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مسافرانی که از ایران
 به کانادا می آیند 

باید خود را قرنطینه کنند

کمیته مقابله با کروناویروس در کانادا تشکیل شد

بــا توجه به افزایش موارد تاییدشــده 
ویــروس کرونــا در کانــادا از طریق 
مسافرانی که از ایران به کشور آمده اند، 
مقامات بهداشت عمومی کانادا از همه 
افرادی که از ایران به کانادا بازمی گردند 
خواستند به طور داوطلبانه خود را دو 

هفته در خانه قرنطینه کنند.
همه مســافرانی که از ایران به کانادا 
می آیند باید پیــش از هر چیز ظرف 
24 ساعت پس از ورودشان به کشور، 
وضعیت ســالمت خــود را به اطالع 
مقامات بهداشــت عمومی برســانند. 
آنها همچنیــن باید در مدت دو هفته 
قرنطینه داوطلبانه خود در خانه مراقب 

عالیم و نشانه های احتمالی بیماری در 
بدن خود باشند و در صورت مشاهده 
این عالیم، مسئوالن بهداشت عمومی 

را در جریان قرار دهند.
همچنین از مســافرانی که نشانه های 
بیماری کرونــا را در خود مشــاهده 
می کنند خواسته شده است فرمی را 
مربوط به اطالعات درباره تماس های 
خود بــا دیگر افراد پر کنند تا مقامات 
بهداشــت عمومی بتوانند این افراد را 

شناسایی و موضوع را پیگیری کنند. 
به گزارش سی تی وی نیوز، کمیته مقابله 
با کروناویروس در کانادا به دلیل افزایش 
تعداد مبتالیان به این ویروس در کانادا 

و به منظور تصمیم گیری ســریع در 
شرایط حاد تشکیل شده است.

پتی هاجو، وزیر بهداشت کانادا، در این 
نشست، اثرات این ویروس را برای کانادا 
فراتر از موضوعات سالمتی و بهداشتی 
خواند و گفت تشــکیل کمیته جدید 
مقابله با کرونا بــه دولت این امکان را 
می دهد تا در رابطه با این ویروس بدون 

مرزی در اسرع وقت تصمیم بگیرد.
به گفته وزیر بهداشــت کانادا، دولت 
پیش بینی کرده این بیماری در جوامع 
کانادا شیوع پیدا کند با این وجود »ترزا 
تام«، رئیس بهداشــت عمومی کانادا 
معتقد است اقدام اخیر دولت با تشکیل 

کمیته ویژه کرونا پاسخی برای نیازهای 
کشور در شرایط فعلی بوده است.

»هاجو« بدون ذکر انبار کردن مایحتاج 
مورد نیاز خانوارها، گفت که کانادایی ها 
باید در صورت بروز بیماری خودشان را 

برای وضعیت قرنطینه آماده کنند. 
فریلنــد، رئیــس کمیتــه مقابله با 
کروناویروس در کانادا گفت این کمیته 
براینــدی از تالش های صورت گرفته 
در کل کشــور است. ما در این کمیته 
با استان های کشور در ارتباط نزدیک 
هستیم و به این کار ادامه خواهیم داد. 
ما نســبت به حفظ امنیت کانادایی ها 

متفق القول هستیم.
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هر جمعه منتشر می شود

کورش عرفانی

به تعطیلی کشیدن کشور: 
اشاره حسن روحانی به فروپاشی

  از آبان ماه امســال رژیم حاکم بر ایران به یک فاز تشدید 
بحران وارد شــده است. بحران های قبلی حکومت در این 
سه ماه گذشته رو به تعمیق گذاشته و می رود که آخرین 
خندق ها و سنگرهای امنیتی میان مردم گرسنه، معترض 
و بیمار و بیت رهبری و کاخ های ســران نظام را از ســر 
راه بردارد. در چنین شــرایطی گفته های حسن روحانی، 
رئیس جمهور نظام، شکل اعتراف ناخواسته را به خود گرفته 
است: »توطئهء دشمنان ماست که با هراس افکنی زیاد در 
جامعه کشور را به تعطیلی بکشند.« چه واقعیتی پشت این 
سخن نهفته است؟ روحانی از چه نگران است؟ آیا این همان 
نگرانی کل نظام اســت؟ در این نوشتار به بررسی چرایی و 

اهمیت نمادین این گفته ی حسن روحانی می پردازیم. 
 

ساختار جمله

 بــه واژه نامه ی اجزای جمله ی روحانی که در این جا به 
صورت نقل قول آمده است توجه کنید:

 * »توطئه«: نقشه ای که با نیت بد طراحی شده و هدف 
آن ضربه و ضرر وارد کردن است.

* »دشــمنان«: کســانی که در پی این هستند که طرف 
مقابل را از بین ببرند یا به تسلیم بکشند.

* »مــا«: در این جا یعنی دولــت، حکومت، رژیم، نظام و 
طبقه ی حاکم.

* »هراس افکنی«: ایجاد جو منفی روانی مبتنی بر ترس و 
وحشت از یک پدیده.

* »زیاد«: یعنی به مقدار فراوان.
* »جامعه«: مردم، کشور و البته، یاران و وفاداران نظام.

 * »کشور«: آن چه را که ما برای ادامه ی بقاء الزم داریم. 
آن چه را که نیاز نداریم می دهیم برود، مثل دریای مازندران 
یا نقاطی که دیگر سود و فایده ای ندارند، مانند بخش هایی 
از سیستان و بلوچســتان یا مناطق زلزله زده و سیل زده 
که رفتن به ســوی آنها معادل میلیاردها دالر هزینه برای 
بازسازی است. به طور عمده، کشور در این جا یعنی تهران 
و آن هم قسمت هایی از تهران که محل زندگی سران نظام 
ونهادهای تامین امنیت نظام و حکومت در آن مستقر است.

 * »تعطیلی کشــاندن«: کلمه ی تعطیل در زبان فارسی 
واجد معناهای متفاوت است، اما فعل »به تعطیلی کشیدن« 
حکایت از تــالش برای توقف فعالیــت در یک مجموعه 
دارد. بــه طور مثال، » کارگران بــا اعتصاب خود کارخانه 
را به تعطیلی کشاندند« یعنی کار و فعالیت را در کارخانه 
متوقف ساختند. اینک روحانی از این فعل استفاده می کند 
تا موقعیت کشور را توصیف کند. گویی قبل از ورود ویروس 
کرونا در ایران مملکتی داشــته ایم که در هر گوشه و کنار 
آن فعالیــت اقتصادی و جنب و جوش تولیدی و رشــد و 
پیشــرفت در جریان بوده و اینک عده ای با هراس افکنی 
در مورد یک موضوع نه چندان مهم دارند این فعالیت ها را 

متوقف می کنند.
 با در کنار هم قرار دادن معناهای مورد نظر حسن روحانی 
ریئس جمهوری نظام و مغزهای متفکر دستگاه امنیتی آن 
می توان دریافت که این ادبیات، بریده از واقعیت اســت. 
ادبیاتی که بــه طور صرف به عنوان یک واکنش  عصبی-

امنیتی در مقابل یک رخداد عینی تلخ بروز می کند. این 
واقعیت و این رخداد چیست؟

نگارنده در نوشته ی پیشین خود به تفکیک چهار مفهوم 
»دولــت«، »حکومت«، »رژیم« و »نظام« پرداخت. نتیجه 
گیری آن نوشــته در یک جمله این بود: نخســت دولت 
ناکارآمد می شود، بعد حکومت کارکرد خود را از دست می 
دهد، سپس رژیم متزلزل می شود و در نهایت، اگر طبقه 

ی اجتماعی برتر، رژیم زیر دست خود را عوض نکند، کل 
نظام- یا همان سیستم مبتنی بر انحصار قدرت و ثروت- 

فرو می پاشد.
 اگر این روند را به عنوان یک مسیر محتمل برای همه ی 
حکومت های ضد مردمی در نظر گیریم می بینیم که حسن 
روحانی با عبارت طالیی »کشور را به تعطیلی بکشند« در 
حــال باال بردن پرچم خطر در مورد آغاز و پیشــرفت این 
روند  فروپاشی است. او می داند، حس می کند، می فهمد 

و مطمئن است که انتهای راه کنونی، نابودی رژیم اوست.
 حکایــت مفصل آن چه او و دولتش را وادار کرده در حال 
حاضر زنگ خطر شتاب به سوی فروپاشی را به صدا درآورند 
مثنوی هفتاد من می شــود و باید آن را به مورخان آینده 
سپرد. اما در این جا لیستی وقایع نگارانه از سیاه بختی های 
اخیر نظام را  به عنوان نمونه می آوریم تا دریابیم که روحانی 

و همدستانش را چه موضوعاتی به وحشت انداخته است.
 

رویدادها در خدمت فروپاشی:

* در حالی که ریشه های تاثیر گذاری رویدادها بر سرنوشت 
یک نظام به گذشته ی آن باز می گردد، برای این که جهت 
این منظور به تاریخ چهل و یک ساله ی تباه سازی کشور 
توسط نظام اسالمی مراجعه نکرده باشیم، به یک فهرست از 
رویدادهای تیره و تاریک ساز سرنوشت نظام در همین چند 

ماه اخیر بسنده می کنیم:
 * با اوج گیری تحریم ها و افزایش دزدی ها، فساد و سوء 
مدیریت و لذا، خالی شــدن صندوق های حکومتی، دولت 

روحانی قیمت بنزین را در آبان ماه امسال سه برابر کرد.
* در اعتراض به این امر مردم معترض در ۱۹2 شــهر به 
خیابــان ها آمدند: حداقل ۱500 نفر کشــته، 4000 نفر 
مجروح و ۱0.000 نفر بازداشت شدند. این میزان از تلفات 

عبور از خط قرمز بود.
 * انعکاس اخبار مربوط به سرکوب و شدت و رادیکالیسم 
جنبــش، گفتمان براندازی را در داخل و خارج از کشــور 
منعکس کرد. فضای پر رنگ جنگ طبقاتی بر تحلیل های 

سیاسی سطحی گرا غلبه کرد.
 * خیزش آبان جنبشــی را کلید زد که با روش »موج به 
موج« بقای خود را تامین کرد و در دی ماه خود را تثبیت 
کرد. این جنبش بعد از آن در موج سوم خود در جستجوی 

گسترش خویش است.
* در ســومین روز از ماه ژانویــه 2020 فرمانده ی نیروی 
قدس سپاه پاسداران و نفر دوم نظام، پاسدار قاسم سلیمانی، 
توســط آمریکایی ها کشته شد. ضربه ای خشن که قاعده 
ی بازی را میان ایران و آمریکا تغییر داد و شانس هر گونه 

نزدیکی و مذاکره را به حداقل رساند.
* کشــتن سلیمانی آینده ی رژیم در منطقه را به چالش 
کشید. نظام دریافت که وقت بریدن فیزیکی بازوهای بلند 
او درمنطقه آغاز شــده است. این اقدام آمریکا در واقع آغاز 
پایان اســتراتژی دفاعی بازوی بلند و عمق راهبردی نظام 
محسوب می شد.  رویای دفاع درون از بیرون برای رژیم به 

کابوس تبدیل شد.
 * رژیــم در صحنــه ی داخلی فرصت را برای بازســازی 
مشروعیت از دســت رفته ی ناشی از کشتار آبان مناسب 
دید و مراسم پرهیاهوی »تابوت شو« برای تشیع جنازه ی 

قاسم سلیمانی به راه انداخت.
* هزینه ی سنگین مالی، سیاسی و تبلیغاتی برای تبدیل 
کارناوال قاسم به چسب زخم بر پیکر ترک خورده ی نظام 
با شکســت مواجه شد. در کرمان 50 نفر زیر دست و پا له 
شدند اما نتوانستند جنازه را خاک کنند. رژیم اما امیدوار 

شد که شاید تصویر خونین آبان ماه خود را پاک کرده است.
 * برای تالفی نمادین کشتن قاسم سلیمانی، در حالی که 
جنازه ی سلیمانی هنوز روی دستشان مانده بود، اقدام به 
یک حمله ی موشکی محدود، هماهنگ شده و نمایشی به 
یک پایگاه آمریکا در عراق کردند که هیچ تلفات جانی در 

بر نداشت.
* آبرو ریزی رقت آور این نمایش نرم »انتقام سخت«  نشان 
داد کــه رژیم، برخالف ادعاهایش، در مقابل قدرت نظامی 
آمریکا آماده ی پذیرش هرگونه توسرخوری و کنار آمدن 
با آن می باشد. تهدید ترامپ به حمله به پنجاه و دو مرکز 
حکومتی ایران- که بیت رهبری را هم شامل می شد- به 
رژیم آموخت که باید واقعیت برتری نظامی آمریکا را بپذیرد 
و با هر ضربه ی دیگرآتی نیز، بدون فکر به تالفی، کنار بیاید.

* در ساعاتی که موشک های سپاه مشغول حمله ی قالبی 
به پایگاه عین االسد در عراق بودند، یک حمله ی واقعی از 
سوی نیروهای ضد هوایی سپاه به یک هواپیمای مسافربری 
اوکراین در آسمان تهران سبب کشته شدن بیش از ۱70 

نفر شد.
 * رژیم در ابتدا، در کمال وقاحت، هرگونه نقشی را در این 
مورد انکار کرد اما در مقابل فشار داخلی و خارجی و تعدد 

شواهد و مدارک مجبور به اعتراف و سرشکستگی شد.
* به فاصله ی چهل و هشت ساعت، تمام اثرات پیش بینی 
شده برای نمایش تابوت چرخانی قاسم سلیمانی خنثی و 
باطل شــد. این امر مسجل ساخت که مشروعیت نظام به 

طور بنیادین به هرز رفته است.
* جوانان و دانشجویان در خیابان ها و دانشگاه ها با شعار 
»مرگ بر جمهوری اســالمی« و »ننــگ ما ننگ ما رهبر 

الدنگ ما« تمامیت نظام را سزاوار نابودی معرفی کردند.
* فشــار بین المللی افزایش یافت و اولین اظهار نظرها در 
مورد به هم ریختگی ســاختار دولتی در ایران با ماجرای 
شکار هواپیمای خودی توسط سپاه در محافل بین المللی 

مطرح شد.
* در همین اثناء، ماجرای ویروس کرونا در چین آغاز شد 
و جهــان گارد خود را در مقابل هرگونــه مراوده و تردد با 
چین باال برد، به استثنای ایران. هواپیماهای شرکت ماهان، 
وابسته به سپاه پاسداران، با 55 سفر به ورود و خروج متعدد 
چینی ها وایرانی ها از و به چین ادامه داد و در این فاصله، 

ویروس کرونا وارد ایران شد.
* مســئوالن نظام از ورود ویروس و اولین مبتالیان آن در 
ســطح کشور با خبر شــدند اما برای زیر سوال نبردن دو 
موقعیــت تبلیغاتی پیش روی، یکی راهپیمایی 22 بهمن 
و دیگری انتخابات مجلس شورای اسالمی در دوم اسفند، 
خبری در این مورد منتشــر نکردند و اقدامی در این باره 

صورت ندادند.
* راهپیمایی 22 بهمن اما به یک شکست فجیع تبدیل شد 

و خیابان ها خالی ماند.
* آثار و عوارض گسترش ویروس کرونا به حدی رسید که 
خبرها بیرون زد. کشور با واقعیت یک ویروس کشنده ی در 

حال گسترش مواجه شد.
 * در دوم اسفند انتخابات مجلس به واسطه ی قهر مردم 
با سردی و کسادی زیر 20 درصد به پایان رسید و برای هر 
ناظر بیرونی و درونی مسجل ساخت که رژیم با رژیمی ها 

تنها مانده است.
 * در همان روز دوم اســفند ســازمان مبارزه با پولشویی 
)FATF( ایران را در لیست سیاه خود قرار داد و ارتباط بانک 
مرکزی ایران و بانک های ایرانی با سیستم رسمی مبادالت 

بین المللی را قطع کرد.
* از آن روز به این سو ویروس کرونا، ساعت به ساعت، در 
حال گسترش خاموش اما فاجعه بار در سراسر کشور است 

به نحوی که حرم خودی ها را هم آلوده کرده است.
* همزمان زلزله و زمین لرزه در آذربایجان غربی، سیل در 
پنج استان و هجوم ملخ ها در سه استان، افزایش تند قیمت 
دالر و طــال، افزایش نرخ کاالهای اساســی و آغاز کمبود 
برخی از آنها در بازار تنها بخش کوچکی از این تصویر بزرگ 

تخریب و ریزش و سقوط را ترسیم می کنند.
* فاجعه و فجایع کوچک و بزرگ دیگر در همین ساعات 

ادامه دارد...
* این لیست وقایع نگاری از رویدادهای چند ماه اخیر فقط 
نمایانگر نوک کوه یخ مشــکالت عمیق، ساختاری و چند 
الیه ی چهاردهه ای ســوء مدیریت، غارت، فساد، ارتشاء، 
دزدی، ناکارآمدی و هرز دادن منابع کشــور اســت. این 
رویدادها ریشــه های ساختاری داشته، با هم در ارتباطند، 
یکدیگر را تشدید می کنند و در مجموع به فاصله ی دوری 
از ظرفیت های مادی و مدیریتــی رژیم قرار می گیرند. از 

همین روی شایسته ی نام بحران هستند.

 فروپاشی خودساخته رژیم

در شــرایطی که بحــران های متعدد فزاینده و تشــدید 
می شوند دیگر بحث »آیا« رژیم جمهوری اسالمی فرومی 
پاشــد نیست، صحبت بر سر »چه زمانی« رژیم جمهوری 
اسالمی فرو می پاشد است. فرمول معروف »آیا نه، کی« ) 

Not if but when( این جا معنا پیدا می کند.
در روندی افتاده ایم که اگر نگوییم ســاعت به ساعت، روز 
به روز، بر هر شــاهد و ناظری، یک پدیده ی روشن خود 
را  برجســته تر می سازد: کشــور در آستانه ی اَبربحرانی 
اســت که چیزی از رژیم کنونی به جای نخواهد گذاشت. 
می توانیم از صدها آمار و رقم و فاکت برای راستی آزمایی 
این گزاره کمک بگیریم، اما شــاید حجم و کیفیت اخبار 
روزمــره و توجه به فقط یک نمونه از این فجایع -بالقوه و 
بالفعل- مثل شمار قربانیانی که ویروس کرونا در کشورمان 
با خود داشته و خواهد داشت، کافی باشد تا بتوان خود را 
از این امر معاف دانست. این بیماری در واقع نماد بیماری 
های بنیادین ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و 

فرهنگی کشور است.
 اینک در مقابل یک سوال مهم قرار می گیریم: آیا نابودی 
رژیم سبب نابودی ایران نیز می شود؟ در حالی که بر اساس 
آن چه آمد، بخش نخست -نابودی رژیم-، حتمی به نظر 
می رسد، مورد دوم -نابودی ایران-، یک احتمال است. اما 
احتمالی که در صورت بی توجهی جدی ما ایرانیان به همان 
درجه از قطعیت می رســد که سقوط و فروپاشی رژیم. باز 
این جا، در مقابل ســوال چه باید کرد تا چنین نشود، دو 
امکان پاســخ دهی از هر جواب دیگری برجسته تر است: 
۱( مردم باید حرکت کنند. 2( اپوزیسیون باید کاری بکند. 
)گزینه های دیگری مانند ترامپ باید ما را نجات دهد را در 

این بحث کنار گذاشته ایم!(.
یکی از دالیلی که تا به حال نتوانســته ایم پاسخ مفیدی 
برای این پرســش داشته باشیم این است که با نگاه سفید 
و ســیاه تنها یکی از این دو مورد را عمده کرده و حتی به 
عنوان یگانه راهکار مطرح کرده ایم. گفته ایم تا مردم کاری 
نکنند اپوزیســیون نمی تواند اقدامی کند. یا اظهار داشته 
ایم: تا وقتی اپوزیسیون متحد نشود مردم کاری نمی کنند. 
حال آن که، واقعیِت بیرون کشیدن کشور از احتمال نابودِی 
همزمان با نابودی رژیم، عبارت است از ترکیبی از هر دو: هم 
مردم باید حرکت کنند و هم اپوزیسیون باید کاری کند. این 
دو با همدیگر رابطه ی متقابل دارند. اما یک رابطه ی متقابل 
زنده و ارگانیگ، نه یک رابطه ی مصنوعی و مکانیکی. کسی 
نمــی تواند خود را بدون تالش و مبارزه در میان مردم جا 
کند. مردم هم نمی توانند بدون فداکاری و کوشش منتظر 
معجزه ای، حتی از جانب دلسوزترین بخش های اپوزیسیون 

باشند.
این تنها در صورت پیوند میــان الیه های فعال جامعه از 
یکســو و بخش های صادق وتالشگر اپوزیسیون از سوی 
دیگر اســت که ترکیب موفق برای ممانعت از رفتن ایران 
به دره ی سقوط رژیم شکل خواهد گرفت. نیروهای آگاه و 
دلسوز جامعه، یا همان یک درصدی ها، باید در این شرایط 
دو عنصر ترس و یاس را نزد بخشی از مردم بزدایند و برای 
این منظورهم هیچ راهی جز حضور مبارزاتی و کار عملی در 
صحنه نیست. جامعه ی گفتار زده دیگر با حرف های زیبای 
هیچ کس به صحنه نخواهد آمد، اما با دیدن تالش واقعی 
یک جریان سیاســی یا اجتماعی می تواند آن را باور کرده 
و دنبال کند. منطق یک جامعه ی بحران زده راه مشخص 
برون رفت و تالش در آن راستاست نه حرف و حدیث آن.

 اپوزیســیون به این ترتیب در معرض بررسی و قضاوت و 
غربال اســت. بخش گفتارگرا و یا ضعیف اپوزیســیون در 
شرایط بحرانی پیش رو به حاشیه خواهد رفت. بخش عمل 
گرا و قدرتمند تمام شانس خود را خواهد داشت تا، با رفتن 
به مصاف مشکالت و چالش ها، اعتماد جامعه را جلب کند، 
مشروعیت به دست آورد، مسیر و راهکار مناسب را به مردم 
معرفی کند و رهبری حرکت نجات بخش میهن را بر عهده 

گیرد.
 موضوعی به اسم اتحاد اپوزیسیون به صورت ابتدا به ساکن 
رخ نخواهد داد. یعنی نباید انتظار داشت که برخی تشکل 
های سیاسی که در هیچ حرکت عملی جدی درگیر نیستند 
بتوانند بر اساس برخی مبانی نظری با هم دیگر »متحد« 
شده و فعالیت مشترک داشته باشند. اتحادی که پشتوانه 
ی عملی نداشته باشد در حد بحث و صدور اطالعیه باقی 
می ماند. رهبری جنبِش نجات ایران از ســقوط در دره ی 
فروپاشی بر عهده ی آن اتحاد سیاسی است که قدرت اقدام 

و کنشگری سیاسی در صحنه ی اجتماعی دارد. 

 اینک در مقابل یک سوال مهم قرار می گیریم: آیا نابودی رژیم سبب نابودی ایران نیز می شود؟ در حالی که 
بر اساس آن چه آمد، بخش نخست -نابودی رژیم-، حتمی به نظر می رسد، مورد دوم -نابودی ایران-، یک 
احتمال است. اما احتمالی که در صورت بی توجهی جدی ما ایرانیان به همان درجه از قطعیت می رسد که 
سقوط و فروپاشی رژیم. باز این جا، در مقابل سوال چه باید کرد تا چنین نشود، دو امکان پاسخ دهی از هر 

جواب دیگری برجسته تر است: اول مردم باید حرکت کنند، دوم  اپوزیسیون باید کاری بکند.

ادامه در صفحه 2۸



۳3 Issue 1466 Friday March 6, 2020شماره ۱466 جمعه ۱6 اسفند ۱۳۹۸

BOOK A TOUR 

WestThirdByAnthem.com
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PRESENTATION CENTRE

#107 175 3rd Street West 

North Vancouver, BC

 604-449-2228

ONLY 5 HOMES AVAILABLE 
UNDER $999,900*

2 BED TO 3 BED + DEN  
MOVE-IN TODAY!

A rare collection of luxurious
move-in ready concrete residences 
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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

اولین قربانی کانادایی کرونا: دکتر حمید لطیفی دراثر ابتال به ویروس کرونا در ایران درگذشت 

مسافرانی که از ایران به کانادا می آیند خود را قرنطینه کنند
کانادا  روز دوشــنبه اعالم کرد تمام 
مسافرانی که از ایران برمیگردند باید 
خود را مدت ۱4 روز قرنطینه کنند. 
این دستور شــامل مسافران از هوبی 

چین هم میشود.
مقامات بهداشتی کانادا از مسافرانی 
کــه از ایران به کانادا بــاز می گردند 
از  درخواست کردند برای جلوگیری 
شیوع بیشتر ویروس کرونا، داوطلبانه 

خود را قرنطینه کنند.
بــه گزارش هفتــه، به نقــل از رادیو 
کانــادا، با توجــه به افزایــش موارد 
تاییدشــده ویروس کرونا در کانادا از 
طریق مسافرانی که از ایران به کشور 
آمده اند، مقامات بهداشــت عمومی 
کانادا از همه افــرادی که از ایران به 
باز می گردند خواستند به طور  کانادا 
داوطلبانه خــود را دو هفته در خانه 

قرنطینه کنند.
همه مســافرانی که از ایران به کانادا 
می آیند بایــد پیش از هر چیز ظرف 
24 ساعت پس از ورودشان به کشور، 
وضعیت ســالمت خــود را به اطالع 
مقامات بهداشــت عمومی برسانند. 
آنها همچنین باید در مدت دو هفته 
قرنطینه داوطلبانه خود در خانه )دوره 
نهفتگی کروناویروس دو هفته است( 
مراقب عالیم و نشــانه های احتمالی 
بیمــاری در بدن خود باشــند و در 
صورت مشاهده این عالیم، مسئوالن 
بهداشــت عمومی را در جریان قرار 

دهند.
همچنین از مسافرانی که نشانه های 
بیمــاری کرونا را در خود مشــاهده 
می کنند خواسته شده است فرمی را 
مربوط به اطالعات درباره تماس های 
خود با دیگر افراد پر کنند تا مقامات 
بهداشت عمومی بتوانند این افراد را 
شناسایی و موضوع را پیگیری کنند. 
اگر مســافران عالیمی همچون تب 
یا ســرفه خشک داشــته باشند، در 

فرودگاه مورد معاینه قرار می گیرند.
در شرایطی که شــمار موارد ابتال به 
ویــروس کرونا در کانــادا روز به روز 
افزایش می یابــد، توصیه های آژانس 
بهداشت عمومی کانادا به مسافرانی 
که از ایران باز می گردند، نشان دهنده 
تغییــر لحن و افزایــش احتیاط این 
آژانس در مقابله با شیوع ویروس کرونا 

است.
مسئوالن بهداشــت عمومی کانادا با 
تاکیــد بر این که نمی تــوان پروازها 
را متوقــف کــرد و مرزها را بســت، 
یکی از بهتریــن راه ها برای مقابله با 
کروناویــروس را قرنطینه داوطلبانه 

مسافران می دانند.
دولــت کانادا بــا انتشــار تازه ترین 

توصیه های مســافرتی از کانادایی ها 
خواسته اســت از همه سفرهای غیر 

ضروری به ایران خودداری کنند.
به گزارش هفته به نظر می  آید دکتر 
حمید لطیفی اولین کانادایی اســت 
جانــش را به کرونا از دســت داد. در 
مراسم بزرگداشت دکتر لطیفی، یکی 
از اعضــای خانواده بــا صدای گرفته 
می گویــد: »حدود 4۸ ســاعت قبل 
از مرگ خبردار شــدیم که او دچار 
ویروس کرونا شده است. گرچه حتی 
تا دو ساعت قبل از مرگ او مسئوالن 
بیمارستان از تایید این امر خودداری 

می کردند.«
دکتــر لطیفی، پزشــک متخصص 
ارتوپــدی در روز  25 فوریــه حدود 
ســاعت 4 بعد ازظهر به وقت محلی، 
در بیمارستان »قائم« در شهر رشت 
درگذشــت. دکتر حمید لطیفی در 
ســال ۱۳44 در رشــت به دنیا آمد. 
پزشک ارتوپد شــد و نزدیک به ۳۳ 
سال در بیمارســتان های مختلف از 
جمله در مناطق محروم ایران خدمت 

کرد.
دکتــر نادیا لطیفی دختــر بزرِگ او 
2۹ ســاله و خانم رانیا لطیفی دختر 
کوچک او، ۱۹ ســاله، همراه با مادر 
خود در مونتــرال زندگی می کنند. 
طبق گفته آقای سعید لطیفی، دکتر 
حمید لطیفی که شهروند کانادا است 
بــه دلیل تعهدات حرفــه ای اش در 
ایران مشغول کار بود و به طور مرتب 
بیــن ایران و کانادا در رفت و آمد بود 
اما قرار بود بزودی، طی بهار آینده به 
طور کامل به مونترال نقل مکان کرده 

و به خانواده بپیوندد.

بسته های اضطراری مقابله با کرونا

ترسا تام افسر ارشد سالمت عمومی 

کانــادا گفت وضعیــت کروناویروس 
دارد به ســرعت تغییر می کند و به 
نظر می رســد ویروس حاال در دیگر 
کشــورها در درجــه جوامع محلی 
گسترش پیدا می کند. او به خبرنگاران 
گفت: »نشانه ها نگران کننده و به این 
معنی هستند که فرصت برای محدود 
کردن ویروس محدود اســت و وقت 
برای جلوگیری از گســترش جهانی 

ویروس دارد تمام می شود.«
او اضافه کرد: »این مسئله همچنین 
نشــان می دهد کشــورهایی مانند 
کانادا که تا به حال توانسته اند موارد 
را شناسایی و مدیریت کنند باید در 
سراســر دولت ها، جوامع محلی و به 
عنوان خانواده و افراد آماده بشــوند 
چون شــاید ویروس گســترده تر در 

کشور پخش بشود.«
دکتر ویرا اچز افســر ارشــد سالمت 
عمومی شهر اتاوا با این بیانیه موافق 
بود و به اتاوا سیتیزن گفت کانادایی ها 
باید در نظر داشــته باشــند غذاها و 
داروهایــی را جمــع آوری کنند که 
ممکن است یک فرد مریض به آن ها 
نیاز داشته باشد. بسته های اضطراری 
برای موارد ضروری و غیر قابل پیش 
بینی در نظر گرفته می شــوند که در 
صورت بروز یــک حادثه برای مدت 
زمانی کوتــاه در امور زندگی اختالل 

ایجاد نشود.
از آنجایی که هر روز شــاهد شــیوع 
ویــروس کرونــا در سراســر جهان 
هستیم، بســیاری از مردم نگران این 
موضوع هستند که در صورت همه گیر 
شــدن این ویروس در محل زندگی 
خود، آمادگی برخورد با این اتفاق را 

دارند یا خیر.
اگــر در هر زمانی ویــروس کرونا به 
منطقه یا شهر محل زندگی شما رسید 
و گسترش یافت، باید لوازم مورد نیاز 

ضروری و ابتدایی را در اختیار داشته 
باشید تا در صورت قرنطینه شدن در 

خانه خود دچار مشکل نشوید.
وزارت امنیت داخلی آمریکا پیشنهاد 
کرده اســت که برای مدت زمان دو 
هفته لوازم زیر را در خانه خود داشته 

باشید:
دو لیتر آب بــرای هر نفر در هر روز، 
غذاهای فاسد نشدنی، داروهای مورد 
نیاز برای مصرف دو هفته، قرص های 
مسّکن، شربت سینه، داروهای التیام 

بخش معده.
همچنیــن اقالمی مانند دســتمال 
کاغذی، ویتامین هــا، و مایعاتی که 
حاوی الکترولیت بوده و بدن شما را 
تقویت کنند برای مدت دو هفته در 

خانه خود نگه دارید.
وزارت بهداشت انتاریو نیز اعالم کرده 
اســت که عالوه بر این اقالم، ژل های 
ضد عفونی کننــده ای که حاوی 60 
تا ۹0 درصد الکل هســتند به همراه 

دماسنج در خانه داشته باشید.
هدف این است که در صورت شیوع 
ویروس کرونا در محل زندگی شــما 
و یا در صورت ابتــالی خود یا یکی 
از اعضاء خانواده خــود، اگر در زمان 
قرنطینه شدن نیاز به هر یک از اقالم 
ضروری داشتید، از خانه خارج نشوید. 
مناسبی  مقادیر  داشــتن  همچنین 
از دســتمال توالت، لوازم بهداشــت 
شخصی، پوشــک و غذای مخصوص 
بچــه نیز از جمله اقدامات مناســب 

می باشد.
مقامات بهداشتی کانادا اعالم کرده اند 
که زمان آن رســیده است که تمام 
مــردم کانادا برای آمادگی و مدیریت 
منابع در صورت شیوع ویروس کرونا 

در جامعه بیشتر فکر کنند.

در حالــی که فــروش بســیاری از 
اظطراری مخصوص زمان  بسته های 
فراگیــری ویروس کرونــا در محیط 
آنالین به شدت افزایش یافته است، 
اما برخی از لوازم موجود در آنها غیر 
ضروری اســت. مانند ماسک صورت 
که طبق اعالم پزشکان و متخصصین 
برای افراد ســالم غیر ضروری است و 
تنها باید توســط افراد مبتال استفاده 
شود تا از پخش قطرات سرفه و عطسه 

آنها جلوگیری کند.
خرید غیر ضروری ماسک های صورت 
و عینک های مخصوص و دســتکش 
باعث کمبود این اجناس برای افرادی 
شده است که به آنها نیاز مبرم دارند، 
از جمله افراد مبتال به این ویروس و 
کارکنان بخش مراقبت های بهداشتی 
در مراکز درمانی که در حال مقابله با 

این ویروس هستند.
همچنین توصیه شــده اســت که 
مدارک و نسخه های پزشکی خود را 
در دسترس داشته باشید تا در صورت 
نیاز به آنها و تماس از راه دور با ارایه 
دهندگان مراقبت های بهداشتی دچار 
سردرگمی نشوید و اطالعات درست 

را در اختیار آنها قرار دهید.

جاستین ترودو: کروناویروس یک چالش بسیار  واقعی است

مــداد- بــه گــزارش ســی تی وی، 
نخست وزیر کانادا کووید-۱۹ را یک 
چالش »بسیار واقعی« خواهد و گفت 
با وجود اینکه خطــر این ویروس در 
کانادا پائین اســت، دولت فدرال به 
صورت پیوســته بــه پایش وضعیت 

مشغول است.
او اعالم کرد که بهتر است کانادایی ها 
یک سری اقدامات را برای پیشگیری 
از تماس بــا ویروس که هم اکنون در 
سراســر جهان پخش شده در پیش 

گیرند.
نخســت وزیر کانادا در بخشی دیگر 
از صحبت هــای خــود با اشــاره به 
شباهت های ویروس جدید با ویروس 
آنفوالنزا گفت: »کاری که مردم باید 
انجام دهند، تفاوتی با آنچه در فصل  
شیوع آنفوالنزا انجام می دهند ندارد. 
شستن مرتب دست ها، دقت کردن به 
از  نشانه های سرماخوردگی، مراقبت 
خانواده، سرفه کردن در آستین و شاید 
اندکی مراقب بیشتر در رفت وآمدها از 

جمله این اقدامات است.
آقای ترودو همچنین از مردم خواست 

که از طریق وب سایت سالمت کانادا 
به آخرین اخبــار و اطالعات در این 
زمینه دست یابند و مراقب اطالعات 
نادرســتی که در زمینه این ویروس 
گفتنی  باشــند.  می شــوند  منتشر 
اســت طی چند هفته اخیر، برخی 
کالهبــرداران ســعی کرده اند با جا 
زدن خود به عنوان مقامات بهداشتی 
کشــور، از شــهروندان کالهبرداری 
کنند. همچنین اطالعات نادرســت 
زیــادی درباره درمــان  کروناویروس 
منتشر شده که ظاهرا بر حجم آنها نیز 

افزوده می شود.
نخســت وزیر کانادا همچنین درباره 

آمادگــی اســتان ها بــرای مقابله با 
که  کوویــد-۱۹ گفت  همه گیــری 
اطمینان دارد اســتان ها می توانند به 

خوبی از پس این کار برآیند.
جاســتین ترودو افزود مقامات دولت 
فدرال در تماس نزدیک با مسئوالن 
ســازمان بهداشــت جهانی هستند 
و تصمیم هایی که در کانــادا درباره 
پیشــگیری اتخاذ می شود، بر اساس 

نظرات کارشناسی و علمی است.
او گفت با وجود اینکه کشورهای دیگر 
از الگوهای متفاوتــی در این زمینه 
بهره می گیرند، از درست بودن شیوه 
اجرایی کانادا در این خصوص اطمینان 
دارد. نخست وزیر کانادا گفت: »با یک 
چالش واقعی برای کانادایی ها و البته 
برای سراسر جهان روبرو هستیم و در 
کنار هم می کوشیم اثرات آن را برای 

کانادایی ها به حداقل برسانیم.«
گفتنی است یبل مورنو )وزیر اقتصاد 
فدرال( روز سه شــنبه  در تماســی 
بــا همتایان خود در گــروه جی7 به 
بررســی اثرات کووید-۱۹ بر اقتصاد 

جهانی پرداخت.
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مجازات های بی اعتنایی به قرنطینه در کانادا
مــداد- در کانادا قانونی خاصی به نام 
 Quarantine( »قانــون قرنطینــه«
Act( وجــود دارد. در ایــن قانــون، 
مجازات هایــی برای عــدم پیروی از 
دســتورات صادره در زمینه قرنطینه 
تعیین شــده اســت. این قوانین در 
مکان هایی که تحت قرنطینه هستند 
)نظیر پایــگاه نظامــی در ترنتون( 

اجرایی می شود.
در یکی از مواد ایــن قانون آمده که 
افراد تحت قرنطینــه که بدون اجازه 
افســر مربوطه از آنجا خارج شــوند، 
تا ســقف یک میلیــون دالر جریمه 
خواهند شد. همچنین سقف سه سال 
حبس نیز برای این خاطیان در قانون 

قرنطینه کانادا پیش بینی شده است.
به نظر می رســد اگر طــی چند روز 
یا هفته آینده با همه گیری شــدید 
کووید-۱۹ در کانادا روبرو شویم، یکی 
از اصلی ترین گام ها برای جلوگیری از 

شیوع آن، قرنطینه مسافران ورودی به 
کشور باشد.

جالب اســت بدانید بر اساس »قانون 
قرنطینه کانــادا« افســران ناظر بر 
قرنطینه می توانند هر مســافری که 
بیماری واگیردار داشته و یا مشکوک 
به داشتن آن است یا حتی به تازگی 

در نزدیکی فردی که چنین بیماری 
داشته یا مشکوک به بیماری بوده را 

بازداشت و به قرنطینه منتقل کنند.
یکــی از مقامات ارشــد بهداشــتی 
فدرال می گوید که مساله همه گیری 
موضوعی مهم در بهداشــت عمومی 
به شــمار می رود. بــه همین دلیل، 
بیمارســتان ها و مراکز درمانی کشور 
یک ســری پروتکل برای بحران های 
مختلف  بیماری هــای  همه گیــری 
دارند که در صورت شــیوع گسترده 

کووید-۱۹، آن را اجرایی می کنند.
با این وجود، نگاهی به اقدامات صورت 
گرفته دولــت کانادا تاکنــون برای 
مهار کروناویروس نشان می دهد که 
وضعیت کشور به مراتب بهتر از برخی 
دیگر از کشــورها، حتی کشورهای 
توسعه یافته بوده و احتمال اینکه کانادا 
بتواند این وضعیت را با موفقیت پشت 

سر بگذارد زیاد است.

دولت کانادا برای قرنطینه کردن مردم در شرایط اضطراری
چه اختیاراتی دارد؟ 

هدهــد- بــا انتشــار  کروناویروس 
)کووید۱۹( وزیر بهداشت فدرال کانادا 
به مردم پیشنهاد کرد که در صورت 
قرنطینه گسترده در کشور مردم باید 
اقالم مورد نیازشــان را در خانه نگه 
دارند و این سوال پیش می آید که آیا 

دولت این اختیار را دارد؟
بطور خالصه باید گفت، بله. بر اساس 
قانون دولت می تواند در شرایط شدید 
و فوریت ها در داخل کشور قرنطینه 
اعمال کند و در شرایط شدیدتر برای 
مســافرت های داخلی و خارجی نیز 

محدودیت هایی اعمال کند.
با این وجود کارشناسان معتقدند که 
در شرایط فعلی بعید است که دولت 
ناچار به اعمال این محدودیت ها شود.

ر این نوشتار شما با قوانین و اختیارات 
ملی قرنطینه دولت آشنا می شوید.

طبق این قانون وزارت بهداشت فدرال 
می تواند اقدامات گسترده ای را با هدف 
متوقف کردن شیوع بیماری های واگیر 

انجام دهد.
این قانون نخستین بار در سال 2005 
و پس از کنفدراسیون و به روز کردن 
نتایج مبارزه با سارس در سال 200۳ 
از سوی بهداشت عمومی تصویب شد.
بطور مشــخص، دولــت، می تواند با 
تصویب کابینه دســتور بروز شرایط 
خاص و امــکان وجود خطــر برای 
سالمت عمومی مردم در کانادا مانع 

از سفر مردم به خارج از کشور شود.

این اقدامات بصورت خالصه می تواند 
شامل موارد ذیل باشد:

-مبررسی در فرودگاه یا سایر مرزهای 
ورودی.

-نقرنطینه اجباری و تحویل هر فردی 
به سایت های قرنطینه.

- تعییــن مکان ها و ایســتگاه های 
قرنطینه و پزشــکانی که باید به آنها 

رسیدگی کنند.
وســایل نقلیه ای که برای این افراد و 
بارهای شــان به کانــادا وارد یا خارج 

می شوند نیز مشمول قوانین هستند.
اســتیون هافمن، مدیر آزمایشــگاه 
اســتراتژی جهانی و دانشگاه یورک 

و اســتاد حقوق جهانی بهداشت، در 
اوایل فوریه، در این رابطه گفت: بنابر 
این قانون دولت بــرای این اقدامات 
اختیــارات دارد اما بایــد اقداماتش 
کمتریــن مزاحمت را بــرای عموم 

داشته باشد.
چندی پیش نیز دولت با اســتفاده از 
اختیاراتش در قانون قرنطینه، برخی 
شــهروندان کانادایی را که از ووهان 
آورده بودند را به مدت ۱4 روز در یک 
پایگاه نظامــی در انتاریو قرار دارد تا 

دوره بروز بیماری سپری شود.
هافمن در گفتگو با رسانه های کانادا 
اظهار داشــت: این قانون در شرایط 
غیرمعمول اجرا می شــود و حتی در 
آن برای افرادی که شــرایط و قوانین 
قرنطینه را اجرا نکنند بدلیل قرار دادن 
جامعه در معرض بیماری واگیر، نیز 
مجازات هایــی مانند جریمه نقدی تا 
یک میلیون دالر و غیر نقدی تا ســه 

سال زندان پیش بینی کرده است.

محدودیت های داخلی سخت تر است

با توجه به اینکه قانون قرنطینه روی 
سفرهای داخلی و خارجی به و از کانادا 
متمرکز است، محدود کردن حرکت 
در داخل کشور یا بین استان ها چیزی 
نیست که دولت فدرال بتواند بر مردم 

تحمیل کند.
»امیــر عطــاران«، اســتاد حقوق و 
پزشکی دانشــگاه اتاوا، در این رابطه 
گفت: بنابر این آیا دولت بر اســاس 
اختیاراتش می توانــد جلوی پروازها 
را بگیرد مثال پرواز مکزیکوسیتی به 
تورنتو  و یــا توکیو به تورنتو را اجازه 

ورود ندهد؟ جواب آری است.
وی افزود: حتی دولــت می تواند در 
شرایط اضطراری جلوی پروازها را به 

تورنتو یا اتاوا، یا پروازهای داخل استان 
یا هالیفکس و ادمونتون را بگیرد.

اگرچه محدودیت های ســفر داخلی 
کانادا بیشــتر و مشابه آنچه در چین 
و ووهــان اســت، اما طبــق قانون 
فوریت های کانادا امکان پذیر اســت. 
درغیــر این صورت این تصمیمات بر 
عهده مقامات استانی و کشوری است.
عطاران بــا تاکید بر اینکه اعمال این 
قوانیــن در رابطه کوویــد۱۹ نباید 
موجب ترس و وحشــت مردم شود 
در رابطه شرایط فعلی بیان کرد: آیا ما 
در کانادا به جایی رسیده ایم که یقین 
داشته باشیم که به قرنطینه گسترده 

نیاز داریم؟ خیر.
آیا ما در موقعیتی قرار داریم که ممکن 

است به آن نیاز پیدا کنیم؟ قطعا.
آیا ما در وضعیت معلق بین شــرایط 
موجود قرار گرفته ایــم؟ زمان به ما 

می گوید!
بــه گفته وزیر بهداشــت کانادا، طی 
هفته هــای اخیر تمــام گزینه های 
حفاظت از کانادایی ها روی میز است 
و هرگونه تصمیم در رابطه با قرنطینه 
در آینده بر اساس توصیه های آژانس 

بهداشت عمومی کانادا خواهد بود.
در حال حاضر توصیه دولت این است 
که با شستن دســت ها خودتان را از 
ابتال بــه بیماری دور کنید و مقداری 
مواد غذایی اضافــی در خانه ذخیره 

کنید.
اگر قصد سفر خارجی دارید به دولت 
اطالع دهید و شــماره ای که بشود با 
شــما تماس گرفت در اختیار دولت 

قرار دهید.
اگر ســفر خارجی داشتید و احساس 
بیماری می کنید با مسئولین فرودگاه 
یــا بهداشــت در CBSA در میان 

بگذارید.

کمیته مقابله با کروناویروس در کانادا 
تشکیل شد

کریستیا فریلند، رئیس کمیته مقابله 
با کروناویــروس در کانادا پتی هاجو، 
وزیر بهداشت کانادا و ترزا تام، رئیس 
بهداشــت عمومی کانادا، در نشست 
خبری با رسانه ها به تشریح اقدامات 
دولت برای مقابله با شــیوع کرونا در 

کشور پرداختند.
به گزارش رســانه هدهــد به نقل از 
با  مقابله  کمیتــه  ســی تی وی نیوز، 
کروناویروس در کانادا بدلیل افزایش 
تعــداد مبتالیان به ایــن ویروس در 
کانادا و به منظور تصمیم گیری سریع 

در شرایط حاد تشکیل شده است.
پتی هاجو، وزیر بهداشــت کانادا، در 
این نشســت گفت: برنامه ریزی های 
ما برای مقابله با شیوع این بیماری از 
ژانویه و همزمان با شیوع جهانی آغاز 

و گزینه های الزم به دولت ارائه شد.
وی اثرات ایــن ویروس را برای کانادا 
فراتر از موضوعات سالمتی و بهداشتی 
خواند و بیان کرد: تشــکیل کمیته 
جدید مقابله با کرونــا به دولت این 
امکان را می دهد تــا در رابطه با این 
ویروس بدون مرزی در اســرع وقت 

تصمیم بگیرد.
به گفته وزیر بهداشــت کانادا، دولت 
پیش بینــی کرده ایــن بیماری در 
جوامع کانادا شــیوع پیدا کند با این 
وجــود »ترزا تام«، رئیس بهداشــت 
عمومی کانادا معتقد است اقدام اخیر 
دولت با تشــکیل کمیته ویژه کرونا 
پاسخی برای نیازهای کشور در شرایط 

فعلی بوده است.
»هاجــو« بــدون ذکر انبــار کردن 
مایحتاج مورد نیــاز خانوارها، گفت 
که کانادایی ها بایــد در صورت بروز 
بیماری خودشــان را برای وضعیت 
قرنطینه آماده کنند. او شیوع کرونا را 
موجب اختالل چشمگیر در وضعیت 

معیشت کارگران خواند.
به گفته دفتر نخســت وزیــر کانادا، 
کمیتــه مقابله با کرونا متشــکل از 
آژانس بهداشت عمومی کانادا، کمیته 
ویژه مشــاوره و رئیس ارشد پزشکی 
کانادا و مرکز امنیت دولتی و ایمنی 

عمومی کانادا است.
فریلنــد، رئیــس کمیتــه مقابله با 

کروناویــروس در کانــادا گفــت که 
تالش هــای این کمیتــه برایندی از 
تالش های صورت گرفته در کل کشور 

است.
وی افــزود: این اقدام پاســخ به یک 
درخواست ملی است. ما در این کمیته 
با همکارانمان در استان و بخش های 
مختلف کشــور در ارتبــاط نزدیک 
هستیم و به این کار ادامه خواهیم داد. 
ما نسبت به حفظ امنیت کانادایی ها 

متفق القول هستیم.
چند وزیر نیز بــا اعضای این کمیته 
همکاری خواهند داشت که عبارتند 
از: وزیر نواوری، علوم و صنعت. وزیر 
امنیت عمومی. وزیر توسعه اقتصادی 
و زبانهای رســمی. وزیر دارایی.  وزیر 
کار، توســعه نیزوی کار و مشمولیت 
معلولین و کریســتی دانکن، معاون 
رئیــس مجلس فعلی، سیاســتمدار 
کهنه کار کــه دارای مدرک دکترا و 

متخصص بیماری های واگیر است .
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کروناویروس در کانادا 
و نقش کامیونیتی ایرانی

مداد- طی هفته گذشته نتیجه تست 
کروناویروس دو ایرانی که به تازگی از 
ایران به کانادا بازگشته بودند، مثبت 
شد. نفر ســومی هم به دلیل ارتباط 
با یکی از این دو نفر، به کروناویروس 
آلوده شده است. طوفان کروناویروس 
در ایران چه بخواهیم و چه نخواهیم 
به کانادا هم خواهد رسید. کامیونیتی 
ما می تواند یکی از مهم ترین قربانیان 
یــا شــاید از بدترین مقصــران این 

همه گیری باشد.
می گویند  کانادا  بهداشتی  مسئوالن 
گســترش این ویروس وارد مرحله ی 
جدیدی شده و کانادا دیگر به دنبال 
جلوگیــری از ورود آن نیســت بلکه 
انرژی خــود را صرف مبارزه با آن در 

داخل مرزهای کشور خواهد کرد.
چه باید کرد و آیا باید ترسید؟

این روزها کروناویروس در ایران بیداد 
می کند. از اوایل بهمن ماه، شــایعات 
فراوانی دربــاره احتمــال ورود این 
ویروس به ایران به گوش می رسید اما 
تمرکز حکومت روی راهپیمایی 22 
بهمن و انتخابات مجلس باعث شــد 
تا هیچ زنگ خطری به صدا در نیاید 
و هیچ خبری در این زمینه منتشــر 
نشــود. در چنین شــرایطی حداقل 
تصور می شــد که سیستم بهداشت 
و درمان کشــور با چــراغ خاموش و 
بی صدا مشغول مبارزه و کنترل این 
بیماری نوظهور است. اما وقتی اجازه 
نشــر اخبار داده شــد، ناگهان همه 

غافلگیر شدند.
خبرهای رسمی که این روزها از میزان 
شیوع و مرگ و میر بیماران کرونایی 
در ایران منتشر می شود به وضوح با 
میانگین آمار جهانی تفاوتی فاحش 
دارد و نشــان دهنده این است که یا 
در حد استاندارد تست ویروس گرفته 
نمی شود یا داده ها مهندسی می شوند 
تا جلوی وحشت عمومی گرفته شود. 
دلیل هرچه که هســت، واضح است 
که آمار مبتالیان به ویروس بســیار 
فراتــر از آن چیزی اســت که اعالم 
رسمی می شود. نمونه واضح آن، آمار 
باال و تکان دهنده مســافرانی ایرانی و 
غیــر ایرانی آلوده به ویروس کرونا در 
کشــورهای مختلف جهان است که 
همگی در یک ماه اخیر به ایران سفر 
کرده اند. ابعاد ماجرا به حدی است که 
این روزها می توان ایران را بزرگ ترین 
صادرکننده کروناویــروس در جهان 

نامید.
از آن سو، پس از تعطیالت کریسمس، 
بســیاری از خطــوط هواپیمایــی 
بلیت های خود را بــا قیمت پایینی 

حراج کرده بودند. موضوعی که از یک 
سو باعث شد تا تعداد زیادی از ایرانیان 
ساکن کانادا راهی سفر و دید و بازدید 
در ایران شــوند یا برای آمدن اعضای 
خانواده و مخصوصــا والدین خود به 
کانادا، بلیت تهیه کنند. بســیاری از 
آنها ظرف چند روز گذشته وارد کانادا 
شده اند و برخی دیگر نیز گرفتار لغو 
شدن پروازها شده  و تالش می کنند 
تا با اولیــن پرواز از ایــران کرونایی 
شده، فرار کنند. ظرف هفته گذشته 
تســت کرونای یک خانم ایرانی ۳0 
ساله از استان بریتیش کلمبیا و یک 
خانم ایرانی 60 ساله از تورنتو مثبت 
شــده است. شــوهر خانم تورنتویی 
نیز گویا از همســرش این ویروس را 
در کانادا گرفته اســت. در این مدت 

ایرانی تبارهای زیادی از سفر به زادگاه 
خود بازگشته اند. چند کرونا مثبت بین 

آنها وجود دارد؟
خالصــه ی این ســه پاراگراف یعنی 
کامیونیتی ایرانیان باید بیش از پیش 
مراقب و هوشیار باشد اما نترسد چون 

ابتال به این ویروس با توجه به آمادگی 
و تجهیز بیمارستان ها، احتماال اصال 
مثل چین و ایران خطرناک و کشنده 
نیســت و نباید نگران شــد، اما باید 

حسابی مراقب بود.
ما در کامیونیتی ایرانیان ناخواســته 

بــا هــم در ارتباطیــم. از مغازه های 
در  می کنیــم،  خریــد  مشــترکی 
برنامه های مشترکی شرکت می کنیم 
غــذا  ایرانــی  رســتوران های  در  و 
می خوریم. با توجه به شرایط موجود، 
احتمــال همه گیری ناگهانی ویروس 
بین ما بسیار زیاد است. بنابراین برای 
دفاع از خودمان و بقیه کامیونیتی ها به 
توصیه های زیر عمل کنید. تقریبا همه 
این توصیه ها را در روزهای اخیر صدها 
بار در سایر رسانه  ها خوانده اید. اما این 
بار خطر بیخ گوش ماست. لطفا وقت 

بگذارید و با دقت بخوانید:
۱. خیلی ساده: دست های خود را هر 
ساعت و هر بار به مدت 20 ثانیه با آب 
گرم و صابون بشویید. این موثرترین 
شیوه جلوگیری است. اما آنقدر ساده 
است که معموال نادیده گرفته می شود. 
زمانی که بیرون از خانه هســتید، از 
الکلی ضدعفونی که در  محلول های 
داروخانه ها فروخته می شود، به وفور 

استفاده کنید.
2. قبــل از شســتن و ضدعفونــی 
دست های خود، به صورت و مخصوصا 

چشم ها، دهان و بینی دست نزنید
۳. میز محــل کار یا تحصیل خود را 
با دستمال آغشته به الکل ضدعفونی 

کنید
4. تا اطالع بعدی در مجامع عمومی 
کمتر شرکت کنید و در صورت حضور 

کمتر به چیزی دست بزنید
5. هنگام ســوار شــدن به اتوبوس و 

مترو، از دستکش استفاده کنید
6. اگر به تازگی بــا یک ایرانی که از 
ســفر به ایران بازگشــته در تماس 
مستقیم یا غیر مســتقیم بوده اید و 
عالئم ســرماخوردگی دارید، فورا به 
شماره ۸۱۱ تلفن بزنید، از خانه خارج 
نشوید و به درمانگاه مراجعه نکنید. به 
دســتورات و توصیه های کارشناسان 

موبه مو عمل کنید.
7. اگر به تازگی از ایران بازگشته اید، 
توصیه می شــود به مــدت ۱4 روز 

خودتان را در خانه قرنطینه کنید
۸. در صورت همه گیری عمومی، شاید 

الزم باشد همه مردم خودشان را برای 
مدتی در خانه قرنطینه کنند، کمی 
مواد غذایی فاسد نشدنی و محصوالت 
بهداشتی مثل محلول های ضدعفونی 

و الکل بخرید و در خانه انبار کنید
۹. اگر در یک رویداد ایرانی شــرکت 
می کنیــد یا از یک فروشــگاه ایرانی 
خرید می کنید، موارد یک و دو را به 
شدت رعایت کنید. اگر محتاط باشید، 
الزم نیست با کامیونیتی قطع ارتباط 

کنید
۱0. اگــر هنگام خوانــدن این متن 
هنوز در ایران هســتید، شــاید بهتر 
باشد سفر خود را به تعویق بیندازید. 
کروناویروس تا ۱4 روز هیچ عالمتی 
ندارد و شما می توانید ناقل خاموش 

این آلودگی به کانادا باشید
توجــه کنیــد که واکنــش طبیعی 
مغز شــما در صــورت بــروز عالئم 
سرماخوردگی، انکار خطر کرونا است. 
هیــچ عالمتی را دســت کم نگیرید 
و ریســک نکنید. اگر به هر دلیلی به 
کرونا آلوده شده باشید برای خودتان و 
بقیه بهتر است که مسئوالن بهداشتی 
کبک زودتر از موضوع باخبر شــوند. 
بیش از ۹۸ درصد کسانی که به این 
ویروس آلوده شــده اند، کامال درمان 
می شــوند. فورا با تلفن ۸۱۱ تماس 

بگیرید!
این روزها در رســانه های اجتماعی 
فارســی زبان، دولت ایــران به خاطر 
احتمال سیاســی کاری، الپوشانی و 
اهمال در خصــوص این همه گیری 
ایرانی ها  انتقاد شــدید مــا  مــورد 
ایرانیان  کامیونیتــی  امروز،  اســت. 
درکانادا، قربانی آن سیاســی کاری ها 
و الپوشانی ها و اهمال های احتمالی 
است. نگذاریم بقیه، قربانی بی تفاوتی 

ما شوند.
در پایــان اینکــه اگــر همه گیری 
کروناویــروس به ســراغ کانادا بیاید، 
احتمــاال خیلی زود کنترل شــده و 
ریشه کن خواهد شد. محتاط باشید 

اما زندگیتان را تعطیل نکنید.

توصیه های دولت کانادا در مورد سفر به 7 منطقه 
به علت وجود ویروس کووید-۱۹

ایرانیــان کانادا- با گســترش کرونا 
ویروس، ســفر به مناطــق مختلف 
ریسک باالیی دارد. مشاوره های سفر 
در مورد کروناویروس در هفت نقطه 
مختلف دنیا به علت شیوع باالی این 
ویروس، اکنون جریان دارد. اگر قصد 
دارید به سفر بروید، حتما هشدارها و 

مشاوره ها را در نظر داشته باشید.
صفحه توصیه های ایمنی سفر دولت 
کانــادا در مورد ویــروس کووید-۱۹ 
اطالعاتی در مورد اعالمیه های سفر، 
خطرات ســالمتی، سالمت و امنیت 
خارج از مرزها، و آنچه مسافران پس 

از بازگشت باید انجام بدهند را دارد.
دولت کانــادا چهار مرحله مختلف را 
در نظر گرفته است که هر مرحله به 
افراد می گوید باید کال از سفر اجتناب 
کنند و یا اینکه فقط اقدامات احتیاطی 

را انجام دهند.
این چهار مرحله شامل: انجام اقدامات 
احتیاطــی معمول، انجــام اقدامات 
از ســفرهای  احتیاطی ویژه، پرهیز 
غیرضروری، و پرهیز از سفر می باشد.

چین اکنون در مرحله ســوم است، 
یعنی پرهیز ازسفرهای غیرضروری، به 
این معنا که دولت معتقد است مردم 
نباید به چین ســفر کنند مگر اینکه 

واقعا مجبور باشند.
در مورد هنگ  کنگ، آژانس سالمت 
عمومی کانادا اعالمیه ای مبنی بر لغو 
یا به تعویق انداختن ســفرها به این 
مکان به دلیل نشــر ویروس منتشر 

نکرده است.

از آنجایی که هنگ کنگ در مرحله 
یک می باشد، انجام اقدامات احتیاطی 
معمول جهت پیشــگیری از مریضی 

توصیه می شود.
ایــران در مرحله دو اســت، بنابراین 
مسافران ایران باید اقدامات احتیاطی 
ویژه را رعایت کنند تا در ســالمت و 

امنیت باشند.
طبق اعالم دولت، افراد مسن، افرادی 
که سیســتم ایمنی ضعیفی دارند و 
افــرادی که دارو مصــرف می کنند 
ریسک بیشتری برای ابتال به ویروس 
کووید-۱۹ دارند، و توصیه می شــود 

سفر خود را فعال لغو کنند.
ژاپــن نیز ماننــد هنــگ کنگ در 
مرحله اول قرار دارد و انجام اقدامات 
احتیاطــی معمول در ســفر به ژاپن 

توصیه می شود.
در شمال ایتالیا، شیوع بیماری سبب 
شــده اســت دولت به افراد مســن 

و افــرادی که در وضعیت ســالمت 
مطلوبی نیستند هشدار دهد از سفر 

به این مکان بپرهیزند.
مسافران سنگاپور نیز فقط باید اقدامات 
احتیاطی معمول را انجام دهند و هیچ 
اقدام ویــژه یا خارج از عرفی در حال 

حاضر پیشنهاد نمی شود.
در کــره جنوبــی، به خصــوص در 
Daegu و Cheongdo بــه دلیــل 
شیوع گسترده ویروس، مسافران در 
خطر بیشتری هستند. دولت پیشنهاد 
می کند افراد از سفرهای غیرضروری 

به این دو منطقه بپرهیزند.
از آنجایی که شــرایط مدام در حال 
تغییر است، توصیه های بیشتر اضافه 
می شوند و موارد کنونی ممکن است 

تغییر کنند.
توصیه شده اســت خود را در مورد 
هشدارهای دولت کانادا در مورد این 
ویروس خطرناک را به روز نگاه دارید.
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تبدیل ویزاى توریستى به S/P و W/P بعد اقامت دائم
دریافت اجازه کار 2 ساله و بعد اقامت دائم
پذیرش + ویزاى تحصیلى دبستان تا دانشگاه

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

. تحویل رایگان دارو درب منزل
. ساخت  داروهاى  ترکیبى 

. تزریق  رایگان  واکسن آنفوالنزا  
. تهیه  رایگان بلیستر پک

. تهیه و تجویز  جوراب واریس
. داروهاى ترك سیگار رایگان

. دریافت  داروهاى  مصرف گذشته

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

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

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

داروخانه سنت جورجز

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

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

پیچیدگی های فایل های مهاجرتی با شیوع ویروس کرونا
هفته- با تایید موارد بیشتر مشکوک 
به ویروس کرونــا در کانادا، اقدامات 
افزایش  امنیتی شدیدی درخصوص 
ایمنی برای شــهروندان در خصوص 
پروازهای هوایی اتخاذ شــد. عالوه بر 
این، کانادا برای متقاضیان مهاجرت 
و یــا اقامت هــای موقــت ویزیت، 
تحصیل و یا کار نیز با در نظر گرفتن 
محدودیت هــای بوجــود آمده برای 
ارسال مدارک و یا شرکت در مصاحبه 
در ســفارتخانه های مختلــف کانادا 
نســبت به صدور راهنما اقدام نموده 

است.
اقدامــات ویــژه اداره مهاجــرت و 
شــهروندی کانــادا بــرای کمک به 
متقاضیــان اقامت دائــم و موقت و 
افــرادی که تحت  تاثیر ویروس کرونا   

قرار دارند به شرح زیر است:
به دنبال تعطیلــی موقت ۱۱ مرکز 
درخواســت های مهاجرتی کانادا در 
کشــورهای تحت تاثیر ویروس، این 
انجام پذیرفت. بدین جهت    اقدامات 
ایــن مراکز در حــال حاضر فقط به 
موردهای ضروری، به صورت مورد به 

مورد، رسیدگی   می کند.
افرادی که با فایل درخواســت اقامت 
آنان موافقت شــده   اما برای ورود به 
کانادا دارای فرصت ۹0 روزه هستند،   
و   با توجه به شــرایط شیوع ویروس 
کرونا در محل زندگی شــان به کانادا    
نمی توانند ســفر کننــد،  می توانند 
درخواســت تمدید بــرای اخذ برگه 

تاییده اقامت دائم خود بکنند.
 Web متقاضیان   می بایست با ارسال
form   اداره مهاجــرت را مطلع کنند 
و دالیل اینکه قادر نیستند در مدت 
زمان اعتبار ویزا   به کانادا ســفر کنند 
را توضیح دهند. این درخواســت به 
صورت مورد به مورد، مورد بررســی 

اداره مهاجرت قرار خواهد گرفت.
افراد دارای اقامت دائم کانادا که برای 
سفر به کانادا نیاز فوری دریافت مجوز 
ورود   و یا پاسپورت موقت کانادا   دارند،   
می توانند از طریق ارسال ایمیل برای 
دفتر صدور ویزای کانــادا در ترکیه، 

پیگیری های الزم را انجام دهند.
متقاضیانی که دارای مورد اضطراری 
هســتند و یا نیاز دارند که در اسرع 
وقت به کانادا سفر کنند،   می توانند به 
منظور دریافت کمک به دفتر صدور 

ویزا در آنکارا ایمیل ارسال کنند.
افــرادی که برای ویزای توریســتی، 
مجوز کار، مجوز تحصیل و یا اقامت 
دائم   اقدام کرده اند، اما قادر به تکمیل 
بــه موقع مرحله بعدی درخواســت 
خود بنا به شــرایط موجود نیستند، 
پاسخ ردی تنها به دلیل کامل نبودن 
فایل شــان   با در نظر گرفتن شرایط 

موجود دریافــت نخواهند کرد. برای 
مثال   می توان به مواردی همانند ارسال 
پاســپورت و مدارک مورد نیاز مانند 
گواهی سوءپیشینه، تکمیل آزمایشات 
پزشکی   و ارائه انگشت نگاری   در این 

زمینه اشاره کرد.
به صــورت اتوماتیــک در این موارد 
مدت زمان بیشــتر برای متقاضی در 
نظر گرفته خواهد شد. به مجرد اینکه 
برای متقاضی این امکان فراهم شود تا 
ادامه پروسه پرونده اش را انجام دهد،   
می بایست در اســرع   وقت به منظور 
جلوگیــری از هر گونه تاخیر دیگری 

اقدام کند.
افــرادی که قصد صرفه نظر کردن از 
درخواســت اقامت دائم خود دارند،   
 web form می بایســت با ارســال
درخواست خود را ارسال کنند. بدیهی 
است در صورتی که   انصراف متقاضی 
تا 24 ســاعت پس از سابمیت   انجام 
گیرد وجــه پرداختی عــودت داده 

خواهد شد.

افراِد با اقامت موقــت که به دلیل 
شرایط قادر به ترک کانادا نیستند:

و  دانشــجویان خارجی  توریست ها، 
نیروی کار خارجی که وضعیت اقامت 
قانونی شان در کانادا   رو به انقضاء است، 
اما به دلیل محدودیت های مسافرتی 
تحت تاثیر ویروس کرونا، قادر به ترک 
کانادا نیســتند،   می توانند در صورتی 
که واجد شرایط باشند، برای تمدید 

ویزای شان درخواست کنند.
چنانچه واجد شــرایط درخواســت 
باشــید،   می توانید به صورت آنالین 
برای تمدیــد اقامت خــود درکانادا 
اقدام کنید. توریست ها نیز   می توانند 
در صورت وجود محدودیت ســفر به 
کشور خودشان، ویزایشان را در کانادا 

تمدید کنند.
2. افراد دارای ویزای تحصیلی و ویزای 
کاری هستند در صورت انقضا بسته 
به وضعیت شــان چند گزینه پیش 
روی خــود   دارند. پس از پایان اعتبار 

ویزای  تحصیلی   در صورتی که واجد 
شــرایط درخواست ویزای کار پس از 
اتمام دوره تحصیل هســتند نسبت 
به درخواست ویزای کار اقدام نمایند 
ولی اگر دوره تحصیلی گذرانده شده،   
آنان را   واجد شــرایط   اخذ مجوز کار 
نمیکند و  نمی توانند به کشورشان به 
علت این ویروس سفر کنند، می توانند 
درخواست ویزای توریستی از داخل 
نمایند ولی می بایســت با ارائه نامه 
توضیحی علت درخواست را همراه با 

فایل ارسال نمایند.  
۳. افرادی که وضعیت قانونی اقامتشان 
در کانادا باطل شده است، حداکثر طی 
۹0 روز پس از انقضاء مجوز خود قادر 
خواهند بود درخواست باز برگرداندن 
وضعیت اقامتی خود را با ارائه دالیل 
و مدارک الزم برای توجیه در تاخیر 
را   به اداره مهاجرت ارسال نمایند. در 
صورتی که با درخواست شما موافقت 
شــود مجوز جدید موقت   با شرایط و 

دوره محدود صادر خواهد شد.

 ارتش کانادا آماده مرحله 
پیش همه گیری کروناویروس می شود

رئیس دفــاع گفت کــه در اقدامی 
احتیاطی ارتش کانــادا خود را برای 
مرحله پیش همه گیری کروناویروس 
و آلوده شدن ده ها هزار نفر در سراسر 

جهان آماده می کند.
به گزارش رســانه هدهــد به نقل از 
گلوبال نیوز، روز چهارشــنبه ارتش 
کانادا از تمام اعضای خود در سراسر 
کشور خواست تا خود را برای مرحله 
پیش همه گیر شدن و محافظت در 
برابر شیوع احتمالی در سراسر کانادا 

آماده کنند.
جانتان ونس، رئیس نیروهای مسلح، 
در جمع خبرنگاران از غیبت احتمالی 
25 درصد از نیروهای ارتشی خبر داد 
اظهار داشــت: نیروهای مسلح کانادا 
پیش بینی کرده در صورت شــیوع 
گســترده کروناویروس، غیرظامی ها 
و شــهروندان کانادایی نیز همکاری 

موثری داشته باشند.
وی با تاکید بر حفظ نیرو و عملکرد 
درست در شرایط مختلف ادامه داد: 
چندین برنامه و تغییرات در اقدامات 
نیروهای مسلح کانادا در پیش است 
از جمله بررســی سفرهای موردی و 

غیرضروری به ســایر کشورها مانند 
زمانی که گروهی از نیروهای پزشکی 
نظامی برای بازگشــت کانادایی ها به 

چین اعطام شدند.
ونس ادامه داد: مرخصی ها نیز موردی 
بررسی می شوند و سربازان ناچارند از 

تعطیالتشان صرف نظر کنند.
این مقام مســئول در رابطه با دیگر 
تغییرات پیش ببنی شده در نیروهای 
مسلح برای مقابله با همه گیر شدن 
کروناویروس به حمایت از بخش هایی 
که در خط مقــدم مقابله با بیماری 

هستند اشاره کرد.
گفتنی اســت پیش از این نیز ارتش 
و نیروهای مســلح کانادا در شرایط 
سخت مانند حوادث طبیعی به یاری 
دولت و مردم شــتافته اســت و این 
امری طبیعی در سیستم کاناداست تا 
جایی که در ژانویه سال جاری فرمانده 
ارتش کانادا به دولت هشدار داده بود 
که حضور ارتش در ماموریت های غیر 
رزمی از جمله امدادرسانی به مصیبت 
زدگان حوادث طبیعی مانند ســیل، 
آتش ســوزی و سایر بالیای طبیعی 
قدرت دفاعی کشور را کاهش می دهد.

کرونا بانک مرکزی کانادا را هم به واکنش واداشت
 بهره پایه نیم درصد کاهش یافت

بانک مرکزی کانادا روز چهارشنبه 4 مارس، در میان نگرانی های اقتصادی ناشی 
از شــیوع ویــروس کرونا، نرخ بهره پایه را نیم درصــد کاهش داد. کاهش نیم 
درصدی نرخ بهره پایه از رکود شدید سال 200۸ به این سو بی سابقه بوده است.
به دلیل کاهش رشد اقتصادی و وجود نشانه های منفی در سه ماهه آخر 20۱۹، 
رئیس بانک مرکزی، استفان پولوز در ژانویه گذشته احتمال کاهش نرخ بهره را 

مطرح و آن را به ضعف بیشتر اقتصادی مشروط کرده بود.
به گزارش هفته، به نقل از سایت بانک مرکزی کانادا، اکنون با گسترش نگرانی های 
جهانی درباره افت اقتصادی شدید که در نتیجه شیوع ویروس کرونا است بانک 

مرکزی کانادا کاهش نیم درصدی نرخ بهره پایه را تصویب کرده است.
طی روزهای گذشــته خزانه داری آمریکا نیز در اقدام مشابهی نرخ بهره را نیم 
درصد کاهش داده بود. این اقدام نیز به دلیل ترس از رکود شدید اقتصادی به 

دنبال شیوع جهانی ویروس کرونا صورت گرفت.
به نظر بسیاری از تحلیلگران اقتصادی این کاهش بهره برای جلوگیری از رکود 

ناشی از گسترش ویروس کرونا کافی نخواهد بود.

اقدام قابل ستایش ایرانیان ساکن مونترال 
هفته- ایــن روزها ایــران و ایرانیان 
بصورت خیلی جدی با ویروس کرونا 
درگیر هســتند و تعداد قابل توجهی 
از ایرانیان بعد از خــروج از ایران در 
کرونایشان  تســت  دیگر  کشورهای 
مثبت اعالم شده است. در این میان 
جامعه ایرانیان مقیم کانادا که یکی از 
اقلیت های قابل توجه ایرانیان مهاجر 
را تشکیل می دهند نیز با این مساله 
درگیر است.  آژانس بهداشت عمومی 
کانــادا در خبری اعالم کــرد تمام 
مســافرینی که از مبدا ایران به کانادا 
وارد میشــوند، موظف هستند ظرف 
مدت 24 ســاعت پس از ورود، خود 
را به اداره بهداشــت محلی معرفی و 
بالفاصله و به مــدت ۱4 روز خود را 

قرنطینه کنند.
 طبق گفته ها هر هفته حدود ۸00 نفر 

از ایران به کانادا سفر می کنند، با توجه 
به این امر جامعه ایرانیان کانادا تالش 
می کند تا با انجام کارهایی مانند انجام 
قرنطینه و لغــو اجتماعات ایرانیان از 
شــیوع این بیماری جلوگیری کند و 
در حل مشکل به دولت کانادا کمک 
کند. ایرانیان که معموال در تجمعات 
سیاسی یا رویدادهای فرهنگی کنار 
هم می ایستند، این بار در اقدامی قابل 
ستایش برای جلوگیری از گسترش 
بیماری همبســتگی خود را نشــان 
دادند از همیــن رو برخی از ایرانیان 
مقیم مونترال اعــالم آمادگی کردند 
تا به صــورت داوطلبانه بــه افرادی 
کــه از ایران می آیند، هرگونه کمکی 
که الزم دارنــد )اعم از انجام کارهای 
اداری یا خرید و …( را ارائه دهند. این 
کمک ها می تواند برای ایرانیان مهاجر، 

بخصوص افرادی که برای اولین بار به 
کانادا می آیند بسیار مهم و تاثیرگذار 
باشد. همچنین این کمک ها می تواند 
نمودی از بلوغ و انســجام و همکاری 
جامعه ایرانیان مقیم کانادا باشد که 
موجب تحکیم و تثبیت هرچه بیشتر 
جامعه ایرانی ساکن کانادا شود و پیام 
بسیار خوبی به جامعه و کشور محل 
اقامت شان خواهد داشت و در نهایت 
الگویی برای سایر جوامع ایرانی مهاجر 
در دیگر کشــورهای جهان شود که 
جمعیت قابل توجهــی ایرانی دارند. 
طبیعتــا در روزهایی کــه بحران در 
حال گسترش است عالوه بر عملکرد 
دولت ها، انجام مســولیت های فردی 
و اجتماعی شــهروندان تاثیر مهمی 
در مدیریــت و کنترل بحران خواهد 

داشت. 
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از اضطراب تا بی ماسکی
 چرا رفتارمان در قبال کروناویروس متفاوت است؟

مداد- تــرس از ابتال به کروناویروس، 
دامن بســیاری از مــردم را در کانادا 
گرفته است. نهادهای بهداشتی یک 
ســری توصیه ها را به شهروندان در 
این زمینه ارائه می کنند. با این حال، 
بعضی ها هم هستند که هیچ توجهی 
به ایــن توصیه ها ندارنــد. گلوب اند 
میل در مقاله ای به بررسی دلیل بروز 
رفتارهای متفــاوت و گاه متضاد در 

قبال کروناویروس می پردازد.
مــردم برخوردهای مختلفــی را در 
مواجهه با کروناویروس از خود نشان 
می دهنــد. برخــی به شــدت از آن 
می ترسند و برخی نیز انگار نه انگار که 
با یک ویروس مرگبار روبرو هستند. اما 
جالب است بدانید که واکنشی که به 
این ویروس از خودمان نشان می دهید 
به واکنش طبیعی مــان به اضطراب، 
حساسیت به ترس و میل ما به انجام 
برخی کارهای عجیب، بستگی دارد. 
پژوهشــگرانی که به بررسی واکنش 
انسان به ترس و نیز انزجار پرداخته اند، 
بر این باورند که این عوامل در انجام 
اقدامات پیشگیرانه ی هر فرد در قبال 

کووید-۱۹ تاثیر دارد.
با گســترش روز افزون نسخه جدید 
کروناویروس به سراســر دنیا، شاهد 
رویکردهــای مختلــف افــراد برای 
حفاظت از خود در برابر آن هستیم. 
در حالی کــه بعضی ها ماســک به 
صورت می زنند، دستکش می پوشند 
و دست هایشــان را به صورت مرتب 
هم  بعضی ها  می کننــد،  ضدعفونی 
تفــاوت چندانی بیــن کووید-۱۹ و 

سرماخوردگی معمولی نمی بینند.
یکی از تفاوت های اصلی کروناویروس 
با سایر خطرات قابل پیش بینی، نظیر 
یک حیوان درنده و یا یک شیب خیلی 
تند این اســت که هیچ راه مشخصی 
برای جلوگیری و یا حتی پیش بینی 

دقیق عواقب آن وجود ندارد.
نمی دانیم که ویروس دقیقا کجاست 
و نمی دانیم چه وقــت روی ما تاثیر 
می گــذارد. حتــی اطــالع از وجود 
ویروس در بــدن پیش از بروز عالیم 

بیماری، کار دشواری است.

با این وجود، برخوردی که انسان ها با 
این خطر دارند، با هم متفاوت است.

دکتر دیوید پیزارو )استاد روانشاسی 
دانشــگاه کورنل( می گویــد رویکرد 
دفاعی ما در برابر بیماری های عفونی 
به میزان حساســیت مــا به ترس و 
انزجــار بســتگی دارد.  او می گوید 
انزجــار )یا همان حس چندش( یک 
رفتار طبیعی در انسان است که برای 
حفاظت از ما از آلودگی ها شکل گرفته 

است.
بعضی افراد به شــدت از اینکه کسی 
در جلوی ما عطســه بزند یا در یک 
دستشــویی عمومی کثیف به دنبال 
رفع حاجت باشــیم، انزجار دارند. در 
حالی که این موارد برای برخی دیگر، 

چندان هم غیرقابل تحمل نیست.
در دهه ۸0 میــالدی، یک آزمایش 
جالب توسط یک پژوهشگر دانشگاه 
پنسیلوانیا صورت گرفت. او یک سری 
شکالت را به شکل مدفوع سگ آماده 
کرد و از افراد مختلف خواست آن را 
بخورند. واکنش افراد به این خوراکی، 
مشــابه واکنش آنها به موارد باال بود. 
همچنین جالب بود که بچه ها به این 
موارد حساسیتی ندارند و حساسیت 

آنها تــازه از دوره مدرســه شــکل 
می گیرد.

یکی دیگر از نکاتی که دکتر پیزارو در 
یک پژوهش بــه آن پی برد این بود 
که مردم کشورهایی که سابقه طوالنی 
در بیماری های عفونی خطرناک دارند، 
معموال حس تدافعی بیشتری در برابر 
پدیده های جدید و افراد غریبه دارند، 
بــر این باورنــد که راه های ســنتی 
بهتر از شــیوه های جدید اســت و از 
محافظه کاری بیشتری در رفتارهای 
جنســی خود برخوردارند. حال آنکه 
مردم کشــورهایی کــه بیماری های 
عفونی خطرناک کمتــری را تجربه 
کرده اند معموال رویکــردی بازتر در 

قبال این مسائل دارند.
از آنجا که بیماری ها معموال با تماس 
بین افراد )از جمله تماس با غریبه ها( 
منتقل می شــود، احتمال اجتناب از 
تعامل با کسانی که نمی شناسیم در 
دوره های همه گیری بیماری ها افزایش 

می یابد.
رویارویی مــان  نحــوه  در  تفــاوت 
بــا تهدیــدات، احتماال با ســاختار 
مغزمان هم در ارتباط اســت. تیمی 
از پژوهشــگران مدتی پیش با ارتش 

ایاالت متحده برای یافتن شیوه های 
بهبود واکنش سربازان نیروی دریایی 
این کشور به موقعیت های حساس و 
پراسترس، یک پروژه مطالعاتی را به 

انجام رساندند.
سرپرست این پروژه می گوید: »شاید 
فکر کنید که بهترین حالت این باشد 
که یک ســرباز اصال احساس ترس 
نکند. اما واقعیت این است که به دنبال 
افرادی هســتیم که ترس را احساس 
می کنند، ولی به خاطر آن زمین گیر 

نمی شوند.«
دقیقا همین نکته اســت که مقامات 
بهداشتی در قبال کروناویروس نیز بر 
آن تاکید دارند: اقداما ت پیشگیرانه را 

انجام دهید، ولی نترسید.
دو بخش از مغز در شناسایی تهدید 
فعال هســتند و همیــن دو بخش 
هســتند که میزان اضطراب فرد در 
مقابلــه با تــرس را تعیین می کنند. 
اولین بخش به طور مستقیم به بخش 
آمیگادال مغز و یک مســیر اجتنابی 
که به قشر پیش پیشانی ارتباط دارد 
متصل اســت. بخش دوم نیز بررسی 

اطالعات موجود را بر عهده دارد.
به نظر می رســد افرادی که اضطراب 
زیادی دارند، رفتار مغزی آنها بیشتر 
در بخش دوم متمرکز اســت و مدام 
به دنبال اطالعات بیشتر هستند. در 
افراد نتــرس، بخش ارزیابی اطالعات 
عملکرد ضعیفی دارد. به همین دلیل، 
رفتارهایی دال بر جستجو برای یافتن 

اطالعات را از خود نشان نمی دهند.
گســترش اطالعات )اعم از درســت 
و نادرســت( درباره کروناویروس در 
شــبکه های اجتماعــی می تواند به 
تشــدید ترس افرادی که در انتهای 
طیف اضطرابی قــرار دارند بیانجامد. 
در واقع هر قدر این افراد به اطالعات 
باز هــم راضی  دســت می یابنــد، 
نمی شوند و نمی توانند از این چرخه 

خارج شوند.
توصیه جدی: این افراد بهتر اســت 
صرفا به اطالعات منتشر شده از منابع 

معتبر بسنده کنند.
اما ماجــرا برای افراد بی باک و نترس 
متفاوت و البته کمی سخت تر است. 
این امکان وجــود دارد که بتوان این 
افراد را با آموزش های شــناختی به 
در پیش گرفتن پیشگیری های الزم 
سوق داد. با این وجود، این کار چندان 

هم ساده نیست!
حاال ما مانده ایم و کروناویروس با این 
دو قشــر جامعه که یکی ما را با فکر 
زیاد، وسواس و ترس، فلج می کند و 
دیگری با ماجراجویی و جرأت کاذب، 

به سمت خطر سوق مان می دهد.

افت رشد اقتصادی کانادا 
در سه ماهه چهارم ۲۰۱۹

مداد- به گزارش سی بی سی، رشد اقتصادی کانادا طی سه ماهه چهارم 20۱۹ 
با افت روبرو شد و به 0/۳ درصد رسید. به این ترتیب، این بازه سه ماهه بدترین 
عملکرد اقتصادی را طی چهار ســال پیش به خود اختصاص داد. بخشی از این 
افت به خاطر اعتصابات گسترده، وضعیت بد جوی و نیز توقف برخی فعالیت ها 

بود.
اداره آمار کانادا به تازگی گزارشی را درباره عملکرد اقتصادی کشور طی سه ماهه 
چهارم سال گذشته منتشر کرد. نتایج این گزارش با پیش بینی خبرگزاری رویترز 
از کارشناسان اقتصادی درباره این بازه زمانی و نیز پیش بینی بانک مرکزی کانادا 
همراستاست. اداره آمار کانادا همچنین پس از بررسی دقیق تر رشد اقتصادی سه 
ماه سوم کشور، مقدار آن را از ۱/۱ درصد اعالمی در گزارش قبل به ۱/۳ درصد 

افزایش داد.
این نهاد فدرال اعالم کرده که مشکالت ایجاد شده در خط لوله، تاثیرات وضعیت 
بد هوا روی کشــاورزی و نیز اعتصاب ۸ روزه کارکنان خط آهن کانادا در کنار 
اثرات جانبی اعتصاب کارکنان صنعت خودروسازی ایاالت متحده و جنگ های 
تجاری در سطح بین الملل دست به دست هم دادند تا رشد اقتصادی کانادا را در 

سه ماهه پایانی سال تضعیف کنند.
رشــد اقتصادی در این دوره بدترین میزان از افت 2 درصدی در سه ماهه دوم 
سال 20۱6 به این سو به شمار می رود. میزان هزینه کرد خانوارها با افزایشی 0/۸ 
درصدی در سه ماهه سوم روبرو بودند، حال آنکه سرمایه گذاری روی ماشین آالت 
و تجهیزات افت ۳/6 داشت که سومین افت متوالی به شمار می رود. صادرات هم 

با کاهش ۱/۳ روبرو شد.

ادامه پروژه ساخت خط لوله 
در مناطق بومی نشین بریتیش کلمبیا

مداد- به گزارش سی بی سی، پس از چند روز مذاکره فشرده نمایندگان دولت 
فدرال و استانی بریتیش کلمبیا به نمایندگان بومیان معترض به ساخت خط 
لوله و دســتیابی به توافقاتی اولیه، عملیات اجرایی خط لوله گاز در مناطق 

بومی نشین از روز دوشنبه از سر گرفته شد.
طی چند روز اعتراض بومیان و انسداد خطوط ریلی، حمل مسافر و بار توسط 
قطار در کانادا با مشــکالت جدی روبرو شــد که این امــر با اعتراض برخی 
سیاســتمداران، صاحبان کسب وکار و نیز شهروندان روبرو شد. با این وجود، 
جاستین ترودو بر در پیش گرفتن رویکرد مسالمت آمیز و مذاکره با معترضان 

بومی تاکید داشت.
پس از سه روز مذاکره صورت گرفته بین نمایندگان دولت و بومیان، فعالیت 
برای ادامه پروژه خط لوله گاز از سر گرفته شد. ظاهرا طرفین به توافقاتی در 
زمینه مالکیت زمین های این مناطق و امتیاز بهره برداری از آن دست یافتند. با 

این وجود، هیچ نوع توافقی درباره آینده این خط لوله صورت نگرفت.

اعتراض شدید حقوق دانان به پلیس کانادا: 
دادن اطالعات هویتی معترضان به

 شرکت راه آهن بدعت خطرناکی است

پلیس کانادا هویت تظاهرکنندگان بومی را که در اعتراض به یک پروژه گازی 
در استان بریتیش کلمبیا خطوط ریلی را مسدود کرده اند، در اختیار شرکت راه 

آهن ملی کانادا قرار داد.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، پلیس اســتان انتاریو چهاردهم فوریه 
فهرســتی از اسامی و مشــخصات برخی تظاهرکنندگان بومی که در انسداد 
خطوط ریلی در منطقه تیندیناگا حضور داشــتند، در اختیار شرکت ملی راه 

آهن کانادا قرار داد.
برخی متخصصان و کارشناسان که در زمینه حقوق زندگی شخصی فعالیت 
می کنند، معتقدند که انتقال این اطالعات از طرف مقامات پلیس به یک شرکت 

خصوصی »بسیار نگران کننده« است و می تواند یک »سابقه بد« ایجاد کند.
پلیس انتاریو با ارســال رایانامه ای به رادیو کانادا اعالم کرد ابتدا با درخواست 
مســئوالن راه آهن ملی کانادا در این زمینه مخالفت کرده است. مقامات راه 
آهن ملی از پلیس خواسته بودند اسامی و مشخصات معترضانی را که به دستور 
دادگاه مبنی بر رفع انسداد از خطوط ریلی بی اعتنایی کرده اند، در اختیار آنها 

قرار دهد.
مســئوالن راه آهن ملی کانادا پس از این که با مخالفت پلیس انتاریو مواجه 
شدند بر درخواست خود پافشــاری کرده و این بار با توسل به مراجع قضایی، 
پلیس را وادار کردند اطالعات مربوط به معترضان بومی را به دادگاه ارائه کند.

چهاردهم فوریه یکی از قضات دیوان عالی انتاریو اعالم کرد با توجه به این که 
پلیس استان اسامی افرادی را که به دستور قضایی برای بازکردن خطوط ریلی 
بــی اعتنایی کرده اند در اختیار دارد، باید این افراد را تحت پیگرد قرار دهد یا 

دست کم اسامی آنها را به راه آهن ملی ارائه کند.

شش مسیر ترانزیت سریع بین ونکوور و نورت ونکوور 
در دست بررسی است

ایرونیا- دولت استانی با هدف تسهیل 
حمل و نقل عمومــی بین ونکوور و 
نورث ونکوور ، در حال بررسی شش 
مســیر عبوری برای یک سیســتم 

ترانزیت سریع است.
این شش انتخاب بخشی از »مطالعه 
ســفر ســریع بورارد اینلت« استان 
هستند که سال گذشته آغاز شد. بعد 
از بررســی مسیرهای مختلف، پروژه 
حاال وارد فاز دوم شده و قرار است از 

گزینه ها کاسته شود.
کلــر ترونــا وزیــر حمل و نقــل و 
بریتیش  اســتان  در  زیرســاخت ها 
کلمبیا طی یک بیانیه خبری گفت: 
»می دانیم که افرادی که در ســاحل 
شــمالی کار و زندگــی می کنند از 
ترافیکی که سال هاست در حال اضافه 

شدن است خسته شده اند.«
او اضافه کرد: »با سرمایه گذاری کردن 
در این مطالعــه، دولت ما می خواهد 
نگاهی جدی به راه حل هایی بیندازد 
که سیســتم حمل و نقل مــا را برای 
وصــل کردن بهتر جوامــع محلی و 
کمــک به حمل و نقــل راحت مردم، 
بهبود می  دهند. نتایج این مطالعه از 

ساحل شمالی و جوامع محلی حمایت 
می کند.«

شش مســیر کلی که در حال حاضر 
تحت بررســی هستند شــامل این 
مسیرها می شــوند: داون تاون ونکوور 
به النزدیــل از طریق فرســت نروز 
)تونل(، داون تاون ونکوور به النزدیل 
از طریــق براکتون پوینــت )تونل(، 
داون تــاون ونکوور به وســت ونکوور 
از طریق النزدل )تونــل(، داون تاون 
ونکــوور به النزدل از طریق ســکند 
نروز )پل جدید(، برنابی به النزدل از 
طریق سکند نروز )پل جدید( و برنابی 
به النزدل از طریق ســکند نروز )پل 

موجود(.
بویین مــا نماینده نــورث ونکوور-

النزدیــل گفت: »هــر روز از اعضای 
جامعه محلی می شنوم که چالش های 
حمل و نقل چه تاثیری بر زندگی شان 
می گذارد. عالوه بر خواستن راه های 
بهتــر بــرای حرکت کــردن، مردم 
خواستار استفاده از انواع حمل و نقلی 
هستند که از نظر اجتماعی و محیط 
زیستی مســئولیت پذیرتر باشد. این 
مطالعه عملیاتی بودن تکنیکی گامی 
مهم به سمت یک مسیر حمل  و نقل 

 iroonia.ca».بهتر است
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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 براى 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 پناهندگی

We Are Pro Monarchist

تلفن مستقیم دکتر رضایى

تلفن مستقیم  دفتر

شماره فکس

داراى اطالعات بسیار وسیع در مورد پناهندگی از ایران
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بزرگ ترین شرکت غیروابسته وام مسکن در غرب کانادا

براى گرفتن وام مسکن و تجارى و یا هرگونه سرمایه گذارى دیگر از مصاحبه و مشاوره رایگان پریوش وفایی 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 وفایی
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

نماینده مجلس کانادا 
درباره قربانیان هواپیمای اوکراینی: 

کانادا به هیچ چیز
 غیر از اجرای عدالت 

رضایت نمی دهد
ایران وایر- هواپیمای اوکراینی که به 
دست سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
سرنگون شد، تا مدت ها در صدر اخبار 
جهان بود. اما دنیای بی رحم رســانه، 
خبرها را زود بــاال و پایین می کند. 
حاال با وجود این که مدت چندانی از 
آن واقعه غم بار نگذشته است، جایی 
در صدر اخبار جهــان ندارد؛ به ویژه 
با توجه به شیوع مرگبار »کرونا« که 
اغلب خبرهــا را تحت تاثیر قرار داده 

است. 
اما ماجرای هواپیما بــرای آن ها که 
عزیزان خود را در آن واقعه از دســت 
دادند، هم چنــان مهم ترین موضوع 
جهان است و این موضوع در هیچ کجا 
مثل کانادا معلوم نیست. ۱76 مسافر 
آن پرواز کشته شدند. بیشتر مسافران 
تهران-کیــف، عازم کانــادا بودند و 
حداقل ۹0 نفرشان به نوعی در کانادا 
اقامت داشــتند. این واقعــه، تراژدی 
بزرگی برای جامعه ایرانی کانادایی بود 
و پیامــد آن، لحظه ای مهم در تاریخ 

شکل گیری این جامعه است. 
»علی احساســی«، نماینده مجلس 
کاناداســت. او در ســال 20۱5 بــه 
همراه »مجید جوهری« تاریخ ســاز 
شــدند. این دو نمایندگان اریانی تبار 
تاریخ مجلس فدرال کانادا بودند. اما 
این فقط تبار احساســی و جوهری 
نیســت که آن ها را مربوط به وقایعی 
هم چــون حادثه دلخــراش هواپیما 
می کنــد. این دو، نماینــده دو حوزه 
همسایه هستند؛ احساسی در شمال 
تورنتو و جوهری در یکی از حومه های 
این شــهر به نــام »ریچموند هیل« 
که از ایرانی نشــین ترین حوزه های 
کشور و به نوعی، قلب جامعه ایرانی 
کانادایی به حساب می آیند. بسیاری از 
کسانی که از این حادثه ضربه دیده اند، 
از جمله ایرانیانی بوده و هســتند که 
در این منطقه زندگی می کنند و البته 

دوستان و آشنایان غیرایرانی آن ها.
جامعه ایرانــی کانادایی و ایرانی های 
مقیم کانادا دست در دست هم داده اند 
تا از رنج دوستان و آشنایان شان کم 
کننــد. اما آن ها تنها نیســتند، غیر 
ایرانیان هم ســنگ تمام گذاشته اند. 
در همین چند روز گذشته، کارزاری 
به نام »کانادا قوی« موفق شــد ۱. 7 
میلیون دالرِ کانادا کمک مالی برای 

بازماندگان جمــع کند. دولت فدرال 
کانادا نیز با عمل بــه وعده خود، ۱. 
5 میلیون دالر به ایــن مبلغ اضافه 

می کند. 
دولت گفته بود تا ســقف یک و نیم 
میلیون دالر کانادا، هر چه قدر کمک 
جمع شود، همان قدر به آن می افزاید. 
بسیاری از این کمک از سوی ایرانیاِن 

کانادا آمده است. 
امــا ایرانیان بازهــم در این جا تنها 
نبوده انــد؛ پیش قــراول ماجرا، یک 
بود. »محمد فکیه«  لبنانی کانادایی 
4۹ ســاله، بنیان گــذار و صاحــب 
زنجیره ای  رســتوران های  مجموعه 
»پارامونت« است که به فروش غذای 

»حــالل« معروف هســتند. فکیه از 
آن داســتان های کالسیک موفقیت 
کانادایی است. 24 سال پیش از لبنان 
به این کشور آمده و پس از خرید یک 
رستوران ورشکسته عربی، موفق شده 
اســت مجموعه ای تاسیس کند که 
امروز بیش از ۸0 رســتوران در کانادا 

و سایر کشورها دارد.  
 علــی احساســی بــه »ایران وایر« 

این گونه  ریشــه های  کــه  می گوید 
جمع آوری کمک مالی، از دو ســال 
پیش شروع شده است: »از زمانی که 
شــاهد حمله ای دل خراش در شمال 
تورنتو بودیم که در آن۱0 نفر کشته و 

۱5 نفر زخمی شدند.«
می گویــد: »در آن هنــگام بود که 
ســازمانی به نام بنیاد تورنتو تشکیل 
شد که چند وکیل آن را پایه گذاری 

کانادا بین سال های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲  بیش از یک میلیون مهاجر می پذیرد
ایرانیــان کانــادا- وزیــر مهاجرت، 
شهروندی و پناهجویی برنامه پذیرش 

مهاجر توسط کانادا را اعالم کرد.
اولین ســخنرانی مهــم مارکو  این 
مندسینو از زمان انتصابش به عنوان 
وزیر مهاجرت، شهروندی و پناهجویی 
در نوامبر 20۱۹ بود. مندسینو بعد از 
انتخاب دوباره حزب لیبرال کانادا به 
ایــن عنوان منصوب شــد و در حال 
حاضــر در حال پیاده کــردن برنامه 

مهاجرتی که به او ابالغ شده است.
در این ســخنرانی طوالنی اهداف و 
سیاستهای دولت، و برنامه هایی که 
برای رســیدن به آن هدف مشخص 

شده اند توضیح داده شد.
مندســینو ســخنرانی اش را با ذکر 
این نکته که آینده کانادا وابســته به 
مهاجران اســت آغاز کرد. به همین 
جهت بایستی مشخص شود که کانادا 
برای دستیابی به اهداف اقتصادی اش 

به چه تعداد مهاجر احتیاج دارد.
این امر با توجه بــه آمار کانادا امری 
ضروری اســت، زیرا کشــور در حال 
پیرشدن است و نرخ تولد نیز در حال 

کاهش یافتن است.
این روند فشار زیادی بر روی اقتصاد 
کانادا وارد میکنــد. این به این علت 
است که در حالی که تعداد سالمندان 
نیازمند به خدماتی مانند بیمه افزایش 
مــی یابد، تعــداد کارگرانی که برای 

کردند و کار سازمان دهی کمک های 
مالی جمع آوری شــده و رســاندن  
آن ها به دست آسیب دیدگان را انجام 

دادند.« 
 این بار اما فکیه لبنانی بود که نقشی 
اساسی داشــت. احساسی می گوید: 
»محمد فکیه در صدر این کارزار قرار 
گرفت. واقعا سخت است تعریف کنم 
او چه قدر تحت این شــرایط دشوار 
زحمت کشــید. دولت فدرال وعده 
داده بود تا ســقف ۱. 5 میلیون دالر، 
هر چه قدر پول جمع شود، همان قدر 
بپردازد. فکیه موفق شد ۱. 7 میلیون 

دالر جمع آوری کند.« 
اولین اهــدا کننده البته خود فکیه و 
چند نفــر از همکارانش بودند که 65 
هزار دالر به این صندوق اهدا کردند. 
او که سازمانی به نام »بنیاد فکیه« هم 
دارد، در نشســتی خبری که بیش از 
یــک ماه پیش و هنــگام آغاز کارزار 
در یکی از رستوران هایش در خیابان 
»یانگ« تورنتو برگــزار کرد، گفت: 
»کار کانادایی این است که همه دور 

هم جمع شویم.« 
اما آن روز شاید کسی تصور نمی کرد 

این مبلغ به این سرعت جمع شود. 

 احساســی می گوید: »ایــن حادثه، 
توجــه جامعه ایرانــی کانادایی را به 
مســاله تعلق به کشــور جدیدشان، 
کانادا، جلب کرد. جامعه دید که چه 
طور این واقعه برای مردم سراسر کانادا 
و گوشه گوشه این کشور مهم است. 
دانشگاه های کشور هم نقش مهمی 
بازی کردند چون بسیاری از قربانیان، 
دانشــگاهی بودند و دانشگاه ها از این 
واقعه ضربه بدی خوردند. دانشــگاه 
تورنتــو هم اعالم کرده اســت که به 
زودی بورسیه جدیدی در این زمینه 

به راه می اندازد.« 
 ایرانیــان کانــادا شــاید در پی این 
واقعــه تلــخ، بیش از همــه متوجه 
شدند که زندگی اعضای این جامعه 
چه قدر با بقیــه جامعه کانادا در هم 
می گوید:  احساســی  است.  آمیخته 
»در منطقــه ویلودیل هــم )واقع در 
شمال تورنتو که احساسی نماینده آن 
است( دیدیم که این افراد چه روابط 
عمیقی با بخش های مختلف جامعه 
داشتند؛ مثال خیلی از آن  ها پزشک یا 
پژوهش گر بودند و بر زندگی بسیاری 

دیگر تاثیر می گذاشتند.« 
 احساســی متعلق بــه همان حزبی 
است که در حال حاضر حزب حاکم 
کانادا به شــمار می رود؛ یعنی حزب 
لیبرال که رهبرش »جاستین ترودو«، 
نخست وزیر کشور اســت و به دلیل 
توجه ویژه ای که به قربانیان این واقعه 
نشان داده، مورد تحسین قرار گرفته 
است. احساسی می گوید که بالفاصله 
پس از واقعه، دولت 25 هزار دالر در 
اختیار قربانیان قرار داده که این مجزا 
از مبلغ جمع آوری شده کنونی است. 
هیچ کدام از این مبالغ در ضمن ربطی 
به غرامت جان کشته شــدگان ندارد. 
احساســی تاکید می کند که کانادا و 
ســایر کشــورهایی که در این واقعه 
قربانی دادند، از ایران انتظار دارند که 

این غرامت را پرداخت کند. 
 ایــن نماینــده مجلــس می گوید: 
»همان طــور کــه می دانیــد، مدت 
کوتاهی پس از این تــراژدی، دولت 
کانادا تصمیم گرفت با چهار کشــور 
دیگری کــه در این حادثــه قربانی 
داشتند، همکاری کند. ما یک گروه 
بین المللی هماهنگی و پاسخ تشکیل 
دادیم و به روشــنی به ایــران اعالم 
کردیم که خواهان تحقیقات کامل و 

عمل به عدالت هستیم.« 
 آیــا امیــد دارید که ایــران غرامت 
عادالنه را به قربانیان پرداخت کند یا 
نه؟ احساســی در پاسخ به این سوال 
می گوید: »به نظــرم حدس زدن در 
این زمینه فایده ای نــدارد. اما کانادا 
این مساله را بسیار جدی می گیرد و 
به هیچ چیز کمتــر از اجرای عدالت 

رضایت نمی دهد.«

تامین هزینه ها میتــوان بر آنها اتکا 
کرد کاهش میابد.

مندســینو گفت که مهاجران بخش 
مهمی از راه حل هســتند. در حال 
حاضر ۸0 درصــد افزایش جمعیت 
کانادا ناشی از مهاجرت است، تخمین 
زده میشود که تا سال 20۳0 این عدد 
به ۱00 درصد برسد. به همین علت 
است که طی سه ســال آینده کانادا 
بیش از ۱ میلیــون مهاجر را خواهد 

پذیرفت.
اکسپرس انتری که از زمان آغازش در 
ســال 20۱5 موفق عمل کرده است 
همچنان برنامه اصلی مهاجرتی کانادا 

باقی خواهــد ماند. ۹5 درصد افرادی 
کــه از طریق اکســپرس انتری وارد 
شــده اند کار دارند و ۸0 درصدشان 
نیز در حوزه تخصصی شــان فعالیت 

می کنند.
 Global همچنین برنامه هایی مانند
 Atlantic و   Talent Stream
Immigration Pilot نقــش کلیدی 
در حمایت از اقتصاد کانادا داشته اند.

با این حال الزم است که برنامه هایی 
برای حمایت از مناطق غیر شهری و 
کم جمعیت تر نیز اجرا شود، به همین 
 Rural علت دولت برنامه آزمایشــی
را    and Northern Immigration

در سال 20۱۹ آغاز کرد.
Municipal Nominee Program

نیز برنامه دیگری است که دولت برای 
کمک به اقتصاد شهرهای مختلف آغاز 

کرده است.
مندسینو  سخنانش را با این تمام کرد 
که کانادا توسط مهاجران ساخته شده 

است.
استقبال از مهاجران به رشد بازار کار 
کمک خواهد کرد، از مشاغل حمایت 
خواهد کرد، و باعث میشود مطمئن 
شویم که »کانادا بهترین کشور جهان 

باقی خواهد ماند.«
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کارگر ۲۲ ساله سوپرمارکتی در کبک برنده التاری 7۰ میلیون دالری شد

ایرونیا- گرگوری متیو 22 ســاله که 
در یک ســوپرمارکت در حومه شهر 
کبک زندگی می کند یکی از اعضای 
خانواده متیو اســت که برنده التاری 
70 میلیون دالری لوتومکس در روز 

سه شنبه شدند.
گرگــوری بلیت برنــده را نزدیک به 
جایی کــه کار می کنــد چک کرده 
اســت. مغازه ای کــه او از آن بلیت 
برنــده را خریده بــه خاطر فروختن 
بلیت برنده، یک کمیسیون 700 هزار 
دالری دریافت می کند که معادل یک 

درصد جایزه است.
به گفته دو تن از همکارانش، او وقتی 
ســر کار بود متوجه شد برنده شده و 
چون شدیدا گریه می کرد و می لرزید 
و در وضعیتی نبود که خودش بتواند 

رانندگی کند، پدرش دنبال او آمد.
خود ماتیو درباره این تجربه منحصر به 
فرد می گوید:» بلیط راروز سه شنبه 
ساعت ۹.۳5 دقیقه شب ) 20 دقیقه 
قبل از پایان زمــان قانونی( خریدم . 
اصال به جایزه فکر نمی کردم و بیشتر 
هدفم این بود که در این ماجرا شرکت 
کرده باشم. بعد از اینکه از برنده بودنم 

مطمئن شدم ، به مادرم زنگ زدم ولی 
او حرفم را بــاور نکرد و گفت : من و 
پدرت این قدر پول در نمی آوریم که 
بخاطر دورغهــای تو از کارمان بزنیم 
. گوشــی را بده یک نفر حرفهایت را 

تایید کند !
وقتی همکارم بــه او گفت که ماجرا 
حقیقت دارد ، او هم کامال شوکه شده 
بود ! این جایزه 70 میلیون دالری بین 
هشت عضو خانواده این فرد 22 ساله 

تقسیم می شود.
بــا اینکه خانــواده ماتیو بلیــط را با 
تصادفی خریداری  کامال  شماره های 

کرده بودند ، ولی شــماره های برنده 
بــرای گرگوری معنــی خاصی دارد 
او بلیــط را روز 25 فوریه خریده بود 
که روز تولدش محســوب می شد و 
از طرفــی روزی بود که خواهرش ده 
سال قبل خودکشــی کرده بود . هر 
دو شــماره جزو شــماره های برنده 
بودند. متیو که ســاعتی ۱2.50 دالر 
از سوپرمارکت IGA دریافت می کرد 
،همیشــه نگران این بــود که چطور 
مــی تواند محلی را اجاره کند و حاال 
تصمیــم گرفته با این پــول خانه و 

خودرویی برای خودش بخرد.

جایزه 70 میلیون دالری سه شــنبه 
بزرگ ترین جایزه برنده شده در تاریخ 
اســتان کبک است و طی جشن 50 
ســالگی التوکبک که شرکت التاری 
استان اســت، به وقوع پیوسته است. 
قبال هم یک جایزه 70 میلیون دالری 

اهدا شده بود.
این دومین بار در کمتر از دو ماه است 
که التاری به 70 میلیون دالر رسیده 
است . آخرین بار روز هفتم ژانویه در 
انتاریو شخص دیگری برنده جایزه ای 

iroonia.ca .به این مقدار شده بود

به گــزارش ســی تی وی، یک قاضی 
دادگاه عالــی کبک با »دادخواســت 
گروهی« ارائه شده به این دادگاه علیه 
شرکت تولیدکننده داروی موسوم به 

تایلنول )Tylenol( موافقت کرد.
این دادخواست از ســوی جمعی از 
کبکی هایــی که ۱۹ نــوع محصول 
مختلف تایلنول برای بزرگســاالن و 
یا یک محصــول آن برای کودکان را 
بین اکتبر 20۱5 تا دســامبر 20۱7 
خریداری کرده بودند، ارائه شده است.

خانم کتلین گتیه به عنوان نماینده 
شــاکیان، خودش به خاطر مصرف 
تایلنول با هیچ مشکلی روبرو نشده، 
ولی شرکت »جانسون اند جانسون« 
)تولیدکننــده این مــاده دارویی( را 
متهم کرده که با عدم اطالع رســانی 
به مشتریان درباره عوارض این دارو، 
آنهــا را منحرف کرده اســت. خانم 
گتیه می گوید ایــن دارو می تواند به 
بروز مشــکالتی برای کبد بیانجامد 
کــه در نهایت شــاید نیازمند پیوند 
باشــد و حتی خطر مــرگ هم جان 
مصرف کنندگان آن را تهدید می کند.

خانم گتیه می گوید در ســال 20۱7 
متوجــه خطــرات این دارو شــد. او 
می گوید اگر از این عوارض زودتر آگاه 
می شــد، آن را به کودکانش نمی داد 
و خــودش هم کمتــر از آن مصرف 

می کرد.

او می گوید شــرکت تولیدی تایلنول 
برای حفظ ســهمش در بــازار، این 
عوارض جانبی را از مصرف کنندگان 
پنهان کرده است. ظاهرا این شرکت 
در بسته های تایلنول فروخته شده در 
ایاالت متحده، مخاطرات ناشی از آن 
را توضیح می دهد و حتی میزان مجاز 
مصرف آن را هــم کمتر اعالم کرده 
است. اما رویکرد شرکت در کانادا این 

گونه نبوده است.
در  این دادخواست جمعی،  درخواست 
دریافت غرامتی ۱0 میلیون دالری به 
خاطر آسیب های ناشــی از تایلنول 
مطرح شده است. همچنین از دادگاه 
خواسته شده که شرکت تولیدکننده 
را به پرداخت ۱00 دالر به هر کدام از 

شاکیان محکوم کند.
تایلنول نوعی ماده مســکن همانند 
استامیوفن است. کاهش تب، سرفه 
و نیز نشانگان سرماخوردگی و آلرژی 
از جمله کاربردهای این ماده دارویی 

است.

شکایت گروهی 
 علیه تولیدکننده »تایلنول« در کبک
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 مونترال رکورددار بزرگ ترین 
مصرف کننده ماری جوانا  در کانادا

بــه گفتــه اداره بهداشــت عمومی 
مونترال، مصرف ماریجوانا در مونترال 
حتی قبل از قانونی شــدن در سال 

20۱۸ باال بوده است.
به گزارش رســانه هدهــد به نقل از 
ســی تی وی نیوز، حداقل ۱7 درصد 
مونترالی ها اعتراف کرده اند در سال 
20۱۸ ماریجوانا مصرف می کرده اند 
و بیشتر آنها حداقل ســه بار در ماه 

مصرف داشته اند.
بنابر این گزارش ۳۸ درصد از مصرف 
کنندگان ماریجوانا مونترال بین سنین 
۱۸ تا 24 ساله بوده اند و حداقل یکبار 

در سال 20۱۸ مصرف می کرده اند.
عالوه بر این  اداره بهداشــت عمومی 
مونترال دریافته است که ۸0 درصد 
مونترالــی ها پیش از قانونی شــدن 
ماریجوانــا هنگام مصرف الکل از این 
ماده مخدر هم استفاده می کرده اند.

همین تعداد افراد اذعان داشته اند که 
مصــرف ماریجوانا موجب اختالل در 
قابلیتهای رانندگی شان می شود. با 
این وجود از هر ۱0 مونترالی یک نفر 
گفته که دو ســاعت پس از مصرف 
ماریجوانا پشت فرمان خودرو نشسته 

و رانندگی کرده است.
65 درصــد افرادی کــه در مونترال 
ماریجوانــا را پیش از قانونی شــدن 

مصــرف می کرده اند، آن را ســبز و 
بــرای تفریح می کشــیده اند و 60 
درصدشــان نیز برای مصارف دارویی 
ماننــد افزایش قوای جنســی از آن 

استفاده می کرده اند .
 Enquête ایــن مطالعه که توســط
 québécoise sur le cannabis
انجام شــده نشــان مــی دهد 5۱ 
درصد مونترالی ها مصرف گاه به گاه 
ماریجوانا خوب و قابل قبول است در 
عوض طرفداران مصــرف گاه به گاه 

الکل ۸۸ درصد هستند.
این نظر ســنجی در کبــک پس از 
قانونی شدن ماریجوانا در سال 20۱۸ 

برای نخستین بار انجام شده است.
گفتنی اســت در تاریــخ ۱7 اکتبر 
20۱۸ کانــادا پس از اروگوئه دومین 
کشوری بود که مصرف ماری جوآنا را 

رسماً قانونی اعالم کرد.
به این ترتیب در بین هفت کشــور 
صنعتی جهان کانادا نخستین کشوری 
است که کشــت و فروش ماری جوآنا 
را قانونی اعالم کرد. پس از یکســال 
نیز خرید و فــروش آنالین و عرضه 
خوراکی ها مشتق از ماریجوانا مانند 
انواع شــکالت و کیک نیــز قانونی و 

مجاز اعالم شد.
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چاق سالمتی ترودو و ظریف، 
مخالفان و موافقان آن

 آیا کانادا باید به ساز ناکوک ما برقصد؟

جاســتین ترودو این روزها هم ریش 
می گذارد و هم بــا وزیر امور خارجه 
ایران دیدار می کند. شــاید کســی 
تاکنــون از ریــش گذاشــتن ترودو 
انتقادی نکرده باشــد و حتی سفید 
شدن ریش هایش را به رخ او نکشیده 
باشــد، اما دیدار ترودو با محمدجواد 

ظریف انتقادهایی را در پی داشت.
ایــن انتقاد هــم از ســوی برخی از 
رسانه های کانادایی مطرح شد و هم 
از ســوی ایرانیان، چه آن هایی که در 
کانادا زندگی می کنند و چه آن هایی 
که در کشــورهای دیگری ســاکن 
شــده اند. اما پیش از هر چیزی باید 
بدانیم در جلســه ترودو با ظریف چه 
گذشــت. همچنین دیدار فرانســوا 
فیلیپ شــامپاین، وزیر امور خارجه 
کانادا با ظریف، با چه پیامی از سوی 
کانادا همراه بوده و پاسخ ظریف چه 

بوده است.
قطعا ما نمی دانیم که در جلسه ترودو 
و ظریف چه گذشــته اســت. تنها 
می توانیم به صحبت های نخست وزیر 
و وزیر امورخارجه کانادا استناد کنیم، 
نکاتی که به صورت رســمی از سوی 
ایران رد یا پذیرفته نشده است. ترودو 
می گوید که با وزیر امور خارجه ایران 
دیدار کرده تا به او بگوید همکاری با 
یکدیگر در زمینه بررســی سرنگونی 
هواپیمای مسافربری چقدر مهم است.

و همچنین از قولی که به خانواده های 
داغــدار داده می گویــد: »مــن بــه 
خانواده ها در کانادا قــول داده ام که 
هر کاری را که می توانم انجام دهم تا 
مطمئن شوم آنها پاسخ می گیرند. ما 
باید درباره سرنگونی هواپیما تحقیقات 
تام و کامل داشــته باشــیم، تا دقیقا 

بدانیم که چه اتفاقی افتاد.«
فرانسوا فیلیپ شــامپاین، وزیر امور 
خارجه کانادا، جزییاتی بیشــتر را از 
دیدار ارایه می دهــد. او می گوید که 
در دیدار با ظریف، از ایران خواسته اند 
تا جعبه ســیاه هواپیمای اوکراینی 
را به فرانســه بفرستند: »بهترین راه 
این اســت که جعبه سیاه به فرانسه 
فرستاده شود تا در حضور مقام های 
ایران، فرانســه، کانادا، اوکراین و بقیه 
کشــورها، اطالعاتش را آنالیز کنند. 
همیشه گفته ام که بهترین راه مبارزه 

با بی اعتمادی، شفافیت است.«
شــامِپین همچنین می گوید: »ما به 
مردم ایران، کانادا، افغانستان و سوئد 
بدهکاریم و آن ها باید بدانند که این 
حادثه چگونه رخ داده اســت. ما باید 
بدانیم دقیقا چه روی داده و هدف این 
است که این اتفاقات دیگر روی ندهد. 
این یک حادثه داخلی نیســت و باید 
مطابق استانداردهای بین المللی به آن 

رسیدگی شود.«
به گغته شامپاین، ایران یک ماه پیش 
درخواست داده تا برای خواندن جعبه 
سیاه هواپیمای اکراینی، به این کشور 
تکنولوژی فرستاده شود. اما نه کانادا و 
نه کشورهای دیگر توان انجام این کار 
را ندارند، چون برای بازیابی اطالعات 
باید یک آزمایشــگاه بزرگ به ایران 
ارســال شــود و چنین کاری مقدور 

نیست.
این رفتــار ترودو بــا انتقادهایی در 
جامعه ایرانیان همراه شد.  بعضی او را 
دو رو نامیدند و بعضی به او یادآوری 
 کردند که »با شیطان دست دادی اما 
به او اعتماد نکــن«. برخی هم رفتار 
نخســت وزیر کانادا را ســتودند که 

برای رســیدن به حقوق ایرانی های 
مقیم کانادا، حتی حاضر شده تا عرف 
دیپلماتیک را کنــار بگذارد و با مقام 

پایین تر از خودش مالقات کند.

منتقدان دیــدار ظریف و ترودو چه 
می گویند؟

در روزهایی که کانادا بیشترین نقش را 
در ماجرای سقوط هواپیمای اوکراینی 
حامل ایرانی -کانادایی ها داشت، ترودو 
در حاشــیه اجالس مونیخ با ظریف 
دیدار کرد. شاید بررسی بیشتر صورت 
مســاله به ما کمک کنــد تا متوجه 
انتقادهایی شویم که علیه نخست وزیر 

کانادا مطرح می شود.
جاستین ترودو یکی از برجسته ترین 
سیاستمداران جهان بود که در ماجرای 
هدف گیــری هواپیمــای اوکراینی، 
خواستار روشن شــدن حقیقت شد 
و بســیاری معتقدند که اگر پیگیری 
او روی موضوع وجود نداشــت، شاید 

هرگز ایران نمی پذیرفت که هواپیمای 
سپاه  موشک های  توسط  مسافربری 

 پاسداران سقوط کرده است.
بعد از اعتراف ایــران به هدف گیری 
هواپیما، ترودو باز هم عقب ننشست 
و خواســتار اجرای عدالت شــد. او 
بازماندگان  بــه  زیــادی  کمک های 
داشــت و بارها عنــوان کرد که همه 
حق و حقوق کانادایی های ایرانی تبار 
را پیگــری می کند. تــا این جای کار 
تقریبا همگی از نخســت وزیر کانادا 
راضی بودند، اما دیدار ترودو با ظریف، 

منتقدانی را علیه او برانگیخت.
خواســته و باورهای منتقدان کامال 
یکسان نیست، اما می توان به نکاتی 
کلــی از آن اشــاره کــرد. منتقدان 
معتقدند دیدار یک مقام سیاسی کانادا 
با مقام سیاسی کشوری که اساسا به 
حقوق بشــر پایبند نیست، درست 
نیســت. آن ها معتقدند با مقام های 
سیاسی کشــوری که مردمش را در 
خیابان به گلوله می بنند، به هواپیمای 
مسافربری حامل شهروندانش موشک 
شلیک می کند، روزنامه نگاران و فعاالن 
سیاسی به زندان انداخته است، نباید 

دست داد.
دسته ای دیگر می گویند با حکومت 
دیکتاتــوری ایران نمی شــود رابطه 
برابر گرفــت و بهتر اســت کانادا از 
مکانیسم های فشار بین المللی مانند 
تحریم های اقتصادی استفاده کند و 
آن را با موضوع نقض حقوق بشر در 
ایران پیوند بزند. یعنی رابطه با ایران، 
حتی در سطح بسیار معدود، ممکن 

است به مشروعیت نظام کمک  کند.
گروهــی از منتقدان بر این باورند که 
تحریم ها نظام سیاسی ایران را از رمق 
انداخته و باید در هرچه بیشتر منزوی 
کردن ایران کوشید، چرا که احتمال 
سقوط نظام بسیار است. منتقدان بر 
این باورند که دست کم باید به جامعه 
جهانی نشان داد که دولت فعلی ایران 

غیرقابل اعتماد است.
امــا پرســش این جاســت کــه آیا 
دست ندادن ترودو و ظریف در حاشیه 
یک اجالس، می تواند به بیشتر منزوی 
شدن ایران بینجامد؟ آیا دولت ایران 
را مجاب می کند که زندانیان سیاسی 
را آزاد کنــد؟ به حقــوق زنان توجه 
بیشتری داشته باشــد؟ یا در فرضی 
دیگر، به ســقوط جمهوری اسالمی 
بینجامد؟ آیا حتی به برداشته شدن 

قدم کوچکی خواهد انجامید؟

ما و سودایی که نمی دانیم

حاال بیاییــم فرض هــا را از زاویه ای 
دیگر ببنیم. مثال بیاییم به بیشــتر 

منزوی شــدن ایران بپردازیم. یا درد 
کهنه توجه نداشــتن به حقوق بشر 
در ایران، اقتصاد ویران، فقدان آزادی 
بیان، حقوق زنان و مدیریت نادرست 

و هزاران مورد دیگر.
آیا کشوری همچون کره شمالی، به 
مراتب منزوی تر از ایران نیســت؟ آیا 
اقتصاد این کشــور، حقوق بشر، حق 
زنان و آزادی بیان در کره شمالی در 
ســال های متمادی در بدترین شکل 
خود قرار ندارد؟ اما با این همه، کمتر 
کسی است که احتمال یک انقالب در 
این کشور را متصور شود. حتی افراد 
خوشــبین هم به احتمالی مثل یک 
تظاهرات ساده خیابانی فکر نمی کنند.

طبق اطالعــات و داده هــای »امور 
جهانی کانــادا«، اتاوا در ســال های 
20۱7 و 20۱۸ نزدیک به دو میلیون 
دالر به کره شــمالی کمک کرده که 
بخش عمده آن ماهیت بشردوستانه 
داشته است. این کمک ها در راستای 
درخواست ســازمان ملل متحد بود، 
چرا که وضعیت مردم کره شــمالی 
در شــرایط بحرانی قرار داشته است. 
با این همه هرگز تــرودو با رهبر کره 
شــمالی دست نداده اســت و دولت 
دیکتاتوری کره شمالی هم فعال قصد 

سقوط ندارد.
بیاییم فرض منتقدان را از زاویه دیگر 
نگاه کنیم. آیا دولت محمدرضا پهلوی، 
منزوی بود؟ آیا ایرانی ها با پاسپورت 
ایرانی خود نمی توانســتند بدون ویزا 
به کشورهای بسیاری سفر کنند؟ با 
این همه شاه ایران سقوط کرد. حتی 
اگــر بپذیریم که غربی هــا، به دلیل 
گران شدن نفت خواهان سقوط شاه 
بودند، باز هم نمی توانیم انکار کنیم که 
شاه تقریبا با همه رابطه نسبتا خوبی 

داشت.
برخی از کارشناســان می گویند که 
روی کار آمدن جیمی کارتر در آمریکا 
و فشار دموکرات ها بر ایران سبب شد 
تا شــاه آزادی های سیاسی  بیشتری 
به مخالفان بدهد و در نتیجه انقالب 
شد. به سادگی می توان به این نتیجه 
رسید که شاید داشتن رابطه سیاسی 
با کشــوری همچون ایران، حتی اگر 
ســبب تغییر رژیم نشود، شاید به باز 

شدن دریچه هایی کمک کند.
انتقاد جالب دیگری که مطرح می شود 
این است که جاستین ترودو تنها به 
نفع کشــور خودش اســت و به فکر 
ما نیســت. آیا ما مردمان این کشور 
نیســتیم؟ ممکن اســت ما خود را 
بخشی از جامعه ندانیم، اما ترودو ما 
را کانادایــی می داند. اگر چنین نبود 
هرگز به رفتار ایران در ماجرای سقوط 

هواپیما متعرض نمی شد.

واقعیت ها و لبخندهایی در سطح

وینســتون چرچیل، نخســت وزیر و 
سیاستمدار برجسته انگلیسی جمله 
جالبــی دارد که خیلی بــه درد ما 
می خورد. او معتقد است که دوستانت 
را نزدیک خودت نگه دار و دشمنانت 
را نزدیکتر. وقتی به دشمنانت نزدیک 

باشی، می دانی چه می کنند.
فرانسوا فیلیپ شامپاین، وزیر خارجه 
کانادا، از مطرح شــدن خواسته های 
کانادا در دیدار با ظریف گفت: » ما به 
نمایندگی از ســوی ملل سوگوار این 
تراژدی، با بیانی روشن به وزیر خارجه 
ظریف گفتیم که ایران باید گام هایی 
به ســوی حل بســیاری از سواالت 
باقی مانده در ارتباط با واقعیات حادثه 

و مسائل قانونی بردارد.«
او همچنین گفت: »ما در زمینه نیاز 
به تحقیقات جامع، شفاف و معتبر در 
تبعیت کامل از کنوانسیون هوانوردی 
غیرنظامی بر ایران فشار آوردیم. البته 
این یعنی دادن اجازه انتقال جعبه های 
سیاه به مرکزی با ظرفیت الزم برای 
پیاده کردن و تحلیل صحیح داده های 

آن ها«.
نتیجه این دیــدار، اظهار نظر محمد 
اسالمی وزیر راه بود. او گفت احتمال 
دارد در صورتی که جمهوری اسالمی 
ایران نتواند جعبه ســیاه هواپیمای 
سرنگون شده را استخراج کند، آن را 
به کشــور ثالثی ارسال کند. وزیر راه 
گفته این کار بــا هماهنگی اوکراین 
انجــام خواهد شــد. با جســتجوی 
ســاده ای می توان دریافــت که وزیر 
راه ایــران تا هفته گذشــته یکی از 
مخالفان تحویل جعبه سیاه هواپیمای 
مســافربری به کشــور دیگری بود و 
شاید دیدار ظریف با ترودو سبب این 

تغییر دیدگاه شده باشد.
اتفاقی کــه پیش از ایــن روی داد، 
معاف شدن موقت شرکت آمریکایی 
جنرال الکتریک از تحریم های آمریکا 
علیــه ایران بود. ایــن تعلیق تحریم 
به این شــرکت کمک می کند تا در 
تحقیقات و واگشایی اطالعات جعبه 

سیاه هواپیما با ایران همکاری کند.

شاید احساساتی ها به بهشت بروند، 
اما در سیاست جایی ندارند 

این که به دولت ایران انتقاد زیادی وارد 
است و سیاست هایش در عرصه های 
گوناگون رد می شــود و گروه بزرگی 
حتی کلیــت نظــام را رد می کنند، 
نکته ای واضح اســت. حکومت ایران 
احساســات و زندگی بســیاری از ما 
را ویران کرده اســت. امــا آیا باید در 
برخورد با حقایق، احساســاتی عمل 

کنیم؟
آیا مذاکــره ترودو با ظریف نمی تواند 
دست کم گره جعبه سیاه هواپیمای 
مسافربری را باز کند؟ آیا روشن شدن 
ابعاد ماجــرا، ما را به ســوی اجرای 
عدالت نمی برد؟ درســت اســت که 
جان عزیزان ما در این پرواز خونین از 
دست رفت، اما دریافت غرامت ممکن 
نیست دست کم به برخی از خانواده ها 
که مشکل اقتصادی دارند کمک کند؟
شــاید برای یک بار هم شــده خوب 
اســت دســت از رفتار احساســاتی 
برداریم و اجازه دهیم تا مســیرهای 
دیگری را هم امتحان کنند. حتی اگر 
این شیوه به راه حلی نینجامید، دست 
کم تالش خود را کرده ایم. شاید با باز 
شدن سفارت ایران در کانادا، عزیزان 
ما راحت تر بتوانند به دیدار ما بیایند. 

شاید اتفاق های خوبی روی داد.

سجاه صاحبان زند 
نشریه هفته

بیش از 3 میلیون دالر
 برای خانواده های قربانیان سانحه پرواز 75۲ جمع آوری شد

ایرونیا- خانواده های قربانیان کانادایی 
که جان خود را در پرواز 752 اکراین 
در ماه گذشته از دست دادند به زودی 

کمک مالی دریافت می کنند.
 Canada Strong کمپیــن  ابتکار 
که توســط محمد فقیه مدیر عامل 
پارامونت فاین فودز راه اندازی شــده 
اعالم کرد توانســته ۳2۹۳624 دالر 
برای خانواده هــای قربانیان از طریق 
پول های اهداشــده عمومی و تعهد 
دولــت فدرال برای فراهــم کردن تا 
ســقف ۱.5 میلیــون دالر بــه ازای 
پول های اهداشده توسط مردم، جمع 
کند و دولت فدرال هم به همین مقدار 
به این طرح کمک کرد تا در مجموع 
ســه میلیون دالر برای خانواده ها در 

نظر گرفته شود .
این رقم عالوه بر 25 هزار دالری است 
که هر قربانی کانادایی قبال توســط 

دولت فدرال دریافت کرده بود.
فقیه به خبرنگارانی که در رستوران 
پرشین پلس در ریچموند هیل جمع 
شده بودند گفت »حس خیلی گرمی 
اســت وقتی جامعه محلی گرد هم 

می آید.«
پنجاه و هفت کانادایی از جمله ۱76 
نفری بودند که با شــلیک موشک به 
هواپیما در روز هشتم ژانویه در تهران 
جان خــود را از دســت دادند. پرواز 
داشت به کی یف می رفت تا مسافران 

از آنجا خود را به کانادا برسانند.

پول جمع آوری شــده بــرای کمک 
کــردن بــه خانواده ها بــرای تامین 
هزینه های کوتاه مدت مرتبط با این 

سانحه است.
مســعود نیکنام که بــرادرش فرهاد 
نیکنام دندان پزشک ساکن تورن هیل 

در هواپیمــا بود گفــت این حرکت 
مردمــی باعــث می شــود او هــم 
حمایت مالــی و هم حمایت عاطفی 
دریافت کند. او گفــت: »کانادا جای 
خاصی اســت. چیزهایی مانند این، 
حمایت هایــی مانند ایــن، حتی دو 
ماه بعد از اینکــه آن اتفاق افتاد، این 

اتفاق ها فقط در کانادا می افتد.«
جان تــوری شــهردار تورنتو گفت 
امیدوار است این پول در پروسه ترمیم 
به بازماندگان کمــک کند. او گفت: 
»درک می کنــم، به نظــرم همه مان 
درک می کنیــم، که وقتــی این نوع 
تراژدی ها به وقوع می پیوندند همیشه 

زخم هایی باقی خواهد ماند.«
پول های اهداشده از طریق بنیاد تورنتو 
منتقل شدند. انتظار می رود پول طی 

چهار تا پنج هفته آینده توزیع شود.
iroonia.ca
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تنوع کاال، کیفیت برتر،
قیمت مناسب و سرویس عالی 

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 سینی   در 10 مدل  و 5 سایز مختلف

کتاب جدول موجود می باشد

برنج ایرانی ساده و دودى
 مخصوص فروشگاه پارس رسید

محل فروش
GL BOX Smart (آخرین مدل)

قابلمه هاى 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 استثنائی پلوپز  
 در 5 مدل و 6 سایز

حراج استثنائی 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 رانندگی
 چاپ جدید

  موجود می 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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چرا کانادا یکی از بهترین کشورها برای مهاجران است
ایرانیان کانادا- امروزه دنیا به آمریکا 
به چشم یک میزبان ضد مهاجر نگاه 
می کنــد و در همین حین مردم به 
دنبال جای دیگــری برای مهاجرت 
و شــروع یک زندگی جدید هستند. 
کانــادا از ابتدا به عنوان یک کشــور 
مهاجرپذیر شناخته میشد، اما پس از 
انتخاب دونالد ترامپ، به عنوان رئیس 
جمهور ایاالت متحده، و سیاست های 
ضدمهاجرتی وی، ســایت مهاجرتی 
کانادا پر شد. امروزه بسیاری کانادا را 
محلی برای شروع یک زندگی جدید و 
دنبال کردن رویاهای خود می بینند.

اکنون می خواهیــم بینیم چرا این 
کشــور به یکی از بهتریــن مقاصد 
مهاجرتی تبدیل شده است. در اینجا 
۱۱ دلیل داریم که چــرا کانادا یک 
مکان شــگفت انگیز برای مهاجران 

است.

1.  کانــادا چندفرهنگی اســت و 
مهاجران را با آغوش باز می پذیرد

دوران  در  و   ،۱۹70 دهــه  در 
 Pierre( نخســت وزیری پِیر ترودو
Trudeau(، کانــادا به طور رســمی 
سیاســت رواج چندفرهنگی را آغاز 
کرد، و از آن زمان این یکی از بخش 
های اصلی هویت کانادایی شده است. 
کانادا در میان کشورهای توسعه یافته 
بیشترین میزان مهاجر را دارد. فقط 
در ســال 20۱۸، کانادا پذیرای بیش 
از ۳۱0.000 مهاجر بوده است. از این 
میان 57٪ آنان به واســطه تخصص 
شــغلی، و بقیه به صورت پناهنده یا 
پیوستن به دیگر اعضای خانواده که 
سابقا در کانادا بوده اند، وارد شده اند. 
روی هم رفته، 22.۳٪ جمعیت کانادا 
اقلیت های مرئی و 2۱.۹٪ متولدین 

خارج از کشور می باشند.
همچنین کانادا به دلیل شیوه خاص 
خود در مورد چندفرهنگی شناخته 
شده اســت. به طور معمول کشورها 
از مهاجــران مــی خواهنــد آداب و 
رسوم کشــور مقصد را بپذیرند و به 
آن عمل کنند، اما در کانادا همه مردم 
با فرهنگ ها و مذاهب متفاوت کنار 
یکدیگر به راحتی زندگی می کنند. 
در شــهرهایی نظیر تورنتو، مونترآل، 
و ونکوور این چند فرهنگی بیشــتر 
دیده می شود. در تورنتو که به عنوان 
»بزرگترین شهر چندفرهنگی جهان« 
شناخته می شــود، بیش از نیمی از 

مردم جزء اقلیت های مرئی هستند.

2.  کانادا یکی از شــمول گراترین 
کشورهای جهان است

عالوه بر چند فرهنگی، کانادا به تنوع 
و شمول گرایی در مور بقیه امور نیز 
معروف است. این کشور حمایت بی 
نظیری از جامعه LGBT می کند. در 
سال 2005، کانادا چهارمین کشوری 
بود که ازدواج همجنسگرایان را قانونی 
اعالم کرد. نظرســنجی سال 20۱7 
نشــان می دهد 74٪ مردم کانادا از 
ازدواج همجنســگرایان حمایت می 
کنند. کانادا در ســال 20۱5 به طور 
رســمی جشــنواره Pride را قانونی 
اعالم کرد و تورنتو هرســاله میزبان 
Pride Parade، که بزرگترین جشن 

جامعه LGBT است، می باشد.
زنان نیز در کانادا بسیار قدرتمند ظاهر 
می شــوند. وقتی جاستین ترودو در 
سال 20۱5 به نخست وزیری انتخاب 
شد، اعضای کابینه خود را به صورت 
50/50 از هر دو جنسیت برگزید. حق 
رای برای زنان، دسترســی به کنترل 
تولد و سقط نیز از دیرباز جزء حقوق 
زنان کانادایی بوده است. زنان در کانادا 

مشــارکت باالیی در بازار کار دارند و 
تحقیقات نشــان می دهد ۸2٪ زنان 
بین 25 تا 45 سال خارج از منزل کار 

می کنند.

3.  کانادا دهمین اقتصاد بزرگ جهان 
است

هنگامی که صحبــت از اقتصاد می 
شود، کانادا حرف های بسیاری برای 
گفتن دارد. علیرغــم اینکه از لحاظ 
جمعیت در رتبه ســی و هشتم قرار 
دارد، اما دهمین اقتصاد بزرگ جهان، 
با بازده ۱.6 تریلیون یا 4۸.۱00 دالر 
به ازای هر مرکز را دارد. کانادا در سال 
20۱5 با کنار زدن روســیه جزء ۱0 
اقتصاد برتر دنیا قرار گرفت. همچنین 
تحقیقات نشــان می دهد 7۸.۹٪ از 
مردم کانادا شغلی مرتبط با رشته خود 
دارند. گرچه بخــش تولید محصول 
نسبت به بخش خدماتی کوچک تر 
است، اما صنعت ساخت و ساز، مواد 
نفتی و روغن در کانادا طی چندسال 
گذشــته رشد آهســته اما پابرجایی 

داشته است.

4.  سیستم آموزشی کانادا در سطح 
جهانی است

کانادا بیشــتر از هر کشــور توسعه 
یافته دیگــری به تحصیالت اهمیت 
می دهد و به عنوان آموزشــی ترین 
کشور دنیا شناخته می شود. سیستم 
آموزشــی عمومــی K-۱2 در کانادا 
یکی از بهترین ها در دنیا می باشــد. 
همچنین برخی از دانشگاه های این 
کشور مانند دانشگاه مک گیل، دانشگاه 
تورنتو، دانشگاه مک مستر، و دانشگاه 
بریتیش کلمبیا جزء ۱00 موسســه 
آموزشی برتر در دنیا می باشند. طبق 
اعالم مرکز آمار کانادا، 54٪ کانادایی ها 
تحصیالت دانشگاهی دارند، به عالوه 
۱0.۸٪ نیز دوره کارآموزی را گذرانده 
اند. در برخی استان ها، هزینه تحصیل 
برای اقشار کم درآمد، رایگان یا بسیار 

اندک است.

5.  صنعت تکنولوژی کانادا به سرعت 
در حال رشد است

در کانادا بخش تکنولوژی سریع ترین 
رشد را بین همه صنایع دارد، که خبر 
بســیار خوبی برای کانادا و آینده آن 
است. حمایت و سرمایه گذاری دولت 
بر صنعت تکنولوژی بسیار قدرتمند 
است، و به همین نسبت از استارت آپ 
های جدید نیز حمایت می شود. کانادا 
به سرعت به مقصد متخصصین بخش 
تکنولوژی تبدیل شد. مونترآل مرکز 
نــوآوری در زمینه هوش مصنوعی و 
ارتقاء بازی های کامپیوتری اســت. 
در همین حین، ونکوور و کلگری نیز 
برای نوآوری در زمینه تکنولوژی پاک 

زبانزد هستند.

6.  مــردم کانادا بــه مراقبت های 
بهداشتی جهانی دسترسی دارند

بهداشتی جهانی  سیســتم مراقبت 
کانادا در دهه ۱۹60 راه اندازی شــد. 
طبق این برنامه، تمامی استان ها در 
کانادا برنامه مراقبت بهداشتی دارند 
که به همه افراد این امکان را می دهد 
بــدون پرداخت هزینــه، به خدمات 
دارویــی و دیگر ســرویس ها نظیر 
بیمارستان و دکتر دسترسی داشته 

باشند. 
در ســال 20۱7، کانادا بــه ازای هر 
نفــر 6.۳2۳ دالر صرف مراقبت های 
بهداشــتی کرده اســت، که دو برابر 
مقداری است که ایاالت متحده خرج 
کرده اســت. امید به زندگی در کانادا 
بسیار باال و ۸2 سال است، که کانادا را 

در رتبه هجدهم قرار می دهد.

7.  کانادا بهترین مزایا، تعطیالت و 
مرخصی با حقوق در آمریکای شمالی 

را دارد
کانادا یک کشــور مترقی با سیاست 
هایی بــرای محافظــت از کارگران 
می باشــد. کانــادا تنها کشــور در 
آمریکای شــمالی است که دو هفته 
مرخصی اجبــاری با حقوق، و بین 6 
تا ۱0 تعطیلی رسمی دارد. همچنین 
کانادایــی ها به حمایــت های مالی 
نظیر بیمــه کارگــران )EI(، امنیت 
سنین پیری، طرح بازنشستگی کانادا 
)CPP(، و مزایای کودکان دسترسی 

دارند.
همچنین میانگین دستمزد در کانادا 
یکی از باالترین رقم ها در جهان می 
باشد. شما در کانادا، با توجه به استان 
محل سکونت، به طور میانگین بین 
۱۱ تا ۱4 دالر در ســاعت دستمزد 
خواهید داشــت. مرخصــی زایمان 
والدین نیز در کانادا بســیار پیشرفته 
است. کارمندان کانادایی می توانند تا 
۱۸ ماه مرخصی والدین داشته باشند، 
و این پدر و مادر هستند که تصمیم 
می گیرند این مرخصی را چگونه بین 

خود تقسیم کنند.

۸.  کانادا به شدت امن است
کانادا همیشــه بین ۱0 کشور برتر از 
نظر امنیت قرار دارد. طی نظرسنجی 
ســال 20۱۸، کانادا ششمین کشور 
صلح طلــب جهان می باشــد. این 
تحقیق فاکتورهــای مختلفی نظیر 
میزان قتــل، نظامی ســازی، ثبات 
سیاســی، روابط دیپلماتیک، چالش 
های پیــش رو، تعــداد زندانیان، و 
تاثیرات تروریســم را دارا بود. کانادا 
به کنترل شدید اسلحه و دیپلماسی 
خارجی صلح طلبانه شهرت دارد. به 
طور کلی پس از دهه ۱۹۸0 نرخ جرم 
و جنایت در کانادا همیشه بسیار پایین 

بوده است.

9.  بانک های کانادا بســیار باثبات 
هستند

طبق اعالم مجمــع جهانی اقتصاد، 
بانک های کانادا برای سالیان متوالی 
جزء باثبات ترین بانکهای جهان بوده 
اند. شما در کانادا می توانید با خیال 
آســوده پول های خــود را به بانک 
بســپارید چرا که در کانادا از ســال 
۱۹۸۳ به بعد هیچ بانکی ورشکست 

نشده است. 
همچنین برخالف ایاالت متحده که از 
کارت هایی با نوار مغناطیسی استفاده 
می کند، کانــادا از PIN و تکنولوژی 
ارزان تر اما با امنیت بیشتری استفاده 
می کند. حدود 6۸٪ مردم کانادا امور 
بانکی روزانه خود را به صورت آنالین 
و از طریق نرم افزارهای مربوطه انجام 

می دهند.

10.  کانادا مکان زیبایی برای زندگی 
است

اینکه کانادا مناظر حماســی زیبایی 
برای لــذت بــردن دارد، قابل انکار 
نیست. از کوه های بریتیش کلمبیا تا 
مناظر ساحلی جزیره پرینس ادوارد، 
و تا ساختمان های تاریخی مونترآل 
)این شهر به تازگی تولد ۳75 سالگی 
خود را جشن گرفته و به نسبت سنش 
بسیار خوب مانده است!( همه و همه 
بسیار زیبا و دیدنی هستند. این کشور 
منزلگاه صدها پــارک ملی، مناطق 
حفاظت شده، اماکن تاریخی و زمین 

هاکی می باشد.
همچنین کانادا با بیش از 200.000 
کیلومتر خط ساحلی، بیشترین خط 
ساحلی را بین همه کشــورها دارد. 
خط ســاحلی کانادا 4 برابر بیشتر از 
اندونزی، که در مقــام دوم قرار دارد، 
می باشــد. بنابراین در کانادا هم می 
توانید از مناظر ســاحلی لذت ببرید 
و هم اینکه اگر بیشتر به شهر عالقه 
دارید، شهرهای کانادا مانند کلگری و 
تورنتو، جزء تمیزترین شهرهای دنیا 

هستند.

یک سیســتم سیاسی  کانادا    .11
دموکراتیک و باثبات دارد

گرچه دولت کانادا بین حزب لیبرال 
و محافظه کار دســت به دست می 
شــود، اما به طور کلی، نگرانی های 
سیاســت مداران کانادا همیشه یکی 
است و شــامل حقوق زنان و جامعه 
LGBT، محیط زیســت و مهاجران 
می باشد. گرچه گاهی اوقات رسوایی 
هایی به بار می آیــد، اما مردم کانادا 
به دولت و سیاستمردان خود اعتماد 
دارند. کمپین های سیاسی کانادایی 
اغلب کوچک هستند و به نسبت بقیه 
کشورهای دموکراتیک مالیات کمتری 

پرداخت می کنند.

نماینده محافظه  کار :
سقط جنین در کانادا ممنوع شود 

یک نماینده حزب محافظه کار قصد دارد سقط جنین بر اساس جنسیت را ممنوع 
کند. به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، کتی واگانتال نماینده محافظه کار در 
پارلمان کانادا الیحه ای را پیشنهاد کرده است که طبق آن پزشکی که جنین را 

صرفا به علت جنسیت آن سقط کند، مجرم شناخته و زندانی شود.
به موجب الیحهC-233، پزشکی که بداند علت درخواست سقط جنین یک زن، 

صرفا جنسیت جنین است و اقدام به آن کند، مرتکب جرم شده است.
سخنگوی اندرو شــییر، رئیس حزب محافظه کار کانادا، با ارسال رایانامه ای به 
الپرس کانادا اعالم کرد: »الیحهC-233 در انجمن حزبی محافظه کاران به رای 
گذاشته خواهد شد.« وی مشخص نکرد که آیا اندرو شییر موافق یا مخالف این 

الیحه است.
واگانتال از نمایندگان پارلمان خواســته است از ابتکار وی حمایت کنند. وی 
خطاب به نمایندگان تاکید کرد: »در کشــوری که برای ارتقای حقوق زنان و 
مردان در تالش است، توسل به سقط جنین برای انتخاب جنسیت فرزند باید 

برای همیشه ممنوع شود.«

هزاران شکایت به خاطر تاخیر درپروازها 
فقط در 6۰ روز

به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
اداره حمل و نقــل کانادا طی دو ماه 
بیش از ســه هزار شــکایت از طرف 
مسافرانی دریافت کرده که می گویند 
چرا درخواســت غرامــت آن ها بابت 
تاخیر پروازها از طرف شــرکت های 

هواپیمایی رد شده است.
دولت فدرال کانادا، پانزدهم دسامبر 
گذشــته قوانین و مقررات جدیدی 
وضع کرد که شرکت های هواپیمایی 
را ملزم کرده است بابت تاخیر یا لغو 
پروازهایی که علــت یا عاملش خود 
شرکت ها هستند و مسایل امنیتی در 
آنها دخیل نبوده است، تا سقف یک 
هزار دالر غرامت به مسافران زیان دیده 

بپردازند.
مــوج شــکایت مســافران هوایی از 
پانزدهم دسامبر آغاز شد و تا سیزدهم 
فوریه امسال اداره حمل و نقل کانادا 
در کل ۳0۳7 فقره شــکایت دریافت 
کرد که معادل تقریبا چهل درصد از 
کل شکایات مسافران در آخرین سال 

مالی این شرکت است.

مارک گارنو، وزیر حمل و نقل فدرال 
کانادا تاکید کرده اســت که قوانین و 
مقررات جدید حمایت های آشــکار، 
منسجم، شــفاف و منصفانه ای را از 

مسافران به عمل خواهد آورد.
با این حال این مقررات تا این جای کار 
موجب آشفتگی و ناامیدی بسیاری از 
مسافران شده است؛ چرا که مسافران 
ناراضــی معتقدند که شــرکت های 
هواپیمایــی دالیــل معتبــر و قانع 
کننده ای برای مخالفت با درخواست 

غرامت آنها ارائه نمی کنند.

ورود ۹۰۰ میلیارد لیتر فاضالب خام
 به آبراه های کانادا در طی 5 سال

سیستم های فاضالب شهری قدیمی کانادا طی 5 سال حدود ۹00 میلیارد لیتر 
فاضالب خام، را به آبراه های کشور وارد کرده است.

به گزارش رسانه هدهد به نقل از سی تی وی نیوز، با این حجم از فاضالب می توان 
۳55 هزار اســتخر شنای المپیک را پر کرد. میزان فاصالب خامی که هر سال 
تخلیه می شــود رو به افزایش است که سرریز فاضالب ها در سال 20۱۸ حدود 

44 درصد نسبت به سال 20۱۳ افزایش داشته است.
مارک ماتســون، رئیــس Swim Drink Fish Canada، گفت که این میزان 
سرریز فاضالب برای مردم تکان دهنده است و امیدواریم دولت زودتر دست به 
اقدامــات الزم بزند. او افزود: این رقم به مراتب پایین تر از مقدار واقعی آب های 
آلوده کانادا در هر سال است زیرا داده های مذکور فقط شامل تمام سیستم های 

آب شهری نیست و فقط مربوط به فاضالب ها و لوله های آن است.
بنابر این گزارش داده های ارسال شده در اوایل فوریه نشان می دهد که آزمایش 
کیفیت آب کارخانه های تصفیه فاضالب سراسر کشور طی 20۱۳ تا 20۱۸ بارها 

شکست خورده است.

 وکالی کبکی: برای مهاجرت اسپانسرشیپی 
کبک درخواست های بیشتری بپذیرد 

هفته-پس از بی نظمی هایی که اواخر ژانویه در اجرای برنامه اسپانسرشــیپی 
پناهجویان در استان کبک مشاهده شد، اکنون گروهی از وکال و یک سازمان 
مدافع حقوق پناهجویان به دولت فرانسوا لوگو فشار آورده اند تا شمار پرونده هایی 

را که در زمینه اسپانسرشیپی مهاجران قبول می کند، افزایش دهد.
گیوم کلیش ریوار، رئیس انجمن وکالی حقــوق مهاجرت در نامه ای که روز 
دوشــنبه دوم فوریه برای سیمون ژولن بارت، وزیر مهاجرت کبک ارسال شد، 

اعالم کرد :»دولت کبک با خطر پیگرد روبرو است«.
در این نامه که نســخه ای از آن به دســت رادیو کانادا نیز رسیده است، گروه 
وکالی مدافع حقوق مهاجرت در کبک از دولت فرانســوا لوگو خواسته است 
شمار پرونده هایی را که در چارچوب برنامه اسپانسرشیپی جمعی پناهجویان 

قبول می کند، دو برابر کند.
از طریق برنامه اسپانسرشــیپی پناهجویان، گروه های شهروندان یا سازمان ها 
متعهد می شوند که تامین هزینه های استقرار پناهجویان تحت حمایت به ویژه 
هزینه های مسکن، تغذیه، پوشاک و مراقبت های درمانی آنها را برعهده بگیرند.
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متوسط درآمد ساکنین ونکوور 
و تورنتو در حال کاهش است

ایرونیا- جدیدترین بررســی سازمان 
آمار کانــادا از پولی کــه کانادایی ها 
درمی آورند خبر خوبی برای ساکنان 
تورنتو و ونکوور نــدارد چون درآمد 
متوسط در این شهرها در سال 20۱۸ 

کاهش داشت.
این ضرورتا به این معنی نیســت که 
افرادی که آنجا زندگی می کنند شاهد 
کاهش مبلغ درآمد خود باشند، بلکه 
ریشــه در ورودی و خروجی به این 
شــهرها دارد و به عبارت دیگر تغییر 
بافت جمعیتی سبب کاهش میانگین 

درآمد شده است .
البته این حقیقت را هم باید در نظر 
گرفت که افزایش مستمرهزینه های 
باال در این شــهرها بــه مراتب برای 
افرادی کــه آنجا زندگــی می کنند 

سنگین تر از قبل شده .
با اســتناد به جدیدترین نظرسنجی 
مرکز آمار کانادا که این هفته منتشر 
شد، درآمدهای پس از دریافت مالیات 
خانواده ها و افراد مستقل با افزایشی 
2.7 درصدی در سال 20۱۸ به رقم 

متوسط 57۱00 دالر رسید.
»درآمدهــای بازار« که همان چیزی 
اســت که افراد در بازار کار کســب 
می کنند و شــامل مالیــات و انتقال 
پول به دولت نمی شود، افزایشی 0.۸ 

درصدی داشت.
اما در تورنتو بزرگ، هم درآمد بازار و 
هم درآمد بعد از مالیات کاهش داشت 
و این کاهش ها به ترتیب 0.۹ درصد 
و 2.۹ درصد بــود. در ونکوور بزرگ، 
درآمد بازار ۸.۸ درصد کاهش داشت 
و درآمد بعد از مالیات 4.4 کمتر شد.

بازارهای کار تورنتــو و ونکوور اخیرا 
قوی بوده اند و تعــداد افرادی که در 
تورنتو شاغل هستند در سال گذشته 
افزایش چشمگیر 5.2 درصدی را ثبت 
کرد. تعداد افراد شاغل ونکوور هم 0.4 
درصد بیشــتر شد. مشــخصا این ها 
بازارهای کار بدی نیستند یا اقتصاد 

بدی ندارند.
بنابراین جواب ممکن است در مسئله 
مهاجرت و در سبک زندگی در حال 
تغییر مردم نهفته باشد. در ونکوور، به 
نظر می رســد که افراد بیشتری تنها 

زندگی می کنند.
برایان دوپراتو اقتصاددان تی دی بنک 
در ایمیلی به هاف پســت کانادا گفت 
داده ها نشــان می دهد که »جمعیت 
دارد تغییــر می کند تا شــامل افراد 
بیشتری بشود که تنها زندگی می کنند 
و این می تواند نمایانگر مسن تر شدن 
جمعیت ویا افزایش رقم دانشجویان یا 

هشدار کارشناسان بازار مسکن
 نسبت به کاهش پیش فروش  کاندو در مترو ونکوور

ایرونیــا- تحلیل گران بــازار امالک 
بریتیش کلمبیا نســبت به کاهش 
چشــمگیر پیش فــروش کاندوها و 

تاون هاوس ها هشدار داده اند.
 Urban مایــکل فررا مدیر ســازمان
»می دانســتیم  گفــت:   Analytics
خبری هست اما وقتی ارقام نهایی را 

دیدیم خیلی شوکه شدیم«.
این شرکت اخیرا داده های منطقه ای 
برای سال 20۱۹ را تحلیل کرد و به 
این نتیجه رسید که تعداد واحدهای 
کاندو و تاون هاوس جدیدی که وارد 
بــازار می شــوند 60 درصد کاهش 
داشته اند. در نگاه فقط به ساخت و ساز 
برج ها، این کاهش حتی عظیم تر بود: 

76 درصد.
بــا وجود اینکــه با یک نــگاه مترو 
ونکوور ممکن است شبیه به جنگلی 
از برج هــای تحت ساخت و ســاز به 
نظر برســد، پررا گفــت اثر کاهش 
پیش فروش ها در حال حاضر مخفی 
اســت. دلیلش این اســت که حدود 
سه سال طول می کشــد واحدهای 
پیش فروش شــده تکمیل شــوند و 
کاهش عرضه جدید چند سال دیگر 

حس خواهد شد.
او گفت: »نگرانی برای کمبود عرضه 
جدیدی که ســال گذشــته به بازار 
اضافه شــد ضرورتا امســال یا سال 
آینده نیســت، بلکه در 2022 است 
که آن واحدها کامل می شــوند. اگر 

شاهد کمبود عرضه واحدهای جدید و 
تکمیل شده به بازار باشیم و بین حاال و 
آن موقع تقاضا باال برود، ممکن است 
شاهد افزایش قیمت درست مانند دو 

سال گذشته باشیم«.
فررا گفــت کاهــش پیش فروش ها 
چشمگیر اســت چون ســازندگان 
معمــوال بایــد 60 تــا 70 درصد از 
واحدها را بفروشند تا بعد از آن بتوانند 

به تامین مالی مطلوب خود برسند. 
کاهش پیش فروش ها در سال 20۱۹ 
در حالــی رخ داد که دولت دموکرات 
نو بریتیش کلمبیا تالش داشت یک 
بازار بیــش از حــد داغ را که باعث 

افزایش شــدید قیمت هــا در چند 
ســال اخیر شده بود، تعدیل کند. اما 
لیبرال های بریتیش کلمبیا می گویند 
سیاست های حزب دموکرات نو واقعا 
نتوانسته مقرون به صرفگی را بهبود 
ببخشد و حاال ریسک محدود کردن 

عرضه حیاتی را در بر دارد.
جــاس جوهال نماینــده ریچموند-

کویینزبــورو گفــت: »بســیاری از 
سازندگان به خاطر مالیات هایی مانند 
مالیات مدرســه و مالیات سفته بازی 
که ما اجرا کرده ایم مطمئن نیستند. 
خیلی از آن ها کنار کشــیده اند یا به 
دیگر بازارها مانند کلگری، ادمونتون، 

ســیاتل  و  فینیکس  لس آنجلــس، 
رفته اند«.

کاهش عرضــه در حالی مشــاهده 
شــده که بازار کاندو با نگرانی های رو 
به رشدی درباره افزایش قیمت بیمه 
مواجه شــده است. این مسئله باعث 
شــده بســیاری از مالکان مجبور به 
پرداخت پول های بیشــتری بشوند و 
این نگرانی به وجود آمده که افرادی 
که می خواستند کاندوهای تازه بخرند 

بترسند.
کارول جیمز وزیر اقتصاد گفت: »این 
مسئله ای به شدت پیچیده است چون 
ایــن یک صنعت خصوصی اســت و 
مسلما شرکت های بیمه استانداردهای 

خود را تعیین می کنند«.
جیمــز گفت بریتیــش کلمبیا تنها 
بازاری نیست که با این مشکل مواجه 
شده که به گفته او ریشه در تغییرات 
اقلیمی، سن ســاختمان ها و تعداد 

شرکت های بیمه فعال در بازار دارد.
او گفــت: »االن داریــم روی تمــام 
ایده هایــی که مطرح می شــوند کار 
و داریــم با صنعت بیمــه همکاری 
می کنیم و امیدواریم طی چند هفته 
آینده ایده هایی مناسب برای اجرایی 
کردن داشته باشیم؛ اما این فقط یک 

راه حل سریع و موقتی نیست«.
در عین حــال، فررا یک پیشــنهاد 
بــرای کمک بــه مقابله بــا کاهش 
پیش فروش ها داشت. او گفت دوست 
اســتانی  قانون گذاران  ببینــد  دارد 
فرصت ۹ ماهه ای که به ســازندگان 
برای پیش فــروش واحدها می دهند 
را کنــار بگذارند چون به گفته او این 
مسئله می تواند باعث شود سازندگان 
iroonia.ca .بیشتری وارد بازار شوند

دیگر افراد جوان مستقل باشد.«
همچنیــن در مواجهــه بــا افزایش 
شــدید قیمت مسکن، بســیاری از 
ســاکنان ونکوور و تورنتو دارند نقل 
مکان می کنند و به جاهای مقرون به 

صرفه تری می روند.
رابرت کاوچکیک اقتصاددان ارشــد 
بانک مونترال گفت: »اگر خانواده های 
با درآمــد باالتر دارند به شــهرهای 
حاشــیه ای نقل مکان می کنند، این 
مسئله می تواند باعث شود که درآمد 
متوسط تورنتو پایین تر بیاید و درجه 
درآمد متوسط بقیه انتاریو باال برود.«

مطالعــه ای که اخیرا توســط مرکز 
تحقیقات شــهری و توسعه زمینی 
دانشگاه رایرســون انجام شد به این 
نتیجه رسید که تورنتو بین سال های 
20۱۸ و 20۱۹ بیش از 5200 نفر از 
نسل هزاره  خود را در انتقال به دیگر 
بخش های کانادا از دست داد و ونکوور 
هــم تقریبا ۱700 نفر را تقدیم نقاط 
دیگر کرد. اتــاوا، ویکتوریا و مناطق 
روستایی جنوب انتاریو برندگان بزرگ 
این تغییر جمعیتی بودند و بزرگ ترین 
ارقام هزاره ای ها را از دیگر بخش های 

کشور جذب کرده اند.
اما شــهرهای بزرگ نیازی ندارند که 
نســبت به از دســت دادن جمعیت 
نگران باشند. افزایش درجات مهاجرت 
به این معنی است که رشد جمعیت 

iroonia.ca .سریع تر شده است

فهرست چک های نقد نشده مالیاتی در وب سایت اداره مالیات کانادا

ایرانیان کانادا- گزینه آپشــن جدید 
وب ســایت اداره دارایــی و مالیات 
کانــادا )CRA( به نام چک های نقد 
نشــده دولت، میزان بدهکاری دولت 
به مالیات دهندگان را نشان داده که 
کاربران می توانند از طریق آن اقدام 
به دریافت این پول نمایند. این خبر 
به سرعت در اینترنت و فضای مجازی 
پخش گشــته و توجه بسیاری را به 

خود جلب نموده است. 
به گفته سخنگوی اداره مالیات کانادا 
این پول متعلق به کانادایی ها بوده و 
این ویژگی به منظور کمک به مالیات 
دهندگان در بازپرداخت این وجوه و 
آگاهی آنــان از میزان چک های نقد 
نشده خود در  اداره مالیات کانادا ، راه 

اندازی گشته است.
این موضوع شادی و رضایت عموم و 
مالیات دهندگان را به همراه داشته به 
گونه ای که برخی حتی آن را با اپرا و 

رابین هود مقایسه نموده اند.
طبق اظهارات سخنگوی این سازمان، 
پرداخت های  اداره مالیات کانادا  به 
دالیل مختلف نظیر گم شــدن چک 
یا تغییر آدرس، ممکن اســت بدون 
مدعــی باقی بماننــد. وی همچنین 

اظهار داشــته چک های دولت هرگز 
منقضی نگشته، و  اداره مالیات کانادا  
نمی تواند چک اصلی را باطل و یکی 
دیگر صادر نماید مگر در صورت ارائه 

درخواست.
یافتن این بخش در وب سایت  اداره 

مالیات کانادا  بســیار آســان بوده و 
می توان آن را پس از ورود به سیستم، 
 related services" پاییــن  در 
section" در سمت راست پیدا کرد. 
به محض ورود به این بخش چک های 
مالیــات دهندگان به همــراه مبالغ 

نمایش داده می شود.
برای مطالبه وجه نقد، بایســتی یک 
فرم از پیــش تکمیل شــده از وب 
سایت دانلود، توسط گیرنده یا نماینده 
حقوقی وی و یک شاهد امضا گشته و 
سپس بصورت آنالین اسکن و به  اداره 

مالیات کانادا   ارسال گردد.
به گفته سخنگوی اداره مالیات کانادا  
روند این درخواست ممکن است تا 60 
روز به طول انجامد. که چنانچه مالیات 
دهنده به آژانس بدهکار باشد از مبلغ 
چک کسر و مابقی به وی بازگردانده 

می شود.
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بنیادگرایان تروریست کانادایی پس از آزادی از زندان 
همچنان ایده های رادیکال دارند

ایرونیا- فردی که سال 20۱6 قضاوت 
پرونده ســلیمان محمــد را در اتاوا 
بــه خاطر تالش برای محلق شــدن 
به داعش برعهده داشــت، کلماتش 
را فرونگذاشــت و گفت افرادی که با 
این گروه تروریســتی همراه هستند 

»شیطان را در آغوش می گیرند«.
محمد هفت سال حکم دریافت کرد.
اما ســه سال بعد او با آزادی موقت از 
زندان بیرون آمده و این در حالی است 
که گزارش آزادی موقت او می گوید او 
هنوز ایدئولوژی افراطی را رها نکرده 
و ریسکی »جدی« محسوب می شود. 
او یکی از پنج متهم تروریســتی بود 
که ســال 20۱۹ با همین شرایط از 
زندان های کانادا آزاد شد. هیات های 
آزادی موقت درباره چهار نفر از آن ها 
می گویند این افراد هنوز ریسکی برای 
امنیت عمومی هستند. حداقل سه نفر 
دیگر ممکن است امسال از زندان آزاد 

بشوند.
هیچ یک از افرادی که ســال گذشته 
از زنــدان آزاد شــده اند خشــونتی 
اما  نشــده اند،  مرتکب  شناخته شده 
آزادی موقت  گزارش های هیات های 
آن ها که توسط گلوبال نیوز به دست 
آمده  نشان می دهد آن ها با اندیشه ای 

رادیکالیزه از زندان خارج می شوند. 
هیات آزادی موقــت کانادا دو هفته 
پیــش از آزادی موقــت کوین عمر 
محمــد از زندان در مــارس 20۱۹ 
نوشت: »هیچ شــواهدی وجود ندارد 
که نشــان بدهد فرد متعهد به تغییر 

افراطی  ایدئولوژیک  باورهــای  دادن 
خود است.«

خطرهایی که چنین مسئله ای ایجاد 
می کند در بریتانیا آشکار شده است. 
حمالتی که روزهای دوم فوریه 2020 
و نوزدهم نوامبر 20۱۹ در لندن انجام 
شد توسط متهمانی تروریستی صورت 
گرفت که اخیرا بعد از گذراندن نیمی 
از حکم خود، از زندان آزاد شده بودند. 
این سیاستی است که دولت بریتانیا 

حاال سعی دارد با آن مقابله کند.
حمله ای با چکش که بیســت و یکم 
فوریه انجام و باعث به قتل رســیدن 
یک زن 64 ســاله اهل تورنتو شد و 
البته ادعــای پلیس مبنــی بر این 
کــه حمله یک حرکت تروریســتی 

بوده، یــادآوری می کند که کانادا هم 
مشکالت خودش را با خشونت افراطی 

دارد.
اســناد ســازمان خدمات دادگاهی 
عمومی کانادا نشان می دهد که بیشتر 
حکم های تروریســتی در کشــور از 
سال 20۱6 تا به حال معادل با هفت 
سال یا کمتر بوده است. اما با توجه به 
آزادی موقت بعد از گذراندن دو سوم 
از حکم، این احکام در عمل بســیار 

کوتاه تر هستند.
اینکــه چنین احکامی بــه اندازه ای 
طوالنی مدت هستند که افراد بتوانند 
افکار رادیــکال خود را کنار بگذرانند 
مســلما به خود افراد بســتگی دارد، 
اما اسنادی که توسط گلوبال نیوز به 

آن چه باید درباره ثبت مالیات در سال ۲۰۲۰ بدانید
ایرانیــان کانادا- چنانچه طی ســال 
جاری از طریق طرح تشویقی خرید 
مسکن، اقدام به خرید خانه نموده اید 
و یا برای مصارف پزشــکی ماریجوانا 
خریداری کرده اید، این امکان وجود 
دارد که کد مالیاتی شما تغییر نماید.

در نتیجه چه با یک متخصص مالیاتی 
همکاری می کنید چــه از نرم افزار 
برای ارائه مالیات خود اســتفاده می 
نمایید، توصیه می شود حتما ابتدا از 
تغییرات احتمالی در بازپرداخت خود 

آگاه گردید.
بیایید ابتدا با اصول اولیه آشنا شویم:

طبق معمول، ۳0 آوریل آخرین روز 
ارائه اظهارنامه مالیات بر درآمد 20۱۹ 
بــوده، و در صورت داشــتن بدهی، 
بایســتی تا این تاریخ پرداخت گردد 
چرا که در غیــر این صورت، جریمه 
خواهد خورد. که البته به گفته اداره 
مالیات کانــادا  حتی در صورت عدم 
پرداخت مانده حســاب پیش از ۳0 
آوریل، می تــوان با ثبت بازپرداخت 
خود از مجازات دیــررس خودداری 

نمود.
البته در صورت خود اشــتغالی، برای 
بازپرداخــت تا ۱5 ژوئــن نیز زمان 
داشــته، اما چنانچه بدهی ای داشته 
باشید، باز هم موظف به پرداخت مانده 
حساب خود تا ۳0 آوریل خواهید بود.

آخرین مهلت مشارکت در ثبت طرح 
پس انداز بازنشستگی )RRSP( دوم 

مارس می باشد.

تغییرات مربوط به ســرویس های  
اداره مالیات کانادا 

در حال حاضر فرم بازپرداخت مالیات 
بــر درآمد شــخصی T1 با تغییراتی 

دست آمده  نشان می دهد که سیستم 
آزادی موقــت در مقابلــه با متهمان 
جرایم تروریســتی مشکالتی داشته 

است.
در  موقــت  آزادی  هیات هــای 
گزارش های خود نگرانی هایی را درباره 
رادیکالیزه بــودن ادامه دار افرادی که 
متهم به جرایم تروریستی شده اند و 
قرار اســت به زودی آزاد بشوند بیان 
کرده اند. این باعث شده آن ها از قدرت 
خود استفاده کنند تا محدودیت های 
بیشــتری روی این متهمــان اعمال 

کنند.
از جمله این افراد کارلوس الرموند بود 
که ژانویه 20۱5 در حالی دستگیر شد 
که سعی داشت از مونترال با پروازی 
خارج شــود تا به داعش بپیوندد. او 
ســال 20۱6 اقرار کرد گناهکار است 
و محکــوم به گذراندن هفت ســال 
در زندان شــد. با وجود اینکه هیات 
آزادی موقت گفت او ریســک باالیی 
برای امنیــت عمومــی دارد، او روز 
بیست و ششم دسامبر 20۱۹ آزاد شد. 
برای کاهش خطرهــا، هیات آزادی 
موقت ۱۱ محدودیت علیه او اعمال 
کــرد. او باید خــارج از مجتمع های 
ساختمانی زندگی کند، شب ها به آنجا 
بازگردد و تحت درمان رادیکالیزاسیون 
قــرار بگیرد. او همچنیــن نمی تواند 
تاریخچه اینترنــت خود را پاک کند 
یا در هر سایت رسانه های اجتماعی 

بیش از یک حساب داشته باشد.
بــا این حال متخصصــان می گویند 
اینکه در زندان های کانادا برنامه های 
کاهش رادیکالیزاســیون وجود ندارد 
یک مشکل اســت. پروفسور آمارنات 
آماراسینگام که متخصص تروریسم در 
دانشگاه کویینز است گفت برنامه های 
داوطلبانه سعی دارند کمک کنند و 
بعضی مجرمان بعد از آزاد شدن دنبال 
مشــاوره می روند. وی گفت چند نفر 
در این برنامه ها موفق شــده اند و این 
نشــان می دهد که »می توان مردم را 
هدایت کــرد تا زندگی خود را دوباره 
بسازند، اما تا حدود زیادی هیچ یک 
از مجرمان رادیکالیزه شــده ای که از 
زندان آزاد می شوند واقعا کمکی که 

نیاز دارند را دریافت نمی کنند.«
تنها یک مجرم تروریســتی که سال 
گذشــته از زندان آزاد شــد توانست 
هیــات آزادی موقــت را راضی کند 
که دیگر تهدید نیست: مصباح الدین 
احمد که توســط یک گروه افراطی 
وابسته به ال قاعده استخدام شده بود 
که می خواست در کانادا بمب گذاری 
کند. او سال 20۱0 در اتاوا دستگیر و 
به ۱2 سال زندان محکوم شد اما سال 
20۱7 آزادی موقت روزانه و در سال 

20۱۹ آزادی موقت کامل گرفت.
iroonia.ca

مواجه بوده، نظیر تغییر تعداد صفحات 
آن از چهار به هشت، که البته تنها به 
دلیل افزایش سایز قلم و قالب بندی 
جدید و تصمیــم اداره مالیات کانادا  
مبنی بر محاسبه مالیات فدرال منجر 

گشته است.
اداره مالیات کانادا   ابزار آنالین جدیدی 
نیز منتشر نموده که به شما امکان می 
دهد زمان تخمینــی روند اظهارنامه 
مالیاتی و سایر درخواست های مالیاتی 
 My را بررسی نمایید. و از طریق پرتال
Account نیز می توانید یک شماره 
شناسایی شخصی برای خود تعیین 
کنید کــه به هنگام تمــاس با اداره 
مالیات کانادا  جهت شناســایی شما 
استفاده می گردد. در این پرتال تمام 
اطالعات شخصی شما به روز و دقیق 
بوده و نه تنها اسناد مهم مالیاتی شما 

را ذخیره نموده، بلکه به شــما امکان 
می دهــد وضعیــت بازپرداخت ها، 
مانــده های معوقه و محدودیت های 
سهم RRSP  یا TFSA خود را نیز 
بررسی نمایید. و مهمتر از همه اینکه 
در صورت گم کردن هر یک از اسناد 
یا T-slip های خود، می توانید در این 

پرتال به آن ها دسترسی پیدا کنید.
در قــدم بعــدی، مدارک خــود را 

سازماندهی کنید. شامل:
 T4،s( اســناد اشــتغال و درآمد  •

T4As ،T5s ،T3s( و غیره
•  رسید نسخه پشتیبان از مطالبات 
خــود نظیــر هزینه های پزشــکی 
یا مراقبــت از کــودک، کمک های 

خیریه ای یا هزینه های جابجایی
•  گواهی هــای مربوط به معلولیت، 

اظهارات مالیاتی و درخواست وام 

•  اطالعات مربوط به درآمد و هزینه 
خود اشتغالی یا اجاره ای

•  مــدارک شــهریه و ســود های 
دانشجویی

در دســت داشتن بیانیه ســاالنه از 
هرگونه ســرمایه گذاری در ســال 
20۱۹، که نشــان دهنده کل درآمد 
شما در طول سال و کل هزینه های 
انجام شــده نظیر هزینه های مشاور 
سرمایه گذاری می باشد، الزامی است.

بهینه شده  و  نســخه های جدید 
مالیات

•  مشــارکت های پیشرفته: در حال 
حاضر می توان برای هرگونه مشارکت 
پیشرفته در طرح بازنشستگی کانادا 
)CPP( یا طرح بازنشســتگی کبک 

)QPP( درخواست کسر مالیات نمود. 
که هر کارمند مجاز اســت تنها بین 
0.۱5 درصد تا حداکثر سهم سالیانه 
۸0.۸5 دالر از درآمد بازنشســتگی 

خود را صرف این امور نماید. 
•  ســود کارگری کانادا: این سود که 
پیش تر با عنوان سود مالیات بر درآمد 
کار شناخته می شد، مربوط به افراد و 
خانواده های مشمول در نیروی کاری 
بوده که درآمدی زیر آستانه مشخص 
دارند. حداکثر ســود مربوط به افراد 
دارای درآمد ۱2.۸20 دالری یا کمتر 
بوده و حداکثر بازپرداخت نیز 2.۳۳5 
دالر می باشــد که مربوط به خانواده 
هایی اســت که درآمدی زیر آستانه 

درآمد ۱7.025 دالر دارند. 
•  طرح تشــویقی خرید مسکن: در 
ســال 20۱۹، محدودیت برداشــت 
RRSP بــرای خریداران از 25.000 
دالر به ۳5.000 دالر برای برداشــت 
های پس از تاریخ ۱۹ مارس افزایش 
یافته، که مالیاتی 5000 دالری برای 

خریداران به همراه دارد. 
•  مصرف دارویی ماریجوانا: برخی از 
محصوالت دارویی ماریجوانا در لیست 
داروهای دارای مالیات قرار دارد، البته 
به شرط اینکه برای آن مجوز دریافت 

کرده باشید.
•  طرح تشویقی فعالیت اقلیمی: بسته 
به استان محل اقامت، دامنه این برنامه 
تشویقی متغیر است. در حال حاضر 
آلبرتایی ها واجد شرایط درخواست 
این طرح بوده، در حالی که ساکنین 
نیوبرانزویــک قادر بــه این کار نمی 
باشند. ساکنان انتاریو، ساسکاچوان و 
مانیتوبا نیز در سال جاری نسبت به 
فصل مالیاتی پیشین مبلغ بیشتری 

دریافت خواهند کرد.

کبک در جذب دانشجویان خارجی
 از بقیه استان ها عقب ماند

به گزارش هفته، بــه نقل از الپرس، 
کبک در جذب مغزهایــی که برای 
تحصیل به کانادا مهاجرت می کنند، 
سهم کمی دارد و عقب ماندن در این 
رقابت آن هم در شــرایطی که کبک 
از کمبود شدید نیروی کار ماهر رنج 
می برد، به زیان اســتان تمام خواهد 
شــد. در واقع دولت فدرال با بیش از 
نیمی از تقاضاهای مربوط به اســتان 
کبک مخالفــت می کند و این میزان 

باالتر از هر استان دیگر است.
شمار دانشــجویان خارجی که وارد 
کانادا می شوند در چهار سال گذشته 
تقریبا دو برابر شده است. استان انتاریو 
از این امتیاز بهره کامل را برده است 
اما عملکرد استان کبک در این رقابت 
آن قدر ضعیف بوده که حتی ممکن 
است این استان در رقابت برای جذب 
اســتعدادهای بین المللی قافیه را به 
دیگر استان های رقیب به طور کامل 

ببازد.
طبق آمار و ارقامی که وزارت مهاجرت 

کانادا منتشر کرده، در سال 20۱۹ در 
مجموع 256 هزار مجوز تحصیل برای 
اتباع خارجی در کانادا صادر شــد. به 
گفته مقامات، این رقم نسبت به چهار 

سال پیش دو برابر شده است.
تقریبا نیمی از متقاضیان تحصیل در 
کانادا در استان انتاریو پذیرش شده اند؛ 
اما اســتان کبک تنها ۱2درصد این 
افراد را پذیرش کرده که در مقایســه 
با جمعیت استان، رقم بسیار پایینی 

محسوب می شود.
کارنامه ضعیف اســتان کبک در این 
زمینه آثــار و پیامدهایی منفی دارد؛ 
چرا که جذب و پذیرش دانشجویان 
خارجی برای ایجــاد ثروت و جبران 
کمبود نیروی کار ماهر در میان مدت، 
یــک عنصــر کلیــدی و راهبردی 
محسوب می شود. با این حال سیمون 
ژولن بــارت، وزیــر مهاجرت کبک 
درخواست الپرس را برای مصاحبه در 
این زمینه رد کرد و گفتگو با مقامات 

اتاوا را به الپرس پیشنهاد کرد.



۱۹19 Issue 1466 Friday March 6, 2020شماره ۱466 جمعه ۱6 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 
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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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نفتای جدید یا بازی سیاسی بین آمریکا و کانادا؟

به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
ارزیابی نفتای جدید توســط دولت 
فدرال حاکی از آن اســت که اجرای 
این توافق نامه جدیــد تجارت آزاد، 
تولید ناخالص داخلی کانادا را تا سال 
2025 حدود شش میلیارد و هشتصد 

میلیون دالر افزایش خواهد داد.
دولت فــدرال در ارزیابی خود از آثار 
آتــی نفتای جدید بر اقتصــاد کانادا 
که مدت ها همــه منتظر آن بودند و 
سرانجام روز چهارشــنبه 26 فوریه 
توســط لیبرال ها ارائه شــد، نشان 
می دهد که نفتــای جدید که میان 
کانادا، آمریکا و مکزیک امضا شــده 
است، نسبت به سناریویی که دونالد 
ترامپ قصد داشــت دربــاره نفتای 
قبلی به اجــرا گذارد، اقتصاد کانادا را 
در موقعیت بهتری قرار خواهد داد و 

خشم پزشکان آلبرتا 
بعد از لغو قراردادها و تعرفه های جدید از سوی دولت استانی

ایرونیا- پس از این که دولت استانی به 
صورت یک طرفه تصمیم گرفته نحوه 
پرداخت حقوق به پزشــکان آلبرتا را 
تغییر دهد، بسیاری از آنها با شوک و 

خشم واکنش نشان داده اند.
پنج شنبه، تایلر شاندرو وزیر سالمت 
گفت دولت UCP قصد دارد قرارداد 
فعلی را کنار بگــذارد و تغییراتی را 
اعمال کند چون مذاکراتش با انجمن 
پزشکی آلبرتا به نتیجه نرسیده است.

کریســتین مولنار رییس انجمن این 
حرکــت را حمله ای علیه پزشــکان 
خواند و گفته بسیار خشمگین است. 
او گفت: »با منطــق جور درنمی آید. 

حرکتی بی سابقه است.«
او می گویــد خودش هــم از طریق 
رســانه ها این خبر را شنید و انجمن 
انتظار داشــت روز جمعه پیشــنهاد 
جدیــدی از دولت دریافــت کند. او 
همچنین می گوید چیزی درباره یک 
توافق تامین سرمایه پیشنهادی جدید 
که در قالب قراردادهای سه ساله ارایه 
می شود نشنیده اســت. این توافق را 
پزشکان می توانند با دولت امضا کنند.

او می گویــد: »مقدس بــودن قانون 
قرارداد یکی از اصــول بنیادین یک 
با  محیط دموکراتیک اســت. وقتی 
کسی قرارداد می بندید و آن را امضا 
می کنید یک توافق قانونی است. اگر 
بخواهید یک قرارداد را با قانون جدید 
کنار بزنید پروســه دموکراتیک را به 

صورت بنیادی زیر سوال می برد.«
مولنار می گوید ســازمانش به دولت 
پیشــنهادهایی داده بــود که معادل 
کاهش ســه درصدی حقوق دکترها 

می شد.
اســتان چند تغییــر دربــاره نحوه 
پرداخت حقوق به پزشکان اعمال کرد 
که شــامل حذف کردن یک کارمزد 
اضافی می شد که دکترها می توانستند 

بــرای ویزیت های بــاالی ۱5 دقیقه 
دریافت کنند. 

اعمال قوانین جدید به این معنی است 
که پزشکان از اول آوریل به بعد فقط 
می توانند 50 سنت برای این کارمزد 
دریافت کنند و این در حالی است که 
قبال بین ۹ تــا ۱۸ دالر می گرفتند. 
این کارمزد از ســال بعد کامال حذف 
می شود. دکترها هنوز می توانند برای 
ویزیت هایی که بیــش از 25 دقیقه 

طول بکشد کارمزد اضافی بگیرند.
این باعث شــده تعدادی از پزشکان، 
مخصوصا افرادی مانند فیونا ماتاتال 
که متخصص هســتند، نگرانی هایی 
باشــند. ماتاتال متخصص  داشــته 
زایمان است و می گوید اغلب با مسائل 
پیچیده پزشکی یا چیزهای دیگری 
مانند افســردگی بعــد از زایمان یا 
اضطراب طی بارداری مواجه می شود.

او گفــت: »این تغییــر روی قابلیت 
من برای پول دادن بــه کارمندان و 
گردانــدن کلینیک تاثیر می گذارد یا 
باعث می شــود نتوانم زمان کافی با 
بیماران بگذارنــم و از آن ها بخواهم 
دوبــاره برگردند که بــه نظرم برای 

بیماران منصفانه نخواهد بود.«
ماتاتال که کلینیک خــود را با پنج 
پزشــک دیگر شریک است می گوید 
حاال باید مالقاتی با حســابدار خود 
داشته باشــد تا تغییرات مالی جدید 
را مدیریت کنند و فکر می کند شاید 
تعدادی از کارمندان خود را از دست 

بدهد. 
ماتاتال می گویــد کاهش پرداخت ها 
برای بیمه هم روی کار او اثر می گذارد 
چون متخصصان زنان و زایمان یکی 

از باالترین هزینه های بیمه را دارند. 
شاندرو پنج شــنبه گفت دولت روی 
پایین ترین رده ها متمرکز است و ثابت 
نگه داشــتن غرامت پزشک ها باعث 
می شــود 2 میلیــارد دالر به بودجه 
استانی کمک بشود. او گفت دکترهای 
آلبرتا بسیار بیشتر از همتایان خود در 
دیگر استان ها پول دریافت می کنند. 
البته انجمن پزشکی این مسئله را رد 

می کند.
فوزیا الوی که پزشــک خانوادگی در 
ایردری است می گوید نمی فهمد چرا 
دولــت دارد کارکنــان خط مقدمی 
مانند او را از پروسه تصمیم گیری کنار 

می گذارد. وی باور دارد این تغییرات 
ممکن اســت بــرای دولــت هزینه 

بیشتری داشته باشد.
او گفــت: »به نظرم افراد بیشــتری 
ســر از اورژانــس در می آورند و افراد 
بیشتری به بحران های سالمت روان 
برمی خورند و به بیمارستان می روند. 

به نظرم این فاجعه بار خواهد بود.«
فرنکو ریزوتی رییس انجمن حرفه ای 
رزیدنت هــای آلبرتــا کــه نماینده 
پزشــکانی اســت که تازه از مدرسه 
پزشــکی بیرون آمده اند، نگران این 
اســت که پزشکان بیشتری استان را 

ترک کنند.
او گفت: »بــا همکارانم که صحبت 
می کنم می بینــم ترس  زیادی وجود 
دارد. خیلی از آن ها نگران این هستند 
کــه آیــا کار کــردن در آلبرتا دیگر 
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به رشد تولید ناخالص داخلی کشور 
بیشتر کمک خواهد کرد.

اما موسســه تحقیقاتی سی.دی.هاو 
هفته گذشته در گزارشی تاکید کرد 
اگر نفتای قبلی منســوخ نمی شد و 
همچنان قواعد و مقــررات آنبه اجرا 
گذاشته می شد بیشتر از نفتای جدید 
به رشد تولید ناخالص داخلی واقعی 

کانادا کمک می کرد.
دونالد ترامــپ که توافق نامه تجارت 
آزاد آمریکای شمالی را مانعی در مسیر 
رشد و توسعه کشورش می دانست، با 
تهدیدهای خود مبنی بر پاره کردن 
این سند تجاری، شرکای خود در این 
توافق نامه یعنی کانــادا و مکزیک را 

وادار کرد نفتای جدید را امضا کنند.

نگرانی صنعت بیمه کانادا از وضعیت 
نقشه سیل در کشور

مداد- به گزارش سی بی سی، صنعت 
بیمه کانادا نگرانی و نارضایتی خود را 
از وضعیت تدوین نقشه جدید سیالب 

در کشور اعالم کرد.
دولت فدرال قصد دارد بودجه ســال 
بعد را با توجه بــه تغییرات اقلیمی 
تدویــن و اجرا کند. بــا وجود اینکه 
آقای ترودو در انتخابات 20۱۹ وعده 
اختصاص ۱50 میلیــون دالر برای 
تدوین نقشه سیالب برای کانادا را داده 
بود، هنوز هیچ اقدام خاصی برای این 
کار صورت نگرفته است. در این میان، 
معاون امور فــدرال اداره بیمه کانادا 
می گوید سیل اصلی ترین خطر ناشی 
از تغییرات اقلیمی است که کانادایی ها 
را تهدید می کند. شــرکت های بیمه 
بین ســال 200۹ تا 20۱۹، هر ساله 
حدود ۱/۹ میلیارد دالر به شهروندان 
بابت خسارات ناشی از سیل، خسارت 

پرداخت کردند. نقشــه ســیالب در 
بســیاری از مناطق کشــور، بیش از 
20 تا 25 ســال قدمت دارد. مدیران 
ارشد بیمه کشور بر این باورند که روند 
کم سرعت وزارت منابع طبیعی فدرال 
برای تدوین این نقشه جدید به شکلی 
است که ممکن است تدوین این نقشه 

تا ۱0 سال طول بکشد.
گفتنی است نقشــه سیالب یکی از 
عوامل مهــم در ارزیابی هزینه بیمه 
بانک برای پرداخت  ارزیابی  ســیل، 
وام مسکن و نیز مواردی دیگر از این 

دست به شمار می رود.
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پیام »معامله طالبان و آمریکا« 
برای ایران

رهبران طالبان توافق اخیر را به عنوان»پیروزی« خود جشن گرفتند، در 
حالی که واشنگتن برای جلب نظر آنها، حتی قبول کرده بود متحد اصلی 
آمریکا در افغانستان )دولت( در مذاکرات طرفین و مراسم امضای توافق 

حضور نداشته باشد.
مطابق این توافق، آمریکا از جمله متعهد شــده به تدریج نیروهایش را از 
افغانستان خارج و تحریم هایش علیه اعضای طالبان را لغو کند. در مقابل، 
طالبان قبول کرده اند مذاکرات صلح با سایر جریان های افغانستان )و از 
جمله اعضای دولت( را شروع کنند. تعهد عجیب تر، »مبارزه با تروریسم« 
)با داعش( است که به گفته دونالد ترامپ قرار شده طالبان »این وظیفه را 
به عهده بگیرند«. آقای ترامپ، حتی با تمجید از طالبان، که همدستی شان 
با القاعده در ۱۱ سپتامبر منجر به حمله آمریکا به افغانستان شد، گفته آنها 

»جنگجویان خوبی هستند«.
اگرچه تضمینی وجود ندارد که توافق طالبان و ایاالت متحده برقرار بماند، 
ولی نفِس این توافق، و به ویژه تاثیر احتمالی آن بر گسترش نفوذ طالبان 
در افغانســتان )که هنوز بر لزوم »اجرای شــریعت« تاکید دارند( معنی 
دار می نماید. در همین پس زمینه اســت که جان بولتون مشاور سابق 
امنیت ملی دونالد ترامپ، توافق اخیر را »مشروعیت بخشی به طالبان« 
و »عالمتی اشتباه به تروریســت های داعش و القاعده و به طور کلی به 

دشمنان آمریکا« توصیف کرده است.
توافق با طالبان، به نوعی یادآور رفتار مهر ماه واشنگتن با کردهای سوریه 
است. در آن مقطع، دو روز پس از آنکه آقای ترامپ با اعالم تخلیه نیروهای 
آمریکایی از شمال سوریه نیروهای ُکرد را غافلگیر کرد، ارتش ترکیه وارد 
منطقه شد. تحولی که در واکنش به آن، کردهای سوریه با توصیف تصمیم 
واشنگتن به »خنجری از پشت«، یادآوری کردند واشنگتن »اطمینان داده 
بود به ارتش ترکیه اجازه نخواهد داد در این منطقه عملیات انجام دهد«.

رئیس جمهور آمریکا پیشتر هم، بر سر ماجرای رفراندوم مهر ۹6 جدایی 
کردســتان عراق، کردها را غافلگیر کرده بود. دولت اقلیم کردستان امید 
داشــت رای دادن حدود ۹۳ درصد مردم اقلیم به جدایی از عراق، باعث 
همراهی آمریکا شود. ولی دولت ترامپ، همسو با دولت های عراق، ترکیه 
و ایران، اعالم کرد که نتیجه رفراندوم را نمی پذیرد و دولت اقلیم هم، نهایتا 

پس از چند هفته اجرای نتیجه همه پرسی را معلق کرد.
بازخوانــی چنین تجربیانــی، طبیعتا به معنای تردید در ابعاد »فشــار 
حداکثری« واشنگتن به تهران نیست که جمهوری اسالمی ایران را، در 

ابعادی بی سابقه دچار بحران کرده است.
ولی نمی توان فراموش کرد که مثال، تنها دو هفته پس از اعتراضات آبان 
۹۸، ناگهان مبادله زندانیان آمریکایی و ایرانی خبرساز شد و دونالد ترامپ 
ضمن تقدیر از »مذاکره بســیار منصفانه« با حکومت ایران توییت کرد: 
»دیدید، ما می توانیم با هم به توافق برســیم.« او همزمان ابراز امیدواری 
کرد که مبادله اخیر مقدمه معامله ای بزرگتر، یا درواقع »یک پیش درآمد 

برای چیزی باشد که می شود انجام داد«.
این موضع گیری در شرایطی صورت می گرفت که آقای ترامپ، پیشتر 
هــم در اظهارنظرهای متعدد، تاکید کرده بود به دنبال »تغییر رژیم« در 
ایران نیســت، خواستار مذاکره »بدون پیش شــرط« با تهران در مورد 
مشــخِص برنامه هسته ای است، و اعتقاد دارد »ایران با همین رهبران« 

می تواند پیشرفت های بزرگ داشته باشد.
البته واضح است که پس از کشته شدن قاسم سلیمانی به دست نیروهای 
آمریکایی در میانه دی ماه، بحران میان تهران و واشنگتن در ابعاد بی سابقه 
ای افزایش یافته و احتمال توافق طرفین، تا اطالع ثانوی منتفی شــده 
اســت. دونالد ترامپ حتی ۱0 روز پس از آن واقعه گفت دیگر »برایش 

اهمیتی ندارد که آیا آنها مذاکره می کنند یا نه«.
از اینها گذشــته، شــرایط طالبان که اخیرا با دولت ترامپ توافق کردند 
نیز، لزوما با حاکمان ایران قابل مقایسه نیست. در درجه اول به آن علت 
که توقعات آمریکایی هــا از طالبان برای توافق، بــه مراتب محدودتر از 
توقعات شان از تهران بوده. در درجه بعد، به این خاطر که طالبان، برخالف 

جمهوری اسالمی، مشکلی برای مذاکره با دولت ترامپ نداشته اند.
درنهایت اما، نتیجه ای که از تمام این تفاوت ها می توان گرفت آن است 
که دورنمای معامله آشکار یا پنهان واشنگتن با تهران، بسیار پیچیده تر از 

توافق با طالبان خواهد بود، و نه اینکه »ماهیتا« بالموضوع باشد.
با لحاظ کردن نتیجه گیری فوق، کماکان این پرسش باقی می ماند که 
اگر زمانی حاکمان ایران به هر علت -مثال بر اثر تشدید بحران اقتصادی- 
تن به نوعی توافق با آمریکا بدهند، آیا دولت ترامپ مشکلی برای معامله 
خواهد داشــت؟ به عبارت دیگر، ســوال تکراری کماکان این است که 
مخالفان حکومت ایران، تا چه حد می توانند بر روی سیاست های دونالد 

ترامپ حساب کنند؟

توافق اخیر طالبان با دولت آمریکا، ســوالی آشنا را برجسته می کند: 
مخالفان حکومت ایران، تا چه حد می توانند بر روی سیاست های دونالد 

ترامپ حساب کنند؟

حسین باستانی )بی بی سی(

تخلف از پروتکل الحاقی، نقض برجام 
گزارش جدید رافائل گروسی از فعالیت های اتمی ایران 

 گزارش جدیدی از »رافائل گروسی«، مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی درباره برنامه ایران منتشر شده که از سه اختالف تازه 

بین طرفین خبر می دهد.

گــزارش جدید »رافائل گروســی«، 
مدیــرکل آژانــس بین المللی انرژی 
اتمی درباره برنامه ایران از سه اختالف 
جدید آژانس و ایران خبر می دهد. این 
ســه مورد عبارت اند از اینکه ایران از 
دادن دسترسی به دو محل به بازرسان 
آژانس خودداری کرده، به ســواالت 
آژانس درباره منشا آلودگی های اتمی 
در مرکزی در نزدیکی تهران پاســخ 
صریحی نداده اســت. ایــن گزارش 
همچنین برای اولین بار از وجود مواد 
هسته ای و فعالیت اتمی اعالم نشده در 
سه نقطه کشور خبر داده است و گفته 
نشانه هایی از تالش برای پاک سازی 

محل از ذرات اورانیوم دیده می شود.
در گزارش مدیرکل آژانس بین المللی 
خودداری از اجرای بخش های کلیدی 
برجــام ازجمله پنــج برابر حد مجاز 
شدن میزان ذخایر اورانیوم غنی شده 
ایران آورده شده و این موضوع »نقض 
برنامه اقدام جامع مشــترک خوانده 

شده است.«
مدیــرکل آژانس، این گــزارش را به 
شورای حکام یا هیات مدیره این نهاد 
که ۳5 دولت عضو آن هســتند ارائه 
کرده تا شــورا درباره اقدام بعدی در 
ارتباط با ایران تصمیم بگیرد. گزارش 
به شــکل خودکار به شورای امنیت 
سازمان ملل متحد هم ارائه می شود. 
اقدام درباره آن از اختیارات این شورا 

است.
آژانس  مدیــرکل  گروســی،  رافائل 
بین المللی انرژی اتمی پس از انتشار 
گــزارش فصلی دربــاره برنامه اتمی 
ایــران و بعد از دیدار با رییس جمهور 

فرانسه از کشورهای عضو برجام گفته 
اســت که  این واقعیــت که ما اثری 
از ذرات اورانیوم پیدا کردیم، بســیار 
مهم اســت. این بدان معنی است که 
احتمال فعالیت های هسته ای و موادی 
وجود دارد که تحت نظارت بین المللی 
نیســتند و ما درباره آن ها و منشا و 
اهدافشان چیزی نمی دانیم. ایران باید 
تصمیم بگیرد کــه به طور واضح تر با 
آژانس همکاری کند و توضیحات الزم 

را ارائه کند«.
از زمان شروع اجرای توافق هسته ای 
برجام بیــن ایران و گــروه 5+۱ که 
ایاالت متحــده هم زمانــی عضو آن 

بــود، گزارش اســفند ۱۳۹۸ آژانس 
بین المللی انــرژی اتمی منفی ترین 
گــزارش درباره نحوه اجــرای برجام 

توسط نظام جمهوری اسالمی است.
رافائل گروسی در توضیح گزارشی که 
به هیات مدیره آژانس داده گفته است 
که همکاری ایران برای حل موضوع 
حیاتی است در غیر این صورت بحران 

تازه ای شکل خواهد گرفت.
در گزارش او به پنج برابر بودن ذخایر 
اورانیوم غنی شده ایران و نقض توافق 
برجام اشاره شــده اما به دلیل این که 
این مواد و فعالیت ها زیر نظارت شدید 
آژانس قرار دارد، اختالف بر سر آن تا 

حدی قابل کنترل اســت آنچه امکان 
شــکل دادن یک بحران تازه را دارد، 
موضوع جدیدتری است که در گزارش 

مدیرکل آمده است.
پیدا شــدن ذرات اتمی در سه نقطه 
متفاوت اعالم نشده و وجود یک مرکز 
آلوده به مواد رادیواکتیو دارای اهمیتی 
فوق العاده ای برای آژانس است چراکه 
تخلف از معاهدات پادمانی اســت و 
ممکن اســت باالتر از مقدمه نقض 
معاهده منع گســترش سالح های 

اتمی )ان پی تی( باشد.
در توافق برجام، ایران پذیرفته است که 
پروتکل الحاقی به معاهدات پادمانی با 
آژانــس را به طور داوطلبانه اجرا کند. 
هدف از تشکیل این پروتکل این بوده 
که بازرسان آژانس امکان داشته باشند 
فعالیت مشــکوک دولت های عضو را 
بررسی کنند و مطمئن شود که هیچ 
فعالیت اتمی مخفی و اعالم نشده ای 

در آن کشور وجود ندارد.
پروتکل الحاقی پس ازآن تشکیل شد 
که عــراق در دوره رهبــری »صدام 
حسین« با بازرسان آژانس در مراکز 
اتمی اش همکاری می کرد اما بازرسان 
اطالع پیدا کرده بودند که در نزدیکی 
مراکز رســمی آن کشور، تاسیسات 
مخفــی وجود دارد که عــراق در آن 
برای دستیابی به سالح اتمی تالش 

می کند.
در نظام مبارزه با توســعه سالح های 
هســته ای، مراکز اعالم نشــده اتمی 
و پیــدا شــدن ذرات رادیواکتیو که 
نشــان از کار با مواد اتمی دارد زنگ 
خطری برای بازرسان آژانس است که 
می تواند به معنی تمایل کشــورها به 
دنبال کردن برنامه نظامی اتمی باشد. 
جمهوری اســالمی ایران در جریان 
توافق برجام، توافق جداگانه دیگری 
هــم با آژانــس امضا کــرد و اجرای 
پروتکل الحاقــی را پذیرفت تا ادعای 
خود را مبنی بر صلح آمیز بودن برنامه 

اتمی اش ثابت کند.
جمهوری اســالمی ایران با پذیرش 
اجرای این پروتــکل توافق جداگانه 
دیگری هم با امریکا به دست آورد که 
براســاس آن پرونده قدیمی ایران در 
آژانس با نام »ابعاد احتمالی نظامی« 
کــه از آن به عنوان »پــی ام دی« یاد 
می شــود، در ازای همکاری کامل و 
نظارت های شــدیدتر از حد معمول 

آژانس بر ایران، بسته شود. 
محتوی این پرونده مشابه مسائلی بود 
که در گزارش اســفند ۱۳۹۸ رافائل 
گروسی به هیات مدیره آژانس آمده 
است: ذرات مشــکوک اتمی، مراکز 
احتمالی اعالم نشده و سرانجام تقویت 

ظن انحراف از مسیر صلح آمیز. 
یکی از این مراکز، تاسیســاتی است 
کــه اولین بار »بنیامیــن نتانیاهو«، 
نخست وزیر اسرائیل از وجود آن خبر 
داد و مقام های ایرانی به سخره آن را 
قالی شویی عنوان کردند اما آژانس در 
گزارش های بعدی خود از کشف ذرات 

اتمی در آن خبر داد.
درصورتی که جمهوری اسالمی ایران 
برای ابهام مدیرکل آژانس بین المللی 
و ســواالت تازه پدیدارشده بازرسان 
باشد،  نداشته  قانع کننده ای  پاســخ 
پرونده مشابه پرونده پی ام دی تشکیل 
می شود و دور از انتظار نیست که این 
پرونــده قدیمی که بــا کمک دولت 
»باراک اوبامــا«، رییس جمهور وقت 
امریکا بسته شده بود، دوباره گشوده 

شود.
فرامرز داور )ایران وایر(

هشدار امانوئل ماکرون به تهران: 
فوراً و به طور کامل با آژانس بین المللی انرژی اتمی

 همکاری کنید!
کیهاان لندن- امانوئــل ماکرون روز 
سه شنبه، ۳ مارس 2020، جمهوری 
اســالمی ایران را فرا خواند تا فوراً و 
بطور کامل با آژانس بین المللی انرژی 

اتمی همکاری کند.
رئیس جمهوری فرانسه این هشدار را 
پس از دیدار با رافائل گروسی مدیرکل 
آژانس خطاب به زمامداران جمهوری 

اسالمی عنوان کرد.
در بیانیــه کاخ الیزه آمــده »رئیس 
جمهوری ]فرانسه[ از ایران خواسته 
بطور جدی به تعهدات و وظایف خود 
فعالیت های  شفا ف ســازی  مورد  در 
اتمی عمل کند و همچنین تهران را 
فراخونده که فورا و کامل با ســازمان 

انرژی اتمی همکاری کند.«
رافائــل گروســی مدیــرکل آژانس 
بین المللی انــرژی اتمی از حکومت 
ایران خواسته اســت که »در رابطه 
با این سه ســایت اعالم نشده فوراً با 
آژانس همکاری کامــل کند و اجازه 

بازرسی بدهد«.
گــزارش تــازه آژانــس در مــورد 
مخفی کاری های اتمی ایران و هشدار 
فرانسه نسبت به عدم همکاری تهران 
با بازرســان آژانس می تواند منجر به 
ارســال پرونده اتمی ایران به شورای 
امنیت ســازمان ملــل در چارچوب 

»مکانیسم ماشه« شود.
در همین ارتباط سناتور جمهوریخواه 
تــام کاتن در توییتی با اســتقبال از 
ســختگیری رافائل گروسی در مورد 
ایران نوشت  فعالیت های اتمی رژیم 

»ایاالت متحده باید فــوراً تحریم ها 
علیه ایران در شورای امنیت سازمان 

ملل متحد را بازگرداند.«

رژیم  اتمی  مخفی کاری  و  الپوشانی 
ایران توسط نماینده روسیه

نماینده دائم روسیه در سازمان های 
بین المللی مســتقر در ویــن،  روز 
چهارشــنبه  بــه گــزارش آژانس 
درباره  اتمــی  انــرژی  بین المللــی 
برنامه های اتمی ایران واکنش نشان 

داد.
میخائیل اولیانوف در پاسخ به پرسش 
الورنس نورمــن خبرنــگار روزنامه 
»وال  استریت  ژورنال« در مورد منع 
دسترســی بازرســان آژانس به سه 
ســایت اتمی ایران و عدم پاســخ به 
پرســش های این نهاد گفته »مسئله 
عدم دسترسی به سایت ها در بردارنده 
هیچ معنای عملیاتی نیست. درواقع، 
هیچ نگرانی از اشــاعه مطرح نیست. 
مســئله صرفاً درباره اجرای مناسب 
پروتکل  رویه های پیش بینی شده در 

الحاقی است.«
او گفتــه »مســئله هیــچ ربطی به 
خطرات اشاعه ای ندارد زیرا سایت های 
مورد اشاره 20 سال است که ارتباطی 
با برنامه اتمی ایران نداشــته اند. این 
یک واقعیت است. برای اینکه بتوانیم 
وضعیت را به همان گونه که هســت 
ارزیابی کنیم باید این را بدانیم و درک 

کنیم.«

اولیانوف از الورنس نورمن خواســته 
یک بار دیگر گزارش آژانس را بخواند. 
او مدعی شده: »… من ماهیت واقعی 
مسئله را برای شما بازگو کردم. متن 
گزارش را دقیق بخوانید. مسئله این 
اســت که دبیرخانه، مسئله را از نگاه 
پروتکل الحاقی چطور می بینید. من 
اطمینان دارم که مشکل با رضایت دو 

طرفه حل و فصل می شود.«
اولیانوف همچنین در پاسخ به پرسش 
خبرنگار وال  استریت  ژورنال که رژیم 
ایران را به عدم پایبندی به تعهداتش 
در برجــام متهم کرده گفــت: »در 
بحث عدم پایبنــدی ایران به برجام 
این مســئله حاصل سیاست آمریکا 
است. اگر واشنگتن در آن تجدید نظر 
کند، پایبندی کامل ایران ظرف چند 
ساعت و روز و حداکثر چندین هفته 

متحقق می شود.«
از ســوی دیگــر، بــر خــالف این 
خوش بینــی و توجیهــات نماینده 
روسیه در ســازمان های بین المللی، 
عالءالدین بروجردی عضو کمیسیون 
امنیت ملی مجلس مدعی است که 
آژانس بین المللی انرژی اتمی برخالف 
همیشه و تحت تاثیر آمریکا گزارشی 
خالف واقع از عملکرد اتمی ایران ارائه 

کرده است!
بروجردی به خبرگزاری مجلس »خانه 
ملت« گفت: »گــزارش آخر آژانس 
بین المللی انرژی اتمی نشــاندهنده 
تاثیرپذیــری آژانــس از آمریــکا و 

صهیونیست ها است.«
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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

حکم حکومتی و بودجه ۹۹
 آیا آیت اهلل خامنه ای

 مسئولیت بحران را می پذیرد؟

در تاریخ ایران ســال ۱۳۹۸، ســال 
عجیب وغریبی است و هر چه به پایان 
آن نزدیک تر می شویم عجیب تر هم 
می شود. بعدها در تاریخ اقتصاد ایران 
خواهند نوشت سال ۱۳۹۹ سالی بود 
که برای اولین بار بعد از تاسیس دولت 
مدرن در ایران قانون بودجه ســاالنه 
کشور بدون تصویب مجلس تبدیل به 

قانون می شود.  
البته حســاب اولین ســال ۱۳5۸ و 
دوره یک سال و یک نیمه ای که ایران 
مجلس نداشت جدا است، اما بعد از 
دهه ۱۳۳0 خورشــیدی تا امســال 
همواره بودجه کل کشــور با تصویب 
نمایندگان تبدیل به قانون شده است.  
ایــن روال از روز ۱۳ اســفند ۱۳۹۸ 
با حکم حکومتــی آیت اهلل خامنه ای 
رهبر ایران تغییر کرد؛ تا برای اولین 
بار بودجــه بدون تصویب نمایندگان 
مستقیم از کمیسیون تلفیق به شورای 

نگهبان برسد.  
دلیل این اتفاق شیوع کرونا در ایران 
و در میان نمایندگان مجلس اســت، 
اقدامی که به گفته »علی الریجانی«، 
جلسات مجلس را به تعطیلی کشانده 
و بودجه سال آینده را در یک بن بست 
قرار داده؛ بن بســتی که راه حل دور 
زدن قانون اساســی از طریق »حکم 
حکومتی« رهبر جمهوری اســالمی 

است. 

آیا بودجه بــدون تصویب مجلس 
اعتبار قانونی دارد؟ 

آنچه رخ داده مغایر متن قانون اساسی 
است، به طور مشخص در اصل پنجاه و 
دوم قانون اساسی گفته شده »بودجه 
ساالنه کل کشــور به ترتیبی که در 
قانون مقرر می شــود از طرف دولت 
تهیه و بــرای رســیدگی و تصویب 
به مجلس شــورای اسالمی تسلیم 
می گــردد. هرگونه تغییــر در ارقام 
بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون 

خواهد بود.« 
الریجانــی در نامــه خود بــه رهبر 
ایران به اصل هشــتاد و پنجم قانون 
اساســی، تفویض اختیار مجلس به 
اشاره کرده  تخصصی  کمیسیون های 
و موافقت آیت اهلل خامنه ای با اجرای 
این اصل را گرفته است. این اصل اما 

شاید تنها نکته این باشد که حکم حکومتی رهبر ایران، الاقل بخشی از 
مسئولیت بودجه ســال آینده را متوجه او کند؛ کسی که باالترین مقام 
و صاحب اختیار بسیاری از امور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است، اما 

عادت به قبول مسئولیت ندارد.  

یک شــرط مهــم دارد و آن تصویب 
نمایندگان با این تفویض اختیار است 
که عمال به دلیل تعطیلی مجلس و 
نبودن سازوکار رای گیری الکترونیکی 

ممکن نبوده است.  
با این اوصاف، طبق متن قانون بودجه 
بدون تصویــب نمایندگان در صحن 

علنی فاقد اعتبار قانونی است.  

آیا اختیارات رهبر ایران فراتر از متن 
قانون اساسی است؟  

در متن قانون اساسی اشاره صریحی 
نشــده اما ساختار مبهم و گل وگشاد 
قانون اساسی و حق انحصاری تفسیر 
برای شورای منصوب نگهبان، باعث 

شــده رهبر ایران بــرای پیش بردن 
نظرات خــود به راحتــی روی قانون 

اساسی سوار باشد.  
ایــن بار کــه نقل بودجه و شــرایط 
اضطراری اســت، پیش ازاین آیت اهلل 
خامنه ای در مــواردی مانند اصالح 
قانون مطبوعات، تایید و رد صالحیت 
نماینــدگان، انتصــاب معــاون اول 
رئیس جمهوری، قبول یا رد استعفای 
وزرا، استفاده از منابع صندوق توسعه 
ملی، کم وزیاد کردن ردیف های بودجه 
و حتــی گران کــردن قیمت بنزین 
شــخصا وارد میدان شده و نظر خود 
را فرای اختیارات قانونی سایر افراد و 

نهادها به کرسی نشانده است.  

آیــا راهی به جز خــروج بودجه از 
مجلس بدون تصویب وجود نداشت؟ 

چرا. ممکن بود. در سال های گذشته 
موارد زیادی وجود دارد که بودجه با 
تاخیر یک تا یک ســال و نیم بعد و 
چه بســا در مجلس یازدهم که چند 
ماه دیگر تشکیل می شود به تصویب 

برسد.  
علی الریجانی در نامه خود به آیت اهلل 
خامنه ای نوشــته: »مجلــس آتی تا 
تشــریفات قانونی را طی نماید و بعد 
کمیسیون های تخصصی شکل گیرد 

و پس ازآن کمیســیون تلفیق سامان 
یابد و ســیر تصویب قانون بودجه در 
مجلس آتی انجام گیرد عمال  نهایی 
شدن بودجه را به شهریور سال آینده 
موکول می کند و درنتیجه کشور در 
چند ماه، بدون قانون بودجه خواهد 
ماند. ثالثا با اجــرای این روش عمال 
کارکنان و بازنشستگان عزیز کشور، 
از افزایــش حقوق در ســه ماهه اول 
سال برخوردار نمی شوند که با توجه 
به شرایط تورمی کشور، فشار به این 

قشرهای زحمت کش می باشد.« 
این حرف در ظاهر درســت است، اما 
در باطن نیست. اوال دولت ایران دولت 
سوئیس است که نتواند برنامه تطبیق 
حقوق را به طور موقتی پیش ببرد، دوم، 
آیت اهلل خامنه ای که در قیمت گذاری 
بنزین و کم زیاد کــردن ردیف های 
بودجه سابقه دارد، می توانست برای 
افزایش حقوق حکم حکومتی بدهد 
نه اینکه کل روال تصویب بودجه در 
مجلس را قطع کند. دلیل ســوم هم 
تصمیم هفته پیش نمایندگان برای 
باز کردن بودجه ۹۹ از سرشــان بود. 
تاخیر در تصویب بودجه ۹۹ این کار 
یکی از اهداف نمایندگانی بود که روز 
چهارم اسفندماه کلیات بودجه را رد 
کردند؛ چه از ســر لج کردن با دولت، 
یا ناراحتی »برخی نمایندگان« از رد 
صالحیت و رای نیاوردن، چه از روی 
زیرکی فرار کردن از زیر بار مسئولیت 
بودجه ای که معلوم نیست سال آینده 

چه سرنوشتی پیدا کند.  

 چرا مجلس الیحه بودجه را 10 روز 
پیش رد کرد؟ 

ایــن اقــدام بی ســابقه دو روز بعد 
از انتخابــات دوم اســفند برگــزار 
شــد. آن طور که برخی رســانه های 
محافظــه کار مثل تســنیم گزارش 
داده اند، برخی نمایندگان رد صالحیت 
شــده یا انتخاب نشده از سر ناراحتی 
الیحــه بودجــه را رد کردند، برخی 
هم نارضایتی نمایندگان از زد و بند 
کمیسیون تلفیق با دولت را دلیل رای 
منفی آن هــا می دانند؛ اما برخی هم 
شرایط نامعلوم سال آینده و بودجه پر 
مســاله ۹۹ را دلیل موجهی برای آن 

می دانند که افرادی از زیر بار آن شانه 
خالی کنند. این آخری البته بعید است، 
چنانکه اگر این طــور بود نمایندگان 
پای رای مخالف خود می ایســتادند 
و در مقابل اقدام شــبهه برانگیز علی 
الریجانی و هیات رییســه مجلس در 
بازگرداندن بودجه به کمیسیون تلفیق 

موضع گیری می کردند.  
قاعدتا باید بودجه به دولت برمی گشت، 
اما این اتفاق نیفتاد. صدای اعتراض از 
نمایندگانــی هم که بــه بودجه رای 

مخالف داده بودند، درنیامد.  

آیا با خروج بودجه از مسیر قانونی 
اتفاق خاصی می افتد؟ 

خیر. بودجه ۹۹ یکی از ناپایدارترین 
بودجه های ایران در دوره های مختلف 
است. منابع غیرقابل اطمینان و مخارج 
سنگین باعث شــده تا همه به دیده 
تردید به آن نــگاه کنند. این بودجه 
البته یــک بودجه واقعی متناســب 
با شــرایط اقتصادی ایران اســت که 
بــه دنبال تحریم هــای اقتصادی در 
بدترین و ناپایدارترین وضعیت ممکن 
-به مراتب بدتر از اوایل انقالب و دوران 
جنگ- قــرار دارد. حاصل ضرب نرخ 
رکود اقتصادی در دو ســال گذشته 
نشــان می دهد شــدیدترین سقوط 
اقتصادی ایــران در دوران معاصر رخ 
داده اســت. تورم در باالترین حدود 
تاریخی خود قــرار دارد. بحران های 
اجتماعی و زیست محیطی باالگرفته و 
هزینه های عمومی به شدت باال رفته 
است. فروش نفت به پایین ترین حد 
بعد از 2۸ مرداد ۱۳۳2 رسیده است. 
در شرایط رکود سنگین بازار، ظرفیتی 
برای مالیات گرفتــن وجود ندارد… 
نتیجه این وضعیت نابسامان بودجه 
۹۹ اســت که نتیجه آن یک کسری 
بودجه سنگین و افزایش بدهی دولت 

و درنتیجه نقدینگی و تورم است.  
حاال چه نماینــدگان رای بدهند یا 
ندهند، چــه بودجه یک راســت از 
کمیسیون تلفیق به شورای نگهبان 
برود یا نــرود، واقعیت تغییر چندانی 

نخواهد کرد.  
شــاید تنها نکته این باشد که حکم 
حکومتی رهبر ایران، الاقل بخشی از 
مسئولیت بودجه سال آینده را متوجه 
او کند؛ کســی کــه باالترین مقام و 
صاحب اختیار بسیاری از امور سیاسی، 
اجتماعی و اقتصادی است، اما عادت 

به قبول مسئولیت ندارد.  
این حکــم می تواند در آینده نامعلوم 
ایران در سال آینده، حتی نگاه کسانی 
را که عادت به نگاه کردن به سرمنشا 
بحران ها ندارند، به سمت وسوی رهبر 
ایران جلب کند و فشار ها را به او برای 
قبول مســئولیت این وضعیت ناگوار 

بیشتر کند. 
علی رنجی پور )ایران وایر(

افت چشمگیر تجارت ایران با شرکای اصلی در سال ۲۰۲۰
رادیو فــردا- وزارت اقتصاد هند روز 
سه شنبه، ۱۳ اسفندماه، گزارش ماه 
ژانویه تجارت خارجی خود را منتشر 
کرد که نشــان می دهد وارداتش از 
ایران 20 برابر نسبت به ژانویه پارسال 
کاهش یافته و صادراتش نیز یک سوم 

افت داشته است.
هند در ماه ژانویه امســال تنها 2۳4 
میلیون دالر صــادرات به ایران و ۳۳ 
میلیون دالر واردات از ایران داشــته 
است. هند قبل از تحریم های آمریکا 
ماهانــه ۱.2 میلیــارد دالر واردات از 
ایران داشت و صادراتش به ایران نیز 
یک چهارم این میزان بود. اما آمارهای 
ژانویه نشــان می دهد کــه صادرات 
هند به ایران هفــت برابر وارداتش از 

جمهوری اسالمی شده است.
تازه ترین آمار گمرکی ژاپن نیز نشان 
می دهد این کشور در ماه ژانویه تنها 
شــش میلیون دالر صادرات به ایران 
داشــته و به همین میزان نیز واردات 

از ایران انجام داده است.
ژاپــن در دوران قبــل از تحریم های 
آمریــکا ماهانه به طور متوســط 60 
میلیون دالر صادرات و ۳00 میلیون 

دالر واردات از ایران داشت.
آخرین آمار گمرکی کره جنوبی نیز 
نشــان می دهد صادراتــش به ایران 
در ماه ژانویــه زیر ۱5 میلیون دالر و 

وارداتش از ایران تنها 75۱ هزار دالر 
شده است. این کشور در دوران قبل از 
تحریم ها، ماهانه به طور متوسط ۱۹0 
میلیون دالر صادرات و ۳۳0 میلیون 

دالر واردات از ایران داشت.
هنوز چین آمارهای ســال جدید را 
منتشــر نکرده، اما پارســال تجارت 
دوجانبه اش با ایران نســبت به سال 

20۱۸ حدود ۳6 درصد افت داشت.
همچنیــن مرکز آمــار ترکیه هفته 
گذشــته گزارش داد که صادرات این 
کشور به جمهوری اســالمی در ماه 
ژانویــه 2۱7 میلیــون دالر بوده که 
تغییر چندانی نسبت به ژانویه پارسال 
نشان نمی دهد، اما وارداتش از ایران 
نزدیک به پنج برابر افت داشــته و به 

۱۱۸ میلیون دالر رسیده است.
اتحادیه اروپا نیز مانند چین گزارش 

ســال جاری را منتشــر نکــرده، اما 
آخرین آمار کمیســیون اروپا نشان 
می دهد که در ۱۱ ماه ســال 20۱۹ 
واردات اتحادیه اروپــا از ایران حدود 
620 میلیون یورو بوده که نسبت به 
دوره مشابه در سال 20۱۸ حدود ۱5 
برابر افت داشته است. در همین دوره 
صــادرات اتحادیه اروپا به ایران نیز با 
افتی 2.4 برابری به سه میلیارد و 577 

میلیون یورو سقوط کرده است.
گمرک ایران از ابتدای ســال جاری 
آمارهــای تجارت  انتشــار جزئیات 
خارجــی را متوقف کرده اســت، اما 
هفته گذشــته مدعی شــد صادرات 
غیرنفتی کشــور در ۱۱ ماهه ســال 
جاری خورشــیدی ۳7 میلیارد دالر 
بوده که نسبت به دور مشابه پارسال 

تنها 4 درصد کاهش داشته است.
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نگاهی به رسانه های 
فارسی زبان کشورهای غربی

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

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

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

است - از انتشار این خبر بازمانده اند.
 

چرا غفلت از اخبار سرکوب؟ 

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

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

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

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

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

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

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

بوده و هستند.
 

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

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

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

نیست.
 

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

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

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

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

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

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

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

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

مطالب ایدئولوژیک خود استفاده می کند.
 

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

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

کرونا چه بر سر  اقتصاد ایران می آورد؟
ایــران این روزهــا گرفتــار یکی از 
بزرگ تریــن بحران های اجتماعی در 
تاریخ معاصر اســت. شیوع گسترده 
ویروس کرونا بســیاری از مناسبات 
عادی و روزمــره را در جامعه مختل 
کرده است. بسیاری از کسب وکارهای 
بــزرگ و کوچــک در مقیاس های 

متفاوت تحت تاثیر قرارگرفته اند.
خیابان هــا در تهران و بســیاری از 
شهرهای کشور خلوت است، مدارس 
و دانشگاه ها تعطیل اند، ساعت کاری 
ادارات در بسیاری شهرها، ازجمله در 
تهران پایتخت، کاهش یافته اســت. 
تصاویری که از مراکز خرید و بازارها 
دست به دست می چرخد نشان می دهد 
که مغازه ها و فروشــگاه های بزرگ و 
کوچک تعطیل یــا نیمه تعطیل اند و 
مردم به جز مــوارد اضطراری از خانه 

بیرون نمی آیند.
این وضعیت در هر کشوری تاثیرات 
ویران کننده ای روی اقتصاد دارد، اما 
در ایــران این تاثیر به مراتب عمیق تر 
است. کرونا اولین بحران بزرگ ایران 
در چند سال اخیر نیست، بلکه آخرین 
چیزی است که یک کشور بحران زده 

مانند ایران به آن نیاز دارد.

اقتصاد شکننده ایران

اما پیش از آنکه تاثیــرات اقتصادی 
کرونا را محاسبه و برآورد کنیم، باید 
ببینیــم اقتصاد ایــران دقیقا در چه 

وضعیتی قرار دارد.
طبق آمارهای صندوق بین المللی پول 
اقتصاد ایران در طول سال های 20۱۸ 
و 20۱۹ در کل ۱5 درصــد کوچک 
شده است. رشد اقتصاد ایران در سال 
20۱۸ منفی 4.۸ و در ســال 20۱۹ 
منفی ۹.5 درصد بوده است. از آن سو، 
جمعیت ایران )اگر نرخ رشد ساالنه را 
معادل ۱.24 درصد در نظر بگیریم( 
حدود 2.5 درصد افزایش یافته است. 
اگر این را هم در محاســبات بیاوریم 
به این نتیجه ناگوار خواهیم رسید که 
قدرت اقتصادی هر ایرانی در دو سال 
گذشته حدود ۱۸ درصد کاهش یافته 
است. یا به تعبیری یک پنجم سفره هر 

ایرانی در این مدت آب رفته است.
مســاله فقط محدود به رکود نیست، 
بلکه تــورم و کاهش ارزش پول ملی 
هم مزیــد بر علت ســت. پدیده ای 
بر عواقب متنوع کــه بزرگ ترین آن 
تشدید ناپایداری و فراهم شدن زمینه 
برای افزایش شــکاف طبقاتی است. 
ناپایداری امید بــه اصالح امور را کم 
می کنــد و افزایش شــکاف طبقاتی 
باعث می شود حتی توزیع رکود هم 
نامتوازن باشــد. قطعا سهم جمعیت 
زیــادی از ایران از ســقوط اقتصادی 
بیش از یک پنجم بــوده، همان طور 
که برخی که جمعیــت چندان کم 
نیست، از نمد بحران برای خود کاله 

دوخته اند.
در جامعه ای که طبق آمار رســمی 
متوســط نــرخ تــورم در آن روی 
40 درصد اســت، آســتانه تحمل و 
شکنندگی جامعه به مراتب پایین تر از 

یک جامعه نرمال است.

برآورد زیــان کرونا؛ نفری 43 هزار 
تومان در روز یا یک میلیون 300 در 

ماه

حاال ببینیم به حساب وکتاب عدد و 
رقم بحران کرونا چه بالیی سر اقتصاد 

ایران می آورد.
بــا توجــه بــه تعطیلی مــدارس، 
نیمه تعطیل شدن ادارات در شهرهای 

علی رنجی پور )ایران وایر(

بزرگ و مختل شدن کسب وکارهای 
عمومــی، می تــوان فــرض کرد که 
خوش بینانه نیمی از اقتصاد ایران به 

خاطر کرونا از کار بیفتد.
برای اطمینان  بخــش نفت را هم از 
محاسبات حذف کردیم و صرفا اقتصاد 
غیرنفتی ایران را مبنای محاسبه قرار 
دادیم. طبــق گزارش های مرکز آمار، 
حجم تولید ناخالص داخلی ایران به 
قیمت جاری و بدون احتســاب نفت 
تا پایان پاییز ۱۳۹۸ حدود 2 میلیون 
میلیارد تومان بوده است. اگر این عدد 
را به تعداد روزهای ۹ ماه نخست سال 
)276 روز( تقسیم کنیم به این نتیجه 
می رسیم که کل اقتصاد ایران روزانه 
بیش از 7250 هــزار میلیارد تومان 

است.
با این حســاب میزان زیــان اقتصاد 
نیمه تعطیل ایــران روزانه چیزی در 
حدود ۳625 میلیــارد تومان برآورد 
می شود. خســارتی که معلوم نیست 
چگونه اقتصاد شکننده ایران می تواند 

از پس آن برآید.
اگر این عدد را به کل جمعیت ایران 
تقسیم کنیم به هر نفر حدود 4۳ هزار 
تومــان در روز یا یک میلیون و ۳00 
هزار تومان در ماه می رسد که کمی 
کمتر از حداقل دستمزد یک کارگر 

در ماه است.

بمب دو زمانه کرونا

نکته اینجا است که توزیع این خسارت 
هم متوازن نیست؛ یعنی همه به یک 

میزان از آن سهم ندارند.
مثال حجم خســارت واردشــده به 
آژانس هــای مســافری در چند ماه 
گذشته سر به فلک می گذارد. حتی 
تــا پیــش از کرونا بخــش خارجی 
گردشــگری ایران به دلیل سرنگونی 

هواپیمای مسافری توسط سپاه دچار 
آســیب زیادی شده بود، بعد از کرونا 
این آسیب بخش داخلی گردشگری 
را هم به میــزان زیادی مختل کرده 
است. این در حالی است که براساس 
برآوردها ســهم گردشــگری از کل 
اقتصاد ایران حدود ۳ درصد است که 
حتی در اقتصاد بحران زده ایران رقم 

بسیار قابل توجهی است.
از فعالیت های  این، بســیاری  به جز 
خدماتی نیز تحت تاثیر قرارگرفته اند. 
شاید بتوان یک مثال عینی وضعیت 
فرضــی مغــازه داری را در یک مرکز 
تجاری تصور کرد که باید ماهی 20 
میلیون تومــان اجاره دهد، اما معلوم 
نیســت بعد از کرونا و کاهش شدید 
درآمد فروش، او چگونه موفق می شود 
از پس تامین هزینه اجاره خانه برآید.

بخش های صنعتی نیز که بدون کرونا 
هم چرخشــان بــه زور می چرخید، 
با بحران مواجه اند. بحران ناشــی از 
محدودیت فعالیت در شــهرک های 
صنعتــی تاثیــر آنــی کرونــا روی 
فعالیت های روزمره کارگاه های صنعتی 
است؛ بحرانی که تاثیر مستقیم روی 
وضعیت کارگــران -به ویژه کارگران 
موقت- دارد؛ اما این بحران در آینده 
نیز تداوم خواهد داشــت؛ وقتی که به 
دنبال تشــدید بحران، قدرت خرید 
عمومی کم می شود و بازار محصوالت 

صنعتی از رونق می افتد.
اقتصاد کرونا درســت  این خاصیت 
ماننــد یک بمب دو زمانه اســت که 
یک بــار همین االن عمــل می کند و 
یک بار در آینده ای نزدیک با تشدید 
بحران و کاهش درآمد عمومی روی 
اقتصاد  تولید در بخش های مختلف 
اثر می گذارد. نکته اینجاست که این 
بمب روی یک ساختمان محکم فرود 
نیامده، بلکه روی ویرانه ای افتاده که 

حتــی پیش از کرونــا هرلحظه بیم 
فروریختن آن می رفت.

هزینه کرونا

به جز این ها خود کرونا هم -هم برای 
مردم و هم برای دولت- هزینه دارد. 
براساس الیحه بودجه ۱۳۹۹، چیزی 
حدود ۱4 درصد کل بودجه عمومی 
دولت، مخصوص بخش سالمت است. 
این نشــان می دهد کــه این بخش 
در مقیاس هزینه هــای دولت چقدر 
بزرگ است، آن قدر که باید مطمئن 
بــود درنتیجــه در صــورت افزایش 
پیش بینی نشده هزینه ها در این بخش 
کسری بودجه بزرگی در انتظار دولت 

باشد.
اگر فرض کنیم به دنبال شیوع کرونا 
هزینه بیمارســتان، ناشی از افزایش 
فعالیت هــای درمانــی، 20 درصــد 
افزایش پیدا کند، کســری بودجه ای 
به انــدازه 2 تا ۳ درصــد کل بودجه 

عمومی در انتظار دولت خواهد بود.
به جز این بخش بزرگی از هزینه های 
درمانــی هم توســط مــردم تامین 
می شود. از هزینه تهیه دارو یا مراجعه 

به بیمارستان و…
در این میــان بیمه ها هم تحت تاثیر 
قرار خواهند گرفــت و هزینه زیادی 
روی دوش این سازمان ها خواهد افتاد؛ 
هزینــه ای عالوه بر زیان نیمه تعطیل 

شدن اقتصاد ایران.
معلوم نیست اقتصاد بحران زده ایران 
چگونه از پس ایــن بحران برمی آید؛ 
اقتصادی که حتی تا پیش از کرونا هم 
وضعیت خوبی نداشت؛ اما حاال گرفتار 
یک بحران پیش بینی نشده تمام عیار 
است؛ بالیی روی بال که معلوم نیست 

چگونه و از کجا نازل شده است.

معلوم نیست اقتصاد بحران زده ایران چگونه از پس این بحران برمی آید؛ اقتصادی که حتی تا پیش از کرونا هم 
وضعیت خوبی نداشت؛ اما حاال گرفتار یک بحران پیش بینی نشده تمام عیار است؛ بالیی روی بال که معلوم نیست 

چگونه و از کجا نازل شده است.

حسن روحانی از مردم خواست 
»روزه  در خانه ماندن« بگیرند!

 روحانی به وظیفه و نقش دولت 
اشــاره نکرده و نگفتــه چرا با 
گذشت بیش از دو هفته از اعالم 
رسمی شــیوع کرونا در ایران، 
آنهم پس از دســت کم دو هفته 
پنهانکاری و دروغ، نه تنها مردم 
عادی بلکه حتی کادر درمانی در 
بیمارستان ها نیز با کمبود ماسک 

و لباس گان روبرو هستند.

کیهــان لندن- حســن روحانی روز 
چهارشنبه ۱4 اسفند ۱۳۹۸ در جلسه 
هیئت دولت دربــاره بحران ُکرونا در 
ایران سخن گفت. رئیس دولت با اتهام  
زدن به منتقدان و انداختن کاستی ها 
بــر دوش دیگرانی چون »کاســبان 
ُکرونا« از مردم خواســت »روزه ی در 

خانه ماندن« بگیرند!
حســن روحانی چهــار روز پس از 
»شنبه« موعودی که مدعی بود ُکرونا 
مهار و همه چیز در کشــور به روال 
عادی باز می گردد، در جلسه هیئت 
گفته اســت که »قــول می دهم در 
کوتاه ترین زمان از بحران ُکرونا عبور 

کنیم.«
حســن روحانی روز چهارشــنبه در 
جلســه هیئت دولت در سخنانی بی 
سر و ته که هیچ ربطی به مدیریت و 
بحران کنونی ندارد، گفت: »کار بزرگ 
را مردم کردند؛ در خانه نشستند برای 
اینکه یــک روزه جدیدی برای مردم 
ایجاد شــد؛ یک زمانی بود در ادیان 
سابق روزه به این بود که طرف حرف 
ْحَمِن َصْوًما « من  نزند » إِنِّی نََذْرُت لِلَرّ
روزه گرفتــم و روزه این بود که دیگر 
طرف حرف نمی زد؛ روزه کالم، روزه 
سخن می گرفت. امروز هم مردم یک 
روزه خاصی را برای خودشــان الزم 
کردنــد و آ ن ماندن در خانه، حداقل 
بیرون آمدن، حداقل در جامعه رفتن، 
حداقل مسافرت کردن، حتی سبک 
تماس های خود را عوض کردند؛ قبال 
به هم می رســیدند اول دست راست 
خود را دراز می کردند؛ حاال دســت 
روی سینه می گذارند و با سر به هم 

احترام می گذارند.«
رئیس دولــت »تدبیــر و امید« در 
نخســتین ســخنانش درباره ُکرونا 
مهمترین بخش سوء مدیریت دولت 
را در زمینــه تأمیــن و توزیع اقالم 
بهداشتی به گردن افرادی که آنها را 
»کاســبان ُکرونا« خوانده انداخت و 

دولت را تبرئه کرد!
حسن روحانی گفت: »عده ای هستند 
به عنوان کاسبان کرونا که می خواهند 
از این معضــل برای ســود مادی و 
سودجویی خودشــان استفاده کنند 
و متأســفانه در مواردی با احتکار و 
گرانفروشــی و عدم عرضه کاال با این 
فکر که در آینده این کاال را با قیمت 
باالتر و گزاف می توانند بفروشند. این 
عده ای بودند به عنوان کاســبانی که 
در ایــن بیماری با جــان مردم بازی 

می کردند و احتکار می کردند.«
روحانی به وظیفــه و نقش دولت در 
این میان اشــاره نکرده و نگفته چرا 
با گذشــت بیش از دو هفته از اعالم 
رسمی شــیوع کرونا در ایران، پس از 
دست کم دو هفته پنهانکاری و دروغ، 
نه تنها مــردم عادی بلکه حتی کادر 
درمانی در بیمارستان ها نیز با کمبود 
ماســک و لباس گان روبرو هستند. 
او اما بالفاصله به ســراغ »کاســبان 
دیگــری« رفته که به گفتــه او »در 
فضای مجازی و در رسانه های بیگانه« 
هســتند و »رفتند پشــت ماســک 
دلسوزی اما در واقع برای اینکه جامعه 

ما را ملتهب کنند و مردم ما را دچار 
نگرانی کنند، اخبار دروغ را در جامعه  

شایع می کنند.«
او در ادامه گفته اســت: »آمار دروغ 
می دهند؛ حرف هــای دروغ می زنند 
و نظــرات دروغ منتشــر می کنند؛ 
می گویند واقعیت هــا به مردم گفته 
نمی شود، در حالی که از روز اولی که 
احساس کردیم ویروسی وارد کشور 
شــده، همان وقت به وزارت بهداشت 
و درمان گفته شــد کــه همه آمار و 
اطالعات در اختیار مــردم قرار داده 
شده و چیزی از مردم مخفی نشود.«

او همچنین از فرصت اســتفاده کرد 
تا بخــش دیگــری از ناهماهنگی و 
نابســامانی دولت را با تحریم توجیه 
کند و تقصیــر را مانند دیگر مقامات 
حکومت به گردن آمریــکا بیاندازد: 
»متأسفانه آنهایی که حتی دارو و مواد 
غذایی را به روی مردم بستند و تحریم 
کردند، خبیثانه ترین اقــدام را علیه 
ملت ایران در این 2 سال انجام دادند؛ 
آنها هم آمدند با یک ماسک دلسوزی 
ظاهر شدند که ما هم می خواهیم به 
ملت ایران کمک کنیم؛ شما اگر واقعاً 
راست می گویید الاقل تحریم دارو را 
بردارید؛ این اولین قدم است. بگویید 
نسبت به ملت ایران تا حاال اشتباه و 
خطا کردیــم و عذرخواهی می کنیم 
و اولین قدم ما این است که فعالیت 
بانکی برای خرید دارو، نقل و انتقال 
دارو و فعالیت کشتیرانی در این زمینه 
و مواد غذایی مردم، آزاد اســت و ما 
کاری نداریــم و این تحریم را از روی 

مردم برداشتیم.«
مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس 
شورای اســالمی ۱۳ اسفند با اعالم 
اینکه آمارهای رســمی ابتال و مرگ 
ُکرونا دقیق نیســت گفــت: »عدد و 
رقم ها واقعی نیست، چون یک تعداد 
از این بیماران اصال عالمت ندارند که 
ما تست کنیم. ۹5 نفر را پیدا می کنیم 
و دو نفر می میرند، بعد هم می گوییم 
از ۱00 نفر اینقــدر نفر آدم مرده در 
حالی که از ۱00 نفر نیست؛ شاید از 
ده هزار نفر دو درصدش مرده باشد.«

پزشــکیان با انتقاد از عملکرد دولت 
گفته اســت: »اگر پانزده روز مملکت 
را تعطیل می کردنــد، مثل عید که 
بیست روز تعطیل است، چه می شد؟ 
ولی متاسفانه نکردند و این گرفتاری 
در اکثر استان ها پیدا شده است. بحث 
ویروس و بیماری های واگیر شوخی 

بردار نیست.«
او افزوده که از مقامات وزارت بهداشت 
خواسته که با مســئله ویروس ُکرونا 
قاطع، دســتوری و نظامــی برخورد 
کند و حتــی »نیروهای نظامی باید 
بیایند وسط« و تأکید کرده که »االن 
بیمارستان ها برای مریض ها جا ندارند؛ 
روز به روز هم بدتر خواهد شد. اقتصاد 
و همه  چیز مملکت را هم به  نظر من 
به  هم خواهــد ریخت؛ مگر اینکه به 
صورت جدی و نظامی با آن برخورد 

کنند، شوخی بردار نیست.«
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Visit us online for more great deals!

paragondirect.ca
(604) 255-9991

760 East Hastings Street, Vancouver

Biggest Selection,
Unbeatable Prices.
Shop Paragon for all your Restaurant Equipment
and Supplies at the Lowest Prices — Guaranteed!*

*See website for Price Match terms and conditions.
Prices in effect until April 3, 2020, while quantities last. 

VOLLRATH SALE!

Selected Vollrath 
Products on Sale 
through March.through March.through March.

کادر درمانی مقابله با کرونا:
 جان مان کف دست مان است اما امکانات نیست

 کادر درمان الکل، مواد ضدعفونی کننده، ماســک و دستکش 
و لباس مناســب ندارند، اجازه استعفا هم ندارند و گفته شده در 

صورت تمرد و ترک کار با برخورد شدید روبه رو می شوند.

مقنعه به سر دارد، با ماسک صورتش را 
پوشانده و لباسی شبیه لباس هایی که 
کادر درمان در اتاق عمل می پوشند، 
به تن دارد، می گوید: »وقتی پرسنل 
جانشان را کف دستشان می گذارند و 
می آیند باید امکانات باشد. متاسفانه 
لباسی  امکانات خیلی ضعیف است. 
که من پوشیدم اصال مناسب نیست.« 
با دست به شلوارش اشاره می کند و 
می گوید: »این لباس من اصال مناسب 
نیست. من نباید اول صبح که می آیم 
دغدغه لباس داشــته باشــم. لباس 
باید به وفور باشــد و لباس استاندارد. 
هر شــیفتی باید بتوانم به مریض و 
همراهش ماســک بدهم. دستکش و 
ژل ضدعفونی کننده بدهم. الکل باید 
مدام باشد.« سرش را با تاسف تکان 
می دهد و می گوید: »متاسفانه لباس 
و تجهیزات حفاظــت فردی خیلی 
کم است.« ویدئوی این خانم پرستار 
با عنــوان صحبت های سرپرســتار 
بیمارســتان »رازی« رشت در فضای 

مجازی منتشر شده است.
»فاطمه«، پرستار بیمارستان شهدای 
تجریش تهران است. او این ویدئوها 
را دیــده و می گویــد: »در چند روز 
اخیر تــوی کانال های تلگرامی دیدم 
پرستاران گیالنی گفته بودند، وضعیت 
پرســتاران تهرانی خوب اســت؛ اما 
واقعا وضع مــا هم توفیــری ندارد. 
امکانات نیست.« کمی مکث می کند 
و می گوید: »در بیمارســتان ماسک 
نداریم و باید خودمان، ماســک تهیه 
کنیم. ماســک ان ۹5 در بازار یافت 
نمی شود. ماسک های فیلتردار آشغالی 
در بازار اســت، می رویــم مغازه های 
لوازم و تجهیزات پزشکی و برای چند 
مدت از همان ها می خریم. دستکش 
و الکل نایاب است و این فقط مشکل 
بیمارســتان های گیالن یا شهرهای 

دیگر نیست.«
به گفتــه این پرســتار چهار بخش 
بیمارستان »شهدای تجریش« برای 
مبتالیان به کرونا در نظر گرفته شده 
است: »کادر درمان اما تجهیزات کافی 
ندارند و نه لباس استاندارد داریم و نه 
امنیت و آرامش.« این پرستار تاکید 
می کند کــه احتمال اضافه شــدن 
بخشی برای بســتری کردن بیماران 
کرونایی بســیار زیاد اســت: »بقیه 
بیمارســتان هم تقریبا تعطیل است. 
بیمار الکتیو که نمی پذیریم« اشــاره 
این پرستار به نامه ای است که روز نهم 
اســفندماه از سوی معاونت درمان به 
بیمارستان ها و مراکز درمانی ارائه شد. 
در این نامه از مراکز درمانی خواسته 
شد تا اطالع ثانوی از پذیرش بیماران 

غیرضروری خودداری کنند، مالقات 
با بیمــاران در همه بخش ها ممنوع 
شود و برای ترخیص یا انتقال بیمار به 
بخش مراقبت های ویژه باید کمیته ای 
متشکل از پزشکان متخصص تشکیل 
شود. در همین نامه پزشکان و پرسنل 
کادر درمــان تهدید شــده بودند که 
در صــورت تمرد و ترک کار، با آن ها 

برخورد می شود.
به گفته این پرســتار در تهران فقط 
خمینی«  »امــام  بیمارســتان های 
یا »مســیح دانشــوری« و »شهدای 
یافت آباد« کــه از ابتدا برای کرونا در 
نظر گرفته شــده اند، امکانات بهتری 
دارنــد اما یکــی از پرســنل درمان 
یافت آباد«  »شــهدای  بیمارســتان 
این گفته را نقــض می کند: »ما هم 
لباس اســتاندارد نداریم. االن لباسی 
داده اند که روکش کفش ندارد. مواد 
ضدعفونی کننده واقعا فروان نیســت 
و ما بــرای ضدعفونی کردن میزها و 

تلفن ها از وایتکس استفاده کردیم.«
»امیــر«، کارمنــد اورژانــس تهران 
نیر مثل این پرستار شــکایت دارد: 
»لباس ها کامل نیستند. ضمن این که 
ما وقتی برای رفتن به ماموریت پیج 
می شــویم و بیمار عالئمی مثل تب، 
ســرفه و نفس تنگی دارد هم اجازه 
اســتفاده از این لباس ها را نداریم. در 
هر منطقه اورژانس دو دســت لباس 
داریم. گفتند طبــق پروتکل وزارت 
بهداشت شــما فقط در برابر کسانی 
لبــاس مخصوص را می پوشــید که 
تست کرونای طرف مثبت باشد. قبل 

از آن الزم نیست.«
امیــر می گوید دراین بــاره مثال هم 
زدند: »مثال وقتی گفتند فالن مریض 
کرونا مثبت باید از این بیمارستان به 
بیمارستان دیگر برود و این وظیفه را 
به شما محول کردند باید این لباس ها 

را بپوشید.«
از  یکــی  پرســتار  »پروانــه«، 

بیمارستان های گیالن است و می گوید 
بعد از مرگ »نرجــس خانعلی زاده« 
پرستار 25 ســاله بیمارستان میالد 
الهیجــان بر اثر کرونــا کادر درمان 
دچار وحشت شــده اند. امکانات کم 
هم به این ترس دامن زده است: »نه 
ماسک و الکل و لباس درست حسابی 
است نه عینک و تجهیزات محافظتی 
دیگر.« پیش تر یک فعال مدنی از شهر 
لنگرود، خبر داد که در بیمارستان ها 
به کادر درمان از لباس های پالستیکی 
مخصوص صیادان و ماهیگیران برای 
محافظــت می دهند. بــه گفته یک 
پرستار گیالنی، چند تن از کادر درمان 
با شیوع کرونا درخواست استعفا دادند: 
»به آن ها گفته شــده اگر االن استعفا 
دهید دیگر هیچ وقت اجازه بازگشت 

به کار ندارید.«
این پرستار می گوید که کادر درمان 
حتی برای ضبط ویدئو و فرســتادن 
صدا هم تهدید شده اند: »حراست به 
کادر پزشــکی بیمارستان ها گفته با 
هرگونه اطالع رســانی و قول خودش 
آب به آسیاب ریختن دشمن برخورد 
شــدید می کنــد.« در میــان همه 
کمبودها روز گذشته پرستاران و دیگر 
اعضــای کادر درمان در ویدئوهایی با 
لباس هایــی که بــرای جلوگیری از 
انتقال ویروس همه بدن و صورتشان 
را پوشــانده بــود، جلــوی دوربین 
رقصیدند و فیلم ها را در شــبکه های 
اجتماعی به اشتراک گذاشتند. یکی از 
آن ها می خندد و می گوید: »همه این 
کارها اثر الکل است. از بس این روزها 
دست ها و سطوح را با الکل ضدعفونی 
می کنیــم.« دیگری امــا خیلی هم 
خوش بین نیست، می گوید: »به محض 
این کــه بفهمند کســانی که جلوی 
دوربین می رقصند چه کسانی هستند 

تهدیدهایشان شروع می شود.«
شیما شهرابی )ایران وایر(

سازمان جهانی بهداشت: 
کمبود لوازم حفاظتی در برابر کرونا 

در ایران بسیار بیشتر از دیگر کشورهاست

رادیو فردا- سازمان بهداشت جهانی می گوید کشورهای جهان در حال حاضر 
با کمبود ماسک و دیگر لوازم بهداشتی حفاظتی در مقابل ویروس کرونا مواجه 

هستند و این کمبود در ایران بسیار بیشتر است.
تدروس ادهانون، مدیرکل سازمان جهانی بهداشت، روز سه شنبه ۱۳ اسفند 
گفت: »ما نمی توانیم بدون محافظت از کارمندان حوزه بهداشت، ویروس کرونا 
را مهار کنیم«. او افزود: تولیدات به سرعت جذب بازار می شوند و قیمت ماسک 
شــش برابر شده و قیمت دستگاه های تنفسی سه برابر و قیمت روپوش های 

پزشکی دو برابر شده است.
آقای ادهانون می گوید تولید اقالم پزشــکی محافظــت از ویروس کرونا باید 
40 درصد افزایش یابد و از دولت ها خواســته شــده که مشــوق هایی برای 
تولیدکننده های این لوازم ارائه دهند. او همچنین به وضعیت ایران اشاره کرد و 
گفت شمار مبتالیان به کرونا در ایران مانند کره جنوبی در حال افزایش است و 
وضعیت به جای بهتر شدن، رو به وخامت می رود. ادهانون گفته است پزشکان 
و پرستاران ایران با کمبود دستگاه های تنفسی و تهویه هوا مواجه هستند و 

این کمبود نسبت به دیگر کشورها بیشتر است.

سایه کرونا سنگین تر از همه بر سر 
کودکان کار

دویچه وله- خیابان ها خلوت شــده، خبری از شلوغی اسفند نیست، بازارها و 
مراکز خرید تقریبا خالی هستند، بساط هفت سین و ماهی قرمز و سمنو برقرار 
است اما ازدحامی مقابل آن نیست. کرونا بر همه چیز سایه انداخته جز کودکانی 
که همچنان پشت چراغ قرمزها و سر چهارراه ها گل به دست، آدامس به دست، 

دستمال به دست، اسپند به دست در رفت و آمدند.
تا به حال خبری از ابتالی کودکان به ویروس کرونا منتشــر نشده و در میان 
فوت شدگان بر اثر کرونا نیز کودکی نبوده است. اما هیچ تحقیق پزشکی ثابت 

نکرده که کودکان از ابتالی به این ویروس مصون هستند.
یک عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان، خواستار توجه هر چه 
بیشتر به بهداشت، سالمت، آموزش و نحوه اسکان کودکان زباله گرد شده است.

مینــا جندقی می گوید کودکان زباله گرد و کســانی کــه در خیابان یا مترو 
دستفروشی می کنند، بدون ماسک و دستکش در سطح شهر در تردد هستند، 

تغذیه نامناسبی دارند و محل سکونت شان نیز در جوار زباله هاست.
خبرگزاری ایلنا به نقل از این کنشگر می نویسد: »از طرفی این کودکان باتوجه 
به نوع تغذیه، استراحت ناکافی و مواجهه با انواع استرس ها و فشارهای روانی 
در مقابل بیماری آسیب پذیرتر هستند. این کودکان در صورت ابتال به بیماری 
نیز، به دلیل هزینه های سنگین درمانی و مشکالت پذیرش کودکان بدون اوراق 

هویتی امکان مراجعه به مراکز درمانی ندارند.«
پیشتر نیز مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان درباره خطری که کودکان 
کار و خیابان را تهدید می کند هشدار داده بود. فرشید یزدانی هفته گذشته به 
خبرگزاری ایلنا گفته بود: »کودکان و بزرگســاالنی که از راه فروشــندگی در 
مترو امرار معاش می کنند، به علت ارتباط گسترده با جامعه و حضور در اماکن 

عمومی در معرض تهدید و خطر هستند.«
یزدانی ضمن تقبیح کار کودکان، از دولت خواست که لوازم بهداشتی، دستکش، 

لوازم ضدعفونی و ماسک رایگان در اختیار این قشر بگذارد.
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شعبه دوم فروشگاه افرا 
آماده پذیرایی از شما عزیزان

3046 Main Street, Vancouver

کارکنان «فروشگاه افرا» فرا رسیدن سال نو را
 به هموطنان عزیز تبریک می گویند

حراج نوروزی در شعبه جدید
وسایل سفره هفت سین

انواع شیرینی جات عید، آجیل و تنقالت

ته چین، انواع خورش ها
و غذاهای ایرانی

نان سنگک افرا
حراج لوازم خانگی

ساعات کار: دوشنبه تا شنبه 10 صبح تا 8 شب, یکشنبه ها 11 صبح تا 7 شب Tel.: 604-877-0139
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شماره 1521 خیابان پمبرتون در نورت ونکوور          تلفن: 604-987-7454
«ساعات کار: دوشنبه تا جمعه 9 صبح تا 9 شب، شنبه  7 صبح تا 9 شب، یکشنبه 7 صبح تا 7 شب»

وسایل سفره هفت سین،  ماهی، سنبل، سبزه و سمنو

شله زرد، حلیم و ته چین مخصوص افرا

نان سنگک تازه افرا همه روزه با کیفیت عالی موجود می باشد

حراج لوازم خانگی

آجیل و تنقالت درجه یک و تازه

برنج ایرانی رسید
نان سنگ Whole Wheat افرا

انواع خورش های خانگی
حلیم مخصوص افرا، داغ و خوشمزه

هر شنبه و یکشنبه از ساعت 7 صبح

انواع گز و سوهان اصفهان

انواع شیرینی جات  
محصول ایران

و شیرینی جات خانگی
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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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آن اتحاد نیز بیشتر از آن چه بر مبنای 
باورهای نظری مشترک صورت گیرد 
بر مبنای منافع حیاتی مشترک شکل 
خواهد گرفت. منافعــی که فقط در 
صورت عمل معنا و تبلور می یابد نه 

در کالم گرایی و نظریه پردازی.
       به عبارتی، اتحاد سیاسی رهبری 
ســاز امریســت که در دل یک روند 
حرکتی شکل می گیرد نه در ایستایی 
پیــش از حرکت. به همیــن دلیل، 
کسانی که نبود یک اتحاد گسترده ی 
سیاسی در میان نیروهای اپوزیسیون 
را بهانه ی عدم فعالیت خود یا مردم 
می داننــد در واقــع از جریان های 
اپوزیســیون خواهان تحقق یک امر 
ناممکن هســتند. این در حالیست 
که یک دید عمیق اجــازه می دهد 
که شانس شکل گیری این اتحاد در 
بطن یک فرایند پویــای مبارزاتی و 

چالشگری قابل تصور است. 
 

نتیجه گیری

 اشــاره ی حسن روحانی به تعطیلی 

کشانده شدن کشــور همان اعتراف 
رفتن به ســوی فروپاشی رژیم است. 
روند پرشتاب وقایع در این چند ماه 
گذشــته تاییدی اســت بر این ادعا. 
در این شــرایط که نابودی جمهوری 
اسالمی به عنوان امر مسلم مورد تایید 
خودی و غیر خودی در می آید باید 
تالش کرد که مانع از نابودی همزمان 
کشور شــویم. برای این منظور نیاز 
به تالش همزمــان و تواءمان مردم و 
اپوزیسیون هستیم. بخش عمل گرای 
مردم و بخش عمل گرای اپوزیسیون 
می توانند در راســتای یک حرکت 
هدفمند در ابتدا همسو و به تدریج، 
هماهنگ، به این مهم دســت یابند. 
در ایــن راســتا در داخل بخش یک 
درصــدی آگاه و مبارز جامعه باید با 
کار هدفمند و ســازمان یافته درصد 
بیشــتری از جمعیت را از دو عنصر 
بازدارنده ی ترس و یاس دور ســازد 
و به ســوی درک ضرورت شجاعت و 
امید رهنمون ســازد. در اپوزیسیون 
نیز، بدون نیاز به هیچ گونه عملیات 
محیرالعقول، بخش های عمل گرا در 

ادامه ی مبارزه ی سیاسی-اجتماعی ادامه از صفحه 2به تعطیلی کشیدن کشور...
خود، ضرورت نزدیکــی و همکاری 
ناگزیر را در خواهند یافت و پایه های 
یک اتحاد عملی را شــکل خواهند 
بخشــید. اتحادی که قرار نیســت 
»همه« را در بر داشته باشد، بلکه آن 
بخشی از نیروها را که با کار مشترک 
مــی توانند نقش جایگزیــن رژیم و 
مدیریت دوران گذار را بر عهده گرفته 

و با موفقیت ایفاء کنند.
       آن چــه پس در حال حاضر نیاز 
داریم جا انداختن گسترده ومستدل 
باور به حتمی بودن فروپاشــی رژیم 
جمهوری اســالمی و تدارک جدی و 
برنامه ریزی شــده برای جلوگیری از 
فروپاشی همزمان کشــور با آن می 
باشد. در این صورت است که می توان 
امیدوار بود از ایــران و ایرانی چیزی 
باقی بماند تا بتوان آن را دســتمایه 
ی الزم برای بازسازی آینده ی کشور 
ســاخت و ایرانی را تولد بخشید آزاد 

و آباد.
آری. بــا تبدیل شــرایط کشــور به 
موقعیت ســهمگین و جدی کنونی 
اینک زمان عمل است؛ هم برای مردم 

و هم برای اپوزیسیون.

پیامد رد پیشنهاد آمریکا 
در کنترل کرونا 

برای ایران چیست؟

جمهوری اسالمی ایران واکنش بسیار 
سردی به پیشنهاد امریکا برای کمک 
به کنترل شیوع کرونا در ایران نشان 
داده و از پیشــنهاد کمک اســتقبال 
نکرده است. وزارت امور خارجه ایران 
گفته که »وقتی که به نیت آمریکایی ها 
شک داریم خیلی روی این کمک ها 
حســاب نمی کنیم و آماده دریافت 

کمک های لفظی هم نیستیم«.
درحالی که وزارت خارجه ایران گفته 
اقــالم موردنیاز ازجملــه کیت های 
تشخیص کرونا را از کشورهای دوست 
یعنی چین تامین کردیم، »حســن 
روحانی« گفته بود که شــیوع کرونا 
چنان گسترده است که برای کنترل 

آن نیاز به کمک جهانی وجود دارد.
آمریکا پیشنهاد کرده که برای کنترل 
بیماری عفونی کووید ۱۹ که منشــا 
آن ویروس کروناست، به ایران کمک 
کنــد. »دونالد ترامپ« رئیس جمهور 
ایاالت متحــده گفته: »مــا بهترین 
متخصصان درمانی را در جهان داریم 
و اگر بتوانیم در این مشکل به ایرانیان 
کمک کنیــم، مطمئناً مایل به انجام 
این کار هستیم. ما بسیار عالقه داریم 
که بــه آن ها کمک کنیم. تنها کاری 
که باید بکنند این است که درخواست 

کنند«.
پیــش از آن هم »مایک پمپئو« وزیر 
خارجه گفته بود که آمریکا »بر تعهد 
خود به کمک برای جلوگیری از شیوع 
بیماری هــای عفونی تاکید دارد و در 
کنار مردم ایران ایستاده است«. وزارت 
امور خارجه آمریکا خبر داده که این 
پیشنهاد را به طور رسمی به سفارت 
سوییس در تهران فرستاده که حافظ 
منافع ایاالت متحده در ایران تا آن را 
در اختیار مقام های جمهوری اسالمی 

ایران بگذارند.

نظام جمهوری اسالمی ایران می گوید 
بر اوضاع مســلط شده و به پیشنهاد 
امریکا واکنش منفی نشان می دهد. 
وزارت  »عباس موسوی«، سخنگوی 
امــور خارجه ایران گفته اســت که 
از روی »غرض  پیشــنهاد آمریــکا 
سیاسی« اســت. تعبیری که ممکن 
اســت صحیح باشــد امــا رد آن از 
سوی جمهوری اسالمی »سیاسی تر 
و غرض ورزانه تــر« خواهد بود چراکه 
ضریــب در خطــر انداختــن جان 

شهروندان ایرانی را باالتر می برد.
کمک های انســان دوستانه دولت ها 
در زمان شیوع بیماری های واگیردار 
از ســوی نظام هــای دمکراتیک رد 
نمی شود. یکی از تعهدات بین المللی 
دولت ایــران در برابر حــق بنیادی 
ایرانی طرح  بهداشــت شــهروندان 
درخواست و پذیرش امکانات پزشکی 
از دولت ها و سازمان های بین المللی 
برای پیشــگیری، کنترل شــیوع و 
مداوای بیماری  خصوصا در شــرایط 

اضطراری است.
جمهوری اسالمی ایران عضو »سازمان 
بهداشت جهانی« و »مقررات بهداشت 
بین المللی« است و مطابق تعهداتش 
باید حق ســالمت ایرانیان را تامین 
کند و برای جلـــوگیری از انتـــشار 
بیماری های واگیردار با اهمیت جهانی 
تالش کنــد. الزمه ایـــن امر، انجام 
همکاری های بین المللی و کشوری در 
جهت کشف زودرس، کاهش یا حذف 
فــوری منابع بیمــاری و جلوگیری 
از انتشــار آن اســت. بر این اساس، 
اســالمی  جمهوری  درصورتی کــه 
عامدانه از اجرای وظایف خود شــانه 
خالی کند، مسوولیت های بین المللی 
متوجه دولت »حســن روحانی« به 
نمایندگی از نظام جمهوری اسالمی 

نظام جمهوری اسالمی ایران می گوید بر اوضاع مسلط شده و به پیشنهاد 
امریکا واکنش منفی نشان می دهد. »عباس موسوی«، سخنگوی وزارت امور 
خارجه ایران گفته است که پیشنهاد آمریکا از روی »غرض سیاسی« است. 
تعبیری که ممکن اســت صحیح باشد اما رد آن از سوی جمهوری اسالمی 
»سیاسی تر و غرض ورزانه تر« خواهد بود چراکه ضریب در خطر انداختن جان 

شهروندان ایرانی را باالتر می برد.

خواهد بود.
مســئولیت بین المللی به این معنی 
است که دولت ایران بابت انجام دادن 
یک اقدام غیرقانونی یا انجام ندادن 
یک تعهد دولتی مورد بازخواست و 
حتی جریمه و مجازات قرار می گیرد. 
همکاری هــای بین المللی در زمینه 
حفظ سالمت و مبارزه با بیماری های 
واگیــر از قرن هجدهم میالدی وارد 
مقررات بین المللی شده است. اولین 
بار در جریان کنفرانسی در پاریس در 
حدود دویســت سال پیش مقررات 
بین المللی در زمینه ایجاد قرنطینه 
در زمان شــیوع بیماری های عفونی 
به تصویب کشــورها رسید و جامعه 
تشــویق   مرحله  وارد  بین المللــی 
کشــورها در زمینه رعایت بهداشت 

جهانی شد.
در سال های اخیر موضوع بهداشت 
جهانــی از ســوی شــورای امنیت 
سازمان ملل متحد به عنوان مساله ای 
که می تواند به نقض صلح بین المللی 
منجر شود، تلقی شده است و مطابق 
منشــور ملل متحد، یکی از وظایف 
شورای امنیت حفظ صلح و امنیت 
بین المللی است. شش سال پیش در 
زمان شیوع ویروس مرگبار ابوال که 
مبدا آن گشــور گینه در غرب قاره 
افریقا بود، شورای امنیت برای اولین 
بار وارد موضوع بهداشت جهانی شد 
و با صدور قطعنامه ای وظایفی برای 
کشورهای عضو سازمان ملل معین و 
با این تصمیم  یک موضوع بهداشتی 

را وارد مقوله امنیت بین المللی کرد.
سازمان بهداشــت جهانی شش ماه 
پیش از صور قطعنامه شورای امنیت 
ســازمان ملل متحد، گفته بود که 

شــیوع ویروس، باعث نگرانی جهانی 
درباره ســالمت عمومی شده است 
چراکه تاثیر مستقیمی بر رشد اقتصاد 
جهانی، افرایش آشــوب و بی ثباتی و 
نقض صلح در مناطق مختلف جهان 
دارد و باعث انزوای بین المللی برخی 
از کشورهای منشا ویروس شده است.
شــورای امنیت با تصویب قطعنامه 
2۱76 درباره خطرات شیوع ویروس 
ابوال برای صلح بین المللی، هیاتی از 

این ســازمان را عازم مناطق بی ثبات 
آفریقا کرد که احتمال می رفت بیماری 
همه گیر وضعیت آن را پیچیده تر کند. 
تهدید صلح بین المللی توسط ویروس 
ابوال چنان جدی گرفته شد که شورای 
امنیت بالفاصله پس از قطعنامه اول 
دراین باره قطعنامه دیگری در روز 27 
شهریور ۱۳۹۳ تصویب کرد و در آن 
ضمن توصیف ویروس ابوال به تهدید 
صلح و امنیت بین المللی، از دولت های 

عضو سازمان ملل خواست تا دستورات 
سازمان بهداشت جهانی  که نقش آن 
»محوری و اساســی« خوانده شده را 

به دقت اجرا کنند.
شــورای امنیت با ایــن اقدام تعریف 
تازه ای از صلح پیش روی کشورهای 
جهان قرار داد. بهداشــت و سالمت 
عمومی حاال بخشی از تضمین صلح 
در جهان است. کشورهای برخوردار 
همانند ایاالت متحــده وظیفه دارند 
تــا اقدامــات عملــی و فعاالنه برای 
کنترل بیماری های واگیردار و درمان 
مبتالیان انجام دهنــد و دولت های 
درگیر هم تعهد دارنــد تا در اجرای 
حق سالمت شهروندان و حفظ صلح 
بین المللی )بیمــاری تهدیدی برای 
کمک های  پیشنهاد  عنوان شده(  آن 
اضطــراری بهداشــتی و درمانی را 

بپذیرند.
به همین دلیل است که ایاالت متحده 
در اجرای تعهــدات خود در باالترین 
ســطوح سیاســی یعنی از ســوی 
رییس جمهور و وزیــر خارجه برای 
کنتــرل بیمــاری عفونی بــه ایران 
پیشنهاد می دهد. ممکن است آن طور 
کــه وزارت خارجه ایران تعبیر کرده 
این پیشــنهاد با غرض سیاسی باشد 
اما طرح آمریــکا با هر نیتی به ایران 
داده شــده بود، مسئولیت را از دوش 
ایاالت متحده تا حد زیادی برمی دارد 
و متوجه جمهوری اســالمی می کند 
که به صورت عمومی از این پیشنهاد 
استقبال نکرده و آن را نپذیرفته است.
در حــال حاضر ایــران از آمریکا در 
دیوان بین المللی دادگستری در الهه 
به دلیل خروج از توافق هســته ای و 
بازگشــت تحریم خصوصا اثر تحریم 
بــر تامیــن دارو و لــوازم پزشــکی 
شــکایت کرده و پرونده آن در حال 
رسیدگی است. آمریکا گفته این اقالم 
بشردوســتانه است و از تحریم معاف 
هستند. درصورتی که ایران به صورت 
عمومی از پذیرش کمک های انسان 
دوســتانه پزشــکی خودداری کند، 
علیــه  دادگاه  در  اســتدالل هایش 

ایاالت متحده ضعیف خواهد شد.
با شیوع پرســرعت ویروس کرونا در 
جهان  و کاهش شدید رشد اقتصادی 
و افرایــش مبتالیــان و قربانیان آن، 
احتمــال دارد که به زودی شــورای 
امنیــت ســازمان ملل متحــد این 
موضــوع را در دســتور کار خود قرار 
دهد. همان طور که در ســال ۱۳۹۳ 
شورا موضوع حفظ صلح را به سالمت 
ارتباط و این مفهوم را توســعه داد، 
ممکن است که در ارتباط با ویروس 
کرونا هم اقدامات تازه تری انجام دهد 
که مســئولیت های تــازه ای متوجه 

جمهوری اسالمی شود. 
آمار جهانی نشان می دهد پس از چین 
که منشــا این ویروس بوده، ایران در 
پراکندن این ویروس در نقاط مختلف 
جهان رکورددار است و بیشترین آمار 

مرگ ومیر مبتالیان را دارد.
تسری دادن مقاومت در برابر مذاکره با  
آمریکا و اختالفات دو کشور به مسائل 
بهداشتی و در خطر قرار دادن سالمت 
ایرانیــان  که در حال دســت و پنج 
نرم کردن با ویروس کرونا هســتند، 
قابلیت محکوم کردن نظام جمهوری 
اسالمی ایران به دلیل نقض تعهدات 

بین المللی را داراست. 
به غیراز هزینه برای کشور، دور از انتظار 
نیست که همچون شکایت هایی که در 
سال های اخیر از مقام های جمهوری 
اسالمی در دادگاه های آمریکا و کانادا 
شــده، پرونده های کیفری برای افراد 
مسئول و مقام های سیاسی که جان 
شــهروندان ایرانی را با سومدیریت و 
اصرار بر تصمیمــات دولتی به خطر 

انداخته اند، تشکیل شود.
فرامرز داور )ایران وایر(

هدف »سوداگران شایعه« چیست؟

* میگن این کرونا کار آمریکا بوده تا اقتصاد چین رو نابود کنه!
* نه! کار چینی هاس! داشتن سالح می ساختن!

* 30سال قبل کارتون... تمام اینا رو پیش بینی کرده بود!
* اصالً یه کتاب و فیلم هست مال فرقه)...( تمام اتفاقات جهان رو

 تا 500 سال بعد طراحی کردن و همین کرونا رو هم پیش بینی کردن!

این روزها چند تا از این »میگن ها« شنیده اید یا خوانده اید؟ چند تایش 
را باور کرده اید؟ می خواهم به این بهانه از چیزی ســخن بگویم به نام: 

»سوداگری شایعه«!
در روزهایی مثل این که اتفاقی می افتد و حدس و گمان ها زیاد اســت 
و نگرانی بر جامعه حاکم می شود؛ همه دنبال کسب خبر هستند! وقتی 
بازار »تقاضای خبر« حسابی داغ شد؛ مثل هر بازار دیگری، کسانی هم 
به »سوداگری« مشغول می شوند و در این آشفته بازار؛ با جعل و انتشار 
مطالب دروغ برای خود هوادارانی دست و پا می کنند و یا بر »پیروان!« 
خود می افزایند! هدف آنها جذب مشتری به هر قیمتی است؛ خصوصاً 

با انواع جعلیات!
گروههای خاصی هم هستند که با ترویج اخبار خرافی، برای »مشتریان 
خرافه پســند« تصاویر یک کتاب یا فیلم قدیمــی را »جعل و مونتاژ« 
می کنند یا مثالً یک تکه فیلم یا کارتون شبیه آثار مشهور »می سازند« 
تا وانمود کنند اتفاقات امروز، از سالها قبل پیش بینی شده اند! هدفشان 
»تخریــب روحیه« مــردم و جذب کردن آنهاســت و اینکه به عده ای 

ساده لوح بقبوالنند: »فقط ما قدرت پیش بینی داریم!«
این روزها بهترین وقت شــکار ســاده لوحان و جذب آنان در گروهها و 
فرقه های خاص اســت! فرقه هایی که ادعا می کنند آینده را می دانند؛ یا 
»می سازند«! مشتریان این اجناس تقلبی، به امید اینکه از اتفاقات آینده 
ســر در بیاورند، پیرو فرقه ها و گروههای »سوداگر« می شوند و زندگی 

خود را می بازند!
متأسفانه اکثریتی از ما اهل تحقیق نیستیم و اشتیاق داریم تا هر چیزی 
بخریم که از آینده باخبر بشویم! سوداگران هم در این بازار آشفته؛ انواع 
»خبر فیک و جعلی« را با قیمت باال می فروشــند و با ویروس جهل و 

خرافات »کاسبی« می کنند!
خرافات، خرافات است! چه مذهبی باشند یا مدرن! با خرافات از نادانی 
و جهل مردم سوءاســتفاده می کنند تا مشــتی »پیــروان متعصب و 
خشک مغز« جذب کنند که حقیقت را پس می زنند و فقط جعلیات آنها 
را باور می کنند! از این پیروان متعصب می توان برای هر منظوری استفاده 
کرد؛ از سیاســت تا تجارت! از تشکیل شرکتهای هرمی تا خالی کردن 

جیبها!
 شــهر نه فقط به ویروس کرونا که به ویروس جهل آلوده است! ماسک 

بزنیم و »هر چیزی را نبلعیم« تا مغبون و بازنده نباشیم!
بابک داد )سایت گویا(
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حمید زرگرزاده
حسین باستانی )بی بی سی(

اقدامات نامتعارف علی خامنه ای 
از دیپلماسی جمکران 
تا یادمان جلوس کرمان

دو نفری که با هــدف اثبات پاکی و 
امام هشتم شیعیان  سالمت آرامگاه 
و خواهرش »معصومه« در مشــهد 
و قم اقدام به لیســیدن ضریح آن ها 
کرده بودند به دستور مقام های قضایی 

بازداشت شدند.
علت بازداشــت این دو نفــر »اقدام 
غیرمتعارف« اعالم شده است. اقدامی 
که پیش ازاین در پی شــیوع ویروس 
»کرونا« در قم و ایران، از سوی آستان 
»حضرت معصومه« به شــکلی دیگر 

صورت گرفته بود.
آستان حضرت معصومه در واکنش به 
مصوبه شورای تامین استان قم مبنی 
بر تعطیلی و اعمال برخی محدودیت 
در این مجموعه مذهبی، نه تنها حاضر 
به اعمال این محدودیت ها نشد، بلکه 
بیانیــه ای صادر کرد و مدعی شــد 
نقره های نصب شده در مکان مذهبی 

مانع از انتقال باکتری می شوند.
تولیــت ایــن آســتان را »محمــد 
قم  امام جمعه جنجالی  ســعیدی«، 
برعهده دارد کــه پیش تر در جریان 
اعتراض های سال ۱۳۸۸ از وی فیلمی 
منتشر شده بود که در آن ادعا کرده 
بود آیت اهلل »علی خامنه ای« هنگام 
تولد، ذکر »یا علی« گفته است. محمد 
سعیدی این را به نقل از خواهر ناتنی 
آقای خامنه ای نقل کرده بود: »زمان 
والدت رهبر انقالب که رسید، ما را از 
اتاق بیرون کردند. قابله در اتاق داشت 
زمینه تولد این فرزند جدید را فراهم 
می کرد. یک مرتبه دیدم صدای قابله 
بلند شد؛ که »علی نگهدارت باشد.« 
ما در را باز کردیم و رفتیم تو. گفتیم 
چه شد؟ گفت که این آقا- یعنی مقام 
معظم رهبری- وقتی می خواست از 
بدن مادر خارج شود، گفت »یاعلی.«

این فیلم در آن زمان چنان واکنش و 

بازتاب های منفی به همراه داشت که 
از آن بایــد به عنوان غیرمتعارف ترین 
تعریف و تمجید هــا از خامنه ای در 

دوران رهبری اش نام برد.
اما غیرمتعارف تر از این تعریف، نحوه 
مواجهه دفتر و شخص خامنه ای بود. 
»علی اکبر ناطق نوری«، رئیس سابق 
دفتر بازرســی خامنه ای سال ۱۳۹۱ 
گفت با ســعیدی برخورد شــد، اما 
»سحام نیوز« روایت متفاوتی را منتشر 
کرده کــه حکایت از باور کردن رهبر 
جمهوری اسالمی به این روایت است.

»سحام نیوز« هشت سال پس از این 
روایت، نوشت که خامنه ای در دیداری 
با »اکبر هاشــمی رفسنجانی« به او 
گفته باور دارد که هنگام تولد ذکر »یا 

علی« گفته است.
خامنه ای را باید یکی از غیرمتعارف ترین 
رهبران مذهبی در جهان نامید. از او 
طی سال های رهبری اش، روایت ها و 
موضع گیری های »غیرمتعارفی« سر 
زده که یکی از جدید ترین آن ها صدور 
فتوایی در مورد ضرورت غسل دادن 
ایران  قربانیان ویروس »کرونــا« در 

است.
این رهبر مذهبی و سیاسی در فتوای 
خود آورده هر طور که شده، حتی با 
صرف هزینــه باید پیکر این قربانیان 
به نوعی غسل داده شده و سپس دفن 

شود.
این فتوا دقیقا در تقابل با اصول علم 
پزشکی در نحوه دفن قربانیان »کرونا« 
است. نگاهی به نحوه دفن این دسته 
از قربانیان در سایر کشورهای جهان 
نشــان می دهد که متولیان، چطور با 
رعایت شدید ترین اقدامات حفاظتی 
اقــدام به دفن می کنند، اما در فتوای 
آقای خامنه ای به طور تلویحی تاکید 
شده که هر طور شده باید پیکر قربانی 

غسل داده شــود که به نظر می رسد 
عمل به چنین فتوایی خود می تواند 
منجر به آلوده شــدن متولیان دفن 

شود.
علی خامنه ای در نحوه حکومت داری 
خود نیز بارها دســت بــه اقدام های 
غیرمتعارفی زده که طی این سال ها 
بارها از زبان روحانیون نزدیک به وی 

در رسانه ها و منابر بیان شده است.
مردادمــاه همین امســال روایتی از 
حکومت داری  غیرمتعارف  نحوه  این 
خامنه ای منتشرشــده که دفتر وی 

هرگز آن را تکذیب نکرد.
ماجرا مربوط به سخنرانی یک روحانی 
به نام »حسین مومنی« است که در 
این سخنرانی گفته خامنه ای مرداد 
ماه ســال ۱۳۹7 پــس  از آنکه وارد 
ضریح »امــام رضا« شــد و در آنجا 
»مناجاتی خاص« کرد: »بیش از یک 
ربع با آن دست جانبازی خود قنوت 
گرفت« بیــرون آمد و جمله تاریخی 
»جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم 

کرد« را گفت.
آرامــگاه »امــام رضــا« و مســجد 
»جمکران« در قم، به عنوان دو محل 
اســتراتژیک برای رهبــر جمهوری 

اسالمی شــناخته می شــود. گفته 
براساس  می شود مســجد جمکران 
دســتور امام دوازدهم شــیعیان که 
به اعتقاد آن ها زنده و غایب اســت، 
ساخته شــده و بحث هایی زیادی در 
میان شــیعیان درباره دیــدار با امام 

دوازدهم در این مسجد وجود دارد.
گفته می شــود که رهبــر جمهوری 
تصمیم های  از  بســیاری  اســالمی 
مهم کشــوری را پــس از حضور در 
این محل ها، اتخــاذ و ابالغ می کند 
کــه در نوع خود رفتار و یک شــیوه 
جهان  در  غیرمتعارف  حکومت داری 

است.
تولیت  رحیمیان«،  »محمدحســن 
مسجد »جمکران« ازجمله روحانیونی 
است که تائید کرده خامنه ای در یک 
مدت معین بیش از ۱۳ بار به صورت 
مخفیانه به این مسجد آمده و با »امام 

خود عشق بازی« کرده است.
»ناصر مکارم شیرازی« از مراجع تقلید 
قم نیز بر این باور اســت که »یکی از 
دالیل موفقیــت رهبر معظم انقالب 
ارتباط نزدیک ایشان با امام زمان در 

مسجد جمکران است.«
»کاظم صدیقــی« از دیگر روحانیون 

شناخته شــده در ایران است که در 
سال های اخیر بارها از ارتباط شخصی 
خامنه ای با »امام زمان« سخن گفته 
که هیچ گاه این سخنان از سوی دفتر 

رهبر تکذیب نشده است.
صدیقــی در یکی از ســخنرانی های 
خود حتی سیاست ها و تصمیم های 
علی خامنــه ای مبنی بر ســرکوب 
اعتراض های سال ۱۳7۸ و ۱۳۸۸ را 
ماحصل »اتصال سیم رهبری به امام 

زمان« دانسته بود.
وی یک بار دیگر گفتــه بود که »در 
تمام مشــکالتی که برای رهبر پیش 
می   آید قبلش به بیابــان می رود و با 
حضرت خلــوت می کند یا جمکران 
مــی رود، آنجــا را در بغل می گیرد و 
کلید را از آن ها می گیرد و درب ها را 

باز می کند.«
از »محی الدین حائری شیرازی«، عضو 
متوفی مجلس خبرگان رهبری هم 
نقل قولی مبنی بر اینکه اداره »روح  اهلل 
خمینی« و علی خامنــه ای برعهده 
»امام زمان« بوده و هست، باقی مانده 

است.
در زمان ریاست جمهوری »محمود 
احمدی نژاد« نیز جریانی در ایران رونق 

گرفت که معتقد به ظهور قریب الوقوع 
»امــام زمان« بــود کــه »علیرضا 
پناهیان« یکــی از نظریه پردازان آن 
در محرم ســال ۱۳۹۱ در حسینیه 
»امام خمینی« نزد علی خامنه ای به 
این موضوع اشاره کرد، اما با وی هیچ 

برخوردی نشد.
مســجد »جمکران« در تصمیم های 
مهم حاکمیتی و زندگی شــخصی 
آیت اهلل خامنه ای نقش مهم و اساسی 

و استراتژیک دارد.
خامنه ای یک شــب پیش از ســفر 
نخست وزیر ژاپن به تهران هم به این 
مســجد رفت و پس ازآن در دیدار با 
»شــینزو آبه«، حاضر نشد پیشنهاد 
»دونالــد ترامــپ«، رئیس جمهوری 

آمریکا را بپذیرد.
یکی از مفاهیم بنیادین این دیپلماسی 
خامنه ای، مفهــوم »عنایت خاص« 
اســت. مفهومی که پیش تر ســردار 
فرمانده  حاجــی زاده«،  »محمد علی 
نیــروی هوافضای ســپاه گفته بود 
که ســرنگونی پهپــاد آمریکایی از 
سوی نیرو های ایران در خلیج فارس 
»عنایت« امام  رضا و توقیف کشتی ها 
هم »عنایت خاص« امــام دوازدهم 
بوده است و همین مفهوم موردعالقه 
رهبر اســت که در ادبیات بســیاری 
دیگر از دست اندرکاران اداره جمهوری 

اسالمی تسری پیدا کرده است.
بــاور سفت وســخت خامنه ای  این 
بــه اداره امور کشــور با توســل به 
مســجد »جمکران« را باید یکی از 
غیرمتعارف ترین نوع رهبری در جهان 
دانست که عواقب آن در ایران خود را 

به خوبی نشان داده است.
البته نبایــد فراموش کرد ســاخت 
یادمانی در کرمان که جای نشستن 
خامنه ای هنــگام کوهنوردی در این 
استان بود و ســاخت قدمگاه هنگام 
ورود خامنــه ای به روســتای دزلی 
در استان کردســتان را به مجموعه 
اقدامــات نامتعارف مرتبــط با رهبر 

جمهوری اسالمی اضافه کرد.

بهنام قلی پور )ایران وایر(
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 شرایط دشوار پناهجویان 
بین مرز ترکیه و یونان:

نه راه پس نه راه پیش
در همیــن روزهایی که دنیا در حال 
دســت و پنجه نرم کردن با ویروس 
کروناســت، بحرانی دیگــر در حال 
نطفه بســتن و رشــد در مرز آسیا و 
اروپاست. شبی که در هیاهوی ادلب، 
روسیه نیروهای دولت ترکیه را هدف 
قرار داد، تعادل ناپایدار منطقه به هم 

ریخت.
ترکیه کنار امریکا ایســتاد و مقابل 
روســیه ایران و دولت مستقر سوریه. 
پس از این حمله و کشته شدن دست 
کم ۳۳ نظامی ترکیه اردوغان مواضع 

آتشینی گرفت.
در اولین قدم دسترسی به شبکه های 
اجتماعی را در ترکیــه محدود کرد 
و پس از آن برای انتقام آماده شــد. 
اما در این میــان دولت ترکیه یکی 
از تهدیدهای همیشــگی اش را هم 
خطاب به اروپا تکرار کرد. آنکارا اروپا 
و ناتو را تهدید کرد که مرزهایش را به 
روی مهاجران سوریه خواهد گشود و 
تمامی موانع برای ورود سیل مهاجران 
به ســمت اروپــا را از میان برخواهد 

داشت.

عملی کردن یک تهدید

رویترز به نقل از یک مقام ارشد ترکیه  
نوشــته که آنکارا به پلیــس و گارد 
ساحلی و نیروهای مرزبانی این کشور 
دســتور داده مانع خــروج مهاجران 
ســوریه ای نشوند. این مقام ترکیه ای 
گفت آنکارا تصمیم گرفته از رسیدن 
مهاجران سوری به اروپا، از طریق دریا 

یا هوا جلوگیری نکند.
شــاید در نگاه اول این اتفاق بیشتر 
شبیه به یکی از تهدیدهای همیشگی 
دولت ترکیه بود امــا خیلی زود این 
تهدید رنگ واقعیت گرفت. آن هم در 
حالی که ترکیه از ســال ۲۰۱۶ برای 
جلوگیری از موج مهاجرت پناهندگان 
از مرزهای خود توافقی با اتحادیه اروپا 
امضا کرده بــود. بدنبال این تصمیم 
اما ده ها هزار مهاجر به امید رسیدن 
به اروپا به ســوی مرزها هجوم بردند 
در اروپا به سمت مرزهای اروپا راهی 

شدند.
پس از این اتفاق اردوغان در مجلس 
ترکیه در اولین موضع گیری در مورد 
کشته شدن ۳۳ سرباز این کشور در 
شمال ســوریه گفته بود: »دیروز چه 
کردیم؟ درها را باز کردیم. ما آن درها 
را نمی بندیم، چرا؟ زیرا اتحادیه اروپا 
باید متعهد به وعده های خود باشــد. 
این فقط ما نباید باشیم که از آوارگان 

محافظت کنیم.«
اردوغان همچنین با بیان اینکه از روز 
جمعــه ۱۸ هزار پناهنده در مرزهای 
ترکیه به ســمت اروپا جمع شده اند، 
ادامه داد: »این تعداد ممکن اســت 
روز شــنبه به ۳۰ هزار نفر برسد. ما 
۳.۷ میلیون ســوری را پناه داده ایم 
و اکنون در شــرایطی قرار نداریم که 
بتوانیم با موج جدیدی از پناهندگان 

روبرو شویم.«
اردوغان تهدیدش را پس از ســال ها 
عملی کرد و  از مهاجران پناهنده به 
عنوان اهرم فشــاری در برابر اتحادیه 
اروپا استفاده تا در منازعات سیاسی 
اخیر آنها را مجبور به حمایت از خود 

کند.
از آن سو دولت یونان نیز اعالم کرده 
بــرای جلوگیــری از ورود مهاجران 

مصمــم اســت و بــرای حفاظت از 
مرز های خود به هر ابزاری متوســل 

خواهد شد. 
نیمه های همان شبی که رسانه های 
ترکیه خبر از بازگشــایی مرزها برای 
دادند، جمعیت  پناهجویــان  خروج 
زیادی با وســیله های شخصی و یا 
اتوبوس های بین شهری از شهرهای 
مختلف ترکیه خودشان را به استان 
»ادیرنه« رساندند تا بتوانند به سمت 

یونان بروند.

عبور از مرز با کمک پلیس ترکیه

در ایــن میان دولــت ترکیه تنها به 
رسانه ها قناعت نکرد، کارمندان ادارات 
پناهندگی بــه پناهجویانی که برای 
کارهای اداری بــه آنجا می روند هم 
اعالم کردند که مرزها باز شده است و 
می توانند بروند. بر اساس اخبار رسیده 
به »زیتــون« حتی در اســتان های 
وان و استانبول اتوبوس هایی را برای 
مهاجران در نظر گرفته اند که آنها را به 
سمت استان ادیرنه ببرند و از آنجا به 

احسان نادرپور )زیتون(

ســوم مارس ۲۰۲۰، پنجمین روزی 
بــود که ده ها هــزار پناه جو میان دو 
دروازه ترکیــه و یونــان ســرگردان 
مانده  بودند. هلی کوپتری در آسمان 
به حرکت درآمد. هزاران نفر چشــم 
امیدشان به همین هلی کوپتری بود 
که سران اتحادیه اروپا را باالی سرشان 
می چرخاند. درنهایت، سران اتحادیه 
اروپا در کنفرانســی خبــری، اعالم 
کردند که از یونان به عنوان »ســپر« 
اروپــا، حمایت می کنند. »اورزوال فن 
در الیــن«، رییس کمیســیون اروپا 
پــس از گفت وگو با مقامات یونانی و 
بازدید هوایی از پناه جویانی که در مرز 
زمینی گرفتار مانده اند، در کنفرانس 
خبری به صراحت گفت آن هایی که 
بزنند،  اروپا را محک  می خواســتند 
ناامید خواهند شد. اشاره او به دستور 
»رجب طیب اردوغان«، رییس جمهور 
ترکیه اســت که از ۲۷ فوریه، شب، 
دســتور داد مرزهای این کشور روی 

پناه جویان باز شود. 
گزارش های بســیاری به »ایران وایر«  
رسیده که برخی از شهروندان ترک 
به مهاجران حملــه می کنند و مورد 
ضرب و شــتم قــرار می دهند. ده ها 
هزار نفر هــم در مرز زمینی با یونان 
گیر افتاده اند. بدون آن که بدانند چه 
سرنوشتی برایشان رقم خورده است. 
در حال حاضــر، در آخرین خبرها، 
دورتــادور این پناه جویــان را حصار 
کشید ه اند، سازمان ملل و صلیب سرخ 
برایشــان در صف های طوالنی، غذا 
پخش می کند و خودشان، صبح را به 
شب می رسانند. هنوز نه چادری دارند 
و نه پتویی؛ آن هم در سرمای زمستان.

بســیاری از پناه جویان کــه در این 
منطقــه گیــر افتاده اند، بــا کندن 
برای  اطراف،  درخت های  شاخه های 
خود پایه های چادر درســت کرده اند 
اما دورتادور این شــاخه ها را کیسه 
کشــیده اند تا بلکــه در محوطه ای 
چند ســانتی متری، جلــوی بادهای 
سرد گرفته شــود. زیراندازی نیست 

بیرون مرزها هدایت کنند.
با وجود این بعضی پناهجویان به در 
بسته خورده اند. بعضی از آنان که به 
ســمت مرز بلغارســتان رفته بودند، 
ناامید برگشتند و اکثرا  دوباره رهسپار 

استان ادیرنه و مرز یونان شدند.
در این میان پلیس ترکیه همه تالشش 
را می کند تا این میهمانان ناخواسته را 
از آنجا براند. به آنها راهنمایی می دهد 
که در کجــا تجمع کننــد، به آنها 
می گوید که خسته نشوند و همانجا 
بمانند چراکه یونان سرانجام مجبور 
می شود مرز را به سوی آنان باز کند. 

اما برخالف آنچه دولت ترکیه در مورد 
پناهجویان می گوید؛ آنها تنها سوری 
نیســتند؛ عراقی ها، افغانســتانی ها، 
آفریقایی ها و ایرانی های زیادی هم در 

میان آنان هستند. 

روایت یک شاهد عینی

»میالد« یکی از ایرانی هایی  است که 
با یک قاچاقچی به همراه ۱۵ ایرانِی 
دیگر به سمت ادیرنه رفته است. او به 
»زیتون« گفت که به همراه دوستانش 
چند روزی است که پشت مرز یونان 

منتظرند تا مرزها باز شود و وارد اروپا 
شوند.

میالد در مورد شرایط ادیرنه می گوید: 
»اینجا مردم با پالســتیک و نایلون 
برای خودشــان سقف ســاختند تا 
بتوانند شبها بخوابند. بعضی ها مقداری 
خوراکی با خودشان آوردند ولی خب 
آن کفاف نمی دهد. هرچند ترکیه و 
سازمان ملل وعده های غذایی را به ما 
می رسانند. ولی خب با شرایط سختی 
این اتفاق می افتــد. صف های چند 
کیلومتری برای سه دانه بیسکوییت 
صبحانه یا یک نصف نان و سوپ برای 

نهار تشکیل می شــود. مدت زیادی 
باید منتظر بمانیم تا نوبتمان شود. از 
طرف دیگر امنیت چندانی نداریم و 
باید مراقب وسایل مان باشیم و دزدی 

اینجا زیاد است.«
بعضی از مهاجران هم به پیشــنهاد 
پلیس ترکیه راه آبی را انتخاب کردند. 
آنها که قصد داشتند از طریق رودخانه 
مریچ و دریای اژه خــود را به جزایر 
یونان و بلغارستان برسانند در بین راه 
با ممانعت گارد ساحلی یونان مواجه و 
سرگردان شده و مجبور به بازگشت 

شده اند.
گارد ســاحلی یونان با ضربه زدن  و 
حتی شلیک به قایق پناهجوها سعی 
در غرق کــردن آنها برای ممانعت از 

ورودشان داشته است. 
 به عده ای دیگر هم  باز به پیشــنهاد  
پلیس ترکیه ســعی کردند ســیم 
خاردارها را ببرند و درها را بشکنند و 
وارد خاک یونان شوند. آنان با پلیس 
یونان درگیر شدند و تنش باال گرفت.

»میالد« دربــاره درگیری های پیش 
آمده و تیراندازی و اســتفاده پلیس 
یونــان از گاز اشــک آور می گوید:» 
چند نفر از ســوریه  ابتدا درگیری را 
آغاز کردند و شــروع بــه فریاد زدن 
کردند، حمله و پرتاب سنگ به سمت 
یونانی ها ادامه پیدا کرد و از آن طرف 
آنها هم متقابال ســنگ به سمت ما 
پرتاب کردند و گاز اشــک آور زدند. 
پلیس ترکیه هم که پشت جمعیت 
بود گاز اشک آور در اختیار پناهجویان 
قرار مــی داد، تا به ســمت یونانی ها 
پرتاب کنند. بعضی اوقات هم پلیس 
ترکیه با ماشین هایشان جلو می آیند و 
حصارها را کنار می زنند تا ما به گیت 
یونانی ها نزدیک تر شــویم. زمانی که 
درگیری ها شدت گرفت پلیس یونان 
شروع به تیراندازی کرد که فکر کنم 

۴-۵ نفر کشته شدند.«
خبرها هــم حاکی از آن اســت که 
روزهای گذشته چهار پناهجو از جمله 
یک کودک به ضــرب گلوله پلیس 

یونان جان خود را از دست داده اند.
»میالد« درباره اینکه آیا کسی توانسته 
از مرز عبــور کند یا نه می گوید: »ما 
فقط شنیده ایم آنهایی که بلد بودند 
توانسته اند از مرز عبور کنند. سه چهار 
نفری را که دیدیم گفتند همه وسایل 
و گوشی را تحویل داده اند و خودشان 
را به قطار رساندند تا از طریق یونان به 

کشورهای دیگر اروپایی برسند.«
 فعال هنوز راه برگشت برای آنها تقریبا 
باز است. هنوز اتوبوس هایی در ادیرنه 
وجــود دارد که آنها را به اســتانبول 
برســاند ولی پلیس ترکیه بعضی ها 
را تهدید کرده است که اگر برگردند 
دیپورت می شوند و دیگر نمی توانند 

در ترکیه بمانند.
در انتها وقتی از میالد پرســیدیم که 
آیا امیدوار اســت درها باز شود یا نه، 
گفت: »ما امیدوار نیستیم، یقین داریم 
که این درها باز می شود و ما به اروپا 
می رویم. اگر یقین نداشتیم االن هنوز 

اینجا نبودیم.«
از سوی دیگر اما دولت یونان سخت 
ایستاده اســت که اجازه رسیدن به 
رویــای اروپا را به آنها ندهد. یونانیان 
معتقدنــد مرزهای یونــان مرزهای 
اروپاســت و بایــد به شــدت از آن 
محافظت شود. طی روزهای گذشته 
۴۵ مهاجر را به دلیل ورود غیرقانونی 

به یونان بازداشت شدند.
 گفته می شود که پس از ایستادگی 
ورود  مقابــل  در  یونــان  ســخت 
پناهجویان به خاک این کشــور یک 
افسر اردوی یونان در نزدیکی گذرگاه 
مرزی کاســتانی گفته است: »امروز 
فقط چند تالش محدود برای عبور از 
مرز وجود داشت. امیدواریم که آن ها 

پیام را گرفته باشند.«

سازمان ملل: مهاجرانی که به شکل غیرمتعارف وارد مرزهای اتحادیه اروپا می شوند 
نباید به خاطر تصمیمات سیاسیون  »مجازات« شوند

و زمین نمناک کــه در طول روز، از 
باران خیس می شود، تشکشان شده 
است. حتی بیم آن می رود که شاید 
پس از توافقات بین ترکیه و اتحادیه 
اروپا و همین طور مشــخص شــدن 
سرنوشــت »ادلب« در همین مکان، 
میــان دو دروازه ترکیه و یونان، برای 

این پناه جویان کمپی دایر شود.
بــه نظر می رســد که این گــروه از 
پناه جویان تا مشخص نشدن وضعیت 
ســوریه و توافقات ترکیه در همین 
منطقه نگهداری شــوند. بســیاری 
از آن ها مشــکالت قانونــی دارند و 
ممکن اســت با بررســی مدارکشان 
به کمپ های دیپورت منتقل شوند. 
چشم انداز روشــنی همچنان وجود 

ندارد.
از ســوی دیگر، قایق ها همچنان به 
سمت جزایر یونان در حرکت هستند. 
ســه جزیره نزدیک به ترکیه یعنی 
»لس بوس«، »ساموس« و »خیوس« 
که از قبل کمپ های پرازدحامشــان 
دایــر بود، حاال بــا ورود ده ها مهاجر 
به شــکل روزانه مواجه شده اند. طی 
روزهای گذشته بسیاری از شهروندان 
این جزایر به کمک پلیس های یونانی 
آمده انــد و جلــوی ورود پناه جویان 
ایســتاده اند. گفته شــده که چندین 

مهاجر هم مورد ضرب و شــتم افراد 
محلی قرار گرفته اند.

دولــت یونان ماه ها اســت که وعده 
می دهد کمپ پرازدحــام »موریا« را 
تعطیــل خواهد کرد و بــه جای آن 
مراکز سربســته ای دایر می کند که 
رسیدگی به امور پناهندگان را تسهیل 
خواهد کرد. حاال از روز ســوم مارس، 
کشتی های بزرگی در ساحل جزیره 
»لس بــوس« پهلو می گیرند و صدها 
پناه جو را به آتــن و خاک اصلی این 
کشــور منتقل می کنند. در روز سوم 
مارس، صدهــا مهاجر از جنگل های 
اطــراف موریا جمع آوری شــدند و 
بســیاری هم که در کمپ بودند، با 
تهیــه بلیتی ۵۰ یورویــی، از جزیره 

خالص شدند.
تا درنهایت، امور پناه جویی ســازمان 
ملــل در کمپ »موریــا« اعالم کرد 
که تنها پناه جویانی می توانند به آتن 
بروند که مجوز داشــته باشند. طبق 
توافقات اتحادیه اروپا و ترکیه از سال 
۲۰۱۶ امور پناه جویی مهاجرانی که 
به جزایر می رســند، در همان جزیره 
بررسی می شود و اگر پناهندگی شان 
موردقبول قرار بگیرد، مجوز خروج از 
جزیره دریافت خواهند کرد. در غیر 
این صورت، به کشور ترکیه دیپورت 

می شوند. طبق همین توافق، اتحادیه 
اروپا موظف اســت که از پناه جویان 
ترکیه، مهاجر جذب کند. مســاله ای 
که به گفته مقامــات ترکیه، تاکنون 

به درستی عملی نشده است.
ترکیــه می گوید میزبان پنج میلیون 
پناه جو اســت و حــاال بــا افزایش 
درگیری هــای نظامــی در »ادلب« 
ســوریه، می ترســد که بــر تعداد 
پناه جویان اضافه شــود. دست کم ۳ 
میلیون و ۷۰۰ هزار پناه جو در ترکیه، 
سوری هستند. بقیه افغانستانی، ایرانی، 
پاکســتانی یا ملیت های دیگر دارند. 
درگیری ها در سوریه همچنان ادامه 
دارد و اتحادیه اروپا هم که به صراحت 
اعالم کرد حاضر بــه »باج دهی« به 
ترکیه نیســت. در میان زندگی ده ها 
هزار پناه جو چه در مرز زمینی میان 
ترکیــه و ایران، چه در خاک ترکیه و 
یونان، نامشخص و ناامن، ادامه دارد. 
این واقعه بلکه بیدارباشی برای اتحادیه 
اروپا باشــد که به گفته سازمان ملل، 
بایستی در سیاست های خود درباره 
پناه جویــان، تجدیدنظر کند. اگرچه 
نشانه ها در ســال های اخیر حاکی از 
سخت گیری بیشتر علیه پناه جویان و 

مهاجران است.
آیدا قجر )ایران وایر(
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دستور وزارت علوم ایران برای تشکیل 
کمیته »خودکشی« در دانشگاه ها

رادیو فردا- یک مقام دانشگاه عالمه 
طباطبایــی از دســتور وزارت علوم، 
تحقیقــات و فناوری برای تشــکیل 
کمیته »خودکشــی« در دانشگاه ها 

خبر داد.
به گزارش روز چهارشنبه ۱۴ اسفند 
خبرگزاری ایســنا، غالمرضا لطیفی، 
معاون دانشــجویی دانشــگاه عالمه 
طباطبایــی گفتــه که پیــرو ابالغ 
دستورالعمل وزارت علوم، این کمیته 
در معاونت دانشجویی دانشگاه عالمه 

نیز تشکیل شده است.
آن طور که وی عنــوان کرده، هدف 
از تشــکیل این کمیته، پیشــگیری 
از »رفتارهــای پرخطر« و همچنین 

»خودکشی« در دانشگاه ها است.
معاون دانشــجویی دانشــگاه عالمه 
»شــایع ترین  دربــاره  طباطبایــی 
رفتارهای پرخطــر«، به مصرف مواد 
مخدر و استعمال دخانیات اشاره کرد 

و گفت با این موارد برخورد می شود.
لطیفی به دانشــجویانی که »بدون 
توجه به مقررات«، مواد مخدر مصرف 
می کنند یا سیگار می کشند هشدار 
داد: »اگر ثابت شــود که دانشجویی 
اعتیــاد دارد بر اســاس رای کمیته 
انضباطی از داشــتن خوابگاه محروم 

خواهد شد«.
از میزان خودکشــی دانشجویان در 
ایران آمار دقیقی در دست نیست، اما 
گزارش هایی از خودکشی برخی از آنها 

در رسانه ها منتشر شده است.
یکی از آخرین مواردی که به رسانه ها 
کشــیده شــد، گزارش هایی بود که 
آذرماه سال ۹۸ منتشر شد. بر اساس 
این گزارش ها، چهار دانشجوی دختر 
و پســر دانشگاه های شهید چمران و 
جندی شــاپور اهواز طی دو هفته به 

صورت »مشکوک« جان باختند.
اگرچه اطالع رســانی در مورد علت 
مرگ این دانشــجویان دختر و پسر 
به صورت مشــخص اعالم نشد، اما 
گزارش هــای تائیدنشــده حاکی از 

»خودکشی« آنها بود.
وب ســایت مشــرق نیوز در سال ۹۷ 
نوشته بود »شــرایط جامعه« باعث 
شــده که فکر خودکشــی در »تمام 

قشرها« رنگ بگیرد.
در این گزارش آمده است، در »شرایط 
اقتصادی و مشــکالت مالی که پایان 
ندارد، نه تنها افــرادی که بهره ای از 
سواد و دانش ندارند، بلکه دانشجویان 
و نخبــگان نیز به خودکشــی فکر 

می کنند«.

تداوم فشارها بر دانشجویان در ایران با وجود بحران کرونا
در میانــه ســال تحصیلی جاری 
و در پــی افزایش خطر شــیوع 
ویروس کرونــا در ایران، در حالی 
که دانشگاه ها در سراسر کشور به 
سرکوب  درآمده اند،  تعطیل  حالت 
فعاالن دانشجویی ادامه دارد. به نظر 
می رسد نهادهای امنیتی به دنبال 
اعالم تعطیلی دانشــگاه ها، قصد 
دارند با اســتفاده از فرصت پیش 
آمده، فشارها بر جنبش دانشجویی 

را بیشتر کنند.

رادیو زمانه- تنها چند روز پس از اعالم 
تعطیلی دانشگاه های کشور، دست کم 
سه فعال دانشجویی از سوی نیروهای 

امنیتی بازداشت شدند.
فعاالن  از  علی بخشــی،  امیرحسین 
دانشجویی دانشگاه امیرکبیر تهران در 
تاریخ چهارم اسفند از سوی نیروهای 
امنیتی بازداشــت شد. او عضو سابق 
شورای احیای انجمن های دانشجویی 
دانشــجویان  اســالمی  انجمــن  و 

ترقی خواه دانشگاه امیرکبیر است.
علی بخشــی پس از اتمــام مراحل 
بازجویــی و تکمیــل پرونــده، روز 
سه شنبه ۱۳ اسفند ماه با تودیع وثیقه 
سنگین به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان از 

زندان اوین آزاد شد.
علــی حقیقت جوان، یکــی دیگر از 
فعاالن دانشــجویی دانشــگاه علم و 
صنعت است که درست پس از اعالم 
تعطیلی دانشــگاه ها به دلیل شیوع 
ویروس کرونا از سوی نیروهای امنیتی 
بازداشت و ۹ روز بعد یعنی ۱۳ اسفند 
ماه، با صدور وثیقه نیم میلیارد تومانی 

آزاد شد.
همزمان با بازداشــت ایــن دو فعال 
دانشــجویی، ضیاء نبوی، دانشجوی 
کارشناســی ارشد دانشــگاه عالمه 
طباطبایی و فعال با سابقه دانشجویی 
هم از سوی نیروهای امنیتی بازداشت 

شد.
پس از بازداشت این فعال دانشجویی، 
اخباری مبنی بر وخامت حال جسمی 
او منتشــر شــد که حاکی از تحت 
مراقبــت قرار گرفتنــش در بهداری 
زندان به دلیل احتمال ابتال به ویروس 

کرونا بود.
این فعال سیاســی اما در تماس های 
بعدی که با خانواده خــود، از بهبود 
حال و منفی بودن تســت کرونایش 

خبر داد. او روز ۱۲ اسفند آزاد شد.
پیش از این دانشجویان در بازداشت، 
بهــاره هدایت، فعال دانشــجویی، با 
تودیع وثیقــه ۲۰۰ میلیون تومانی 
موقتا از زندان قرچک ورامین آزاد شد.

هدایت، روز دوشنبه ۲۱ بهمن ، در پی 
تماس تلفنی حراست دانشگاه تهران 
و مراجعه به ســاختمان حراست، به 
دســت ماموران لباس شخصی مورد 

ضرب و شــتم قرار گرفته و بازداشت 
شــده بود. یک هفتــه بعد، وضعیت 
جسمی او که اعتصاب غذا کرده بود، 

وخیم گزارش شد.
هدایت پیــش از این و در دهه ۸۰ و 
زمانی که عضو شورای مرکزی دفتر 
تحکیم وحدت بود، بارها بازداشــت 
و احضــار شــده بــود. او در جریان 
اعتراض ها به نتیجه انتخابات جنجال 
برانگیز ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ 
نیز دستگیر و با حکم دادگاه انقالب 
تهران به مدت شش سال و نیم زندانی 
بود. این فعال سیاسی سه سال پیش و 
پس از تجمیع برخی حکم های صادر 
شده از سوی دادگاه انقالب در تاریخ 

۱۴ شهریور ۱۳۹۵ آزاد شد.
عالوه بر بهاره هدایت اما دو دانشجوی 
دیگــر دانشــگاه تهران بــه نام های 
امیرمحمد شــریفی و معین زارعیان 
هم از مقابــل خوابگاه دانشــجویی 
بازداشت شدند و برایشان در دادسرای 

اوین پرونده باز شد.
اتهام این دانشــجویان شــرکت در 
تجمع هــای آبان  ماه در دانشــگاه و 
»طرح شعارهای تند و ساختارشکنانه« 

اعالم شد.
در خبری دیگر و در سایه  بحران شیوع 
کرونا که منجر به تعطیلی دانشگاه ها 
شده است، روز هفتم اسفند ماه، ملیکا 
روزنامه نگاری  دانشــجوی  قراگوزلو، 
دانشــگاه عالمه طباطبایــی و دبیر 
انجمن اسالمی دانشــکده ارتباطات 
این دانشگاه که در جریان اعتراضات 
آبان ۹۸ به همراه یک دانشجوی دیگر 
دانشگاه عالمه دستگیر و روز ۱۰ آذر 
با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل 
دادرسی از زندان اوین آزاد شده بود، 
بر اساس رأی دادگاه به تحمل شش 

ماه حبس تعزیری محکوم شد.
از سوی دیگر لیال حسین زاده، دبیر 
شــورای صنفی دانشجویان دانشگاه 

تهران که هم اکنون در حال ســپری 
کردن دوران محکومیــت ۳۰ ماهه 
خود در بند زنان زندان اوین اســت، 
همچنان از اعزام به مرخصی محروم 

مانده است.
این در حالی ســت که غالمحســین 
اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه روز 
سه شنبه ۱۳ اسفند در مورد وضعیت 
سالمتی برخی زندانیان سیاسی اعالم 
کرد که در تامین بهداشت و سالمت 
زندانیــان، اقدامات بســیار خوبی با 
همکاری وزارت بهداشت انجام شده 

است.
همچنین ابراهیم رئیسی، رئیس قوه 
قضاییه روز ۱۰ اســفند در پی شیوع 
کرونا در ایــران و نگرانی ها در مورد 
جــان زندانیان، در بخشــنامه ای به 
تمامی قضات و دادسراها و دادگاه ها 
دستور داد بر اســاس »مفاد ارفاقی 
مندرج در قانــون« به محکومان زیر 
پنج ســال، مرخصی یا عفو مشروط 

داده شود.
با وجود این و با توجه به گزارش های 
رسیده مبنی بر شیوع ویروس کرونا 
در زندان ها، گرچه در بخشنامه رئیس 
قوه قضاییه به »کاهش ورود افراد به 
زندان ها« هم اشاره شــده، اما ادامه 
بازداشت ها و تحت پیگرد قرار دادن 
فعاالن دانشــجویی نشــان می دهد 
دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی در 
پی فرصت ایجاد شده پس از تعطیلی 
بیشتر  هرچه  ســرکوب  دانشگاه ها، 
فعاالن دانشــجویی را در دستور کار 

خود قرار داده اند.
افزایش فشارها بر فعاالن دانشجویی 
در حالی است که بر اساس ماده ۲۰ 
اعالمیه جهانی حقوق بشر، برگزاری 
و شــرکت در تجمعات اعتراضی نه 
تنها جرم محسوب نمی شود بلکه این 
مهم به  عنوان یکی از حقوق اساسی 

شهروندان به شمار می آید.

همچنین طبــق مــاده ۱۹ میثاق 
بین المللی حقوق مدنی و سیاســی، 
تمامی شهروندان از جمله دانشجویان 
از حق آزادی اندیشه و بیان برخوردار 

هستند.
اتهامات منتسب بر فعاالن دانشجویی 
در روزهای اخیر اما در مغایرت با مفاد 

اسناد حقوق بشر قرار دارد.
در ماه هــای اخیر و به ویــژه پس از 
اعتراضات آبان ماه و همچنین ماجرای 
ساقط شــدن هواپیمای مسافربری 
اوکراینی توسط پدافند موشکی سپاه 
پاســداران در روز ۱۸ دی  ماه، موج 
جدیدی از اعتراضات در دانشگاه های 
سراسر ایران آغاز شــد که به دنبال 
آن چندین فعال دانشجویی از جمله 
محمدامین حســینی، دبیر ســابق 
شورای صنفی دانشــگاه نوشیروانی 
بابل، محمد اســماعیلی، دانشجوی 
رشته عکاسی دانشگاه تهران، صالح 
دامپزشکی  دانشجوی رشته  غریبی، 
دانشگاه رازی کرمانشاه و نبی تردست، 
جامعه شناسی  رشــته  دانشــجوی 
دانشــگاه رازی کرمانشاه، بازداشت و 

تحت پیگرد قرار گرفتند.

عفو بین الملل: در اعتراضات آبان 
نیروهای امنیتی ۲۳ کودک را کشتند

دویچه وله- ســازمان عفو بین الملل 
در تازه ترین گــزارش خود که روز ۴ 
مارس منتشر شده است، می نویسد، 
به شــواهدی تازه ای در مورد کشتار 
شهروندان ایران در جریان اعتراضات 

آبانماه ۱۳۹۸ دست یافته است.
این سازمان حقوق بشری می گوید، 
بر پایه تحقیقات تازه ، دست کم ۲۳ 
کودک در جریــان این اعتراضات به 
دســت نیروهای امنیتی ایران کشته 

شده اند؛ ۲۲ پسر و یک دختر.
عفو بین الملل می نویسد، این کودکان 
نیروهای  غیرقانونی  اســتفاده ی  »با 

امنیتــی از ســالح های مرگبار علیه 
معترضان و رهگذران غیرمســلح«، 

کشته شده اند.
سن این کودکان بنا بر گزارش، بین 

۱۲ تا ۱۷ سال گزارش شده است.
این ســازمان حقوق بشری با استناد 
به »بررســی شــرح جراحات ها  در 
گواهی های فوت و جوازهای دفن در 
دست کم ۱۰ مورد و اطالعات منابع 
مؤثق« می نویســد، »مرگ کودکان 
در نتیجه ی شــلیک گلوله به سر یا 
سینه آن ها بوده و این نشان می دهد 
که نیروهای امنیتی به قصد کشتن 

شلیک کرده بودند.«
»خون ریزی«، »خردشدگی استخوان 
جمجمــه«، »خون ریــزی وســیع 
داخلی«، »پارگی قلب و ریه« از جمله 
صدماتی اســت کــه در گواهی های 

مرگ به آنها اشاره شده است.
پراکندگی جغرافیایی محل سکونت 
این ۲۳ کودک که به نوشــته ی عفو 
بین الملل در ۱۳ شــهر و ۶ استان در 
نقاط گوناگون ایران رخ داده اســت، 
نشــان از »دامنه ی گســترده ی آن 

سرکوب خونین« دارد.
فلیپ لوتر، مدیــر پژوهش ها و امور 
حقوقی خاورمیانه و شمال آفریقای 
عفو بین الملل از آشــکار شــدن هر 
چه بیشــتر »ابعاد هولناک استفاده 
غیرقانونی از سالح های مرگبار برای 
سرکوب اعتراضات« در ماه های اخیر 
سخن گفته است. لوتر این واقعیت که 
»اکثر موارد مرگ کودکان در روزهای 
دوم و ســوم اعتراضات« اتفاق افتاده 
را »گواه دیگری بر کشــتار وسیع و 
سریعی می داند که نیروهای امنیتی 
برای سرکوب کردن اعتراضات به هر 

قیمتی در ایران به راه انداختند.«
وی  بــا توجه به اینکــه »مقامات و 
مســئوالن حکومت ایــران از انجام 
تحقیقات مستقل و بی طرفانه و مؤثر 
ســرباز زده اند«، »ایجاد مکانیسمی 
تحقیقاتی برای رســیدگی به کشتار 
معترضان و رهگذران از جمله کودکان 
در آبانماه را از سوی  کشورهای عضو 
شورای حقوق بشر ســازمان ملل را 

ضروری« دانسته است.
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پدیده  »ضریح لیسی«
 در پی شیوع کرونا

زمانــی که ویروس کرونــا در ووهان 
چین دیده شد، شاید آخرین چیزی 
کــه ممکن بود به ذهن شــهروندان 
ایرانی برســد، نقش خرافات مذهبی 
در اشــاعه ی آن بود. مردم بیشتر از 
پروازهای ماهان بــه چین و حضور 
تاجران و توریست های چینی در ایران 
عصبانی و نگــران بودند حتی روزی 
که اولین بیمار در قم مشــاهده شد، 
تمامی بحث ها و نظرات پیرامون رفتار 
سیاســی حاکمیت بود. کمتر کسی 
باور می کرد حــدوداً یک هفته بعد، 
شــیعیان افراطی نظام والیت فقیه 
برای مبارزه با این ویروس خطرناک، 
برخالف تمــام کشــورهای درگیر، 
قرنطینه و خانه نشینی را رها کنند و 
به اجتماعات و اماکن مذهبی پناهنده 
شــوند. افراطیون مذهبی حتی پا را 
فراتر نهادند و عالوه بر برگزاری مراسم 
نماز جماعت و راه انداختن دسته های 
ســینه زنی و… به رفتار عجیب تری 

روی آوردند: »لیسیدن ضریح«!
اولین ویدئویی که منتشر شد چنین 
به نظر رســید جــوان کم عقلی قصد 
جلب  توجــه و احتماال شــهرت در 
فضای مجازی دارد اما در کمتر از چند 
ساعت نفرات دیگری نیز دیده شدند 
کــه در و دیوار و ضریح حرم حضرت 
معصومه و امام رضا را »می بوسیدند« 
و »می لیســیدند«. چنین کاری که 
بیشــتر به رفتاری اروتیک می ماند، 
پیــش از این هرگز در هیچ مراســم 
آیینی و مذهبی  ای دیده نشده، الاقل 
نگارنده تــا کنون با چنین صحنه ای 
در زندگی اش مواجه نشــده اســت. 
به نظر می رسد کمپینی در شبکه های 
اجتماعی با عنوان »لیسیدن ضریح« 

در حال شکل گیری است.
چنین رفتارهای عجیب و در شرایط 
کنونی کشور خطرناک، ثمره ی سال ها 
ترویج خرافاتی اســت که روحانیون 
وابسته به حاکمیت مبلغ اش بوده اند. 
حاال همین خرافــات دارد دامن گیر 
حاکمان جمهوری اسالمی می شود. 
ناآگاهانی که کورکورانه تابع دستورات 
آیات عظام و ولی فقیه بودند، امروز به 
ناقالن بیماری به مراجع تقلید خود 
شده اند. از آن جایی که اکثر مسئوالن 
جمهوری اســالمی مرتب به »قم« 
رفت وآمد دارند و با علما و روحانیون 
این شــهر مالقات های بعضا هفتگی 
می کنند، همگــی در معرض ابتال به 
کرونا قرار گرفته اند. تعدادی از ایشان 
و خانواده هاشان به این ویروس جدید 

مبتال شده و حتی درگذشته اند.
نگاهی به نظــرات و فتاوای متضادی 
که در این مــدت از طرف روحانیون 
و حکومت منتشر شــده، ما را با این 
واقعیت مواجــه می کند که حاکمان 
برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس 
کرونا دچار اختالف نظر و مشــکالت 
عدیده ای شــده اند. بیــش از چهل 
سال اســت نظام جمهوری اسالمی 
تکیه بر زیارت و توســل به قبور ائمه 
و امام زادگان دارد. رهبران و مسئوالن 
جمهوری اسالمی سال ها کوشیده اند 
بگویند حرم امامان و امام زادگان منبع 
فیــض و درمان بیماری های روحی و 
جسمی است، حال چگونه می توانند 
به مریدان و مقلدان شان بگویند این 
اماکن »دارالشــفاء« نیستند و اتفاقا 
می توانند عامل شیوع بیشتر ویروس 

شوند.
در این سال ها حاکمیت ایران متکلم 
وحــده بوده و اجــازه ی بیان نظر به 
مخالفان مذهب  و حتی دگراندیشان 

متدینی که به اسالم مومن اند، را نداده 
اســت. یک نفس و با اراده ای پوالدین 
از اهمیت زیــارت قبور بزرگان دینی 
گفتــه و برای اثبات ســخنان اش به 
کتب مشــکوکی مانند بحــار االنوار 
و اصول کافی و… تکیه زده اســت. 
کتاب هایی که اکثر مطالب شــان با 
رویدادهای تاریخی و اســتدالل های 
منطقی و عقالنی منافــات دارد. در 
همین بحار االنوار احادیثی درباره ی 
اهمیت شــهر قم وجــود دارد، مثال 
در یکی از آن ها از قول امام هشــتم 
شیعیان چنین آمده است: »هنگامی 
که فتنه ها همه ی شهرها را فرا گیرد، 
به قــم و اطراف آن پناه ببرید که بال 
از قم دفع شده اســت.«]۱[ ویروس 
کرونا، نه مرز می شناسد نه ایدئولوژی 
و برخالف احادیث کتب شیعه، اتفاقا 
از قم، مهم ترین شهر پرورش دهنده ی 
روحانیون ایران، حرکتش را آغاز کرده 

است.
بیم خنثی شدن سال ها تبلیغ عقاید 
افراطی مذهبی باعث شــده با نوعی 
سردرگمی و اختالف نظر شدید بین 
مســئوالن و روحانیون شیعه مواجه 
باشــیم. از طرفی دولت اصــرار دارد 
مردم از ســفر و شــرکت در هر نوع 
مکان، چه مذهبی و چه غیرمذهبی، 
پرتردد پرهیز کننــد )که توصیه ای 
عقالنی است( اما طرف دیگر مراجع 
دینی و روحانیونی هستند که با صدور 
بیانیه یا ارســال ویدیو به شبکه های 
مجازی مقلدان خود را به زیارت قبور 
دعوت می کنند و اصرار دارند کسی با 

زیارت مثال قبر امام هشــتم که »دار 
الشفاء« است، بیمار نمی شود. همین 
افراطیون هســتند که مانع تعطیلی 
اماکــن مذهبی شــده اند. علی رغم 
وضعیت بحرانی کشور، هنوز درهای 
امامزاده ها و حرم امــام رضا به روی 
زائران گشوده اســت و زائران آزادانه 
به زیارت می روند ســپس در شهرها 
می گردنــد و باعث انتقال بیماری به 

دیگر شهروندان می شوند.
اســالمی  جمهوری  حاکمــان  چرا 
نمی توانند یا نمی خواهند جلوی این 
رفتارهای خطرنــاک را بگیرند؟ چرا 
کسانی که با چنین رفتارهایی اصرار 
بــر بحرانی تر کردن اوضــاع دارند را 
دستگیر نمی کنند؟ چرا هیچ تالشی 
برای قرنطینه کردن قم نشــد یا اگر 
هم شد موفق آمیز نبود ؟ پاسخ روشن 
است: »مبلغان و کاســبان خرافات 
مذهبی حاضر نیستند منافع اقتصادی 

و سیاسی خود را به خطر بیاندازند«.
کســانی که امروز کمپین »لیسیدن 
و بوســیدن ضریح« راه انداخته اند یا 
هنوز  کارشناسان  علی رغم هشــدار 
اصــرار به برگــزاری نمــاز جماعت 

و مراســم ســینه زنی در حرم هــا و 
هستند  همان هایی  دارند،  خیابان ها 
کــه در مواقعــی مانند آبــان ۹۸ با 
اشاره ی روحانیون حاکم بر ایران، به 
خیابان ها می آیند و با »شور حسینی« 
شــهروندان را می زنند و می کشند و 
سرکوب می کنند. روحانیون حاکم بر 
ایران از وجود چنین افرادی همیشه 
سود برده اند. جوانی که امروز خود را 
بــه در و دیوار حرم حضرت معصومه 
می مالد و از خود تصویر می گیرد، پیرو 
جوانان گشــت ثاراهلل دهه ی شصت 
است. حتی پوشش و گویش شان نیز 

تغییر چندانی نکرده است.
این جوانان ناآگاه افراطی از دینی که 
به آن معتقد هستند چیزی نمی دانند، 
مقلدند و از مرجع شان تقلید می کنند. 
روحانیــون به آن هــا گفته اند واجب 
دینی است مرجع تقلید داشته باشید 
و هرچه او گفــت باید اطاعت و اجرا 
کنید حتی اگر خالف دین باشد هم 
اشــکال ندارد زیرا گناهش بر گردن 
مرجع تان خواهد بــود. با این روش 
علی رغم شــعارهایی کــه می دهند، 
هر نوع انگیزه ی مطالعــه و مداقه و 

تحقیــق را در مریدان شــان از بین 
می برند. مراجع تقلید به مقلدان شان 
آموخته اند راه نجات یکی است و آن 
هم شیعه ی اثنی عشری بودن است 
و بــس! باید مرید امامــان معصوم و 
امام زمان و نایب بــر حق اش، آقای 
خامنه ای، باشــید وگرنــه به جهنم 
خواهید رفت. آن چه مقلدان مراجع 
آموخته اند این است: »به جز چند ده 
میلیون شیعه، بقیه ی مردمان جهان 
گمراه و جهنمی اند.« بدیهی اســت 
کســی که ملجا و پناهــی جز قبور 
امامان و امام زادگان ندارد، با تعصب و 
خشم هر کاری می کند تا ثابت کند 
حرم امامش، بهشت اش، فاقد هرگونه 

بال و بیماری است.
بر کسی پوشــیده نیست جمهوری 
اســالمی ایران برای اثبات حقانیت 
شــیعه ی مد نظــر والیــت فقیه و 
گسترش آن در سراسر سرزمین های 
اســالمی بســیار کوشــیده است، 
کاری که به نوعــی دیگر مریدان ابن 
تیمیه]۲[ و محمد بن عبد الوهاب]۳[ 
در حکومت وهابی عربستان سعودی 
به آن مشــغول اند. حکومت ایران که 
مدعی اجرای صحیح ســنت نبوی و 
شــیوه ی حکومت علی بن ابیطالب 
است در کشوری که تعداد کثیری از 
مردم نیازمند و گرفتارند، مبالغ کالنی 
صرف تبلیغات مذهبی و ساختن بقاع 
افراطی  متبرکه می کنــد. روحانیت 
شــیعه چنین هزینه هایی را واجب 
می داند و به عنــوان یک امر ضروری 
بــه آن می نگــرد. جمهوری  دینی 
اســالمی ای کــه برای رســیدن به 
خواسته ی خود با تمام توان از همه ی 
رســانه هایش زیارت قبــور و تحت 
حمایت اهل بیت قرارگرفتن را تبلیغ و 
با برگزاری مراسم عزاداری و سینه زنی 
مردم متدین را تهییج کرده اســت، 
حال چگونه می تواند بگوید به خاطر 
عدم شیوع کرونا در منزل هاتان بمانید 
و به زیارت نرویــد؟ حاکمیت ایران 
حاضر اســت عده ای کثیری به این 
بیماری مبتال شوند اما خدشه ای به 
عقاید مریدان اش وارد نشود، چرا که 

به آن ها نیاز دارد.
اما بخش شــگفت انگیز این اطاعت 
کورکورانه ی مقلدان این جاســت که 
نمی دانند آن چه روحانیت شــیعه به 
آن اصرار دارد معموال بر خالف نظرات 
صریح قرآن است. بر هیچ مسلمانی 
پوشیده نیست شعار پیامبر اسالم از 
همان روزهای ابتدای بعثت مبارزه با 
شرک بود. دیده شده بعضی از مردم 
گمان  می کنند مشــرکان مکه بت ها 
را می پرســتیدند و به خدا اعتقادی 
نداشــتند اما چنین تصوری اشتباه 
اســت، آن ها به خدا ایمان داشــتند 
ولی بت ها را شــریک او در مدیریت 
و اداره ی امــور جهان می دانســتند. 
مشــرکان برای بت های خود نذورات 
می دادند و قربانی می کردند، با طال و 
چیزهای دیگر آن ها را می آراستند و 
محل قرارگرفتن شان را مقدس و ویژه 
علی زمانی )رادیو زمانه(می دانســتند. از بت ها می خواستند 

نزد خداوند آن ها را شــفاعت  کنند تا 
مشکالت شان حل شود یا فالن بیمار 
شــفا پیدا کند. آیا امروزه شــیعیان 
افراطــی آموزش دیــده ی جمهوری 
اســالمی و روحانیت شــیعه همین 
رفتــار را  با حرم و مدفــن امامان و 
امام زادگان نمی کنند؟  این در حالی 
است که قرآن زیارت قبور و گفت وگو 
با مردگان را نادرســت می داند. مثال 
در ســوره ی تکاثر چنین می خوانیم: 
»افزون طلبی شما را به خود مشغول 
داشته اســت، تا آن جا که به زیارت 

قبرها رفتید«]۴[.
هرچند توهین به مقدســات دیگران 
کاری نادرست و ناپسند است )مانند 
رفتار ناشایستی که حکومت عربستان 
سعودی با قبور ائمه ی شیعه در بقیع 
کرد( اما این  دلیلی برای قداست قبر و 
صحیح بودن زیارت و توسل جستن به 
آن نمی شود. اساساً درخواست کردن 
از اموات کاری اشــتباه و غیرعقالنی 
اســت حتی قرآن نیــز چنین کاری 
را صحیــح نمی دانــد: »اگــر آن ها 
)مردگان( را بخوانید صدای شــما را 
نمی شنوند و اگر هم بشنوند به شما 
پاسخ نمی گویند و روز قیامت شرک 
شــما را منکر می شوند، و هیچ کس 
مانند )خداونــد آگاه و( خبیر تو را با 
خبر نمی ســازد.«]۵[  با این حال در 
منابع شــیعه )مانند وسائل الشیعه، 
اصول کافی، بحار األنوار و…( احادیث 
بسیاری دیده می شود که زیارت قبور 
بزرگان دین و خصوصاً ائمه را مستحب 
مؤکــد و گاهی برتــر از انجام بعضی 
واجبات دینــی و همین طور موجب 
بخشایش یک باره ی گناهان می داند، 
مانند ایــن حدیث که از قــول امام 
ششم شیعیان نقل می کنند: »به خدا 
سوگند اگر شما را از فضیلت زیارت او 
)امام حسین( باخبر می کردم، حج را 

رها می کردید…]۶[«.
جمهوری اســالمی همیشه کسانی 
که تناقض هــای رفتاری شــیعه ی 
افراطی با دســتورات قرآن را مطرح 
کرده اند به وهابی گری متهم نموده و 
زندانی و گاهی به مرگ محکوم کرده 
اســت. این رفتار خشن روحانیون با 
منتقدان به خاطــر منافع اقتصادی و 
سیاســی قابل توجهی که در ترویج 
خرافه و امام و امام زاده پرستی دارند، 
قابل درک است اما اعتراض های آبان 
۹۸، دی ۹۶، خرداد ۸۸ و… رشــد 
نگران کننده ی فقر و بیکاری، باالرفتن 
آمار طالق به خاطر مشکالت اقتصادی 
و صدها گرفتاری دیگر، زنگ هشداری 
برای مسئوالن حکومت ایران است تا 
الاقل بــرای حفظ قدرت شــان هم 
شــده، به جای برخوردهای امنیتی با 
منتقدین، کمی از مواضع ایدئولوژیک 
خــود عقب بنشــینند، تبلیغ عقاید 
خرافی و اجرای نمایش های عجیب 
مذهبی را تعطیل کنند و به جایش به 
مسئولیت اصلی شان که اداره ی کشور 

ایران است، بپردازند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یادداشت ها و منابع:

]۱[. بحاراألنوار ج ۵۷
]۲[. از علمــای اهل ســنت در قرن 
هشــتم ه. ق که مبانی اندیشــه ی 

سلفی گری را بنیان گذاشت.
]۳[. از علمــای اهل ســنت در قرن 
دوازده و سیزده ه. ق، وی با توجه به 
اندیشه های ابن تیمیه دیدگاه جدیدی 
را در مذهــب حنبلی مطرح کرد که 
بعدها نزد مسلمانان به وهابیت مشهور 

شد.
]۴[. التکاثر/۱، ۲

]۵[. فاطر/ ۱۴
]۶[. وسائل الشیعه، ج ۱۴

کمبود مواد ضدعفونی کننده و کاالهای تقلبی در بازار
 زیر سایه نگاه شرعی نظام به »الکل«

کیهان لندن- نگاه شرعی جمهوری 
اســالمی به »الکل« و جلوگیری از 
واردات الکل سفید به کشور نیز این 
روزها به یاری گسترش شیوع ُکرونا 

در ایران آمده است.
در پی شــیوع ویروس ُکرونا در ایران 
تقاضا برای مواد ضدعفونی به شدت 
افزایش پیدا کــرد و عدم پیش بینی 
دولت موجب کمبود و نایاب شــدن 
مواد ضدعفونی  کننده شــد. اکنون 
دولت از تولیدکنندگان مواد بهداشتی 
خواســته تولید مــواد ضدعفونی  را 

افزایش دهند.
تولیدکنندگان از نبود الکل ســفید 
شــکایت دارند و گفته می شــود که 
جمهوری اســالمی به دلیل »مسائل 
شــرعی« اجازه واردات الکل سفید را 
نداده اســت. از سوی دیگر بازار مواد 
ضدعفونی و ژل های شستشوی تقلبی 
داغ شده و سالمت مردم در این رابطه 

نیز به خطر افتاده است.
بر اساس گزارش ها تا پیش از شیوع 
این ویروس، کارخانه های تولیدکننده 
مواد شــوینده و ضدعفونی با وجود 
صادرات به عراق، افغانستان و بازار ۸۰ 
میلیونی داخل با ۳۰ درصد ظرفیت 
خود فعال بودند اما اکنون که نزدیک 
به دو هفته از اعالم رســمی شــیوع 
ویروس ُکرونا گذشته، این واحدهای 
تولیدی نتوانستند با وجود راه اندازی 
خطوط تولید جدید نیاز بازار را تأمین 
کنند. این در حالیســت که مقامات 
دولتی اصرار دارند هیچ کمبودی برای 
تولید لوازم بهداشتی نظیر ماسک و 
مواد ضدعفونی وجــود ندارد. عباس 

تابش معــاون وزیر صنعــت، معدن 
و تجارت روز پنجشــنبه ۱۵ اسفند 
۱۳۹۸ گفته که میزان تولید و ذخایر 
الکل، ژل و مواد ضد عفونی در کشور، 
به حد کافی و جوابگوی نیازها است و 
برای تأمین ماسک با واردات مشکل را 

حل می کنیم.
مســعود کمبرانی رئیس پژوهشکده 
توســعه صنایــع شــیمیایی جهاد 
دانشگاهی روز گذشــته گفت: »در 
روزهــای اخیر، روزانــه یک تن مواد 
ضدعفونی کننده در پژوهشکده توسعه 
صنایع شــمیایی جهاد دانشــگاهی 
تولید می شد، ولی با توجه به این که 
الکلی که در اختیار داشتیم تمام شد، 
مشغول رایزنی با سازمان های مختلف 
هستیم تا بتوانیم برای تولید این مواد 

الکل به دست آوریم.«
رئیس پژوهشــکده توســعه صنایع 
افزوده  دانشــگاهی  جهاد  شیمیایی 
که »اگر مــواد اولیه در اختیار جهاد 
دانشگاهی قرار بگیرد، می توانیم روزانه 
پنج الــی ۱۰ تن از این مواد را تولید 

کنیم.«
بــا اینهمه، کمبود مــواد ضدعفونی  
در فروشــگاه ها و ناتوانــی دولت در 
مدیریت توزیع این مواد موجب شده 
مردم برای تأمین نیاز خود به ســراغ 
فروشــندگان داروی قاچــاق بروند. 
خیابان ناصرخسرو تهران این روزها پر 
از مردمی اســت که برای خرید چند 
شیشه مواد ضدعفونی  از جمله الکل 
به مغازه ها و دستفروشــان مراجعه 

می کنند.
در این میان اما ابهاماتی درباره سالمت 

این مواد نیــز وجود دارد. دکتر فرزاد 
پیرویان معاون غذا و داروی دانشگاه 
علوم پزشکی »شهید بهشتی« هفته 
جاری دربــاره توزیع الکل متانول به 
جای مواد ضدعفونی و همچنین مواد 

مصرفی تقلبی در بازار هشدار داد.
به گفته فرزاد پیرویان بر اساس اعالم 
سازمان بهداشت جهانی، ضدعفونی 
کننده های دست و ابزار بر پایه الکل 
۷۰ درصــد در اولویت اســت که در 
ایران ضدعفونی کننده های متنوعی 
با درصدهای مختلف وجود دارد که 
همگی پروانه وزارت بهداشت را دارند.

فرزاد پیرویان اما با هشدار نسبت به 
توزیــع الکل متانول یا الکل چوب به 
عنوان الکل ضدعفونی کننده در برخی 
مراکز و مغازه ها، گفته اســت: »مردم 
باید آگاه باشند که این محصوالت نه 
تنها اثربخشی نداشته و  موارد مصرف 
دیگری دارند،  بلکه در صورت جذب 
پوستی و یا اشتباها مصرف خوراکی،   
بسیار خطرناک بوده و قطعا عوارض 
بسیار سنگینی مانند کوری و عوارض 
شدید کبدی به دنبال خواهد داشت.«
مهــدی طاهــری رئیــس اتحادیه 
فروشــندگان مــواد شــیمیایی به 
خبرگــزاری ایلنا گفنته اســت که 
»اگر وزارت بهداشــت به مــا اجازه 
بدهد کــه ایزوپروپیل الــکل را وارد 
کنیــم، می توانیــم آنها را بــه مواد 
ضدعفونی کننده تبدیل کنیم. اکنون 
یکی از همکاران ما ۲۰ کانتینر از این 
محصول در جبل علی امارات دارد اما 
چون قرنطینه هستیم هیچکسی آن 

را نمی آورد.«
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PERSIAN CULTURE AND ART INSTITUTE

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

موسـیقـی
کمانچه، ویلن: سعید فرج پوری

آواز: پرویز نزاکتی
تار، سه تار: علی رزمی

بربط: علی سجادی
سنتور: ساینا خالدی

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

پیانو: نیلوفر فرزندشاد
آکاردئون: سعید زرگری

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

ویلن کالسیک: علی عسگری

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

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

ِمافرهنگ

با سـپاس از همـراهـان همیشـگی خـانـه فـرهنـگ و هنـر ایـران

www . PersianEvents . ca مرکـز اطالع رسانی رویـدادهای فرهنـگی

کودکان و نوجوانان
مدرسه پارسی: مهناز صالحی

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

زبان
انگلیسی: یلدا احمدوند

فرانسه: سام زهره وندی

ادبیات و هنـرهای نمایشـی
داستان نویسی: محمد محمدعلی

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

عکاسی: نیما راهنما

هنـرهای تجسمـی
نقاشی آبرنگ، اکریلیک: محمدرضا آتشزاد

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

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

طراحی: حمیدرضا جدید
گرافیک: فرزان کرمانی نژاد

سرامیک: املیرا حبیب اله
مجسمه سازی: مجید شیخ اکبری

خوشنویسی: مسعود کریمایی

علوم پایه
ریاضی، فیزیک، کامپیوتر: دامون طهماسبی

شیمی: سهند طهماسبی
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NAVA 
ART CENTRE

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

فروش ساز  و لوازم  موسیقی

کالس هاي جدید نقاشی آبرنگ

زیر نظر
استاد آتشزاد 

Tel: 604-985- 6282 (NAVA)

1169 15th St W, North Vancouver, OFF PEMBERTON

SIMON FRASER UNIVERSITY

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

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

Speaker: Ali Ansari
University of St. Andrews 

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

This lecture is free and open to the public.

As seating is limited, reservations are recommended.

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

www.sfu.ca/history

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

Grant Farr (Middle East Media and Book Reviews)
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State in Iran in the modern era, with a 
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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

شیش درو بستی نمکی،
 یک درو نبستی نمکی!

بخش یازدهم

بسم اهلل الرحمن الرحیم. دیدن سردار شوراالسالم با آن هیکلی 
که بطور زایدالوصفی بزرگ بود و شکمی که مثل توپ بزرگی 
باال و پائین می پرید و کله کوچکی که در میان یونیفورم بزرگ 
خودنمائی می نمود، و شعر مهد کودکی که سردار ورجه ورجه 
کنان میخواند، خیلی برای اینجانبه تماشائی بود. سردار چنین 

میخواند:
-شیش درو بستی نمکی، یک درو نبستی نمکی.

سردار گویا ســالم اینجانبه را نشنید زیرا غرق خواندن شعر 
نمکی بود. این بار با صدای بلند سالم نمودیم:

-سالم عرض کردم سردار.
-شیش درو بستی نمکی، یک درو نبستی نمکی.

-شعر کودکستانی میخوانید سردار؟
سردار گرامی با حرف من به خود آمده و گفتند:

-ببخشید شما هستید؟ شرمنده حواسم نبود خواهر. خیر. شعر 
کودکستانی نیست، داشتم برای وزیر بهداشت شعر میخواندم.

-آقای سعید نمکی؟
-بعله. ایشان شیش تا درو بسته بود، ولی یک درو نبسته بود. 

کرونای صاحبمرده هم از آن در وارد شد.
-هواپیمائی ماهان؟

-آفرین. خوب حدس زدی.
-آخر من روزنامه نویس می باشم و در جریان میباشم سردار.

-شیش درو بستی سعیدی، یک درو نبستی نمکی.
-ولی سردار گرامی مگر پروازهای ماهان و رفت و برگشت به 

چین توسط سپاه انجام نشده؟
-من این حرفها سرم نمیشه. بنویسید که این وزیر بهداشت 
باید محاکمه و اعدام بشــه چونکه امامزاده ها تعطیل شده و 
مردمی که میخواستند بروند با خلوص نیت ضریح امامزاده ها 
را دست بکشند و ماچ کنند، االن پشت در اماکن مقدسه عالف 
شده اند. از آنطرف هم امامزاده های علیه السالم منتظر ماچ و 
بوسه زائرین هستند. اینطور ما زحمت میکشیم امامزاده تولید 
می کنیم، اینها می آیند به بهانه یک بیماری در دین و مذهب 

و اسالم و شریعت را تخته میکنند.
-جای بسی شرمندگی می باشد سردار.

-همیــن هفته یک امامزاده دوقلو قرار بــود در حومه تهران 
رونمائی بشــه که متوقف مونده. حاال چرا؟ چون یک مقدار 
خرابکار انتحاری برای سیاهنمائی، خودشونو به کرونا زده اند 

و از دنیا رفته اند.
-اینها را دشمن فرستاده بوده؟

-معلومه. ما با بازماندگان به شدت برخورد می کنیم.
-ولی یک عده هم بی گناه کشته شده اند.

-ُخب اونا خیال کنند سوار هواپیمای اوکراین بوده اند. اقالً االن 
یک ماه بیشتر زنده مانده اند.

-به این ترتیب شــما دارین از وزیر بهداشــت دفاع می کنید 
سردار؟

-نه خیر، اون که اعدامه.
ســردار دوباره مدتی ورجه ورجه نموده »هفت درو بســتی 

سعیدی، یک درو نبستس نمکی« خوانده، و افزود:
-حاال خوشبختانه یکی از روحانیون بزرگ آیت اهلل تبریزیان 

گفته مردم پنبه آغشته به روغن بنفشه بردارند و در ...
سردار رویش نمیشود بقیه اش را بگوید. میگویم:

-با من صریح باشــید سردار گرامی. من جزو خواهران گشت 
ثاراهلل هستم، خجالت نمیکشم.

-بعله، معذرت میخوام، فرموده »موقع خواب یک پنبه آغشته 
به روغن بنفشه بالنسبت در مقعد خود بگذارید.«

سردار می افزاید: روغن بنفشه از صدر اسالم مورد توجه بوده. 
شما اینترنت را که ســرچ کنید از حضرت صادق و حضرت 
امــام رضا خیلی راجع بهش هســت، در حالیکه اون زمان از 
کرونا خبری نبوده. امام رضا علیه الســالم می فرماید »ادهنوا 
بالبنفســنج فانه بارد فی الصیف و حار فی الشتاء« یعنی ای 
خواهران، برادران و فرزندان من، در هرکجا که هستید و به هر 
کجا که میروید لطفاً همیشه روغن بنفشه همراه داشته باشید 
و خود را با آن خوشبو کنید زیرا این روغنی است معجزه گر 
که مسلمین و مسلمات را در تابستان سرد و در زمستان گرم 
نگه میدارد و موجب ضدعفونی بدن نیز میشود و با ویتامین 

هایی که دارد برای پوست بدن مفید میباشد.
-ســردار این را خودتان ترجمه فرمودید یا مرحوم ذبیح اهلل 

منصوری؟
-خودم ترجمه کردم. خیلی هم سعی کردم فرمایشات آیت اهلل 

تبریزیان را به عربی برگردانم ولی متأسفانه موفق نشدم. یعنی 
یک جوری بی ادبی درمی آمد.

 -سردار گرامی، آیا این  دستورالعمل آیت اهلل تبریزیان از نظر 
شرعی »فتوا« حساب میشود؟

-فکر نمیکنم. یعنی نمیدانم درجه اجتهاد باالتنه و پائین تنه 
دارد یا خیر.

-ولی رهنمود زایدالوصفی نموده اند. آیا هیچ اثری در جامعه 
داشت؟

-بعله، بالفاصله روی قیمت پنبه اثر گذاشت.
-جدی؟

-جدی. یعنی نرخ پنبه شبانه رفت باال.
-چرا شبانه؟

-برای اینکه گفته مردم موقع خواب آن را بگذارند.
-نرخ روغن بنفشه چی؟

-اصالً گیر نمیاد. یعنی ما یک مقدار می خواســتیم برای یک 
شخصیتی که سالمتشان خیلی خیلی برای جامعه مهم بود، 
تمام بازار را از تولید کننده تا صادر کننده و وارد کننده زیر و 

رو کردیم، نشد که نشد.
-گیر نیاوردید.

-نه خوشبختانه!
-چرا خوشبختانه؟

-برای اینکه حاال اگر گیر میآمد کی جرأت داشت به عرض آن 
مقام محترم برساند که ....

صورت سردار بطور زایدالوصفی سرخ میشود و من موضوع را 
عوض می نمایم:

-راستی سردار گرامی، گفته میشه که علت بروز کرونا در قم، 
حضور هفتصد طلبه چینی در حــوزه علمیه قم بوده. طلبه 

چینی در قم برای چیست؟
-واهلل ما آورده بودیمشــون اســالم یاد بگیرند، غذا خوردن 
خودشونم یادشــون رفت. قبالً با چاپستیک غذا می خوردند. 

یعنی با این چوب درازا. ما بهش می گیم چوب-استیک.
-االن چه جوری می خورند؟

-االن مثل روحانیت مبارز ما. یعنی انگشــت شســت دست 
راست رو پایه پرگار می کنند، با چهار انگشت بقیه، ۸۸ درجه 
غذارو توی دوری می چرخونن، از چپ به راســت، در جهت 
عقربه های ساعت، در دو درجه بقیه جمعش میکنن، بعد با 

یک ضرب پرس میکنن غذارو توی حلقوم.
-یعنی کامالً اسالم آوردند؟

-البته جوان ترهاشون قرائت قرانشون خوب نیست که قراره 
بیت رهبری چند تا قاری کار کشته بفرسته براشون.

-هیچکدام از طــالب ما غذا خوردن با چوب-اســتیک یاد 
گرفتند؟

-آره، ولی بیچاره ها خیلی الغر شــدند. هفته ای چهل کیلو. 
مجبور شدیم چند روز ببندیمشون به ویتامین و کلسترول و 

کله پاچه. آبروی اسالم و مسلمین در خطر بود.
سردار شوراالسالم که از لحظه تشریح لقمه گرفتن پرگاری، 
دستش همچنان در جهت عقربه های ساعت َدَوران داشت، 
در این موقع به بهانه اینکه نمازش دیر شده، بطور زایدالوصفی 
مصاحبه را قطع نموده و به ســوی ناهارخانه پادگان رهسپار 

گردید. ..... )ادامه دارد(
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اساسنامه و کرونا، یاران مهدی تاج 
فیفا انتخابات فدراسیون ایران 

را باطل کرد
فدراسیون جهانی فوتبال در نامه ای 
خطاب به فدراســیون فوتبال ایران 
تاکید کرده اســت که اجازه برگزاری 
انتخابات ریاســت فدراسیون ایران را 

نخواهد داد.
هشتم دی ماه ســال ۱۳۹۸ بود که 
»مهدی تاج« از ریاســت فدراسیون 
فوتبال ایــران اســتعفا داد. او دلیل 
خروجش از اتاق ریاســت را »توصیه 
پزشکان« به دلیل بیماری های قلبی 

و دوری از استرس ها اعالم کرد.
در زمان خروج مهدی تاج از فدراسیون 
فوتبــال، ابهاماتــی در مــورد آینده 
وضعیت مالی فدراسیون ایران وجود 
نداشت. نخســت این که پرونده های 
بحث فساد مالی فدراسیون فوتبال در 
عقد قرارداد با شرکت های خریدار حق 
پخش مجازی فوتبال، ناپدید شــدن 
پاداش های فیفا، نامشــخص ماندن 
سرنوشــت درآمد آگهی محیطی در 
رقابت های لیگ و همین طور دستمزد 
کادر فنی ســابق تیم ملــی به کجا 
خواهد رسید. دومین مورد اما این  بود 
که مهدی تاج حتی در نبود خودش، 
اتفاقات داخل فدراســیون را چگونه 

مهندسی خواهد کرد.
دومیــن نگرانی خیلی زود خودش را 
نشان داد؛ انتخاب »دراگان اسکوچیچ« 
به عنوان ســرمربی تیم ملی در خانه 
»علی تاج« آقازاده رییس مســتعفی 
فدراســیون فوتبال را نخســتین بار 
خبرگزاری »مهر« رونمایی کرد. کمی 
بعد مشخص شــد که حتی بخشی 
از نام نویســی کاندیداها برای ریاست 
با توصیه های  فدراسیون فوتبال هم 
شــخصی مهدی تاج صورت گرفته 

است.
فدراســیون ایران اعالم کرده بود که 
انتخابات ریاســت فدراسیون فوتبال 
را روز ۲۵ اسفند برگزار خواهد کرد. 
برای عملی شدن این انتخابات و جمع 
شدن دوباره اعضای مجمع فدراسیون 
فوتبال، نیاز بود که فدراسیون جهانی 
فوتبال نه تنها در جریان قرار بگیرد که 

حتی برگزاری انتخابات را تایید کند.
اما هفته گذشــته فیفا در نامه ای به 
فدراسیون ایران اعالم کرد که با توجه 
به عدم اصالح اساســنامه و تا نهایی 
نشدن تصویب و ارســال آن به مقر 
فدراسیون جهانی، انتخابات فدراسیون 

ایران برگزار نخواهد شد.
نامه فیفا البته با واکنشــی از سوی 
فدراســیون ایــران هم همــراه بود. 
پنجشــنبه هفته گذشته فدراسیون 
فوتبــال ایــران در نامه ای رســمی 
خطاب به فیفا اعالم کرد که ایرادهای 
انتخاباتی  آیین نامــه  در  ذکرشــده 
فدراســیون وجود نــدارد. آیین نامه 
انتخاباتی نیز ترجمه و به فیفا ارسال 

شده است.
امــا ایرادهایی کــه فیفا بــه ایران 
اعالم کــرده بود چقدر جدی به نظر 
می رســید؟ به صورت نمونه، فیفا به 
نقــش »وزارت ورزش و جوانــان« 
به عنوان یک نهاد دولتی و حاکمیتی 
روی ســر فدراســیون فوتبال ایران 
اعتراض داشــت. ایران هم اعالم کرد 
کــه وزارت ورزش به عنوان حامی و 
پشتیبان فدراسیون فعالیت می کند 
و به هیچ عنوان نقش وزارت، دخالتی 

نیست.
درعین حال این تنها ایراد و مانع فیفا 
پیام یونسی پور )ایران وایر(برای برگزاری انتخابات فدراســیون 

فوتبال ایران نبود. فدراسیون جهانی 
هفته گذشــته ابتدا پرسید که »چرا 
اساسنامه اصالح شده ای که اوایل سال 
جاری با حضور نمایندگان فیفا تدوین 
شد، هنوز به تایید مجمع فدراسیون 

فوتبال ایران نرسیده است؟«
این که اساســنامه بــه تایید مجمع 
نرسیده بود، ایرادی است که به صورت 
مستقیم متوجه مهدی تاج و اعضای 
هیات رییسه مجمع فدراسیون فوتبال 
ایران می شود. چرا مهدی تاج حاضر 
نشد اصالح اساســنامه را در مجمع 

ارائه کند؟
جــواب ایــن ســوال را خبرگزاری 
تسنیم روز هفتم اسفندماه به صورت 
غیرمستقیم در گزارشی داد. در بخشی 
از این گــزارش می خوانیم: »پیش از 
ارسال نامه فیفا به ایران، در محافلی 
گفته می شد که فیفا قصد دارد جلوی 
انتخابات را بگیرد و به زودی نامه ای به 

فدراسیون ارسال می کند.«

این یعنی فدراسیون فوتبال ایران از 
مخالفت فیفا با برگــزاری انتخابات 
اطالع داشــت؛ اما چرا؟ چون مهدی 
تاج رییس مستعفی فدراسیون فوتبال 
ایران شــخصا از مدیران فدراسیون 
جهانی فوتبال درخواســت کرده بود 
فدراسیون  انتخابات  برگزاری  جلوی 
ایران را بگیرند. اســتداللش هم این 
بود؛ اساســنامه و اصالحاتش تایید 
نشــده اســت، وزارت ورزش در امور 
دخالت  ایــران  فوتبال  فدراســیون 

می کند.

فدراســیون جهانی فوتبال به ایران 
گفته است »چرا آیین نامه دقیقی برای 

اجرای انتخابات وجود ندارد؟«
ایــن یکی از همان مــواردی بود که 
باید در »اصالحات اساسنامه« انجام 
می شد و به تایید مجمع هم می رسید. 
اصالح شــد، اما مهدی تاج اجازه به 

تایید رسیدن آن در مجمع را نداد.
فیفا ســوال کــرده که »چرا شــما 
)فدراســیون فوتبال ایــران( کمیته 
انتخابات ندارید؟« این مورد هم اصالح 
شده بود اما تاییدش در اساسنامه به 

تعویق افتاد و هرگز انجام نشد.
فیفا از طرف ایرانــی ایراد گرفته که 
»کمیته اســتینافی مســتقل برای 
انتخابات در اساسنامه وجود ندارد.« 
این ســومین ایراد هم اصالح شد و 
مهدی تاج آن را به مجمع ارائه نکرد.

فیفا در مورد »نقش وزارت و چرایی 
دریافت کمک مالی« ســوال کرده و 
ایران آن را به مذاکرات شفاهی با فیفا 

موکول کرده بود.
امــا چرا مهــدی تاج بایــد تصویب 
اصالحات اساســنامه را بــه تعویق 
می انداخت. جواب این سوال در همان 
ادعای خبرگزاری تســنیم مســتتر 
شــده است؛ آقای تاج می خواست در 
زمان الزم، جلوی برگزاری انتخابات 
فدراسیون فوتبال را با دخالت مستقیم 

فیفا بگیرد.
فدراســیون جهانی فوتبــال در نامه 
نخست خود به ایران تاکید کرده است 
که تاکنون چهار بار در مورد تصویب 
اساســنامه در مجمع تذکر داده بود، 
اما موردتوجه قرار نگرفت. چه کسی 
باید به این موردتوجه می کرد؟ مهدی 
تاج؛ رییــس فدراســیون فوتبال و 
برگزارکننده مجمع فدراسیون فوتبال 

ایران.
چرا بایــد انتخابات به تعویق بیفتد؟ 
چون گزینه های موردنظر مهدی تاج 

از سوی کمیته بررسی صالحیت ها و 
همین طور نمایندگان وزارت ورزش، 
سازمان بازرسی و وزارت اطالعات رد 

صالحیت شده  یا خواهند شد.
یک زیرکی را می توان در رفتار رییس 
مستعفی فدراسیون فوتبال ایران دید. 
تمام موارد مورداشــاره فیفا در یک 
»متمم اساسنامه« فدراسیون گنجانده 

شده است.
به صورت نمونه، طبق ماده ۴ ضمیمه 
از متمم اساســنامه فدراسیون  الف 
فوتبال، »کمیته ای مرکب از دبیرکل، 
مسئول امور حقوقی فدراسیون و یک 
کارشــناس به انتخاب هیئت رئیسه 
فدراســیون، پــس از انقضای مهلت 
ثبت نــام تشــکیل و حداکثر ظرف 
مدت ۵ روز کاری اســامی افراد واجد 
شــرایط را به مراجع ذی صالح اعالم 

می نماید.«
این درســت همان کمیته انتخاباتی 
اســت که فیفا مدعی شــده وجود 
نــدارد. همین طــور طبق مــاده ۶ 
ضمیمه الف از متمم اساســنامه این 
یا  نامزد  فدراســیون، »درصورتی که 
نامزدهایی توسط کمیته موضوع ماده 
۴ موردپذیــرش قرار نگیرند و به این 
موضوع اعتراض داشــته باشند، باید 
ظرف مدت ۴۸ ســاعت اداری پس 
از اعالم اسامی، مراتب اعتراض کتبی 
خود را اعالم و کمیتــه ای مرکب از 
رئیس فدراســیون یــا نماینده وی، 
رئیــس کمیته اســتیناف و یک نفر 
به انتخاب هیئت رئیســه فدراسیون 
به موضوع رســیدگی و ظرف مدت 
ســه روز اداری نتیجه قطعی را اعالم 

نمایند.«
اما فدراســیون فوتبال، متمم خود را 
برای فیفا ارسال نکرده است. حتی اگر 
متمم هم به فدراسیون جهانی ارسال 
می شد این سوال برای آن ها به وجود 
می آمد که چرا اساسنامه اصالح نشده 
و همچنان قوانین بر پایه متمم اجرا 

می شوند؟
فدراسیون ایران در حرکتی نمایشی 
در پاســخ به ایرادهای فیفا گفته بود 
کــه برگزاری انتخابــات منع قانونی 
نــدارد، اما امروز فدراســیون جهانی 
فوتبال آب پاکی را روی دست ایران 
ریخت. فیفا اعالم کرده نه تنها اجازه 
برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال 
ایران را نمی دهد که برای آخرین بار 
از ایران می خواهد اساســنامه خود را 

اصالح کنند.
این بهترین زمان خریدن ممکن برای 
مهدی تاج بود. او حاال می تواند با به 
فدراسیون  انتخابات  انداختن  تعویق 
بهاروند«  »حیدر  سرپرستی  فوتبال، 
در اتاق ریاســت فدراســیون را هم 
تمدید کند. درعین حال زمان کافی 
تایید صالحیت نیروهای مورد  برای 
تایید خودش را هم خواهد داشــت؛ 
بهانه ها برای اعمال فشــار هم ساده 
است. یا گزینه های او تایید صالحیت 
می شــوند یا فوتبال ایران به دالیلی 
مانند »تصویب نشــدن اساسنامه« و 
»دخالت سیاست در ورزش« تعلیق 

خواهد شد.
نکته کلیدی اینجاست؛ کرونا، حتی 
تاییــد اساســنامه را هم بــه تعویق 
ایرادهای  اگر فیفــا  می اندازد. حتی 
اساســنامه ای به انتخابات ایران هم 
نمی گرفت، برگزاری مجمع ممکن بود 
به دلیل شــیوع کرونا در ایران و عدم 
تمایل نمایندگان فیفا و کنفدراسیون 
فوتبال آسیا برای نظارت به انتخابات 

به تعویق بیفتد.
این ها همه دالیل کافی اســت برای 
سنگین  ماندن ســایه مهدی تاج بر 
سر فدراسیون فوتبال ایران؛ تا اطالع 

ثانوی.

افشاگری فدراسیون فوتبال از روند اصالح اساس نامه با فیفا

روابــط عمومی فدراســیون فوتبال 
توضیحاتــی درباره رونــد مکاتبات 
صورت گرفته با فیفا در موضوع اصالح 

اساسنامه منتشر کرد.
به گزارش ایسنا، با توجه به موضوعات 
و مســائل مطرح شــده در رســانه 
هــا پیرامون روند اصالح اساســنامه 
فدراسیون الزم است مواردی در این 

خصوص به شرح ذیل تشریح شود؛
۱. پیرو هماهنگی های انجام شــده 
با مســوالن زیربط، جلســه بررسی 
اساسنامه فدراسیون فوتبال در تاریخ 
۲۱ و ۲۲ مرداد با حضور نمایندگان 
فیفا، کنفدراسیون  و فدراسیون فوتبال 
در تهران برگزار شد. طی این جلسات 
فیفا  پیشنهادی  استاندارد  اساسنامه 
به عنوان پیش نویس مطرح شــد و 
بررسی و اصالحات اولیه در آن صورت 

پذیرفت.
۲. متعاقباً فیفــا پیش نویس مذکور 
را پــس از ویرایــش و اعمال نظرات 

و  ارســال  فدراســیون  اصالحــی 
درخواست کرد بررسی های مورد نیاز 
نهایی در چهارچوب قوانین و مقررات 
انجام و در صــورت تأیید برای فیفا 

ارسال شود.
۳. در فرآیند اصالح و به روزرســانی 
نهایی اساســنامه، دو جلسه در آبان 
ماه ۹۸ با حضــور رییس وقت، نایب 
رییــس دوم، سرپرســت دبیرکلی، 
رییــس کمیتــه حقوقــی و تدوین 
مقررات و رییس دپارتمان  بین الملل 
در فدراسیون برگزار شد و در نهایت 
با توجــه به در پیش بــودن مجمع 
انتخاباتی فدراسیون و فرصت اندک 
تا آن موعد و به منظور پیشگیری از 
هرگونه شائبه دخالت و یا مهندسی 
انتخابات در صورت تغییر اساسنامه 
پیــش از مجمــع انتخاباتــی مقرر 
گردید فرآیند تغییر اساسنامه پس از 
برگزاری انتخابات در دستور کار قرار 
گیرد و تیم مدیریتی بعدی عهده دار 

این مهم شود.
۴. نمایندگان فیفا و کنفدراسیون در 
اساسنامه  جدید پیشنهادی بر چند 
موضوع تصریح داشتند که یکی از آنها 
عدم حضور وزیر و معاون محترم وزیر 
ورزش و جوانان در مجمع انتخاباتی  
فدراسیون فوتبال بود که این موضوع 
با مخالفت رسمی فدراسیون در همان 
نشســت همراه بود امــا نمایندگان 
اعزامی فیفا و کنفدراسیون نپذیرفتند.
مسوالن فدراسیون با تاکید بر نقش 
حمایتــی وزارت ورزش و جوانان از 
فدراســیون فوتبال بــر این موضوع 
تصریح داشتند که همراهی و همگامی 
دولت با فوتبال مانند همه کشورهای 
دنیا تبعات مثبتی در فرآیند موفقیت 

این ورزش داشته و خواهد داشت.
گفتنی اســت گزینش ارکان قضایی 
فدراسیون توسط مجمع هم از دیگر 
موارد مطروحه در اساســنامه جدید 

بود.
۵. نکته قابل توجه اینکه فیفا در هیچ 
یک از مکاتبات ذکر شده اشاره ای به 
الزام برگزاری انتخابات پس از تصویب 
اساسنامه جدید نداشت و صرفاً پس 
از اعالم تاریخ برگزاری انتخابات این 
موضوع مطرح شد. توضیح مهم دیگر 
اینکه مکاتبات ۴ موردی مدنظر فیفا 
بــه صورت نامه رســمی به رییس و 
دبیــرکل نبوده و پیگیــری صرفا به 
صورت پست الکترونیک و پرسش و 

پاسخ از واحد بین الملل بوده که پاسخ 
های الزم هم متعاقبا توسط این واحد 

ارائه گردیده است.
۶ . به صورت موازی و به دنبال جلسات 
رییس وقت فدراســیون با مسوالن 
وزارت ورزش و جوانــان و اظهارنظر 
وقت  محترم  داورزنی،معــاون  دکتر 
توســعه ورزش قهرمانی و حرفه ای 
وزارت ورزش و جوانان مبنی بر طی 
مراحل اول و دوم بررســی اساسنامه 
فدراسیون فوتبال و بررسی نهایی آن 
در هیات محترم دولــت در مورخ ۲ 
مرداد ۹۸،رییس وقت فدراسیون در 
ماههای بعد به همراه دکتر احمدی، 
معاون محترم وزارت ورزش و جوانان 
در تمامی کمیسیون های مرتبط در 

هیات دولت شرکت کردند.
لذا فدراســیون فوتبال در این مدت 
پیگیــری الزم را بــرای اخذ مصوبه 
اساسنامه فعلی نیز به عمل آورده بود 
تا این اساسنامه به تایید نهایی هیات 
محترم وزیران برسد اما تا به حال این 
اتفاق رخ نداده و اساسنامه همچنان 
در کمیســیون مربوطــه در انتظار 

تصویب نهایی است.
در این خصوص و موضوعات مرتبط 
با اصالح اساسنامه و برگزاری مجمع 
فدراسیون فوتبال اطالع رسانی الزم 
از طریق سایت رســمی فدراسیون 

صورت می گیرد.

رقابت های فوتبال ایران تعطیل شد 
منابع استرالیایی: انتخابی جام جهانی 

در آسیا قطعا به تعویق می افتد

به گزارش ایسنا، پیرو دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا، مسابقات لیگ های 
فوتبال کشور در رده های برتر، دسته اول، دوم و سوم تا پایان اسفند سال 
جاری به تعویق افتاد. با اعالم ســازمان لیگ این مسابقات از تاریخ ۱۴ 

فروردین ۱۳۹۹ از سر گرفته شود.
برنامه جدید مسابقات فوتبال باشگاهی از سوی سازمان لیگ فوتبال ایران 
متعاقبا اعالم خواهد شد. بریزبین تایمز نوشت به زودی خبر تعویق تمامی 

دیدارهای انتخابی جام جهانی فوتبال در قاره آسیا اعالم می شود.
همچنین به نقل از بریزبین تایمز، کنفدراســیون فوتبال آسیا و فیفا به 
توافق رسیدند تا بازی های پیش روی انتخابی جام جهانی فوتبال در قاره 

آسیا را به تاخیر بیندازد.
بر این اساس بازی های این دور شامل دو بازی اول برگشت انتخابی جام 
جهانی اواخر سال ۲۰۲۰ برگزار می شود و این موضوع برای استرالیا خیلی 

بد است.
استرالیا باید در تابستان در کوپا آمه ریکا به میدان برود و تیم امید استرالیا 

نیز در المپیک بازی خواهد کرد.  
فشردگی بازی ها باعث می شود که تیم ملی استرالیا در مقطع زمانی کوتاه 
بازی های زیادی برگزار کند و ممکن اســت تاثیر بدی روی تیم گراهام 

آرنولد داشته باشد.
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وزیر ورزش ژاپن: کمیته بین المللی المپیک اختیار دارد
 بازی ها را تا پایان سال به تعوق بیاندازد

کیهان لندن- سی کو هاشیموتو وزیر 
ورزش ژاپن سه شنبه شب اعالم کرد: 
ممکن است بازی های المپیک ۲۰۲۰ 
توکیو تا ماه های پایانی سال به تعویق 

بیفتد.
هاشــیموتو که با نمایندگان پارلمان 
آن کشور گفتگو می کرد، افزود: طبق 
توافقی که میان دولت ژاپن و کمیته 
بین المللی المپیک به عمل آمده، این 
کمیته که بــر ورزش جهان نظارت 
دارد، می تواند زمان برگزاری المپیک 
ژاپن را به ماه های آخر امسال موکول 

کند.
وی اضافه کرد: پیشنهاد دیگر این بوده 
است که مسابقات پشت درهای بسته 
و بدون تماشاچی برگزار شود تا خطر 

گسترش ُکرونا به حداقل برسد.
این هفته مسئوالن برگزاری المپیک 
و کمیتــه ۲۰۲۰ و مدیــران کمیته 
بین المللی المپیک برای اینکه بازی ها 
حتمــا در زمان تعیین شــده برگزار 

خواهد شد تأکید می کردند.
مسئوالن کمیته بین المللی المپیک و 
جیانی اینفانتینو رئیس کنفدراسیون 
فوتبال جهان »فیفا« پیشــتر گفته 
بودنــد: در صــورت افزایش شــمار 
مبتالیــان به ویروس ُکرونــا با روند 
کنونی در سراسر جهان، به ناچار باید 
برای حفظ جان صدها هزار ورزشکار و 
تماشاچی از خیر این بازی ها گذشت.

دکتر توماس باخ رئیس کمیته ملی 
المپیک و باالترین مقام ورزشی جهان 
به رسانه های ژاپن گفته بود: تدارکات 

الزم برای برگزاری رقابت های المپیک 
۲۰۲۰ توکیو که قرار اســت بیست 
و چهــارم ژوئیه ۲۰۲۰ آغاز شــود، 

همچنان ادامه دارد.
وی از شرکت کنندگان در این بازی ها 
خواسته بود به تمرین های مربوط به 
آمادگی برای حضــور در این رویداد 
بزرگ ادامــه دهند. امــا دیک پاند 
عضو هیئت مدیره کمیته بین المللی 
المپیک تأکید کرد: تصمیم قطعی در 
مورد اینکه شــرایط الزم برای انجام 

این بازی ها کامال آماده اســت یا نه ، 
در ماه مه گرفته خواهد شــد. درواقع 
باید منتظر مانــد و دید اوضاع تا آن 
زمان چگونه پیش خواهد رفت و آیا 
شــرایط و ایمنی الزم برای تشکیل 
یک اجتماع صدها هزار نفری وجود 
خواهد داشــت یا نه. البته بازی های 
المپیک تنهــا در شــرایطی برگزار 
نخواهد شد که احساس شود سالمت 
شرکت کنندگان و تماشاچیان به خطر 

خواهد افتاد.

از سوی دیگر جیانی اینفانتینو با اشاره 
به گســترش ویروس ُکرونا و درگیر 
شدن بسیاری از کشورهای دنیا با این 
بیماری گفت: اگر تصمیم بر این شود 
که مسابقه ها تا کاهش بحران و تغییر 
وضعیت کنونی باید پشــت درهای 
بسته بازی شــود یا آنکه اصال برگزار 
نگردد، مــا در هر دو صــورت آماده 

هستیم.
او اضافه کرده: در مورد دیدارهایی هم 
که در ماه مارس قرار است در ایتالیا 
صورت گیرد، باید با توجه به شرایط 
موجود تصمیم گرفــت. یکی از این 
مسابقات، بازی دوستانه تیم های ملی 
فوتبال انگلیــس و ایتالیا در روز ۲۷ 

مارس خواهد بود.
روز یکشنبه مســابقه میان تیم های 
سمپدوریا و ورونا در شهر جنوا ایتالیا 
لغو شــد. در همــان روز چند بازی 
باشگاهی در ســوئیس و تعدادی از 
دیدارهای باشــگاه های کره جنوبی و 

ژاپن نیز به بعد موکول گردید.
مســابقات راگبی بین تیم های شش 
کشــور نیز که اعالم شــده بوده روز 
هفتم مارس در دوبلین ایرلند مقابل 
یکدیگر به میــدان خواهند رفت، به 

تعویق افتاد.
رقابت های اتومبیلرانی »گراند پری« 
ایتالیا نیز به دلیل ممنوعیت ســفر 
بــه آن کشــور به خاطــر ابتال عده 
قابل توجهی به ویروس ُکرونا برگزار 
نخواهد شد. مســابقات فرمول یک 
اتومبیلرانی تایلند هم که اعالم شده 
بود روز ۲۲ مارس شروع می شود، به 
تاریخ دیگری که بعدا تعیین می گردد 

موکول خواهد شد.
همچنیــن ۲ تورنمنــت پرطرفدار 
تنیس که همه ساله با حضور بهترین 
تنیس بــازان دنیا در ماه های مارس و 
آوریل در چیــن برگزار می گردد لغو 

گردیده است.
مسابقه های دو و میدانی داخل سالن 
چین هم که زمان انجــام آن در ماه 
مارس اســت، امسال تعطیل خواهد 

بود.
گفتنی اســت رقابت های دو ماراتن 
هنگ کنگ نیز که معمــوال هر روز 
هشــتم مارس اجرا می شود، امسال 

برگزار نخواهد شد.
روز ســه شــنبه این هفتــه جیانی 
اینفانتینو در کنگره فدراسیون فوتبال 
اروپا »یوفا« که خود ســال ها ریاست 
آن را به عهده داشــت در آمستردام 
گفته بود: از پراکنده شــدن ویروس 
کووید۱۹ در سراســر جهان وحشت 

نکنید.
او افــزوده بــود: مســئوالن فوتبال 
کشــورها با توجه به شرایط حاضر و 
میزان گسترش این ویروس می توانند 
بازی های  لغــو مســابقات و  درباره 
دوستانه تیم های ملی و باشگاهی خود 
تصمیم بگیرند. حتی برگزارکنندگان 
مسابقات فوتبال در رده های مختلف 

نیز حق تعطیل بازی ها را دارند.
با اینهمه اینفانتینو گفت: برخی به من 
می گویند فوتبال می تواند نوعی مداوا 
برای ویروس ُکرونا باشد. البته من در 
این مورد تا ایــن حد پیش نمی روم 
ولــی واقعیت این اســت که فوتبال 
گاهی به خوبی نقش پادزهر را در برابر 
ناخوشی های جسمی و روانی، از جمله 

تبعیض و نژادپرستی ایفا می کند.
رئیس فیفا ادامه داد: در کنگره امروز 
یک کارگروه برای رفع مشکالت ناشی 
از گسترش ویروس ُکرونا و حواشی آن 

تشکیل داده شد.

سعید موالیی قهرمان جودوکا ایرانی
 با پرچم مغولستان

 در المپیک شرکت می کند

بی بی سی- کمیته بین المللی المپیک 
موافقت کرده است که سعید موالیی، 
قهرمان ایرانی جودوکا با پرچم کشور 
مغولستان در مسابقات المپیک ۲۰۲۰ 

ژاپن شرکت کند.
ســعید موالیی، قهرمان ۲۸ ســاله 
جودی جهان، پس از آنکه به دستور 
مقامات ورزشی ایران مجبور شد در 
مسابقات قهرمانی جهان در ژاپن در 
سال ۲۰۱۹ عمدا تن به شکست بدهد 
از ادامه فعالیــت در ایران خودداری 

ورزید و به خارج رفت.
در این مسابقات، آقای موالیی موفق 
شــده بود به دوره یک چهارم نهایی 
راه یابد اما از آنجا در صورت پیروزی 
ناگزیر بــود در مرحله نیمه نهایی با 
ورزشکار اسرائیلی مسابقه بدهد، در 
برابر ورزشکاری از قزاقستان در کمتر 

از یک عمدا دقیقه ضربه فنی شود.
سعید موالیی در مسابقات قهرمانی 
آســیا در ســال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ 
مدال برنز و در مســابقات آســیایی 
ســال ۲۰۱۷ مدال نقره گرفت. او در 
مسابقات قهرمانی جهان در بوداپست 
در سال ۲۰۱۷ به مدال برنز رسید و 
در مسابقات قهرمانی جهانی باکو در 
ســال ۲۰۱۸ به مــدال طال و عنوان 

قهرمانی جهان دست یافت.
پس از قبول شکســت در مسابقات 
قهرمانــی در ژاپن، ماریــوس ویزر، 
رئیــس فدراســیون جهانــی جودو 
گفت که ســعید موالیی تحت فشار 
فدراســیون جودو جمهوری اسالمی 
مسابقه را عمدا باخت. گفته شده بود 
که مقامات ورزشــی ایران برای وادار 

کردن این ورزشکار به قبول سیاست 
ورزشی دولت خانواده او را نیز تحت 

فشار قرار داده بودند.
پس از خروج از ایران، گزارش هایی از 
درخواست پناهندگی آقای موالیی از 
آلمان منتشــر شد اما او گفت که در 
صدد پناهندگی نیســت اما تصمیم 
دارد به فعالیت ورزشــی خود بدون 
برخورد با محدودیت ادامه دهد. او در 
نوامبر سال گذشته میالدی به عنوان 
پناهنده در آلمان اجازه اقامت گرفت 
و پس از آن، به عنوان عضوی از تیم 
پناهنــدگان فدراســیون بین المللی 
جودو در مسابقات اوزاکا شرکت کرد.

در واکنش به سیاســی کردن ورزش 
توســط دولت ایــران، فدراســیون 
بین المللی جــودو تصمیم گرفت که 
فدراســیون ملی جــودو جمهوری 
اسالمی ایران را اخراج کند. فدراسیون 
جودو ایــران خواســتار تجدید نظر 
در این تصمیم شــده و قرار است در 
ماه آوریل ســال جاری، دیوان داوری 

ورزشی در این مورد اظهار نظر کند.
اجبار ورزشــکاران ایرانی به پذیرش 
شکست به منظور خودداری از رقابت 
با ورزشکاران اســرائیل بدون سابقه 
نیســت و در سال های اخیر، مقامات 
و مراکز ورزشی بین المللی وجود این 

رویکرد را تایید کرده اند.
از  شــماری  اخیــر  ســال های  در 
ایرانی به دلیل شرایط  ورزشــکاران 
موجود در کشورشان به خارج رفته و 
شماری از آنان فعالیت ورزشی خود 
را در کشورهای دیگر دنبال می کنند.

اظهار ارادت سوشا مکانی به خانواده پهلوی

ایران وایر- »سوشــا مکانی«، دروازه بان تیم فوتبال »میوندالن« نروژ با انتشار 
عکســی از خانواده »پهلوی«، در استوری اینســتاگرام خود نوشت: »من نه از 
سیاست ســر در می آورم و نه اظهارنظر می کنم. اما دلم می خواهد این عکس 
را قاب کنم و روزی هزار بار نگاهش کنم و به ایرانی بودن خودم افتخار کنم.«  
این نخستین بار است که یک ورزشکار ایرانی که هنوز به کشوری دیگر اعالم 

پناهندگی نکرده است، به صراحت از خاندان پهلوی حمایت می کند.  
سوشا مکانی که پیش از این سابقه ۱۱ بازی ملی در رده های بزرگ ساالن و امید 
را برای تیم های ملی ایران داشته و با پیراهن باشگاه هایی مانند »پرسپولیس«، 
»پاس« همدان، »اســتیل آذین«، »نفت« مسجدسلیمان و »صنعت نفت« در 
لیگ ایران بازی کرده اســت، در میانه های فصل جاری از باشگاه نفت مسجد 

سلیمان جدا شد و به نروژ رفت.  
او روز سیزدهم فوریه ۲۰۲۰ با باشگاه میوندالن نروژ که پیش از این هم سه فصل 

سابقه حضور در آن را داشته است، قرارداد بست.  
سوشا مکانی پیش تر از سوی »کمیته اخالق« فدراسیون فوتبال به دلیل آن چه 
»برتن کردن البسه نامتعارف« خوانده بودند، با شش ماه محرومیت مواجه شد. 

خبر ورزشــی- در این یک سالی که 
کی روش رفته، حاال همه فهمیده اند 
چه گوهری را از دست داده اند. حضور 
ویلموتس با آن سر و صدا و بعد پولی 
که از تیم ملی گرفت و شکست هایی 
که برجا گذاشــت، حتــی مخالفان 
کی روش را هم دلتنگ او کرد. امروز 
اگر پای حرف های سرســخت ترین 
مخالف کارلوس هم بنشینید، می گوید 
کاش او را داشتیم. با کی روش ایران در 
عرش بود. حداقل همه می دانستند با 
او تیم ملی نهایت تالشش را می کند. 
حاال کارلوس هــزاران هزار کیلومتر 
آنطرف تر است، در آمریکای جنوبی و 
خیلی ها در ایران با حســرت از او یاد 

می کنند.
اخیــراً، اما این فرصت دســت داد تا 
کــی روش با یکــی از بازیکنانش در 
تیم ملی دیدار داشته باشد؛ علیرضا 

جهانبخش.
اما چه شــد که علیرضا جهانبخش 
و کارلــوس کــی روش همدیگــر را 
مالقــات کردند؟ ســرمربی کلمبیا 
اخیراً برای تماشــای بازی مارو آلزاته 
بازیکن برایتــون راهی جنوب لندن 
شــد. او رفت تا هم بازی او را ببیند 
و هم از حال و احوالش با خبر شــود. 
این بهترین فرصت بــود تا کارلوس 
و علیرضا با هم دیدار داشــته باشند، 
چون جهانبخش مــا هم در برایتون 
بــازی می کند. قبل از شــروع بازی 
کی روش پیامکی به علیرضا داد با این 
محتوا که »برای تو در زمین مسابقه 
علیرضا  موفقیت می کنــم.«  آرزوی 
هــم پیامی محبت آمیز بــرای مربی 
سابقش منتشــر کرد. بعد از بازی و 
در ادامــه پیامک ها، کــی روش برای 
جهانبخش نوشــت دوست دارد او را 
ببیند. جهانبخش لبخندی می زند و 

کی روش: دوست دارم مربیگری ام را در ایران تمام کنم

می گوید: »جواب من هم این بود که 
دوست دارم شما را ببینم.« آن ها بعد 
از بازی با هم دیدار داشتند. مارو آلزاته 
هم بود و بعد از آن ایستادند و عکسی 
هم به یــادگار گرفتند؛ تصویری که 
کارلوس آن را روی اینستاگرام خود 

قرار داد.
کــی روش و علیرضا در ایــن دیدار 
دقایقی با هم حرف زدند. از خاطرات 
قدیمی گفتند، از حال و روزشــان و 
از اینکه چقدر دل شان برای یکدیگر 
تنگ شده است. کارلوس کی روش رو 
به جهانبخش گفت: »برای همه دلم 
تنگ شده. از بازیکنان بگیرید تا ایران 
و مردمش.« او ادامه داد: »همیشه به 
ایران و همــه بازیکنان تیم ملی فکر 
می کنم. شــما بخشــی از وجود من 

هستید.«
اما مهمترین بخش حرف های علیرضا 
جهانبخش و کارلوس کی روش درباره 
آینده بود، اینکــه روزی دوباره او به 

ایران برگردد و روی نیمکتی بنشیند 
که دوری از آن برایش ســخت بود. 
جهانبخش به شوخی رو به کی روش 
گفت دوران مربیگــری ات را باید در 
تیم ملی ایران تمــام کنی. کارلوس 
هم با شــنیدن این جمله لبخندی 
زد و رو به او گفت: »دوســت دارم که 
این اتفاق بیفتد.« همین جمله نشان 
می دهد کی روش چقدر نســبت به 
ایران دلبســتگی دارد. او هر چند به 
کلمبیایی رفته که ساالنه ۳ میلیون 
یورو به حسابش واریز می کند و تمام 
امکانات را در اختیارش قرار می دهد، 
اما دلش با ایران بود. همین حاال هم 
مسئوالن فدراسیون فوتبال می گویند 
بزرگترین اشتباه شان این بود که اجازه 
دادند کارلوس از تیم ملی جدا شود. 
یک ســال بعد از رفتن او، حال و روز 
تیم ملی را می بینید. با ویلموتس به 
هیچ جا نرسیده ایم و دست به دامن 

اسکوچیچ کروات شده ایم.



36 Issue 1466 Friday March 6, 2020شماره ۱466 جمعه ۱6 اسفند 36۱۳۹۸

kinman Mulholland

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

Kinman Mulholland

Barristers and Solicitors
Tel: 604-526-1805   Fax: 604-526-8056

www.kinmanmulholland.com دفتر حقوقی »کی ام«
فرشاد حسین خانى (مشاور و مترجم)

Farshad H. Khani (Manager)
Cell: 604-727-4555

Farshadx@hotmail.com

دفتر حقوقی KM از وکالی سابق بامکارتل گولد، با پشتوانه 22 سال خدمت به جامعه 
ایرانی و برخورداری از وکالی خبره، باالترین رقم را در ازای خسارت شما خواهد گرفت

تصادفات (ICBC): بعداز هر تصادف و قبل از مراجعه به ICBC مشورت با ما به نفع شماست. 
امور جنائى: قتل، دزدى، رانندگى در حال مستى و مواد مخدر، درگیرى و زد و خورد

امور مهاجرت، امور خانواده، امور کمپانى ها، اعاده حیثیت و خسارت،  اخراجى از کار بدون دلیل کافى

Trial Lawyers:
Ian H. Kinman 
Neil A. Mulholland
David Milburn
Marco Von Antal
Claire Hong

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

Kinman Mulholland

مشاوره اولیه رایگان

از متن و موسیقی 
تا »مرز پر گهر« 

در گفتگو با علی عظیمی 
علی عظیمی از خوانندگان نام آشنایی 
اســت که از ده ســال پیش فعالیت 
هنری خود را در لندن شروع کرده و 
طی این مدت محبوبیت قابل توجهی 
در میان نســل های مختلف جوامع 
ایرانی پیدا کرده است. با او در رابطه با 

کارش به گفتگو نشسته ایم.

وقتی آدم به موســیقی شما گوش 
می کند این سئوال پیش می آید که 
آیا این موسیقی ایرانی است و یا فقط 
به زبان فارسی است؟ چه عناصری از 
موسیقی غربی و از فرهنگ ایرانی در 

موسیقی شما وجود دارد؟
من پس زمینه آموزش آکادمیک در 
رشته موسیقی ندارم. تحصیالت من 
تا درجه فوق لیســانس در مهندسی 
است و در این رشته هم کار می کردم. 
از نوجوانی با فراگیری گیتار کالسیک 
وارد دنیای موسیقی شدم و در تنهایی 
خودم ترانــه و آهنگ نیز درســت 
 Singer می کردم. یعنی از همان اول
songwriter بودم به معنای کسی که 
با ساز خودش رابطه مستقیم دارد و 
برای دل خودش موسیقی می آفریند.

وقتی هم می گوییم موسیقی ایرانی و 
یا موسیقی غربی این مربوط می شود  
بــه اینکــه در ذهن آدمــی  که این 
موسیقی را خلق می کند چه می گذرد. 
من خودم در محیطی که موســیقی 
خارجی و موســیقی پــاپ ایرانی در 
آن شنیده می شد بزرگ شده ام. ولی 
سلیقه من هرگز موسیقی  پاپ ایرانی 
نبوده و زیاد به موســیقی پاپ ایرانی 
گوش نمی دادم. خیلی به موســیقی 
راک و Singer songwriting عالقه 
داشتم. شاید چندان هم مناسب نباشد 
ولی من از کودکی به موسیقی امثال 
لئونارد کهن، که موســیقِی افسرده 
کننده ای هم هســت، و موســیقی 
باب دیالن عالقه زیادی داشــتم. از 
ایرانی هــا فریدون فروغــی، فرهاد و 
فرامرز اصالنی را دوست داشتم. شما 
می توانید پژواک موسیقی فرهاد را در 
کارهای من بشنوید. فریدون فروغی 
که جای خود را دارد. فرامرز اصالنی 
هم که با گیتارش موســیقی خود را 
می آفریند همیشــه برای من جذاب 

بوده.
از نوجوانی  موسیقی روز غربی– راک 
کــه  را-   Singer songwriting و 
به ایران می رســید با اشتیاق دنبال 
می کردم. بســیار زود دریافتم که در 

درون خودم نیز با شــعر رابطه خوبی 
دارم. خواندن شــعر و نثر کالسیک و 
معاصر فارسی و بطور کلی کالم زیبا 
بسیار مرا به وجد می آورد. همزمان با 
دنبال کردن موسیقی راک و موسیقی 
امثال بیتل ها از ۱۶-۱۷ سالگی شروع 

کردم ترانه های خودم را بسازم.

همین دو وجه کار شما یعنی عالقه به 
ادبیات کالسیک و مدرن از یکسو و 
از سوی دیگر موسیقی غربی ترکیب 
جالبی اســت.  تفاوت شما با فرهاد 
و فریدون فروغی آنســت که آنها 

ترانه های خودشان را نمی سرودند.
بله، درست است؛ فکر می کنم وقتی 
آهنگساز و خواننده شعرش را خودش 
می گویــد و خودش هــم می خواند 
رابطه ای بسیار نزدیک و صادقانه است. 
فرآیند تولید شعر، بخصوص این اواخر، 
برای من مهمتریــن  و طوالنی ترین 
قسمت کار اســت. در آلبوم قبلی ام 
هفت هشت ماه روی نوشتن ترانه ها 
وقت گذاشتم. از نظر من آن احساسی 
که در قالب شعر بیان می کنم و  آن 
را با موســیقی گره می زنم باید کامال  
با هم عجین شده باشند. ولی عجیب 
است که شنوندگانم از من نمی پرسند 
که اشعار کارهایم را چه کسی سروده! 
مثل اینکه این بخش برای آنها چندان 
مهم نیســت. در فرهنــگ ما این به 
اشتباه جا افتاده که آهنگ را متعلق به 
خواننده می دانند که این با وجود تمام 
احترامی  است که برای اسطوره های 
موسیقی پاپ ایرانی قائل هستم. ولی 
من چون این قســمت از کارم را داد 
نمی زنم این موضــوع چندان مطرح 

نمی شود.

در اجرا هم شــما ســبک خاصی 
داستانگویی هستید  مانند  و  دارید 
که داســتانش را بــه راحتی برای 

شنوندگانش تعریف می کند.
باید بگویم که صــدای من به عنوان 
خواننده، صدای چندان آشنایی مانند 
خواننده های دیگر نیست  که عادت 
دارنــد تحریر بزنند و صدایشــان را 
تزیین کنند. البته می دانم که کیفیت 
صــدای خواننــده در موفقیت یک 
آهنگ به اندازه شعر و موسیقی تعیین 

کننده است.

یعنی شما دوست دارید که صدایتان 
باشــد؟ در ضمن در موقع  »خام« 
شنیدن موسیقی شما این برداشت 

و  بدیهه سازی  نوعی  که  می شــود 
خودانگیختگــی در آن وجود دارد، 
هرچند که گفتید، تولید این موسیقی 

نتیجه فرایندی طوالنی است.
گفتم مــن خواننده بــه آن معنای 
کالسیک نیستم و ُخب  احتماالً سبک 
اجراِی من چندان بــه مذاق عده ای 
خــوش نیاید. ولی مــن عالقمندان 
به موســیقی خودم را دارم که شاید 
تعدادشان کمتر باشد ولی آنها دقیقاً 
می دانند که دنبال چه هستند. برای 
من خوانندگی به تنهایی اهمیت ندارد 
ولی  چون شنونده ایرانی »خواننده و 
کالم محور« است و من می خواهم در 
آینده مخاطب بیشتری را جذب بکنم 
شروع کرده ام روی صدایم و خوانندگی 
بیشتر کار کنم و آموزش صدا می بینم  

زیرا نمی خواهم در آن قســمت هم 
ضعف داشته باشــم. بگذارید اینطور 
بگویم که برای من خوانندگی و صدا 
همانقدر اهمیت دارد که ترانه سرایی و 
خلق موسیقی و تنظیم موسیقی. من 
در تنظیم آهنگ هایم هم دست دارم 
هرچند که دســت موزیسین ها را باز 
می گذارم. از این نظر در میان ما یک 
فضای همکاری و کار گروهی در خلق 
موسیقی حاکم است. بگذارید مثالی 
بزنم که حرفم روشن تر شود. در آلبوم 
قبلی ام با عنوان »از عشق و شیاطین« 
من یک داستان عاشقانه، البته نه به 
معنای کالسیک  بلکه مدرن آن را، که 
اتفاقاً خراب و تمام شده است تعریف 
می کنــم. ولی  هر آهنگ در پیوندی 

مکمل با آهنگ هــای دیگر مقطعی 
از آن رابطــه را بیان می کند، یعنی از 
شیفتگی دوره نخست، تا دوران عسل 
و به دست آوردن معشوق و زیر یک 
ســقف رفتن و بعد خرابی رابطه. من 
در قالب دو آلبــوم- که دومی  نیز به 
زودی با عنوان »کهربای آرزو« منتشر 
خواهد شــد- این داستان را تعریف 
می کنــم.  در اینجا و کارهای دیگرم 
برای مــن در فراســوی خوانندگی 
بــه وجود آوردن اتمســفری که این 
وضعیت ها و احساسات را بیان کند و 
به مخاطب  منتقل کند و در او حسی 
مشابه به وجود آورد مهم است. شاید 
لئونارد کهن خواننده بســیار خوبی 
نباشد ولی حس اش را از درون سینه 

به شنوندگانش منتقل می کند. باب 
دیالن هم همینطور. من هم زیبایی 

در انتقال این حس ها می بینم.

در کار شما آیا  ابتدا موسیقی ساخته 
می شود و بعد شعر و یا برعکس؟

آهنــگ به آهنگ فرق می کند و یک 
فرمول وجود ندارد. مورد اول آنســت 
که  شــما شــعری می شــنوید و یا 
می خوانید و آن شــعر تعیین تکلیف 
می کند و راه را برایت روشن  می کند. 
مورد دوم آن اســت که یک ملودی 
داری و تصمیم می گیــری روی آن 
شعری بسرایی. مثال مورد اول  شعر 
»زندگی« از هوشنگ ابتهاج است که 
وقتی آن را خواندم به شدت مرا تحت 

تاثیر قرار داد.
یعنــی یک موقع شــعر آنقــدر تو 
را می گیــرد کــه موســیقی برایش 
می ســازی. بعضــی موقع درســت 
برعکس اســت.  یک تم ملودیک  را 
با گیتار و یا پیانو می زنی که خودش 
به تو می گوید که عاشقانه است و یا 
اعتراضی یا صرفاً یک ملودی شخصی. 
یعنی موسیقی جاری شونده در ذهن 
تو حس خاصی را القاء می کند و مسیر 
کالم را مشــخص می کند. سپس تو، 
با توجه به این حــس، تدریجاً روی 
بند بنــد آن کالم می گذاری و مانند 
یک »پازل« تکمیل اش می کنی. من 
بیشتر به این صورت آهنگ می نویسم.

این فرآیند در مورد آخرین آهنگ 
شــما با عنوان »مرز پر گهر« که با 
گلشــیفته فراهانی اجرا  کرده اید 
قوی  نشــانه های  بــوده؟  چگونه 
اعتراض به وضعیت موجود در ایران 
و اعتراض ها و کشتارها در این آهنگ 
به نظر می رســد  موج می زند که  
برانگیزاننده شــما در ســرایش و 

ساختن این آهنگ بوده است.
بله، می خواســتم بگویم که نوع سوم 
خلــق آهنگ هــم وجــود دارد که 
موســیقی و شعر هر دو با هم  جاری 
می شــوند که در مورد »مرز پُر گهر« 
اینطور بوده. یعنی شعر و موسیقی این 
آهنگ در مدت زمان بسیار کوتاهی، 
احتمــاالً کل آن یک ســاعت، با هم 
نوشته شــده اند. البته این پس از آن 
است که مدت ها چیزی ذهنت را به 
خود مشغول می دارد و رویش تمرکز 
داری که این حــس غلیان می یابد، 
فوران می زند و جاری می شــود. باید 
بگویم که این نوع آفرینش موسیقی 
بــه ندرت اتفاق می افتــد. مثالً ترانه 
»پیش درآمد « من در مورد سینمای 
ایران هم اینطور بوده اســت که طی 
چند ساعت در یک شب در استودیوی 

ضبط در من شکل گرفت.

قبالً بیشــتر کارهای شما شخصی، 
عاشــقانه و اعتــراض اجتماعی و 
فرهنگی بوده ولی به نظر می رســد 
که در این آخرین کار رگه های قوی از 

نوع سوم خلق آهنگ هم وجود دارد که موسیقی و شعر هر دو با هم  جاری می شوند که در مورد »مرز پُر گهر« 
اینطور بوده. یعنی شعر و موسیقی این آهنگ در مدت زمان بسیار کوتاهی،، با هم نوشته شده اند. البته این پس 
از آن است که مدت ها چیزی ذهنت را به خود مشغول می دارد و رویش تمرکز داری که این حس غلیان می یابد، 

فوران می زند و جاری می شود. 
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اعتراض سیاسی وجود دارد. انتخاب 
گلشیفته فراهانی به عنوان همخوان 
این بانگ اعتراض سیاســی شما را 

رساتر می کند. آیا اینطور نیست؟
ببینید، من همیشه ســعی کرده ام 
کارهایم شکل بیانیه سیاسی به خود 
نگیرد و بیشــتر اجتماعی و انسانی 
باشد زیرا خودم را کارشناس سیاست 
نمی دانم و فکر می کنم هنرمند نباید 
وارد حیطه ای شود که در آن تخصص 
ندارد. هنرمند باید حس واقعی خود 
را صادقانه بیان کنــد. ولی در مورد 
این آهنگ باید بگویم که من همیشه 
اینطور فکر کرده ام و وضعیت موجود 
در ایران دغدغه فکری من بوده ولی 
بیانش نمی کردم یا وارد آن نمی شدم. 
من همیشه از این ظلم و ستمی  که به 
مردم سرزمینم می رود و این حکومت 
بی لیاقت تمام سرمایه های اجتماعی 
کشــور را نابود می کند و فرصت های 
ایران برای پیشرفت و درخشیدن در 
دنیا را از بین می برد بیزار بوده ام. این 
حکومت با ایدئولوژی ارتجاعی و قرون 
وســطایی اش قدرت را قبضه کرده و 
روایت خود را تنها روایت می پندارد و 
گوش شنوایی ندارد وهمه ما را مجبور 
می کند بپذیریم که حرف حق همین 

است که خودشان می گویند!
در یــک کالم دیکتاتــوری محض 
که متاسفانه همیشــه اینطور بوده و 
هم نســالن من از آن رنــج برده اند و 
خواهند برد تا زمانی که این طرز فکر 
حکومت باشد. نظر من عوض نشده و 
یا قبالً خجالت نمی کشیدم که اینها را 
بیان نمی کردم فقط در عرصه هنری 
وارد این مسائل نمی شدم. مشغولیت 
ذهنی قبلی من با این مســائل با به 
وجود آمدن وضعیت اخیر شــرایط 
ساخت این آهنگ را فراهم کرد.  یعنی 
یک جاهایی می رسد که باید خطوطی 
را مشخص کرد. با اتفاقاتی که در ایران 
افتاد فکر کردم که باید خط خودم را 
مشخص کنم. در این مواقع به خودت 
می گویی که سکوت جایز نیست و اگر 
ســاکت بمانی به خودت هم خیانت 
کرده ای. انتخاب گلشیفته هم به این 
دلیل بود که در ایران زنان بیشتر در 
معرض ستم و سرکوب هستند و این 
آهنگ باید صدای دو جنس باشــد و 
آهنگ در تمام طول خودش باید دو 

صدایی باشد.
مــن از روز اول که با گروه کارم را در 
اینجا شروع کردم به ایران نرفته ام و 
در وسوسه انتشــار کارهایم در ایران 
نبوده ام زیرا معتقــدم هنرمند نباید 
آنقدر خــودش را پایین بیاورد که از 
نهادی به اسم »وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســالمی« و کارمندانی با افکار بسته 
تقاضا مجوز کند. ما تصمیم گرفتیم 
که هیچوقــت وارد این بازی کثیف 
نشویم تا از کرامت انسانی ما کاسته 
نشود. اساساً من مخالف این هستم که 
یک سازمان  کار هنرمند را تایید کند 
و آن را به رســمیت نمی شناسم. آن 
سازمان غلط می کند که کار مرا تایید 
کند و یا نکند. آنها حق ندارند به من 
هنرمند بگویند کار من درست است یا 
نیست. من یک هنرمند هستم  و هر 
چه دلم بخواهد می گویم. هر چه به 
این قید و بندها نزدیک شویم همانقدر 
از ارزش هنری کارمان بیشتر کاسته 
می شــود. به این دلیل است که هنر 
ُمجاز در ایران پشــیزی ارزش ندارد 
زیرا وقتی که تقاضای مجوز می کنی 
آنها را وارد فضای ذهنی ات می کنی 
و آنها در کار خالقه تو دست  می برند 
و کرامت تو به عنوان هنرمند مستقل 

حفظ نمی شود.

 آیا ترجیح شــما بــرای ارتباط با 
مخاطبان، آهنگ های ضبط شــده 

است یا کنسرت ؟
یک نوع خنیاگــری در کارهای من 

منبع: کیهان لندن

سودای نسرین: یک درد مشترک؟
رادیو زمانه- رمان »سودای نسرین« 
ســومین کتاب ناهید کشاورز درباره 
پیامدهای انقــالب بهمن در زندگی 
خانوادگــی و اجتماعی زنان ایرانی را 
انتشــارات فروغ در شهر کلن آلمان 

منتشر کرده.
ناهید کشــاورز فارغ التحصیل رشته 
روزنامه نــگاری، از ۳۰ ســال پیش 
تاکنون ساکن آلمان است و بیش از 
۲۰ سال اســت که به عنوان مشاور 
پناهندگان و خارجیان مشــغول کار 
اســت. در آلمان دوره روان درمانی را 
گذرانده و در همیــن زمینه هم کار 

می کند.
از او نوشــته های زیــادی در زمینه 
موضوع زنان و مهاجرت منتشر شده. 
کتاب »کافه پناهنده ها« مجموعه ای 
از ۱۸ داستان کوتاه اوست که ژانویه 
۲۰۱۶ در کلن و توسط نشر فروغ به 
چاپ رسید و به چاپ دوم هم رسید. 
»سودای نســرین«، تازه ترین کتاب 
ناهید کشاورز در ۱۷۸صفحه با طرح 
جلدی از همایــون فاتح در هر فصل 
به زندگی یک شخصیت توجه دارد: 
نسرین، توماس، برکه، هایده، یاسی، 
مینا و … زندگی این شــخصیت ها 
تحت تأثیر انقالب ایران بوده اســت. 
به یک معنا: انقالب و البته زندگی در 

غربت درد مشترک همه آن هاست.
ناهید کشاورز خود درباره این داستان 
گفته اســت: »من در سودای نسرین 
می خواستم تأثیر انقالب و جنگ بر 

زندگی شخصیت های کتابم را تعریف 
کنم. آدم هایی که بیشتر آن ها خواهان 
آن نبودند یا به طور مســتقیم در آن 
دخیل نبودند اما زندگی شــان کاماًل 
تغییر کرد و آرزوهایشان برباد رفت. 
آدم هایی که به ناچــار ایران را ترک 
کردند و چون فرصــت خداحافظی 
از همــه ی آن چه را که به آن ها تعلق 
داشــت پیدا نکردند، نتوانســتند در 
مهاجرت و تبعید هــم آرام گیرند و 
همواره به دنبال گمشده ای در زندگی 
خود هســتند بی آن که امکانی برای 
رســیدن به آن باشد. گمشده ای که 

جایــی در زمانی نامعلوم از بین رفته 
یا به چیز دیگری بدل شده است. من 
دلــم می خواهد که خواننده با من به 
دنبال یافتن پاســخ به پرسش هایی 
باشــد که در هــر فصلــی از کتاب 
مطرح می شــود و پاسخش در فصل 
بعدی اســت اما دلــم می خواهد که 
او تــا رســیدن به فصل بعــد با من 
هم فکری کند و برای خودش پاسخی 
بیابد. سودای نسرین داستان عشق، 
حســرت، دلتنگی، سردرگمی و رنج 
آدم هاســت و پلی است میان زندگی 

در مهاجرت و ایران.«

هســت که در اجرای زنده بیشــتر 
بروز می کند و من ارتباط قوی تری با 
مخاطبم برقرار می کنم و آنها بیشتر 
حــس مرا لمس می کنند. ده ســال 
است که مشغول اجرای زنده هستم 
و در ۲۴ شــهر دنیا کنسرت داشته ام 
و ســعی هم دارم که گســترش اش 
دهــم. می دانید که منبع مهم درآمد 
موزیسین مســتقل همان کنسرت 
است. فروش دیجیتال آنقدر درآمدزا 
نیست. من در ســال گذشته در ۱۶ 
شــهر دنیا با ۵ هزار مخاطب سینه 
به ســینه ارتباط برقرار کردم. خیلی 
وقت هــا از مردم دعــوت می کنم در 
اجرای موسیقی ام شرکت کنند. من به 
این فضایی که مردم به وجود می آورند 
نیاز دارم زیرا رابطه دوطرفه می شود. 
دوســت دارم برای شــنوندگانم یک 
تجربه منحصر به فرد به وجود آورم و 
با استفاده از نور و صدا و تصویر بیشتر 

روی این موضوع کار می کنم.

مخاطبان شما بیشتر چه گروه سنی 
هستند؟

برای من  سن مهم نیست بلکه انسان 
مهم است. افراد باالی پنجاه سال هم 

در کنسرت های من حضور دارند.

برنامه بعدی شما چیست؟
کنســرت بعدی من با ارکستر هفتاد 
نفری و گروه ُکر بهار به رهبری آرش 
فوالدونــد در ماه مه ۲۰۲۰ اســت. 
خوانندگان ســولوی دیگر خانم دریا 
دادور و خانم سوگند خواهند بود. در 
قسمت من یک گروه راک در دل یک 
ارکستر و گروه ُکر بزرگ موسیقی اجرا 

خواهد کرد. این کار زیادی می برد و با 
آرش فوالدوند در حال حاضر مشغول 

کار روی این پروژه هستیم.

»ای مــرز پر گهر« نــام ترانه ای تازه 
با اجرای گلشــیفته فراهانی و علی 
عظیمی اســت خطاب به سرزمین 

ایران و رنج هایی که می کشد.

آه از اعماِق جان ُو وای از احواِل دل
آه از این آینه که شده پر از زنگار ُو ِگل

وای از سرزمینم
کی  میشه ببینم که خوشی 

دستتو بگیرم
دیگه وقتشه که پاشیم

از بیخ بریدن رِستو کشیدن
ای جان این جایگاه تو نیست
دستاتو بستن قلبتو شکستن

این وضع سزاوار تو نیست
ای مرز پر گهر!
جبر جغرافیایی

تف به این سرنوشت
این قصه رو کدومنامرد

به قرعه ما نوشت
ما جنگ کم ندیدیم

رنج کم نکشیدیم
به خرافات و مهمل
دیگه گوش نمیدیم

فیوزهامون پریده
این گله رمیده

ای چوپان! پادشاه تو کیست؟
این گرگ های دریده؟ یا جان های به 

لب رسیده؟
ای گرگ! اینجا شکارگاه تو نیست!

ای مرز پر گهر!
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اظهاریه ای از جانب ستمدیدگان در یک کار سینمائی بزرگ
شنبه گذشته، جایزهء بزرگ هفتادمین فستیوال فیلم برلین )خرس طالئی( به 
فیلم »شیطان وجود ندارد«، اثر محمد رسول اف، کارگردان ایرانی، اهدا شد. 
اما مقاله زیر درباره این فیلم و کارگردان قبل از اعطای جایزه فستیوال فیلم 

برلین نوشته شده است.
 نویسنده مقاله، اد فرانکل، گزارشــگر و منتقد فیلم مقیم بارسلون است 
که امسال وظیفه نوشــتن درباره فیلم های شرکت کننده در مسابقه اصلی 

فستیوال را بر عهده داشته است. 
رســول اف تا کنون ده ها جایزه بین المللی را دریافت داشته است. از جمله 
)بخاظر اشاره ای که در این مقاله آمده، باید به یاد داشت که فیلم »لِرد« او )به 
معنی ُدرد شراب یا ته نشسِت شراب یا دیگر مایعات( که در خارج از ایران با 
نام »A Man of Integrity« )مردی درستکار( نشان داده شده، سه سال پیش 

در فستیوال کان جایزه گرفته است.

محمد رسول اف، کارگردان ایرانی، در 
سال ۲۰۱۷، با فیلم درخشان خود با 
نام »مردی درستکار« جایزهء بخش 
»نوعی نگاه« فســتیوال کان را از آن 
خــود کرد. فیلــم اش بیانگر آن بود 
که چگونه یک حکومت اســتبدادی 
سرکوبگر هر اندیشهء مستقلی است. 
او، در بازگشت به وطن خود، بازداشت 
شد و یک ســالی را در زندان گذراند 
و ممنوع الخروج شــده و بطور مادام 
العمر از فیلمسازی محروم شده است. 
اما به نظر می شــود که این جریان 
برای او مانعی محسوب نمی شده؛ چرا 
که فقط سه سال پس از مجازات اش، 
او یکی از مهمترین آثار سینمای ایران 
را ساخته است. در واقع پس از »فیلم 
کوتاهی دربارهء قتل«  هیچ کارگردانی 
نتوانسته اســت این چنین کار تکان 
دهنده ای را علیــه مجازات اعدام به 
تصویر کشد؛ آن هم بعنوان اظهاریه 
ای خشــم آور، جــذاب و ماندگار از 

جانب سرکوب شدگان.

 رســول اف، با ســاختن »شیطان 
وجود ندارد«، توانســته است، دور از 
چشم مقامات، فیلمی چهار داستانی 
بســازد؛ احتمــاال بدیــن خاطر که 
مقامات مربوطه نسبت به فیلم های 
کوتاه سخت گیری کمتری دارند. و، 
علیرغم همهء مشکالت، فیلمی شفاف 
ساخته شده که که می تواند در کنار 
آثار جعفر پناهی، کارگردان دیگری 
از ایران که بخاطر ساختن فیلمی در 
مورد زندگی ایرانیان تحت ستم جایزه 
فستیوال برلین را دریافت داشته، قرار 

گیرد.
بنا بر گزارش نشریهء »اکونومیست«، 
حکومت مســلط بر ایــران بیش از 
حکومت هر کشور دیگری دست به 
اعدام می زند و چ فیلم هار داستانی 
رســول اف هم در همین مورد بوده 
و کارگردان در این فیلم روایت های 
خود از اعدام را با تنوعی چشــمگیر 
ارائه داده اســت؛ آنگونه که فلسفهء 
اخالقی مجازات اعدام در هیچ یک از 

داستان ها تکراری نیست.
در واقــع، مقصود ایــن فیلم یافتن 
پاســخی برای این پرسش است که: 
»شما اگر بجای یک اعدامی بودید چه 
می کردید؟« و نظر رسول اف آن است 
که رژیم های استبدادی جامعه ای را 
می سازند که در آن »آزادی تصمیم« 
ممنوع است، آن هم نه تنها در  عمل، 
که از طریق بــکار گرفتن قوانین، و 
تجاوز به حوزهء اندیشه هائی که آدمی 
در ســر می پروراند، آنگونه که امکان 
تصمیم گیری مستقل از آدمیان سلب 
می شود و این بی ارادگی بصورت یک 

وضعیت روانی در می آید.
در این فیلم »مجریــان اعدام« آدم 
های بدی نیســتند و گاه، همچون 
مورد ســرباز وظیفه ای کــه دوران 
خدمت خــود را می گذرانــد، اعدام 
کردن دیگران جنبــه ای بی معنی 
بخود می گیرد. در واقع این »نظام« 
)سیستم( است که اینگونه اشخاص 
را در چنیــن شــرایط گریزناپذیری 
قرار می دهد؛ شرایطی که رسول اف 
آن را بخشــی از عمل کرد »ماشین 
استبداد« می خواند. فیلم او، در عین 
حــال، مجری اعدام را نیز چندان بی 
گناه نمی داند چرا که او نیز می تواند، 
اگر بخواهد، تن به اجرای فرمان اعدام 
نداده و، علیرغم نتایج دردآور این کار، 

به دستور دهنده »نه« بگوید.
 نوع چهار داســتان فیلــم بصورتی 
زیرکانه انتخاب شده و با هم متفاوتند: 
اولین داستان شرح آرام زندگی پدری 
دلشکسســته )یا جسمی باز مانده از 

موجودی زنده( است )با بازی احسان 
میرحســینی( که با یــک چرخش 
ســینمائی حیرت آور و تکان دهنده 
به پایان می رسد. دومین بخش فیلم 
کاری پر هیجان است دربارهء شورش 
زندانیان. سومین بخش داستان عشق 
زیبا و غمناک زوجی جوان را )با بازی 
های درخشــان محمد ولی زادگان و 
مهتــاب ثروتی( بیان می کند، با این 
نتیجه که هر امر شخصی هم می تواند 
به امری سیاسی مبدل شود. و بخش 
چهارم، با پرداختن به موضوع گذشتن 
از مــرز، به مطالعهء موضوع وظیفه و 
خانواده پرداخته و، با طرح پرسشــی 
برانگیزاننده و باز، به پایان می رسد. 
رسول اف نشان می دهد که بحوبی 
می داند در چه هنگام بحث سیاسی 
را وارد کار کنــد و در چه زمانی آن را 
- بی شکستگی و با استفاده از بخش 
هائی که تصاویــر فاصله ها را پر می 

کنند - ترک نماید.
 هر قســمت از این داستان ها دارای 
لحظات چشــم گیری اســت. اولین 
بخش نمایشــگر قدرت فوق العادهء 
وحشــت حزنده اما مبتذل شیطان 
صفتی اســت. دومی، که نشان می 
دهد ســرباز وظیفــه از محکوم هم 
پریشان تر اســت، با یک صحنهء پر 
شکوه، پر امید اما بی شک رؤیائی، و با 
سرود فاشیست های ایتالیائی به پایان 
می رسد. قسمت های سوم و چهارم 
شامل پیچ و خم هائی داستانی اند که 
بصورتی نامحسوس از قبل بیننده را 
از فراسیدن صحنه ای تکان دهنده با 

خبر می کنند. و اگرچه این مجموعه 
ظاهــراً فاقد یک وحــدت مضمونی 
طبیعی و قانع کننده اســت اما، در 
عین حال، دارای حســی است که به 
ما می گوید این چهار داستان چندان 

هم بی ارتباط با هم نیستند.
بر اســاس آنچه در مطالب مربوط به 
فیلم آمده، دیداری که رســول اف با 
بازجــوی قبلی خــود در یک بانک 
داشــته الهام بخش او بوده است. او 
بجای اینکه خشــمیگنانه بسوی او 
رفته و بر سرش داد بکشد، می بیند 
که نمــی تواند در او اثــری از وجود 
شیطان بیابد. در واقع با وجود همهء 
ضعف هائی که در آدم های فیلم می 
بینیم نشانی از وجود شخصیت هائی 
که شــیطان در آنها جسمیت یافته 
باشد وجود ندارد. بحای آن، ما شاهد 
اعمالی شیطانی می شویم که حاصل 
سیاســت های زنگ زدهء حکومتی 
اســت که مجریان فرامین اش را به 

انجام شان وا می دارد.
همهء این ویژگی ها باعث می شوند 
تا فیلم محمد رسول اف را همردیف 
»یــک زندگی پنهان« اثــر »ترنس 

مالیک« ارزیابی کنیم.
 آنگونه که رسول اف نشان می دهد، 
»شیطان« زادهء فقدان قدرت مخالفت 
فرد در انجام کارهائی است که آنها را 
ناروا می پندارد. امــا، در عین حال، 
زندگی خود کارگردان، که اکنون در 
حصر خانگی دائمی به ســر می برد، 
گویای آن است که نتایج ایستادگی 

و مقاومت همیشه یک سان نیست!

گفت وگو با محمد رسول اف،
 برندۀ خرس طالیی برلیناله

 بیان استعاری، 
محصول استبداد است

فیلم های  نداشــته های  از مهم ترین 
سینمای مدعی جسارت و انتقاد در 
اعتراض  ایران، نوعی گســتاخی در 
اســت؛ آن هم نه پرخــاش آدم ها به 
هم دیگر، نه نالیدن از سرنوشت، بلکه 
اعتراض بنیادین به سیستم حاکم و 
کنش های غیرانسانی که می خواهند 
آن ها را جــاری و عادی کنند. نوعی 
دوری از آن شرم دروغین که سانسور 
به بار مــی آورد. فقط در لحظه هایی 
انگشت شــمار از فیلم هایی معدود، از 
بین این همه که با یدک  کشــیدن 
صفت »اجتماعی« به اکران می رسند، 
این شرم کنار می رود. همین گستاخی 
و هم چنین صراحتی که سرچشــمه 
آن است، برگ و تیغ برنده فیلم های 
اخیر »محمد رســول اف« به حساب 
می آید که در »شیطان وجود ندارد« 
به کامل ترین شکل ابراز خود دست 

یافته است.  
»ایران وایــر« بــا او که ایــن آخرین 
ساخته اش، »خرس طال« »جشنواره 
بین المللی فیلم برلیناله« را از آن خود 

کرد، گفت و گو است:  
 

 آقای رسول اف! در روزها و ماه هایی 
که عبارت »خبر خوش« برای مردم 
ایران به مفهومــی از یاد رفته بدل 
شده، خبر جایزه بسیار مهم »خرس 
تنها  اخیر شما،  فیلم  برای  طالیی« 
اتفاق امیدبخش ایــن دوران برای 
اهل هنر و فرهنگ اســت. تبریک 
می گوییم. آیا این اولین تجربه نمایش 

فیلم شما در یک جشنواره بین المللی 
در شرایط »غیبت اجباری« خودتان 

است؟ 
تردید دارم بشــود بــرای این جایزه، 
چنین نقشی قائل شد. من طی چند 
هفته اخیر به دلیــل بیماری مادرم، 
به طور مدام بــه مراکز درمانی رفت 
و آمد داشتم. ســوءمدیریت آشکارا، 
مردم را به وحشــت انداخته است. از 
سوی دیگر، پرسنل بیمارستاِن محل 
مراجعه من، با کوششی وصف نشدنی 
به وظایف خود عمــل می کردند. اما 
رنجی عمیــق از بی پناهی و تنهایی 
مردم به چشم می آمد. اگر به گذشته 
نه چنــدان دور رجوع کنیــم، یاد و 
خاطره کشتار بی رحمانه سرنشینان 
هواپیمای اکراینی و یا معترضان آبان 
ماه هنوز پیش چشم ما است. دیدن 
این احوال، آســان نیست. بر همین 
اساس حتی لحظه اعالم جایزه خرس 
طالیی، میان دو قطبی شادی و اندوه 

در رفت و آمد بودم. 
شــرایط غیبت اجبــاری هم تجربه 
تازه ای برایم نبود. در سال ۲۰۱۱ برای 
فیلم »به امید دیدار«، جایزه بهترین 
کارگردانی »نوعی نگاه« در فستیوال 
کن به مــن تعلق گرفت که به دلیل 
ممنوعیت خروج از کشور، نتوانستم 

در مراسم حضور داشته باشم. 

احوالی که وصــف می کنید، باعث 
شده اند بیشــتر ما در حال تجربۀ 
تنها اسفند عمرمان باشیم که هیچ 

ندارد؛  عید«  هوای »شــب  و  حال 
آن هم در انتهای سالی که مردم از 
زمام داران خود بیش از همیشــه به 

یأس و رنج افتاده اند. در مورد تجربه 
غیبت به دلیل ممنوع الخروجی، چه 
تفاوت هایی با زمــان حضور دارد؟ 

از نظر مناســبات حرفه ای در  چه 
جشنواره ها و چه در ابعاد حسی. 

 ایام برگزاری فستیوال هایی مثل کن 

یا برلین، برای کارگردان ها خســته 
کننده و دشوار هستند. هر روز شما 
از این گفت وگو به گفت وگوی دیگر 
می روید. بعضی روزنامه نگارها شــما 
را بــه وجد می آورنــد و اغلب با نگاه 
کلیشه ای شــما را ناامید می کنند. با 
این حال، نمی توانید از انجام وظایف 
حرفه ای خود شــانه خالــی کنید. 
بخش مهمــی از فراینــد حضور در 
یک جشنواره به تهیه کننده مربوط 
می شود. خوش بختانه من در دو فیلم 
آخرم تجربه همکاری با »کاوه فرنام« 
را داشته ام. او تهیه کننده ای حرفه ای 
و فهمیده اســت که کار عرضه فیلم 
در جشنواره ها را با دقت و حوصله ای 
ســتودنی مدیریت می کند. کار با او 
بسیار لذت بخش است. در »شیطان 
وجود ندارد«، »فرزاد پاک« هم به ما 
پیوست. او هم تسلط فوق العادهای به 
کارش دارد. موقع جشنواره برلین، این 
دو نفر مرا به سوی تمرکز روی نقش 
خــودم به عنوان کارگــردان هدایت 
کردند. به ایــن ترتیب، بخش بزرگ 
وظیفه من، معرفی فیلم در گفت وگو 
با رسانه ها شد که این کار را به لطف 
تکنولوژی، از طریق ابزارهای ارتباطی 

نو به آسانی انجام دادیم. 

و همین حاال و در این گفت وگو هم 
ادامه دارد!   می خواهم متن و فرامتن 
را به هم وصل کنم؛ شــیطان وجود 
ندارد فیلمی اســت دربارۀ اهمیت 
»نــه« گفتن در برابــر عملی که با 
کرامت انسانی هم سو نیست. دربارۀ 
دو راهی ســازش و سازشناپذیری 
که به یک لحظه بند است. این ها در 
فیلم، با محوریت مســالۀ مشارکت 
در اعدام مطرح می شوند. ولی خود 
شما در زمینۀ کار فیلم سازی، درست 
ایستاده اید. آیا  سر همین دو راهی 
می شــود گفت شیطان وجود ندارد 
پاســخی است به پرسشــی که از 

خودتان دارید؟ 
جربه دو راهی میان ســاختن چیزی 
غیر از آن چه می خواهم و آن چه به 
آن باور دارم، نداشــته ام. اما دو راهی 
تردید برای توقف کار در ســینما یا 
ادامه دادن آن داشته ام. گاهی خسته 
شده ام. پیش آمده است که به این فکر 
کنم ســینما را کنار بگذارم. من یک 
عاشق افراطی سینما نیستم. سینما 
بــرای من، عرصــه بازتاباندن تجربه 
های زیستی انسان است. با این حال، 
وجه سرگرمی ســینما پس از وجه 
بیانی آن برایم خیلی جدی است. اما 
هرگز به دنبال تولید سرگرمی برای 
توده های فراگیر نبوده ام. شاید چنین 
استعدادی ندارم. سرگرمی که من با 
کمک همکارانم در فیلم هایمان تولید 
می کنیم، شاید شبیه یک بازی فکری 
است. برایم مهم است با هر فیلم، چیز 
تازه ای تجربــه کنم. در جریان تولید 
فیلم اگر تجربه تازه ای منتظرم نباشد، 
ممکن نیست بتوانم ســاخت آن را 
آغاز کنم. به همین علت، پروداکشن 
سینمایی برایم اهمیت ویژه ای دارد. 
دوست ندارم مشکالت من در سانسور 
و یا فشار امنیتی ها تنها ارزش افزوده 

اثر محسوب شود. 

امــا به هر حال، همین مشــکالت 
ابهام  با  را  شما  پروداکشن  نظارتی، 
و البته با هیجان ترکیب می کند. به 
بود که  این چهارمین فیلمی  گمانم 
به طور مخفیانه و با تمام نگرانی های 
رسمی  نهادهای  از طرف  کار  توقف 
و انتظامی و وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی ســاختید؛ البته این بار با 
زمان دو و نیم ساعته، تعدد بازیگران 
و لوکیشــن ها و گستردگی خطوط 
داستانی. اساساً و از مرحلۀ نوشتن، 
چه فکرهایــی را حذف می کنید و 
چه عناصــری را نگه می دارید تا به 
فیلم نامه ای برسید که با این شرایط، 
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قابل ساخت باشد؟ 
چالش اصلی همین جا اســت که با 
خودتــان بگویید مشــکالت تهیه و 
سانسور چه ارتباطی با مخاطب دارند. 
با طرح این سوال، از خود به عنوان یک 
فیلم ساز مستقل که تصمیم های حوزه 
ایده، تهیه و اجرا همه با خودتان است، 
به دنبال راه های خالقه می گردید تا 
مشکالت را حل یا کاستی ها را جبران 
کنید. طی این روند، در سه راس یک 
مثلث با خودتان روبه رو می شــوید. 
ذهن نویسنده شــما در ارتباط مدام 
با ذهن تهیه کننده و ذهن کارگردان 
شما اســت. هرجا که ایده ها غیرقابل 
اجرا می شوند، ذهن تهیه کننده شما 
به ذهن نویسنده شما می گوید این را 
فراموش کن، عملی نیســت! ممکن 
است یکی از دو ذهن دیگر بگوید نه، 
من این را می خواهم و باالخره در یک 
نقطه، ســه ذهن شما با هم به توافق 
می رسند. به این ترتیب، دانش فنی 
و تســلط بر حوزه تهیه، شما را آماده 
اجرای فکرهایتــان می کند. با یافتن 
کســانی شــبیه خودتان، می توانید 
گروه تان را شــکل دهید. البته هیچ 
وقت ترس و وحشــت در هنگام کار 
زیر زمینی به صــورت کامل از بین 
نمی رود. با این همــه، پیش از تمام 
این حرف ها، باید جسارت الزم توام با 
هدفی متعالی را دنبال کنید تا انرژی 
برای ریســک به اندازه کافی در شما 

ایجاد شود. 
در خصوص آغاز پروژه شیطان وجود 
ندارد، ایــده ترکیب چند فیلم کوتاه 
برای یک تولیــد اپیزودیک که ایده 
تازه ای هم نیست، از محدودیت هایی 
که با آن روبه رو هســتم، برآمد. این 
روند تقریبا دو و نیم ســال به طول 
انجامید. چهار داســتان که هرکدام 
جهان خود را دارند. فرم در اجزای هر 
داستان با دیگری متفاوت اما در کل 

تابع یک ایده کلی بود. 

اســت!  عجیبی  ذهنی  چالــش   
»علی  از  قبلی تــان،  فیلم های  در 
از  حسینی«،  »شهاب  تا  نصیریان« 

»فرشــته صدرعرفایی« تا »محمد 
شیروانی«، با نام های آشنای مختلفی 
به عنوان بازیگر کار کرده اید. در این 
سال های ممنوعیت، چه طور بازیگران 
را انتخاب و هدایت می کنید؟ اگر در 
می ساختید،  فیلم  عادی  شــرایط 
بازیگران  انتخاب و کارتان در مورد 

این فیلم چه قدر فرق می کرد؟ 
 روشــن اســت که توانایی بازیگران 
الزاماً با شــهرت آن ها نسبت دقیقی 
ندارد. یک تهیه کننده با چه انگیزه ای 
ســراغ بازیگران نام دار مــی رود؟ در 
سینمای بدنه، وقتی می خواهید فیلم 
را در سطح وسیعی اکران کنید، نیاز 
بــه چهره ها دارید. همــواره از پیش 
می دانم فیلم هایم در داخل ایران و در 
زمان فعلی، اکران سینمایی را تجربه 
نخواهند کرد. شهرت بازیگران داخلی 
هم کمکــی به نمایــش بین المللی 
نمی کند. ســینما و تئاتــر ایران پر 
هستند از بازیگران توانمندی که هنوز 
به خوبی دیده نشده اند. از قضا یکی از 
دالیل شهرت کمتر این نوع بازیگران، 
هویت قوی تر آن ها اســت که حاضر 
نیســتند در هر کاری حضور داشته 
باشــند. آن ها به دنبــال تجربه های 

ناب تری هستند و پروسه تولید برخی 
فیلم ها، فضای تجربه های هنری تازه 
را فراهم می کند؛ مثال در اپیزود اول 
شیطان وجود ندارد، کلیه گفت وگوها 
و موقعیت ها که عمدا می خواســتیم 
ســطحی و پیش پا افتاده باشند، با 
کار کارگاهی سه بازیگر اصلی پیش 
رفت. »احســان میرحســینی« که 
دستیار من در همان اپیزود هم بود، 
»شقایق شوریان« و »مانلی رسولی« 
مدت ها با هــم در شــهر رانندگی، 
خرید و معاشرت کردند و به رستوران 
رفتند تا موفق شدند سطحی از رابطه 
خانوادگی را بازسازی کنند که پیش 
پا افتادگی مورد نظر را برآورده کند . 

وقتی ســکانس رنگ کــردن مو به 
ذهنم رسید، احســان تحت آموزش 
رنگ کردن مو قرار گرفت. شوق آن ها 
برای خلق بر اساس یک طرح کلی که 
جزییات آن به صورت کارگاهی پیدا 
شد، همه عوامل را بر سر ذوق آورده 
بود. به این ترتیب، هر اپیزود بر اساس 
نیاز داســتانی خــود، دارای فراوانِی 

متفاوتی از جزییات بود. 
مبنایی  بــر چه  اپیزودها  چیدمان 

شکل گرفت؟ مثال این که اپیزودهای 
اول و سوم، دو فرد محکوم به اعدام 
را نشان می دهند و اپیزودهای دوم و 
نه  برای  اراده  چهارم، دو فرد دارای 
برایتان  یا ترتیب فضاسازی  گفتن؟ 
مهم بود کــه از روزمرگی در اولی 
به موقعیت ملتهــب و زندان دومی 
برسید و بعد به سمت طبیعت زیبای 
سومی و طبیعت خشک ولی وسیع 
چهارمی بروید؟ مثالً هیچ به این فکر 
نکردید که فیلم با پایان مخوف ولی 

خونسرد اپیزود اول تمام شود؟ 
رســیدن بــه فضایــی کــه تصویر 
باورپذیــری از زمینه اســتبدادی به 
وجود بیاورد، پیش نیاز داستان ها بود. 
در اپیزود نخست می خواستم مفهوم 
ابتذال شــر را به زبان ســینما و در 
روایتی ســاده بگویم. گام دوم، تقابل 
»نه« در برابر»آری« بود. این تقابل در 
بن مایه داستان، مرا به سمت روایتی 
آرام برد که با هیجان و عشق آمیخته 

می شود. 
پس از آن می خواســتم نشان دهم با 
گفتن نه، به حاشــیه رانده می شوید 
و چیزهای زیادی از دست می دهید 
امــا نوعی آرامش درونــی از تقابل با 
استبداد تجربه می کنید. در عین حال 
باید بدانیم شاید الزم باشد هر روز به 

گفتن نه به استبداد ادامه دهیم. 
این هــا اولویت های معنایی بودند. اما 
گاهــی اولویت های تولیــدی در کار 
یک فیلم زیر زمینی اهمیتی بیشتر 
از معمــول پیدا می کند. وقتی مثلث 
نویســنده، کارگــردان، تهیه کننده 
در ذهن من فعال می شــود، خود به 
خود به لوکیشــن هایی فکر می کنم 
که امکان کار در آن آسان تر هستند. 
طبیعتــا در خــارج از تهران فشــار 
کمتری وجود دارد. پس برای رسیدن 
به زبان ســینمایی، به حاشیه رانده 
شــدن پس از گفتن نه، ایده خروج 
از شــهر، کارآمدترین گزینه بود. این 
که شــخصیت ها در برابر این تبعید 
ناخواســته چه نوع زندگی را انتخاب 
می کننــد، چیزی بود کــه انتخاب 
لوکیشــن ها را پیچیده تــر می کرد. 

همه این مفاهیم در ســایه یک ایده 
اصلــی بودند. می خواســتم هرطور 
شده دشــواری های نه گفتن را متاثر 
از زیبایی آن، به تصویر در بیاورم. به 
عبارتی، تصاویــر فیلم، جلوه زیبایی 
نه گفتن به اســتبداد است. انتخاب 
لوکیشن ها توســط من و گروهی از 
همکارانم با حوصله و وســواس الزم 
انجام شــد. به کمک تهیــه کننده 
اجرایی )فرزاد پاک(، گروه کارگردانی 
)»سامرند معروفی«، »میثم مویینی«، 
»احســان میرحســینی«، »بردیــا 
یادگاری« و »اشــکان نجفــی«( با 
حضور دایمی »اشکان اشکانی« )مدیر 
فیلم برداری( و »سعید اسدی« )طراح 
صحنه( در سفرهای متعدد به نقاط 
مختلف کشور، لوکیشن ها و فضاها را 

انتخاب کردیم. 
درباره پایان، به چیدمان داســتان ها 
اطمینان خاطر دارم. بیشــتر به این 
دلیل که نمی خواستم پایان با تماشای 
کسی باشد که به استبداد آری گفته 

است. 

که  دیالوگ هایی  از  فیلم هایتان  در 
جوهره یک گفتمان را بیان می کنند، 
که  جمله ای  مثل  نمی کنید؛  پرهیز 
در اپیزود سوم، »آناهیتا اقبال نژاد« 
می گوید: »قدرت تو توی نه گفتنه.«  

ســینمای امریکا پــر از این نوع 
دیالوگ نویســی اســت. اما گاهی 
برخورد منتقدان ایرانی این اســت 
که می گویند این دیالوگ ها به قصد 
انتقاد صریح از اوضاع ایران و برای 
آمده اند.  فیلم  پســند غربی ها در 
به لحاظ سینمایی درباره  می توانند 
باشند  داشته  نقدهایی  دیالوگ  هر 
اما با این اســتدالل، کنار ارشــاد 
می ایســتند و متوجه این عملکرد 

»آب به آسیاب ریختن« نیستند. 
حاکم شدن نوعی از ارزش های زیبایی 
شناسی، در فرهنگ عمومی ما ریشه 
تاریخی دارد. رابطه قــدرت و مردم 
در ایران طی صدها ســال مبتنی بر 
الگوی »رمه و شــبان« بوده و هست. 
به گمان من، اســتبدادی که ریشه 

در تاریخ دارد، قواعد زیبایی شناســی 
خــودش را وضع می کنــد. یکی از 
قواعد عجیب این نوع زیباشناســی، 
تحســین پرده پوشــی کالمی و پناه 
بردن به زبان استعاره است. در ادبیات 
کهن ما، شــیوه پرده پوشی در کالم، 
نوعی قدرت سخن وری و شاعرانگی 
محســوب می شــود. آیــا فرهنگ 
»رنــدی«، محصول تــرس از قدرت 
مستبد و انتقام جو حاکم نبوده است؟  
شــخصا در فیلم هایی مثل »جزیره 
آهنی« یا »کشــتزارهای ســپید«، 
زبان استعاره را برای بیان احساس و 
افــکارم به کار برده ام. اما پس از چند 
سال، ناگهان با خودم فکر کردم این 
نوع بیــان هنری ناشــی از ترس در 
برابر قدرت مســتبد و حاکم اســت. 
می دانم که جامعــه ایرانی با این نوع 
زیبایی شناسی خو گرفته است. هنوز 
از افرادی می شــنوم که کشتزارهای 
سپید را بهترین فیلم من می دانند. اما 
فکر می کنم مرور زمان این شیوه بیان 

پرده پوش را کنار خواهد گذاشت. 

فیلم شما به مخالف خوانی بی منطق 
که فیلم های موفق ایرانی در جهان 
توسط نهادهای رسمی به آن متهم 
می شوند، هیچ اصراری ندارد. از مرد 
اپیزود اول، تصویری خانواده دوست 
و حتی سکانس های  می دهید  ارایه 
داخلــی را طــوری می چینید که 
زمینه ای برای حجاب خانم ها وجود 
مشکل  دیگر  واقعاً  باشــد.  داشته 

مدیران سینمایی چیست؟! 
 اگر فکر می کنید مســاله دســتگاه 
عریــض و طویل سانســور در ایران 
حجاب است، دچار فروکاستن موضوع 
سانســور شــده اید. ســینمای بدنه 
ایران پــر از فیلم های کمدی مملو از 
شــوخی های جنسی و مبتذل است. 
دستگاه سانســور در ایران به دنبال 
حذف هر نوع اندیشــه ای اســت که 
مخاطب را از موقعیت خود آگاه کند. 
آن ها بانیان جهل و دشمنان اندیشه 

هستند.
امیر پوریا )ایران وایر(
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پزشکی و بهداشت

دندانپزشکی به زبان ساده

دکتر رضا حصیری
دندانپزشک خانواده در مرکز شهر کوکیتالم

فرق کرونا با سرماخوردگی
 و آنفلوانزا چیست؟

آبریــزش بینی، ســرفه، گلــودرد و 
تــب؛ از آنجا که ایــن عالئم در یک 
ســرماخوردگی ســاده هــم دیده 
بیماری  اینکه  می شوند، تشــخیص 
ویروسی اســت یا باکتریایی، دشوار 
اســت. چه عالئمی در بیمار مبتال به 

کرونا دیده نمی شود؟
در نگاه نخست نشــانه های ویروس 
جدید کرونا با نام کووید ۱۹ شــبیه 
عالئم آنفلوانزای معمولی هستند. اما 
عالئم معمول در آنفلوانزا و غیرمعمول 

در کرونا کدامند؟
عالئم معمول ویروس کرونا عبارتند از:

-   تب
-   سرفه های خشک

-   نفس تنگی
-  درد عضله

-  خستگی و بی حالی
-  و از نشــانه هایی که به ندرت دیده 
می شــوند، می توان به خلط سینه، 
سردرد، ســرفه های خونی و اسهال 

اشاره کرد.
عالئم غیرمعمــول در ویروس جدید 

کرونا عبارتند از:
-   آبریزش بینی

-   گلودرد
آبریزش بینی و گلودرد، عالئم معمول 
و رایج عفونت دســتگاه )یا مجاری( 
تنفسی فوقانی است. بنابراین کسی 
که پیوسته عطسه می کند و آبریزش 
بینی دارد احتماال ســرما خورده یا 

مبتال به آنفلوانزای معمولی است.
دستگاه تنفسی فوقانی خارج از قفسه 
سینه قرار دارد و اجزای آن عبارتند از 

حفره  بینی، حلق و حنجره.
از آنجا که اما ویــروس جدید کرونا 
بیش از همه مجاری تنفسی تحتانی 
را درگیر می کنــد، مبتالیان به این 
ویروس، اکثرا ســرفه های خشــک 
می کننــد، تنگی نفس دارنــد یا / و 
عفونت ریه پیدا می کنند اما گلودرد 

ندارند.
دستگاه تنفسی تحتانی شامل نای، دو 

نایژه، نایژک و ریه هاست.
شاید این نشانه ها هماره بیماری باشند

در بیشتر بیماران مبتال به کرونا هم 
معموال این بیماری با عالئمی خفیف 
همراه اســت یا اصال بــدون عالمت 

است.
دوره نهفتگی )کمون( ویروس جدید 
کرونا، بر پایه گزارش مؤسسه روبرت 

کخ، می تواند به ۱۴ روز هم برسد.
اگر مطمئن نیســتید یا نگرانید، به 
پزشک مراجعه کنید. پزشک در هر 
صورت نمونه ای از خلط سینه  شما را 
برای آزمایش وجود ویروس هایی که 
باعث نارسایی های تنفسی می شوند، 

به آزمایشگاه خواهد فرستاد.

آیا ماسک ها جلوی سرایت بیماری به 
ما را می گیرند؟

نمی توان با قطعیت گفت. ویروس ها 
توانایی پــرواز ندارند و ویروس جدید 
کرونا هم از طریق قطره های ریز یا از 
طریق تماس با ســطوح یا بدن آلوده 

منتقل می شود.
بنابراین بهتر و مؤثرتر این اســت که 
فاصله مان را با فــرد مبتال یا در کل 
فرد مقابلمان حفظ کنیم، دستانمان 

درباره لوزه سوم بیشتر بدانید
در ناحیه دهان و حلق انســان غــدد لنفاوی زیادی 
وجــود دارد. این غدد در چنــد نقطه تجمع کرده اند 
که برجســته تر از دیگر نواحی به نظر می  آیند. یکی 
از این برجستگی ها لوزه ســوم )آدنوئید( نام دارد که 
در ناحیه حلق-بینی یا پشــت بینی قرار دارد. اگر به 
هر دلیلی لوزه ســوم، افزایش حجم بیش از حد پیدا 
کند، مشکالتی برای کودک به وجود می آید که نیازمند 

مداخالت پزشکی است.
در بافت لوزه ســوم، سلول های سیستم ایمنی وجود 
دارد که وظیفه شــان مقاومــت در برابر میکروب ها و 
واکنش به التهاب هاست و گاهی این واکنش به شکل 

افزایش حجم لوزه سوم است.
معموال افزایش حجم لوزه سوم شکل آناتومیک حلق 
را تغییر می دهد و در مسیر هوایی تنگی ایجاد می کند. 
این تغییر می تواند عاملی برای تشدید عفونت یا بروز 

مشکالت بعدی باشد.
همچنین افزایش حجم لوزه سوم اثر فشاری بر جریان 
لنفاوی دارد و تخلیه لنفاوی از ســینوس ها و بینی را 
دچار مشــکل می کند و باعث بروز عفونت های مکرر 

سینوس ها و التهاب بینی می شود.
بزرگی لوزه سوم حتی روی شیپور استاش )لوله ای در 
گوش میانی که هوا را از حلق به گوش میانی منتقل 
می کند( هم اثر می گذارد، دهانه خروجی آن را می بندد 

و باعث التهاب  گوش میانی می شود.
به دلیل آنکه شــیپور اســتاش در کودکان کوتاه تر از 
بزرگســاالن و افقی است، بسته شــدن آن عوارض 
شدیدی به وجود می آورد. تغییرات ساختاری به وجود 
آمده عوارض کوتاه مدت و درازمدتی ایجاد می کنند که 

کیفیت زندگی کودک را پایین می آورد.
برای همه بیماران دچار لوزه سوم بزرگ، الزاما جراحی 
الزم نیست مگر اینکه پزشک به این نتیجه برسد که 

لوزه سوم باید برداشته شود.

عوارض بلندمدت لوزه سوم

یکی از مشکالتی که در آینده برای این کودکان )که 
درمان به موقع حجیم شــدگی لوزه ســوم را دریافت 
نکرده اند( ایجاد می شود، فشارخون اولیه است. وقتی 
تنفــس هنگام خواب کافی نیســت و بافت های بدن 
کمبود اکسیژن دارند، قلب برای جبران، خون بیشتری 

را پمپاژ می کند.
ایــن عمل باعث افزایش فشــار در قوس آئورت قلب 
می شود که نهایتا به افزایش فشار خون منتهی خواهد 
شد. شــب ادراری در کودکان واکنشی به این اختالل 

است.

عوارض کوتاه مدت لوزه سوم

بعضی از این عوارض خیلی زود آشکار می شوند؛ اولین 
تغییر، اختالل در خواب به علت انسداد بینی و کمبود 
اکسیژن است که باعث می شــود کودک از راه دهان 

تنفس کند.
زیــر چشــمان اغلب این کــودکان پف آلود اســت. 
بی خوابی ها و تقالی شبانه و خرخر، باعث خستگی و 
چرت زدن در طول روز و بی اشتهایی و نداشتن رشد 

کافی کودک خواهد شد.
آبریزش از دهان در برخی از آن ها، شب ادراری، التهاب 
گوش و التهاب سینوس، از دیگر عالمت های شاخص 

بزرگی لوزه سوم هستند
تشخیص بیماری

با گرفتن شرح حال و معاینه و عکس جانبی از گردن 
بیمار، می توان به بزرگی لوزه سوم پی برد.

جراحی لوزه سوم

برای همه بیماران دچار لوزه سوم بزرگ، الزاما جراحی 
الزم نیست مگر اینکه پزشک به این نتیجه برسد که 
لوزه سوم باید برداشته شود. در این صورت اگر در انجام 
جراحی تعلل شود، تبعات آن در آینده با بیمار خواهد 
ماند که معموال جبران ناپذیر اســت یا راه های درمانی 

بسیار پرهزینه ای دارند.
زمان مناسب جراحی وقتی است که کودک ۱۰ هفته 
از عمرش ســپری شــده و ۱۰ کیلوگرم وزن دارد و 

هموگلوبین خونش ۱۰ میلی گرم در دسی لیتر است.
برداشتن لوزه سوم ممکن است با جراحی های دیگری 
توام شــود. وقتی کودک مدام دچار التهاب گوش هم 
باشــد، در    همان حین که لوزه سوم برداشته می شود، 
لوله ای در گوش تعبیه می کنند که ترشــحات داخل 

آن تخلیه شود.
این جراحی با بیهوشی عمومی انجام می گیرد. جراحی 
پایه در گوش، گلو و بینی اســت و زمان زیادی طول 
نمی کشد و بعد از عمل هم بیمار خیلی زود به وضعیت 
طبیعــی برمی گردد و می تواند مایعــات و غذای نرم 

مصرف کند.
والدین باید عالئم تنفســی کودک را در حین خواب 
جدی بگیرند، زیرا این عارضه ممکن اســت منجر به 

تغییر در صورت، فک و دندان های کودک شود
احتمال عود

در افرادی که دچار حساســیت های طوالنی مدت یا 
سینوزیت مزمن هستند، احتمال عود لوزه سوم وجود 

دارد.
البته تعداد این بیماران بسیار کم است و بعد از جراحی 

هم باید تحت نظر متخصص ایمونولوژی قرار گیرند.
چند نکته درباره لوزه سوم

»یکی از علل عمده التهاب لوزه سوم، سرماخوردگی 
مکرر است.

لوزه سوم جزو تشکیالت لنفاوی حلق است که وظیفه 
دفاع از بدن در مقابل تهاجم میکروب ها و قارچ ها را بر 

عهده دارد.
لوزه ســوم در پشت زبان کوچک قرار دارد و با معاینه 

مستقیم قابل مشاهده نیست.
التهاب لوزه ســوم در ســنین دو تا ســه سالگی رخ 
می دهد و همچنین در سنین پنج سالگی نیز به اوج 
خود می رســد و پــس از آن در افراد بالغ به طورکلی 

محو می شود.
بزرگی بیش از حد لوزه سوم در کودکان بر اثر آلرژی، 

عفونت های حلق و دستگاه تنفسی است.
در صورت شــدید بودن التهاب لوزه سوم، کودک در 
حین خواب خرخر می کند و همچنین از طریق دهان 

تنفس می کند.

را به دقت با آب و صابون بشوییم و در 
صورت امکان با دستمال کاغذی )یک 

بار مصرف( خشک کنیم.

آنفلوانزا یا کرونا؟ تفاوت های این دو 
کدامند؟

حتی پزشکان هم در تشخیص درست 
کرونــا از آنفلوانزا یا ســرماخوردگی 
معمولی، گاه با دشــواری هایی روبرو 
هســتند. در یــک ســرماخوردگی 
معمولی، بیشتر اوقات ابتدا خارش در 
گلو آغاز می شود، سپس بینی آبریزش 
دارد و بعد نوبت ســرفه می رسد. در 
این حالت بیمار، چندین روز گلودرد، 
آبریزش بینی، سرفه های خلط دار یا 
سرفه های خشک، کمی تب و سردرد 

دارد  و بی حال است.
یــک آنفلوانزای جدی امــا به گونه  
دیگری اســت، به یکبــاره آدم را از 
پا درمی آورد. ســردرد و بــدن درد، 
سرفه های خشــک و گرفتگی صدا، 
گلودرد و تبی که تــا ۴۱ درجه هم 
می رســد و در بیشتر مواقع همراه با 
لرز اســت، چیزی اســت که معموال 
آنفلوانزای جدی بــه همراه می آورد. 
در این حالت بیمار تنها می خواهد در 
تخت خواب بماند و احساس خستگی 
شدید می کند، اشتها ندارد و می  تواند 

ساعت های زیادی بخوابد.
دوره ســرماخوردگی معمولی پس از 
چند روز تمام می شــود و نشانه های 
آن پس از تقریبا یک هفته فروکش 
می کند. در مقابل، آنفلوانزای جدی، 
معموال طوالنی تر است و یک هفته ای 
بیمــار را از پا می اندازد و گاهی چند 
هفته  طول می کشد تا حالش خوب 

شود.
برخی بر این باورند که ســرما باعث 
ســرماخوردگی می شــود. تأکید بر 
بیرون نرفتن با موی خیس یا ضرورت 
پوشیدن لباس ضخیم و گرم از جمله 
عبارتی اســت که به گوش بسیاری 
آشناست. بیماری سرماخوردگی اما به 
تنهایی بر اثر سرما حاصل نمی شود. 
ابتال به ســرماخوردگی در واقع بر اثر 
انتقال ویروس سرماخوردگی به بدن 
بروز می کند. ســرما اما می تواند در 
تضعیف دستگاه ایمنی بدن تأثیرگذار 
باشد و بدن آمادگی بیشتری در جذب 

ویروس داشته باشد.
وقتی فردی بطــور پیگیر در معرض 
اســترس قرار دارد، دســتگاه ایمنی 
بــدن او نیز تحت تأثیر قرار می گیرد 
و ضعیف می شــود. اســترس مداوم 

سبب می شود که در بدن در پاسخ به 
استرس کورتیزول سنتز شود. یکی از 
پیامدهای این ترشح تضعیف مقاومت 
و قدرت دفاعی بدن اســت؛ امری که 
در نهایــت آمادگی بدن را در ابتال به 
بیماری های ویروسی تشدید می کند.

اینکه مصرف زیاد ویتامین ث باعث 
پیشــگری از ابتال به سرماخوردگی 
می شود، باوری رایج اما نادرست است. 
برخی تحقیقات تنها نشــان می دهد 
که مصرف ویتامیــن ث در مواردی 
می تواند طول دوره ی سرماخوردگی 
را تا اندازه ی کاهــش دهد و بدن را 

اندکی مقام تر سازد.
زدن به موقع واکسن آنفلوانزا به عنوان 
پیشگیری، برای تمامی کسانی که در 
گروه از نظر سالمتی پرخطر جامعه 
هستند، به ویژه کسانی که بیمارند، 
توصیه می شود. در این گروه افرادی 
که سن شــان باالی ۶۰ سال است، 
بیماری هــای مزمن،  بــه  مبتالیان 
بارداران و ساکنان خانه های سالمندان 
جای می گیرند. به ویژه کادر درمانی 
بیمارستان ها و مراکز درمانی یا اماکن 
و مشــاغلی که پرسنل آن در تماس 
مستقیم و زیاد با بیماران هستند باید 
از خودشــان در برابر این ویروس ها 

محافظت کنند.
استفاده از واکسن سرماخوردگی بدن 
را تنها در برابر شــماری از ویروس ها 
ایمن می سازد و به طور ۱۰۰ درصد 
مانــع از ابتال فرد به ســرماخوردگی 
نمی شــود. واکسن سرماخوردگی اثر 
محدود دارد و تزریق آن معموال باید 
هر سال در زمان معینی تجدید شود. 
باید توجه داشت که سرماخوردگی و 
آنفلوانزا د ه ها نوع دارد و واکسن های 
موجود تنها در برابر ویروس چند نوع 

سرماخوردگی مصونیت می دهند.

آنتی بیوتیک  از  استفاده  زمانی  چه 
مؤثر است؟

ویروس ها عامل بیشتر سرماخوردگی ها 
و آنفلوانزا هستند که آنتی بیوتیک ها بر 

آنها تأثیرگذار نیستند.
آنتی بیوتیک هــا بــا از بیــن بردن 
باکتری ها یا جلوگیری از رشد آنها، از 
سیستم دفاعی بدن حمایت می کنند. 
در این روند آنهــا از جمله به دیواره  
سلولی آسیب می رسانند یا متابولیسم 
این میکروارگانیسم ها را مورد هجوم 
قرار می دهند. این مسئله اما تنها در 
مورد باکتری ها صادق اســت. آنها بر 

روی ویروس ها بی اثرند.
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تغذیه

خوردن میوه، سبزیجات و پنیر
 خطر سکته را کاهش می دهد

طبق پژوهشی که یکی از بزرگ ترین بررسی ها در نوع خود است، با خورد 
و خوراک درست می توان خطر انواع معینی از سکته ها را کاهش داد.

کارشناسان چگونگی پیوند دو نوع مهم سکته با خورد و خوراک را بررسی 
کردند که عبارتند از سکته های ایسکمیک یا انسدادی )ناشی از نرسیدن 

خون به مغز( و سکتهه ای هموراژیک )خونریزی مغزی(.
این کارشناسان با بررسی داده های ۴۱۸ هزار نفر از اهالی نه کشور اروپایی، 
متوجه شدند که افزایش مصرف غذاهای الیاف دار با کاهش خطر سکته های 
انسدادی پیوند دارد. همچنین طبق این پژوهش، که در مجله قلب اروپا 
منتشر شده است، افزایش مصرف تخم مرغ با افزایش خطر سکته مغزی 
پیوند دارد. اما منتقدان می گویند با آنکه گســتردگی داده های گردآوری 
شــده نقطه قوت این تحقیق است، عوامل دیگری که در گروه نمونه این 

تحقیق نیستند، می توانند نقش آفرین باشند.
دکتر تامی تونگ، نویسنده ارشد این بررسی و کارشناس دانشگاه آکسفورد، 
می گوید: »مهم ترین یافته این است که افزایش مصرف میوه، سبزیجات و 
غذاهای الیاف دار با کاهش خطر سکته های مغزی )انسدادی( پیوند قوی 
دارد و بر دستورالعمل های کنونی در اروپا نیز صحه می گذارد.«  او در ادامه 
می گوید: »اگر عموم مردم تا کنون از آن دستورالعمل ها پیروی نکرده اند، 
بایــد به آنها بگوییم که مصرف میوه، ســبزیجات و غذاهای الیاف دار را 
افزایش دهند.« دکتر تونگ افزود: »تحقیقات ما به صورت جداگانه اهمیت 
بررسی زیرگروه های انواع سکته را برجسته می کند. زیرا رژیم غذایی که 
بر روی سکته مغزی و خونریزی مغزی موثر است با هم متفاوت دارد. این 
تحقیقات نشان دهنده سایر عوامل خطرآفرین، مانند میزان کلسترول و یا 

اضافه وزن نیز میتواند بر انواع سکته مغزی تاثیر بگذارد.«
او همچنین گفت: »اما با آنکه در این پژوهش مشــخص شده بین خورد 
و خوراک و خطر سکته پیوند وجود دارد، ممکن است تغییر خطر سکته 
ناشی از خود خورد و خوراک نباشد، بلکه بر اثر عامل های مرتبط اقتصادی ، 
اجتماعی یا سبک زندگی باشد. بنابراین تحقیقات بیشتری الزم است تا 
بتوان مشخص کرد که آیا خورد و خوراک به طور مستقیم بر خطر سکته 

اثر می گذارد یا خیر.«

مواد الزم: 

آرد نخودچی ۱ پیمانه
پودر قند ۱/۲ پیمانه

روغن جامد ۲/۳پیمانه
هل سائیده شده ۱/۲ قاشق چای خوری

زعفران به مقدار الزم

طرز تهیه:

 ابتدا روغن جامد و پودر قند را با همزن برقی آنقدر هم می زنیم تا ترکیب 
خامه ای و پفکی ایجاد شود. )۱۰ تا ۱۵ دقیقه(

سپس کم کم آرد نخودچی و پودر هل را به آن اضافه کنید و با سرعت 
کم مخلوط کنید.

در نهایت خمیری نســبتا خشــک بدســت می آید، آن را تا حدی که 
پیوستگی داشته باشد مخلوط کنید ولی ورز ندهید وگرنه شیرینی شما 

سفت می شود.
خمیر را در نایلون پیچیده و برای ۸ تا ۲۴ ساعت در یخچال قرار دهید 

تا استراحت کند.
پس از اســتراحت خمیر را با وردنه به قطر ۱ سانتیمتر پهن کرده و با 

قالبهای کوچک قالب بزنید
اگر قالب شــیرینی پزی کوچک ندارید خمیر را به صورت  توپ هایی به 
اندازه فندق درآورید. شــیرینی های قالــب زده و توپهای نخودچی را با 
احتیاط به سینی فر که با کاغذ روغنی پوشانیده شده منتقل می کنیم و 
بــه مدت ۱۵ دقیقه در فری که از ۱۵ دقیقه قبل با حرارت ۱۷۵ درجه 

سانتیگراد گرم شده قرار دهید
بعد از ۱۵ دقیقه شیرینی های شما تغییر رنگ نمی دهند فقط کمی سطح 

زیرین آنها طالیی می شود.

نکته:

یکی از معروفترین و خوش خوراک ترین شیرینی های ایرانی که در عید 
نوروز از قدیم در ایران تهیه می شود و بسیار پر طرفدار است

خمیر این شیرینی معموال منسجم نیست و قالب زدن آن کمی مشکل 
است. بسته به نوع آرد میزان انسجام خمیر متفاوت است و باید با توجه 

به بافتی که انتظار دارید مقدار آرد و روغن را کم و زیاد کنید
خمیر را میتوانم همان لحظه پخت کنیم یا اینکه چند ساعت بماند بعد 
پخت کرد هر چقدر خمیر بیشتر بماند پس از پخت حالت بهتری پیدا 

می کند.

شیرینی نخودچی

احســاس می کنید ســوخت و ساز 
بدنتــان در یک نقطه متوقف شــده 
است؟ با اینکه ورزش کردن و ساخت 
عضله بیشــترین کمک را به تقویت 
ســوخت و ســاز می کند اما راه های 
دیگــری نیز برای ســوزاندن مؤثرتر 

کالری وجود دارد.
از اضافه کردن مواد اضافی به آبمیوه 
تا دیدن یک کلیپ خنــده دار همه 
می تواند به شــعله ور شدن سیستم 
سوخت و ساز کمک کند. این عادات 
را به زندگــی خود اضافــه کنید تا 
بتوانید موتور سوخت و ساز را روشن 

نگه دارید.

 به اسموتی خود پروتئین اضافه کنید

می کنید  درســت  اســموتی  وقتی 
در کنــار میوه، یخ و دیگــر مواد آن 
چیــزی اضافه کنید که به ســوخت 
و ســاز بدنتان کمک کند، پودر آب 
پنیر یــا پروتئین وی. پل آرســیرو، 
اســتاد در بخش بهداشت و درمان و 
علوم ورزش در کالج اســکیدمور، که 
اثــرات پروتئین وی بــر روی بدن را 
مورد مطالعــه قرار می دهد می گوید: 
پروتئین وِی متابولیســم را تقویت و 
استفاده از چربی را باال می برد، کمک 
می کند بدن عضــالت خود را حفظ 
کند و باعث می شــود مغز احساس 
کند سیر هستید. تمام انواع پروتئین 
باعث تقویت سوخت و ساز می شود 
– پروتئین اثر گرمازایی دارد، یعنی 
باعث می شــود بدن گرمای بیشتری 
تولید کند و درنتیجه کالری بیشتری 
بسوزاند – اما پروتئین وی بیشترین 
تأثیر را دارد، ایــن پروتئین حیوانی 
نیست، همچنین در مصرف آن باید 

دقت کنید.

 قبل از خوردن بنوشید

تحقیقات نشان داده رژیم گیرندگانی 
کــه قبل از یک وعده غذایی ۲ لیوان 
آب می نوشــیدند در طول ســه ماه 
نتیجه ای بهتر از کســانی که این کار 
را نمی کردنــد گرفته اند. در طول روز 
چندین بــار آب خوردن و تأمین آب 
بدن نیز به افزایش سوخت و ساز بدن 
کمک می کند. همچنین اگر در طول 
روز همیشه بدن را از آب تأمین کنید 
احساس پرانرژی بودن خواهید داشت.

 یک فنجان قهوه دم کنید

کافئین باعث باال رفتن سرعت سیستم 
عصبی مرکزی و در نتیجه سوخت و 
ساز را تقویت می کند. امی گودسون، 
متخصص تغذیه در تگزاس می گوید: 
دانه های قهوه دارای آنتی اکسیدان و 
ارزش سالمتی باالیی هستند. قهوه ی 
خود را پر از خامه و مواد شیرین کننده 
نکنید، قهوه بــه تنهایی می تواند به 
انرژی و آنتی اکســیدان بدهد.  شما 
قهوه نشان داده است که باعث بهبود 
سطح انرژی در طول ورزش، به ویژه 
فعالیت های استقامتی، و سخت تر کار 
کــردن افراد در طول روز و در نتیجه 
ســوزاندن بیشــتر کالری می شود. 
خوردن قهوه بعد از ورزش نیز می تواند 
سودمند باشد. مصرف کافئین بعد از 
ورزش باعث می شود گلیکوژن موجود 
در عضله تــا ۶۶ درصد افزایش پیدا 
کند، که باعث می شــود عضالت به 

ســرعت منابع انرژی خود را دوباره 
تأمین کنند.

چای  دارید؟  نیاز  بیشتری  کافئین   
سبز را جایگزین کنید

اگر روزانه ۳ مرتبه قهوه می نوشــید، 
می توانیــد به جای یکی از این ســه 
مرتبه چای سبز بنوشــید. عالوه بر 
اینکه متابولیســم را تقویت می کند، 
چای سبز منبع غنی از آنتی اکسیدان 
به نام کاتچین است. تحقیقات نشان 
داده نوشــیدن چای سبز در کنار ۳ 
ســاعت ورزش هوازی در طول هفته 
می تواند طی ۳ ماه چربی شــکمی 
را کم کند. مصرف چای ســبز بدون 
شکر می تواند تا روزانه ۱۰۰ کالری به 
سوخت و ساز بدن کمک کند. برای 
اینکــه بهترین نتیجه را بگیرید بهتر 
است از چای سبز تازه استفاده کنید.

 میان وعده ماست بخورید

پروبیوتیک باکتری سالمی است که 
در ماست، خیارشور و دیگر غذاهای 
تخمیری وجود دارد و اگر خانم باشید 
می توانــد به کاهــش وزنتان کمک 
کند. در یک تحقیــق زنان و مردانی 
که اضافــه وزن داشــتند یک رژیم 
کاهــش وزن ۱۲ هفتــه ای را دنبال 
کردند. نصف شرکت کنندگان روزانه 

یک کپســول پروبیوتیک اســتفاده 
می کردنــد. خانم هایی کــه در گروه 
پروبیوتیــک بودند بیشــتر وزن کم 
کردند، پروبیوتیک در مردان تغییری 
ایجاد نکرد. مصــرف پروبیوتیک به 
صورت موجود در غــذا نیز مزایایی 
بــرای کاهش وزن دارد. ماســت نیز 
مانند دیگر محصوالت لبنی پرچرب 
دارای اســید چربی است به نام اسید 
لینولئیک، که مطالعات نشــان داده 
اســت می توانــد چربی ســوزی را 
بهبود ببخشــد. همچنین از خوردن 
کنید  اجتناب  میوه ای  ماســت های 
چون می تواند دارای قند اضافی باشد.
 به وعده خود کمی تندی اضافه کنید

اگر می خواهید به غــذای خود مزه 
اضافی کنید نمکدان را کنار بگذارید، 
)به صورت عــادی زیاد نمک مصرف 
می کنید( به جای آن از سس تند یا 
پودر فلفل اســتفاده کنید. فلفل تند 
حاوی کپسایســین شیمیایی است. 
کپسایســین موجــود در فلفل تند 
دارای اثــر گرمازایی اســت. خوردن 
غذای تند باعث می شــود دقیقاً بعد 
از تمام شدن وعده ۹۰ کالری اضافی 
بســوزانید. یک تحقیق نشان داد که 
کپسایســین چربی قهوه ای را فعال 
می کند، که موجب می شــود بیشتر 

کالری بسوزانید.

 از وعده های کوچک استفاده کنید

ساعت ۳ بعداز ظهر است و معده غرغر 
می کند، اگر بخواهید تا وعده ی شام 
منتظر بمانید ممکن است هنگام شام 
پرخوری کنیــد و بیش از حد پیش 
بروید. خوردن یک عصرانه ی کوچک 
می تواند از این اتفاق جلوگیری کند و 
همچنین سوخت و ساز را تکان بدهد. 
به متابولیسم بدنتان مانند یک آتش 
نگاه کنید. برای برپــا کردن آتش با 
چند تکه چوب شروع می کنیم، سپس 
هرچند ســاعت کمی چــوب اضافه 
می کنیم تا آتش خاموش نشود و به 
سوختن ادامه دهد. هر موقع از میان 
می کنید  استفاده  کوچک  وعده های 
متابولیسم خود را برمی افروزید. کلید 
کار این اســت که هر بار از پروتئین 
بــدون چربی و کربوهیدرات پیچیده 
استفاده کنید نه غذاهای فرآوری شده 
یا تنقالت بــی ارزش. به عنوان مثال: 
پنیر دلمه و میوه، ســیب و کره بادام 

زمینی، ماست و انواع توت.

از حرکت نایستید

اگر همکارتان از شــما پرســید چرا 
دائم پــای خود را تــکان می دهید، 
می توانید برایش توضیح دهید که در 
حال انجام حرکت تولید حرارت غیر 
ورزشی هستید. تحقیقات نشان داده 
این بی قراری کمــک می کند روزانه 
۳۵۰ کالری بیشتر بسوزانید. حرکات 
انفجاری کوچک ماننــد باال رفتن از 
پله هــا، راه رفتن هنــگام صحبت با 
تلفن، و یا جا به جا شدن روی صندلی 
می توانند ازا ین دســته فعالیت ها به 
حساب بیایند. پس سعی کنید از هر 
فرصتی برای حرکت استفاده کنید تا 

میزان کالری سوزی را باال ببرید.

 محصوالت طبیعی استفاده کنید

اگر به فروشــگاه می روید ســری به 
بزنید.  راهرو محصــوالت طبیعــی 
بعضــی از آفت کش ها شــاید باعث 
کند شدن ســوخت و ساز و یا حتی 
اضافه شــدن وزن شوند. سموم یکی 
از دالیل جلوگیــری از کاهش وزن 
می تواند باشــد. ســعی کنید هنگام 
خرید محصوالت طبیعی پاک ترین و 

باکیفیت ترین آن ها را بخرید.

 گوشی خود را خاموش کنید

در یک مطالعه کوچک که توســط 
دانشــگاه نورث وســترن انجام شد 
محققــان دریافتنــد، قــرار گرفتن 
در معرض نور آبی ســاطع شــده از 
تلفن های هوشمند، رایانه ها و تبلت ها 
بالفاصلــه قبل و بعد از شــام باعث 
افزایش گرســنگی در افراد می شود. 
محققــان این تحقیق میگویند هنوز 
دلیل این رابطه برایشان کامل روشن 
نیســت و نیاز به تحقیقات بیشتری 

است.

سوخت و ساز
بدن تان را افزایش دهید
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دوشنبه 12 اسفند 1398ـ   سال نود وچهارمـ   شماره 27514    

پيروزي ايرانيان در جنگ حّران
يك قسمت از مذاكرات جلسه سوم مارس سال 52 
پيش از ميالد سناي روم حاوي اظهارات چند افسر رومي 
در باره شكست نظامي از ايران در جنگ حّران بود كه در 
بهار سال 53 پيش از ميالد )حدود 9 ماه قبل از آن( صورت 
گرفته و ضمن آن كراسوس كنسول روم كشته شده بود. 
اظهارات افسران شكس���ت خورده رومي در سناي اين 

امپراتوري به اين شرح در تاريخ روم آمده است.
دستور ساختن شهر »ايوان كي« در ايالت ري

فرهاد يكم ش���اه ايران از دودمان اشكاني درمارس 
سال 178 پيش از ميالد دستور ساختن »ري« نوين را در 
غرب شهر ري صادركرد كه بعدا »ايوان كي« خوانده شده 
است. مورخين يوناني شهر تازه � ايوان كی � را »گاراكس 
يا خاراكس « نوش���ته اند. يونانيان »ري« را هم »راگس« 

مي نوشتند.
انگلستان حاضر به فروش هواپيماي نظامي به ايران نشد

دولت انگلستان 12 اسفند 1318 درخواست دولت 
وقت ايران را براي فروش هواپيماي نطامي رد كرد. نيروي 
هوايي ايران سال ها پيش از آن با خريد هواپيما از آلمان 
و روسيه شوروي تاسيس شده بود. دلخوري انگليسي ها 
بيشتر از اين بابت بود كه ايران با كمك ايتالياي موسوليني 
براي خود يك نيروي درياي���ي كارآمد به وجود آورده 
بود و در خليج فارس موي دماغ انگلس���تان شده بود. به 
عالوه، تمايل به آلمان در بسياري ازمقامات وقت ايران 

ديده مي شد.
  گسترش تظاهرات و اجتماعات براي ملي شدن نفت

اجتماعات تهران با هدف درخواست لغو قرارداد 
نفت با انگلستان و ملي كردن صنعت نفت در 12 اسفند 
1329  بيش از روزهاي ديگر بود و چهار روز بعد رزم آرا 
نخست وزير كه مخالف ملي شدن نفت بود جان خود را 
بر سر اين مخالفت گذارد. در اين اجتماعات از هرگروهي 

�� ملي گرا، مذهبيون و كمونيست �� ديده مي شد.
جنگ دوم ترياک با چين

سوم مارس 1857 انگلستان و فرانسه به چين اعالن 
جنگ دادند و جنگ دوم ترياک آغاز شد كه تا سال 1860 
ادامه يافت و به شكست نظامی چين انجاميد. در جريان 
اين جنگ، قدرت های جهانی ديگر به انگلستان و فرانسه 

پيوسته بودند.

امروز در تاريخ
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 سرایه

گر درخور مهرم احترامی بودی
نزديك توأم قدر تمامی بودی

من می گفتم كه عشق من تا به كجاست
گر ز آن طرف از عشق مقامی بودی
وحشی بافقی

پند بزرگان

اگر قرار است برای چيزی زندگی خود را خرج 
كنيم، بهتر آن است كه آن را خرج لطافت يك 

لبخند و يا نوازشی عاشقانه كنيم.
شکسبیر
استعداد در فضای آرام رشد می كند و شخصيت 

در جريان كامل زندگی.
گوته

قاب امروز

مسابقات بزکشی در قرقیزستان   /مهر 

كارخانه ها داروئي چند مليتي ملي مي شوند 
دكتر موس���ي زرگر وزير بهداري و بهزيستي 
اعالم كرد: بر اساس طرح وزارت بهداري و بهزيستي، 
كارخانجات داروئي چند مليتي ملي مي شوند و ورود 

دارو انحصاراً در دست دولت خواهد بود. 
دكتر زرگ���ر كه در يك گفتگوي اختصاصي با 
اطالعات سخن مي گفت، در ابتدا در مورد دارو گفت: 
ما تصميم داريم بازار هرج و مرج دارو را از بين ببريم. 

خانه هاي خالي فردا تصرف خواهد شد 
پ���س از پايان موعد مقرر و با توجه به اخطاريه 
اعالم ش���ده خانه هاي خالي مالكين تصرف خواهد 

شد. 
بر اس���اس اولين اخطاريه اي كه براي مالكان 
فرستاده شده روز دوشنبه )فردا( مهلت مالكان به پايان 
خواهد رسيد و خانه هاي خالي احتكار شده اين دسته 
مالكان به موجب حكم دادس���تان انقالب اسالمي و 

توسط گروه ضربت ضبط خواهد شد. 
اين مطلب را دكتر مصطفي رفيع مسئول طرح 
خريد و واگذاري خانه ه���اي خالي در گفتگوئي با 

خبرنگار روزنامه اطالعات عنوان كرد. 
برنامه هاي بزرگداشت دكتر مصدق 

چهارده اسفند سيزدهمين سالروز مرگ دكتر 
محمد مصدق رهبر نهضت ملي، مراس���م امسال با 
شكوه خاصي برگزار مي شود و اولين رئيس جمهوري 
ايران نيز اعالم كرده است كه در اين مراسم شركت 
مي كند و ضمن تجليل از شخصيت مصدق مسائل 

تازه اي را با ملت ايران در ميان مي گذارد. 
صبح امروز دكتر غالمحسين مصدق در گفتگوئي 
كوتاه با اطالعات گفت كه انتقال جنازه دكتر مصدق از 
احمد آباد به گورستان ابن بابويه � محل شهداي سي تير 
كه قبال قرار بود روز 14 اس���فند امسال انجام شود به 
ارديبهشت ماه سال آينده سالروز تولد مصدق كبير 

موكول شده است. 
از عالئم تيرخوردگي پيداست 23 نفر در گنبد اعدام شده اند 
ساري � دادستان انقالب اسالمي مازندران طي 
گفتگويي علل درگيري هاي اخير گنبد را تشريح كرد.

سيدمهدي طباطبايي، دادستان انقالب مازندران 
گفت: درگيري هاي خونين گنبد معلول عدم هماهنگي 
در اتخاذ تصميم بين فرماندار و سپاه پاسداران و دادستاني 
انقالب گنبد بوده است.  سيدمهدي طباطبائي افزود: 
پس از 2 روز تحقي���ق درباره وقايع گنبد كه گزارش 
كار را به تهران دادم و مطالب���ي را گفتم و آمار دقيق 
كشته شدگان را هم كه 36 نفر بود اعالم كردم و نيز 23 
جسد پيدا شد و عالئم نشان مي دهد كه تيرخوردگي از 

ناحيه سينه به باال است و حالت اعدام دارد. 
ايران 3 سنگاپور 0 

سنگاپور � جعفر دهقان فرستاده اطالعات 
ش���نبه: 11 اسفند � ورزش���گاه ملي سنگاپور 

)مسابقه هاي مقدماتي فوتبال المپيك � قاره 3 آسيا(.
اي���ران 3 دقايق: 58 ابراهيم زاده، 63 فركي و 90 

علي دوستي، سنگاپور صفر. 
تيم ايران: حجازي � خبيري، عبداللهي، سنجري، 
دينور زاده � نعلچگر )از دقيق���ه 52 فركي(. پروين 
»كاپيتن« هدايت شعارغفاري )حقيقيان( � برزگري، 

ابراهيم زاده، عليدوستي، مربي: حبيبي. 
سرما 4 نفر را كشت 

فريدو ن شهر � خبرنگار اطالعات: بارش برف 
ش���ديد كه از روز پنجش���نبه در فريدون شهر آغاز 
ش���ده بود امروز نيز ادامه يافت.  بر اثر ريزش برف، 
تمامي راه هاي روستايي منطقه فريدون شهر مسدود 
ش���ده و راه هاي فريدون شهر به كردكوي و پشتكوه 
بسته است. همچنين 4 روستايي بنام هاي عبدالحميد 
صالحي، حشمت مومني، بندر دربندي و يك زن در 

ميان برف و كوالک جان خود را از دست دادند. 
60 درصد سم خطرناک هواي تهران كاهش يافت 

سازمان حفاظت محيط زيست، طي اطالعيه اي 
اعالم داش���ت: ميزان منواكسيد كربن كه از گازهاي 
سمي ناشي از سوخت بنزين وسائط نقليه مي باشد، 
بين ساعت ش���ش صبح تا هفت شب، در روزهاي 
بسيج شصت درصد كاهش يافته است.      در صورتي 
كه اگر مقايسه بيست و چهار ساعته انجام گيرد. يعني 
از نصف شب تا نصف ش���ب ديگر اين كاهش به 

30 درصد مي رسد. 

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز يكشنبه 12 اسفندماه 1358 
)برابر با 14 ربیع الثاني 1400، 2 مارس 1980( نقل شده است.
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دوشنبه 12 اسفند 1398ـ   سال نود وچهارمـ   شماره 27514    

پيروزي ايرانيان در جنگ حّران
يك قسمت از مذاكرات جلسه سوم مارس سال 52 
پيش از ميالد سناي روم حاوي اظهارات چند افسر رومي 
در باره شكست نظامي از ايران در جنگ حّران بود كه در 
بهار سال 53 پيش از ميالد )حدود 9 ماه قبل از آن( صورت 
گرفته و ضمن آن كراسوس كنسول روم كشته شده بود. 
اظهارات افسران شكس���ت خورده رومي در سناي اين 

امپراتوري به اين شرح در تاريخ روم آمده است.
دستور ساختن شهر »ايوان كي« در ايالت ري

فرهاد يكم ش���اه ايران از دودمان اشكاني درمارس 
سال 178 پيش از ميالد دستور ساختن »ري« نوين را در 
غرب شهر ري صادركرد كه بعدا »ايوان كي« خوانده شده 
است. مورخين يوناني شهر تازه � ايوان كی � را »گاراكس 
يا خاراكس « نوش���ته اند. يونانيان »ري« را هم »راگس« 

مي نوشتند.
انگلستان حاضر به فروش هواپيماي نظامي به ايران نشد

دولت انگلستان 12 اسفند 1318 درخواست دولت 
وقت ايران را براي فروش هواپيماي نطامي رد كرد. نيروي 
هوايي ايران سال ها پيش از آن با خريد هواپيما از آلمان 
و روسيه شوروي تاسيس شده بود. دلخوري انگليسي ها 
بيشتر از اين بابت بود كه ايران با كمك ايتالياي موسوليني 
براي خود يك نيروي درياي���ي كارآمد به وجود آورده 
بود و در خليج فارس موي دماغ انگلس���تان شده بود. به 
عالوه، تمايل به آلمان در بسياري ازمقامات وقت ايران 

ديده مي شد.
  گسترش تظاهرات و اجتماعات براي ملي شدن نفت

اجتماعات تهران با هدف درخواست لغو قرارداد 
نفت با انگلستان و ملي كردن صنعت نفت در 12 اسفند 
1329  بيش از روزهاي ديگر بود و چهار روز بعد رزم آرا 
نخست وزير كه مخالف ملي شدن نفت بود جان خود را 
بر سر اين مخالفت گذارد. در اين اجتماعات از هرگروهي 

�� ملي گرا، مذهبيون و كمونيست �� ديده مي شد.
جنگ دوم ترياک با چين

سوم مارس 1857 انگلستان و فرانسه به چين اعالن 
جنگ دادند و جنگ دوم ترياک آغاز شد كه تا سال 1860 
ادامه يافت و به شكست نظامی چين انجاميد. در جريان 
اين جنگ، قدرت های جهانی ديگر به انگلستان و فرانسه 

پيوسته بودند.

امروز در تاريخ
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 سرایه

گر درخور مهرم احترامی بودی
نزديك توأم قدر تمامی بودی

من می گفتم كه عشق من تا به كجاست
گر ز آن طرف از عشق مقامی بودی
وحشی بافقی

پند بزرگان

اگر قرار است برای چيزی زندگی خود را خرج 
كنيم، بهتر آن است كه آن را خرج لطافت يك 

لبخند و يا نوازشی عاشقانه كنيم.
شکسبیر
استعداد در فضای آرام رشد می كند و شخصيت 

در جريان كامل زندگی.
گوته

قاب امروز

مسابقات بزکشی در قرقیزستان   /مهر 

كارخانه ها داروئي چند مليتي ملي مي شوند 
دكتر موس���ي زرگر وزير بهداري و بهزيستي 
اعالم كرد: بر اساس طرح وزارت بهداري و بهزيستي، 
كارخانجات داروئي چند مليتي ملي مي شوند و ورود 

دارو انحصاراً در دست دولت خواهد بود. 
دكتر زرگ���ر كه در يك گفتگوي اختصاصي با 
اطالعات سخن مي گفت، در ابتدا در مورد دارو گفت: 
ما تصميم داريم بازار هرج و مرج دارو را از بين ببريم. 

خانه هاي خالي فردا تصرف خواهد شد 
پ���س از پايان موعد مقرر و با توجه به اخطاريه 
اعالم ش���ده خانه هاي خالي مالكين تصرف خواهد 

شد. 
بر اس���اس اولين اخطاريه اي كه براي مالكان 
فرستاده شده روز دوشنبه )فردا( مهلت مالكان به پايان 
خواهد رسيد و خانه هاي خالي احتكار شده اين دسته 
مالكان به موجب حكم دادس���تان انقالب اسالمي و 

توسط گروه ضربت ضبط خواهد شد. 
اين مطلب را دكتر مصطفي رفيع مسئول طرح 
خريد و واگذاري خانه ه���اي خالي در گفتگوئي با 

خبرنگار روزنامه اطالعات عنوان كرد. 
برنامه هاي بزرگداشت دكتر مصدق 

چهارده اسفند سيزدهمين سالروز مرگ دكتر 
محمد مصدق رهبر نهضت ملي، مراس���م امسال با 
شكوه خاصي برگزار مي شود و اولين رئيس جمهوري 
ايران نيز اعالم كرده است كه در اين مراسم شركت 
مي كند و ضمن تجليل از شخصيت مصدق مسائل 

تازه اي را با ملت ايران در ميان مي گذارد. 
صبح امروز دكتر غالمحسين مصدق در گفتگوئي 
كوتاه با اطالعات گفت كه انتقال جنازه دكتر مصدق از 
احمد آباد به گورستان ابن بابويه � محل شهداي سي تير 
كه قبال قرار بود روز 14 اس���فند امسال انجام شود به 
ارديبهشت ماه سال آينده سالروز تولد مصدق كبير 

موكول شده است. 
از عالئم تيرخوردگي پيداست 23 نفر در گنبد اعدام شده اند 
ساري � دادستان انقالب اسالمي مازندران طي 
گفتگويي علل درگيري هاي اخير گنبد را تشريح كرد.

سيدمهدي طباطبايي، دادستان انقالب مازندران 
گفت: درگيري هاي خونين گنبد معلول عدم هماهنگي 
در اتخاذ تصميم بين فرماندار و سپاه پاسداران و دادستاني 
انقالب گنبد بوده است.  سيدمهدي طباطبائي افزود: 
پس از 2 روز تحقي���ق درباره وقايع گنبد كه گزارش 
كار را به تهران دادم و مطالب���ي را گفتم و آمار دقيق 
كشته شدگان را هم كه 36 نفر بود اعالم كردم و نيز 23 
جسد پيدا شد و عالئم نشان مي دهد كه تيرخوردگي از 

ناحيه سينه به باال است و حالت اعدام دارد. 
ايران 3 سنگاپور 0 

سنگاپور � جعفر دهقان فرستاده اطالعات 
ش���نبه: 11 اسفند � ورزش���گاه ملي سنگاپور 

)مسابقه هاي مقدماتي فوتبال المپيك � قاره 3 آسيا(.
اي���ران 3 دقايق: 58 ابراهيم زاده، 63 فركي و 90 

علي دوستي، سنگاپور صفر. 
تيم ايران: حجازي � خبيري، عبداللهي، سنجري، 
دينور زاده � نعلچگر )از دقيق���ه 52 فركي(. پروين 
»كاپيتن« هدايت شعارغفاري )حقيقيان( � برزگري، 

ابراهيم زاده، عليدوستي، مربي: حبيبي. 
سرما 4 نفر را كشت 

فريدو ن شهر � خبرنگار اطالعات: بارش برف 
ش���ديد كه از روز پنجش���نبه در فريدون شهر آغاز 
ش���ده بود امروز نيز ادامه يافت.  بر اثر ريزش برف، 
تمامي راه هاي روستايي منطقه فريدون شهر مسدود 
ش���ده و راه هاي فريدون شهر به كردكوي و پشتكوه 
بسته است. همچنين 4 روستايي بنام هاي عبدالحميد 
صالحي، حشمت مومني، بندر دربندي و يك زن در 

ميان برف و كوالک جان خود را از دست دادند. 
60 درصد سم خطرناک هواي تهران كاهش يافت 

سازمان حفاظت محيط زيست، طي اطالعيه اي 
اعالم داش���ت: ميزان منواكسيد كربن كه از گازهاي 
سمي ناشي از سوخت بنزين وسائط نقليه مي باشد، 
بين ساعت ش���ش صبح تا هفت شب، در روزهاي 
بسيج شصت درصد كاهش يافته است.      در صورتي 
كه اگر مقايسه بيست و چهار ساعته انجام گيرد. يعني 
از نصف شب تا نصف ش���ب ديگر اين كاهش به 

30 درصد مي رسد. 

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز يكشنبه 12 اسفندماه 1358 
)برابر با 14 ربیع الثاني 1400، 2 مارس 1980( نقل شده است.
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جدول سودوکو

فروردین: شــما شاید تا مدت خیلی کوتاهی بتوانید ایمان و اعتقاد کورکورانه 
داشــته باشید، اما اگر یکبار وانمود کنید که همه چیز روبه راه است-وقتی که 
در واقع اینگونه نیســت- از این کار خسته و دلزده خواهید شد. به جای اینکه 
باسرپوش گذاشتن بر روی همه چیز عدم اطمینان خود را پنهان کنید، سعی 

کنید صادق باشید.

اردیبهشت: هم اکنون شما چنان شخصیت قوی و اعتماد به نفس فوق العاده ای 
دارید که حتی اگر با مانع هم مواجه شوید اصالً از شکست نمی ترسید. شما وقت 
ندارید که با فکر کردن به ناراحتی های پیشین خودتان را اذیت کنید. هم اکنون 
شما باید کارهایی که قبالً نیمه کاره انجام داده اید و کارهایی که برای آینده در 

برنامه تان دارید را سر و سامان بدهید.

خرداد :  شــما این روززها در حالیکه از یک کار به ســراغ کار بعدی می روید 
بــدون اینکه لزومی در این ببینید که کاری را که شــروع کرده اید تمام کنید، 
کمی احساس آشفتگی و پریشانی می کنید. شما دوست دارید هرکاری که شروع 
کردید را تا آخر ادامه دهید، اما خیلی راحت حواستان پرت می شود! با ید کمی 

بیشتر توجه کنید.

تیر:  شــما به تازگی احســاس فوق العاده قوی و مستحکمی را در خود بیدار 
ساخته اید. با کمک این انرژی می توانید به سادگی بر نیازهای خود غلبه کنید. 
توصیه می کنیم از پیله سکوت خود خارج شوید زیرا انرژی زیاد شما با سکوت 
دارای مغایرت خواهند بود سکوت و انزوای شما اجازه پیشرفت های سریعی را به 

انرژی های مثبت درونی تان نمی دهد.

مرداد : شما اغلب اجازه می دهید که فلسفه بافی بر شعور عادی تان برتری پیدا 
کند ولی این کار می تواند شما را به دردسر بیندازد. فکر و گمان می تواند مفید 
و سازنده باشد اما ممکن است شما را از مسیرتان منحرف کنند. تفاوت هایی که 
با دیگران دارید را تقویت کنید و در پی این نباشید که خود را همرنگ جماعت 

کنید. 

شهریور :  شما به مشکل مهم و تامل برانگیزی برمی خورید که مجبور می شوید 
فعال آرزوهای خود را در مقابل نیازتان به امنیت کنار بگذارید. و اگر شما اتفاقاتی 
که در زندگی تان می افتد را بیش از اندازه شخصی کنید، مشکلتان پیچیده تر 
می شود. یازی نیست به زور کارتان را جلو ببرید. فقط تا موقعی که این طوفان 

فروننشته صبر کنید.

مهر : شما بسیاری از هیجانات، شوق و ذوق های درونی تان را سرکوب می کنید 
که مبادا کسی متوجه این احساسات درونی شما شود اما به زودی اتفاقی برای 
شما پیش می آید که شما را مجبور می کند از این به بعد احساسات خود را بروز 
دهید تا کمتر دچار دل نگرانی شــوید. تجربیات جدید شما را بسیار راهنمایی 

خواهند کرد تا هرچه موفق تر باشید. 

آبان : بی ثباتی که این روزها آن را احســاس میکنید آنقدر ادامه می یابد که 
زندگی شــما را به چالش خواهد کشید. شــما هنوز زیر فشار شدید تغییرات 
هســتید، اما کامال آماده نیســتید. حتی اگر دیگران شما را مجبور می کنند تا 
مقاصد و اهداف خود را آشکار کنید،  اما ایده خوبی نیست که بیش از آنچه که 

می دانید درست است چیزی بگویید.

آذر : برنامه ریزی کردن برای آینده احتماال بارزترین کاری اســت که شما این 
روزها  انجام می دهید. با این وجود شما ممکن است اجازه دهید اکنون دیگران 
برنامه ریزی و مدیریت کنند و ترجیح می دهید خودتان بیشتر کارها را انجام 
دهید. مطمئن شوید که قادرید کارهای بیشتری اکنون انجام دهید زیرا ممکن 

است دچار دردسر شوید.

دی : این روزها شما خاطرات عجیبی در ذهن تان دوباره متولد شده اند که شما 
را از انجام فعالیت های گذشته تان باز داشته اند و به نوعی شما را گمراه کرده اند 
و نمی دانید باید چه کاری را انجام دهید. البته شما ذاتا فردی خوش بین هستید 
و تمام مسائل زندگی تان را با دیدی مثبت می نگرید به همین دلیل به سادگی 

می توانید با این مشکل ذهنی تان مقابله کنید.

بهمن : کارهایی که در این اواخر انجام داده اید باعث شده اند که شما تجارب 
بســیار و فوق العاده ای را از زندگی بدست بیاورید، این تجارب شما را در مسیر 
زندگی بســیار یاری می دهند. تجاربی که به دست آورید مانند یک جهش در 
زندگی شما می باشند به شرط این که ترس های خود را کنار بگذارید و با جرات 

بیشتری به راه تان ادامه بدهید. 

اسفند : شما نقش خیلی سنگینی را به عهده گرفته اید. معنی این حرف این 
نیست که می خواهید خیلی مهم باشید؛ بلکه معنی اش این است که افراد دیگر 
همگی روی شما حساب باز کرده اند. شما خیلی خوب برای کارتان آماده شده 
اید، چراکه شما دقیقا می دانید چه کاری باید انجام دهید. اما رفتار مقتدرانه شما 

شاید اینجا بهترین روش برای رسیدن به هدفتان نباشد. 
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اسامی برندگان جدول  3863
1ـ مهدی رئیسیـ  تهران

2ـ فربد کدخداییـ  خرم آباد
3ـ مهسا دالورـ  شهرری

افقي:
1. سرخپوش شب سال نو میالدي كه ره آوردش شیریني و 

اسباب بازي براي كودكان استـ  عرض حال
ــي در غرب  ــوـ  دریای ــهور از ژان ژاك روس ــري مش 2. اث

اقیانوس اطلسـ  سمت چپ
3. قاضيـ  سزاوار بودنـ  صوفي

4. بي سوادـ  آروارهـ  ابزار بریدن چوب و فلزـ  ستون بدنـ  بلي
5. تیزفهم، باریك بینـ  از توابع استان اصفهان

6. مركز ایتالیاـ  من و شماـ  دفاع فوتباليـ  حدادـ  چه وقت
ــيـ  پیروان یك  ــيـ  عموـ  تصدیق روس ــهـ  دوروی 7. تل

پیامبر
8. اهل هندـ  نام مادر گرامي حضرت عیسي)ع(ـ  سنگر
9. وسیله اي براي نشانه گیريـ  نوعي ساز زهيـ  یك نفر

10. اصطالحًا به خودروي قراضه مي گویندـ  متعلق، وابسته 
ـ گلي سفید رنگ

11. مجلس شیوخـ  شامه نوازـ  زندهـ  ظرف ترشيـ  جد
ــه زندگيـ  حرف  ــانزدهم الفباـ  هزین ــام حرف ش 12. ن

همراهيـ  ضمیر وزنيـ  حرف صریح
13. تصویر بزرگان دینيـ  مرتب كردن ناخن

14. آزـ  الفباي موسیقيـ  شوهرـ  بوي رطوبتـ  شوخ
ــري زوایاـ  ایوانكـ   ــي براي اندازه گی 15. ابزاري هندس

ربودن
16. بازیچه اي براي كودكانـ  شهر دانشگاهي انگلستان 

ـ دیرینگي، كهنگي
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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. هوشـ  زمین آذريـ  مركز چینـ  جدیدـ  نام دیگر 
درخت شمشاد

15. شهري در مصرـ  كارآموز پزشكي در بیمارستان 
ـ دلیري

ــیر كنندهـ  لقب آرش اسطوره ايـ  پدر شعر نو  16. س
فارسي

ــكن  ــركهـ  مس ــني از مخلوط بادمجان و س 17. چاش
گزیدن
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3ـ مهسا دالورـ  شهرری

افقي:
1. سرخپوش شب سال نو میالدي كه ره آوردش شیریني و 

اسباب بازي براي كودكان استـ  عرض حال
ــي در غرب  ــوـ  دریای ــهور از ژان ژاك روس ــري مش 2. اث

اقیانوس اطلسـ  سمت چپ
3. قاضيـ  سزاوار بودنـ  صوفي

4. بي سوادـ  آروارهـ  ابزار بریدن چوب و فلزـ  ستون بدنـ  بلي
5. تیزفهم، باریك بینـ  از توابع استان اصفهان

6. مركز ایتالیاـ  من و شماـ  دفاع فوتباليـ  حدادـ  چه وقت
ــيـ  پیروان یك  ــيـ  عموـ  تصدیق روس ــهـ  دوروی 7. تل

پیامبر
8. اهل هندـ  نام مادر گرامي حضرت عیسي)ع(ـ  سنگر
9. وسیله اي براي نشانه گیريـ  نوعي ساز زهيـ  یك نفر

10. اصطالحًا به خودروي قراضه مي گویندـ  متعلق، وابسته 
ـ گلي سفید رنگ

11. مجلس شیوخـ  شامه نوازـ  زندهـ  ظرف ترشيـ  جد
ــه زندگيـ  حرف  ــانزدهم الفباـ  هزین ــام حرف ش 12. ن

همراهيـ  ضمیر وزنيـ  حرف صریح
13. تصویر بزرگان دینيـ  مرتب كردن ناخن

14. آزـ  الفباي موسیقيـ  شوهرـ  بوي رطوبتـ  شوخ
ــري زوایاـ  ایوانكـ   ــي براي اندازه گی 15. ابزاري هندس

ربودن
16. بازیچه اي براي كودكانـ  شهر دانشگاهي انگلستان 

ـ دیرینگي، كهنگي
ــرزمیني كهن در  ــبك ژاپني هاـ   نام س ــار به س 17. انتح

خراسان باستان
عمودي:

ــدـ  نام قدیم  ــت آمده باش 1. چیزي كه بدون رنج به دس
استانبول

2. پیشواي دینـ  مادر كورش كبیرـ  نوعي كاغذ ضخیم
3. كافرـ  همزیستي با دیگرانـ  آداب و رسوم مذهبي

ــت  4. میوه تلفنيـ  اندكـ  برگ كاغذـ  تكرار حرف بیس
و هشتمـ  پرچم

5. طرز حركتـ  شبستان
ــيـ  خرد و كوچكـ  دریاـ  نقل حدیث  ــه درخت 6. قورباغ

ـ حرف ندا
7. گلي خوشبوـ  كبوترـ  فرمان خودروـ  دست نخورده

ــكلت اصلي  8. ژلهـ  تكرار حرف آخرـ  از فروع دینـ  اس
خودرو

9. نامي براي آقایانـ  همگانيـ  نویسنده كتاب
10. چشمـ  مادرـ  هرگز نهـ  تحریم

11. اشاره به نزدیكـ  عدد منفيـ  همیشگيـ  بها
ــمانيـ  نوعي حیوان بومي چینـ  پزشكيـ   12. خرس آس

پول سرزمین آفتاب تابانـ  مرض
13. محبت مادريـ  هم پیشه، هم شغل

حرف )ا ( چه تعداد است؟
BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زیر نظر: د اود  بازخو

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره 3863 
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45 اطالعات هفتگی        شماره  3875

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. هوشـ  زمین آذريـ  مركز چینـ  جدیدـ  نام دیگر 
درخت شمشاد

15. شهري در مصرـ  كارآموز پزشكي در بیمارستان 
ـ دلیري

ــیر كنندهـ  لقب آرش اسطوره ايـ  پدر شعر نو  16. س
فارسي

ــكن  ــركهـ  مس ــني از مخلوط بادمجان و س 17. چاش
گزیدن
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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

تافل
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 20 دالر
604-921-4726

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

وست وود پالتو، کوکیتالم
واحد دوخوابه بزرگ، ۱۴۰۰ اسکورفیت،
طبقه همکف، بدون پله، با الندری مجزا،

ماشین ظرفشویی، آماده اجاره
 ماهیانه ۱۵۰۰ دالر + یک سوم یوتیلیتی

۱۴۶۶ ۶۰۴-۷۲۷-۷۸۷۴
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تدریس ریاضیاتاجاره
دبیرستان، کالج و دانشگاه
مهندس فریبرز صیادپور

604-396-0372
۱۴۶۷

رضا فردین
 با صدای متنوع و صمیمی،
آوازهای جدید و قدیم،
همراه با گروه موسیقی 

برای جشن ها ومیهمانی های شما

Sound Sysytem حرفه ای 
DJ Sysytem و

پروژکتور رنگارنگ

604-۵06-7۵76

۱۴۶۸

این مکان
  برای آگهی شما
 رزرو شده است!

با ما تماس بگیرید
604-921-4726



45 Issue 1466 Friday March 6, 2020شماره ۱466 جمعه ۱6 اسفند 45۱۳۹۸

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

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

مشاور سرمایه گزاری

بهروز کاهکش        604-889-4349

* 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 443۵7 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  5 تا 6 بعدازظهر   در کتابخانه  میپل ریج 

برای اطالعات بیشتر با خانم اعظم  تماس بگیرید. 
  604-944-9677

 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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1

Job #
Client
Project 
Media
Ad Type
Region

Document Location:

Western BC 
 Cyan,  Magenta,  Yellow,  Black

1.0

/ 100,000 KM  WARRANTY
/ UNLIMITED KM ROADSIDE ASSISTANCE °

COMPREHENSIVE  •  POWERTRAIN  •  100% TRANSFERABLE  •  ROADSIDE ASSISTANCE ANYWHERE IN NORTH AMERICA
5 YEARS

Offer(s) available on select new 2020 models through participating dealers to qualified retail customers who take delivery from March 3 to 31, 2020. Dealers may sell or lease for less. Some conditions apply. See dealer for complete details. Vehicles shown may include optional accessories and upgrades available at extra cost. All offers are 
subject to change without notice. All pricing includes delivery and destination fees up to $1,895, $100 A/C charge (where applicable). Excludes taxes, paint charges ($250 where applicable), licensing, PPSA, registration, insurance, variable dealer administration fees, fuel-fill charges up to $100 and down payment (if applicable and unless 
otherwise specified). Other lease and financing options also available. ΦFinancing offers available only on select new models to qualified customers on approved credit (OAC). Representative Financing Example: Finance a new 2020 Sorento LX 2.4L AWD (SR75BL)/2020 Sportage LX FWD (SP75AL) with a selling price of $32,890/$27,190, 
includes $0/$500 credit, at 0%/1.99% for 84 months for a total number of 182 bi-weekly payments of $170/$160 with $1,905/$0 down. Cost of borrowing is $0/$1,932. ≠Lease offer is only available on select new models to qualified customers on approved credit. Representative Leasing Example: Lease offer available on approved credit 
(OAC), on the new 2020 Forte LX MT (FO541L)/2020 Soul EX IVT (SK852L) with a selling price of $19,440/$24,790, based on a total number of 130/104 bi-weekly payments of $111/$136 for 60/48 months at 2.99%/1.99% with $0 security deposit, $0 down payment and first payment due at lease inception. Total lease obligation is $14,423/$14,107 
with the option to purchase at the end of the term for $6,415/$12,147. Lease has 16,000 km/yr allowance (other packages available and $0.12/km for excess kilometres). ‡Model shown Manufacturer Suggested Retail Price for 2020 Sorento SX V6 AWD (SR75JL)/2020 Sportage SX AWD (SP757L)/2020 Forte GT DCT (FO848L)/2020 Soul GT-Line 
Limited IVT (SK85BL) is $46,345/$39,995/$28,995/$29,595. †Apple, the Apple logo and CarPlay are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.  Google, Google Play, Google Maps, and Android Auto are trademarks of Google Inc. Google Maps ©2020 Google. *Please note 
that your vehicle may not be equipped with all features described. This also applies to safety-related systems and functions. None of the features we describe are intended to replace the driver’s responsibility to exercise due care while driving and are not a substitute for safe driving practices. Some features may have technological 
limitations. For additional information regarding the various features, including their limitations and restrictions, please refer to your vehicle’s Owner’s Manual. AJAC is an association of prestigious professional journalists, writers, photographers and corporate members whose goal is to ensure factual and ethical reporting about the 
Canadian automobile industry. °Unlimited roadside assistance is only applicable on 2017 models and onward. For more information on our 5-year warranty coverage, visit kia.ca or call us at 1-877-542-2886. Information in this advertisement is believed to be accurate at the time of printing. Kia is a trademark of Kia Motors Corporation.
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اطالعیه سازمان ها و نهادهاي سیاسي و اجتماعي و فرهنگی

باشگاه ایرانیان

با یک دنیا مسرت و شادی به عرض هموطنان عزیز ایرانی 
مقیم ونکوور میرساند به علت امکانات بهتر و وسعت جا، باشگاه 
سالمندان ایرانی واقع در ونکوور پذیرای عضو جدید می باشد. 
لطفا برای جزئیات بیشتر با شماره تلفن ۶۰۴-۶۰۰-۸۳۰۸ 

تماس حاصل فرمائید.

آموزش رایگان زبان انگلیسی

در شهر برنابی منطقه لوهیدمال
چنانچه می خواهید پیشرفت خود را در مکالمه زبان انگلیسی 

افزایش داده و بیشتر با اصطالحات مفید و کاربردی زبان 
انگلیسی آشنا شوید، در کالس های رایگانی که با معلمین 
باتجربه، هرچهارشنبه از ساعت ۷ تا ۹:۳۰ شب در محیطی 

دوستانه برگزار می شود، شرکت فرمائید.
Cameron Recreation Complex - Willow Room

9523 Cameron Street, Burnaby

انجمن ایرانیان برنابی 

جلسات فرهنگی انجمن ایرانیان برنابی شامل مقاله، شعرهمراه 
با آهنگ موسیقی کر، ترانه خوانی ؛ حافظ خوانی، شاهنامه 

خونی  همراه با ضرب ،.... میباشد.
زمان:شنبه ها از ساعت ۲:۳۰  بعدازظهر     

آدرس:شمال لوهید مال، خیابان کمرون، سینیورسنتر، 
جنب کتابخانه،  شماره۹۵۲۴ 

تلفن: ۶۰۴-۷۷۹-۴۴۲۲

محفل مثنوی خوانی ونکوور

محفل مثنوی خوانی
به روش گنج حضور

تلفن و واتساپ :۷۷۸-۸۸۲-۸۸۶۸ 
 ورود رایگان

  نردبان آسمان     

کوششهایی درجهت خواندن وفهم قرآن درجهان معاصر
حس دنیا نردبان این جهان، حس دینی نردبان آسمان

صحت این حس بجویید از طبیب 
صحت آن حس بجویید از حببیب

زمان:روزهای جمعه از ساعت ۶:۳۰ تا ۸:۳۰ 
مکان:کتابخانه نورث ونکور واقع در النزدیل ۱۴ غربی

برای اطالعات بیشتر با تلفن ۶۰۴۶۱۶۵۴۷۵ تماس بگیرید

S.U.C.C.E.S.S.

» خدمات مشاوره خانواده  برای فارسی زبانان «
سرویسی جدید برای خانواده های فارسی زبان

برای اطالعات بیشتر و تعیین وقت مالقات لطفا با 
آذین کالنتری مشاور خانواده و نوجوانان  تماس حاصل 

نمایید: ) داخلی  ۱(۶۱۰۰- ۶۰۴-۴۶۸
Azin.kalantari@success.bc.ca

بنیاد کانادا و ایران

 برگزار می کند: دوازدهمین فستیوال نوروزی
فستیوال نوروزی برنامه ای شاد شامل رقص از مناطق 

مختلف,آواز و موسیقی، دی جی , برنامه مخصوص کودکان و 
عرضه مایحتاج شب عید و خوراکهای لذیذ ایرانی میباشد.

بازدید  از بازارچه برای عموم رایگان
کلیه بیزنس های قانونی که مایل به شرکت در فستیوال و 

ارایه محصوالت و خدمات خود هستند هرچه زودتر نسبت به 
اجاره میز اقدام نمایند.

دونیشن هاي شما به بنیاد باعث امتنان است
یکشنبه ۸ مارچ ۲۰۲۰ ، ساعت ۱۱ صبح تا ۶ بعد از ظهر
The Pipe Shop Located In The Shipyards:
115 Victory Ship Way, North Vancouver
 لطفا جهت رزرو با شماره۱۹۷۷-۸۰۰-۶۰۴ و یا ایمیل

admin@cif-bc.com  تماس حاصل فرمایید

مرکز اسالمی جامعه امام زمان )ع(

 به اطالع جمیع مومنین و محبان اهل البیت )ع(  می رساند 
هر هفته پنجشنبه شب ها )شب جمعه(  همراه با اقامه نماز 

مغرب و عشا، قرائت دعای شریف کمیل و سخنرانی عالم دینی 
حاج آقا  هاشمی نژاد بلخی در جامعه امام زمان عج اهلل تعالی 
فرجه الشریف برقرار می باشد. لذا از آحاد شیفتگان اهل البیت 
)ع( دعوت می شود تا با حضور خود گرمی بخش محفل باشند.

7060 Waltham Ave. Burnaby, BC V5J 4V5
ImamZamanSociety.com

societyimamzaman@gmail.com
t.me/jameimamzaman

ساکسس ونکوور 

برگزاری کالس های رایگان زبان انگلیسی
 برای افراد مقیم دایم کانادا و پناهندگان 

محل برگزاری: مراکز خدمات رسانی فریزر و گرنویل 
سطح کالس و زمان برگزاری: لینک سطح ۱ تا ۶ 

در طی روزهای غیرتعطیل هفته، صبح، بعدازظهر و غروب 
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های زیر

 تماس حاصل نمایید:  
)مرکز خدمات رسانی فریزر( ۶۰۴-۳۲۴-۸۳۰۰ 
یا )مرکز خدمات رسانی گرنویل(۶۰۴-۳۲۳-۰۹۰۱

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 گیالنه 

شماره ی ۲۲۲ خیابان پمبرتون واقع در نورت ونکور
با سپاس از حمایت مدیریت محترم رستوران گیالنه

www.molanaacademy.com
تلفن: ۷۷۸-۳۲۰-۸۲۲۲

»عواید حاصل از این برنامه به خانواده قربانیان پرواز 752 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 وعالقمند به شرکت در کارگاه های رایگان 

انگلیسی، کامپیوتر و شبکه ارتباطی فارسی 
زبانان هستید یا در امور اشتغال و استقرار پس از مهاجرت 

نیاز به مشاوره رایگان دارید، می توانید هر
چه زودتر با مشاور فارسی زبان این مرکز در ساعات اداری 

دوشنبه، سه شنبه، جمعه و شنبه تماس بگیرید.
Alireza Sedghi-Taromi,

Settlement & Employment Counsellor
Richmond Multicultural Community Services

210 - 7000 Minoru Boulevard, 
Richmond BC V6Y 3Z5

P: 604.279.7160 F: 604.279.7168
Email: alireza@rmcs.bc.ca 

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 عالقمندان  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 عالقمندان به فعالیت داوطلبانه به خصوص دانشجویانی 
که مایل به دریافت اسکالرشیب هستند  دعوت به همکاری و 
همراهی می نماید.  برای اطالعات 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: »اطالعات 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 - پالک ۱۲۳ خیابان پانزدهم شرقی
برای ثبت نام و در  صورت نیاز به کسب اطالعات 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 

از ساعت ۲ تا ۴ بعدازظهر- گراندویو پارک، ونکوور
 Grandview Park - 1657 Charles Street,

Vancouver
 با همکاری و سازماندهی شماری از 

فعالین جنبش دفاع از حقوق زنان در کانادا 
و گروه ها و سازمان های کشورهای مختلف

گردهمایی روز جهانی زن
 

زنان را قدرتمند کنیم برای برابری، عدالت، آزادی
 و ساختن دنیایی بهتر

روز جهانی زن را به پاس تالش زنان و مردانی که 
برای ایجاد برابری، عدالت اجتماعی و دنیایی بهتر

 تالش میکنند جشن میگیریم
یکشنبه ۸ مارچ، موزیک زنده به همراه سخنرانانی از فرست 

نیشنها، افغانستان، کلمبیا، چین، ایران و پرو و سایر نقاط
 محل در فضای باز در مقابل آرت گالری ونکور تقاطع خیابان 

Howe and Georgia
 از ساعت ۱۲ ظهر تا ۱:۳۰ بعد از ظهر
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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
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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. 1466

وکیل مهاجرت به آمریکا و کانادادفتر حقوقى  هما یحیوى

«مشاوره با تعیین وقت قبلى»

ـ  مهاجرت به آمریکا
ـ  مهاجرت به کانادا

ـ  دعاوى خانوادگى (طالق)
#504-938 Howe Street, Vancouver, BC V6Z 1N9
www.yalaw.ca     Email: info@yalaw.ca

YA Law Corporation
604-620-9598

آیا ممنوع الورود به کانادا و یا آمریکا هستید؟
جهت رفع ممنوعیت ورود به کانادا و آمریکا با ما تماس بگیرید

Are you inadmissible to Canada or to the U.S?
Do you need to apply for a U.S waiver?

Contact us

GREEN DREAM Co.
خدمات حمل و نقل و اسباب کشى

«به صورت شبانه روزى»

بسته بندى وسایل به صورت تخصصى
نصب و مونتاژ اثاثیه منزل

778-980-1286 «افشین»

خدمات مربوط به فضاى سبز
و محوطه سازى

طراحى، اجرا، نگهدارى فضاى سبز، 
کاشت، هرس، چمن زنى، اصالح خاك، 

پیاده رو سازى، محوطه سازى

منازل مسکونى، مراکز تجارى و ادارى

با 20 سال سابقه

604-842-2326 «رامین»

مکان جدید دارالتـرجمه رسمـی خشـا 
در همکاری  با دفتر اسناد رسمی سوزان بشیری  

جهت سهولت دسترسی جامعه ایرانی به خدمات مورد نیاز در یکجا 

604-922-4600
604-377-9225

Fariborz.Khasha@gmail.com

قرار حضوری با مراجعین گرامی با هماهنگی پیشین تلفنی یا ایمیل

1755 Capilano Road, North Vancouver, Suite 201

خدمات ترجمه رسمى :  کلیه مدارك حقوقى، سجلى، تحصیلى، پزشکى، 
مالى، پاسپورت، سند ازدواج و طالق، شناسنامه، گواهینامه رانندگى، گواهى 

عدم خالفى، بیمه اتومبیل و عدم سوء پیشینه،   مترجم رسمى وزارت 
دادگسترى و دادگاه هاى بریتیش کلمبیا 

خدمات نوتارى پابلیک: ثبت معامالت امالك و وامهاى بانکى، دعوتنامه، 
وکالتنامه، وصیت نامه، گواهى امضاء، برابرى با اصل مدارك

 فریبرز خشا ، عضو رسمی انجمن مترجمان بی سی، 
مترجم معتمد دادگاه های فدرال واستانی،

 ،ICBC اداره مهاجرت و پناهندگی و 
 دارندة مجوز رسمی گواهی امضاء سوگندنامه

 و استشهاد نامه در بریتیش کلمبیا

از مجموعه 
 کارهای خط نقاشی

 رامین مهجوری
 دیدن کنید

www.raminmahjouri.com

از مجموعه کارهای خوش نویسی 
رامین مهجوری دیدن کنید

Ramin Mahjouri

ramin mahjouri - art gallery

از مجموعه کارهای خوش نویسی 
رامین مهجوری دیدن کنید

Ramin Mahjouri

ramin mahjouri - art gallery

مدیریت امالك مسکونى و خدمات اجاره

604-817-9933
forouza.yazdan@gmail.com

فروزان یزدان

1370 Marine Drive, North Vancouver  

مشاوره  رایگان براى تعیین بهاى اجاره ملک شما
بازاریابى و تبلیغات امالك شما براى اجاره

بررسى اعتباري و شخصی متقاضیان اجاره
انتخاب  مستاجر معتبر 

(RTA) تنظیم قرارداد قانونى اجاره
مدیریت ماهیانه واحد اجارى

Forouzan Yazdan M.A.
Licensed Property Manager

www.88westrealty.com
براى لیست امالك موجود براى اجاره به وب سایت مراجعه کنید

این مکان برای آگهی شما رزرو شده است

ARE YOU READING THIS?

برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید.

604-921-4726 
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