GREEN DREAM Co.
خدمات حمل و نقل و اسباب کشى

«به صورت شبانه روزى»

بسته بندى وسایل به صورت تخصصى
نصب و مونتاژ اثاثیه منزل

778-980-1286 «افشین»

خدمات مربوط به فضاى سبز
و محوطه سازى

طراحى، اجرا، نگهدارى فضاى سبز، 
کاشت، هرس، چمن زنى، اصالح خاك، 

پیاده رو سازى، محوطه سازى

منازل مسکونى، مراکز تجارى و ادارى

با 20 سال سابقه

604-842-2326 «رامین»

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

جهت سهولت دسترسی جامعه ایرانی به خدمات مورد نیاز در یکجا 

604-922-4600
604-377-9225

Fariborz.Khasha@gmail.com

قرار حضوری با مراجعین گرامی با هماهنگی پیشین تلفنی یا ایمیل

1755 Capilano Road, North Vancouver, Suite 201

خدمات ترجمه رسمى :  کلیه مدارك حقوقى، سجلى، تحصیلى، پزشکى، 
مالى، پاسپورت، سند ازدواج و طالق، شناسنامه، گواهینامه رانندگى، گواهى 

عدم خالفى، بیمه اتومبیل و عدم سوء پیشینه،   مترجم رسمى وزارت 
دادگسترى و دادگاه هاى بریتیش کلمبیا 

خدمات نوتارى پابلیک: ثبت معامالت امالك و وامهاى بانکى، دعوتنامه، 
وکالتنامه، وصیت نامه، گواهى امضاء، برابرى با اصل مدارك

 فریبرز خشا ، عضو رسمی انجمن مترجمان بی سی، 
مترجم معتمد دادگاه های فدرال واستانی،

 ،ICBC اداره مهاجرت و پناهندگی و 
 دارندة مجوز رسمی گواهی امضاء سوگندنامه

 و استشهاد نامه در بریتیش کلمبیا

مدیریت امالك مسکونى و خدمات اجاره

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

فروزان یزدان

1370 Marine Drive, North Vancouver  

مشاوره  رایگان براى تعیین بهاى اجاره ملک شما
بازاریابى و تبلیغات امالك شما براى اجاره

بررسى اعتباري و شخصی متقاضیان اجاره
انتخاب  مستاجر معتبر 

(RTA) تنظیم قرارداد قانونى اجاره
مدیریت ماهیانه واحد اجارى

Forouzan Yazdan M.A.
Licensed Property Manager

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

این مکان برای آگهی شما رزرو شده است

ARE YOU READING THIS?

برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید.

604-۹۲۱-47۲6 
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