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سازمان جهانی بهداشت ویروس کرونا را «بیماری همهگیر جهانی» اعالم کرد

احتمال ابتالی ۳۰تا  ۷۰درصد جمعیت کانادا

وکالی رسمی بریتیﺶ کﻠمﺒیا در ﺧدمت شما

معامالت و نﻮسازی امالك
امﻮرشرکتی و معامالت تﺠاری
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778.317.5551
Coquitlam Centre Mall

پایینترین قیمت بلیت تﻀمین میشود

باوند زنجانی

مشاور امور مهاجرت و پناهندگی

مشاوره و اقدام در گرفتن ویﺰای توریستی ،دانشجویی ،کار و اقامت دایم
مشاور و راهنمای امور اجتماعی ،خانواده ومشکﻼت اقامت
مشاوره در امور کار یابی ،کار آفرینی و سرمایه گﺬاری
Ofﬁce:604-990-7209
+1-236-788-7548
zanjanibavand@hotmail.com
# 8-1548 Lonsdale Ave., North Vancouver

کلینیﮏ پوست و زیبایی دکتر مﺤمودیان
مدیرکل ســازمان جهانی بهداشــت،
تدروس گبریسوس برای اولین بار اعالم
کرد که ویروس کرونای جدید به مرحله
«همهگیری جهانی» رسیده است.
وی گفت که این ویروس به ســرعت
 ۱۲۱هزار نفر را در آسیا ،اروپا ،آمریکا
و خاورمیانه مبتال کرده اســت .شمار
مبتالیان در خارج از چین طی دو هفته
گذشــته  ۱۳برابر افزایش داشته است
و شمار کشورهایی که ویروس به آنها

رسیده ،سه برابر شده است.
به گفته مدیــرکل ســازمان جهانی
بهداشت ،انتظار میرود که طی روزها و
هفتههای آینده شمار کشورهای آلوده،
مبتالیان و قربانیان روند صعودی داشته
باشد.
همزمــان مایک ریان ،مدیــر اجرایی
ســازمان جهانی بهداشــت ،میگوید
وضعیت ویروس کرونا در ایران «بسیار
جدی» اســت و باید مراقبت و نظارت

مﺸاور شما در امﻮر امالك

Each ofﬁce owned and operated independently

بیشــتری برای جلوگیری از شــیوع
آن اتخــاذ شــود .وی افــزود :ایران و
ایتالیا هماکنون در خط مقدم ویروس
کرونا قرار دارند ،اما دیگر کشــورها نیز
میتوانند به سرنوشــت این دو کشور
مبتال شوند.
به گزارش گلوب اند میل ،وزیر سالمت
فدرال اعالم کرد این امکان وجود دارد
کــه بین  ۳۰تا  ۷۰درصــد از مردم به
کروناویروس مبتال شــوند که البته به

مقیاس شیوه ویروس و نیز راهکارهای
در پیش گرفته شــده بــرای مبارزه با
انتقال آن بستگی دارد.
خانم هدجو روز چهارشــنبه در جلسه
کمیته سالمت مجلس عوام کانادا گفت
که کشــور در حال حاضر در «حالت
اضطراری و بحران ملــی» قرار دارد و
اگر اقدامات درســتی در این خصوص
صورت نگیرد ،شاهد پیامدهای ناگواری
خواهیم بود.

مـهرناز کاوســی
604-779-4146
mehrnaz@mehrnazkavoosi.com
www.mehrnazkavoosi.com

آناﻟیﺰ مﻨﻄﻘهای ﻗیمتهای بازار و بررسی دﻗیﻖ عرﺿه و تﻘاﺿا
تماس با مﻦ بیشﮏ شما را در گرﻓتﻦ تﺼمیﻢ بهتر یاری ﺧﻮاهد کرد

ﺟﻮاﻧﺴﺎزى ﭘﻮسﺖ ﺗﻮسﻂ ﻟﯿﺰر  BBLو ﯾﺎ IPL
ﻟﯿفﺖ ﺻﻮرت ﺗﻮسﻂ ﻣﯿﮑﺮوﻧﯿدﻟﯿنﮓ ﺑﺎ رادﯾﻮﻓﺮﮐﻮﺋنﺴﻰ و
ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻄﻮط و ﭼﺮوكﻫﺎى ﺻﻮرت و ﮔﺮدن
ﺟﻮاﻧﺴﺎزى ﭘﻮسﺖ ﺑﺎ  Hydrafacialو Microdermabrasion
درﻣﺎن Sunspots, Rosecea, acne scars, Broken Capillaries
ﻻﻏﺮى ﻣﻮﺿﻌﻰ و ﺗﺮﻣﯿﻢ سﻠﻮﻟﯿﺖ ﺗﻮسﻂ  Coolsculptingو Ultrasound
ﻣﻮزداﯾﻰ ﺗﻮسﻂ ﻟﯿﺰر
604-653-8014
Ultrasound

Address: 2760 W. Broadway (Unit 212), Vancouver

?Are You Readinag This
این مکان برای آگهی شما رزرو شده است
برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید.
604-921-4726

مهندس مﺤمد طاهرخانی
»مشاور امﻼك«

778-656-1010
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احتمال ابتالی  ۷۰درصد از جمعیت کانادا به کروناویروس

رنسانس خونین ایران:
ابعاد سیاسی فاجعه کرونا
کورش عرفانی

اقتصاد فلج ایران قبل از کرونا هم ویروس زده بود و اینک میرود که یکی از سیاه ترین دوران خود
را ببیند .کمبود جدی کاالهای اساســی ،قحطی مواد خوراکی ،مرگ و میر محرومان ،گرسنگان و
بیماران ،افزایش خودکشی و دگرکشی ،فزونی تعداد خشونت ورزیها و بزهکاریها مانند سرقت
و نیز نقض فراگیر قانون در ابعاد بی سابقه ،تعطیلی فعالیتهای تولیدی و خدماتی و بروز اختالف و
درگیری و نزاع میان مردم برای تامین حداقلهای معیشتی خویش برخی از نمادهای تلخ موقعیتی
است که در راهست.
رژیم جمهوری اسالمی در عمر چهل و یک سالهی خود با
خطرات کوچک و بزرگ داخلی و خارجی روبرو بوده است.
داخلیها را با زور و ســرکوب از سر گذرانده و خارجیها را
با تسلیم و یا تعویق ،رفع و رجوعی موقت کرده است .این
بار اما با خطری مواجه شــده که هم داخلی اســت و هم
سرکوب شدنی نیست .ویروس کرونا در ایران در حال شیوع
و آمار دولتی جلوهی کوچکی از واقعیت بزرگ مرگ و میر و
گسترش این بیماری است .ابعاد سیاسی این فاجعه میتواند
به سرعت از جنبههای پزشکی آن فراتر رود.
نفی ،کم شــماری ،انکار و پرده پوشی حکومت در این باره
خبر از وحشت از مقابله با واقعیتی میدهد که دیر یا زود
د ِر خانهی حاکمان رژیم را خواهد زد .از آن سوی ،مردم نیز
هنوز در نیافتهاند که چه بالیی به سراغشان آمده است .به
همین دلیل انتظار واکنش جمعی فوری و فراگیر از جانب
آنان را نباید داشــت .قدری زمان میبرد تا وسعت فاجعه
آشکار شود و همگان دریابند که موضوع جدی است.
نوع واکنش مردم

در کشــوری که جامعــه توانایی خویش را بــرای ایجاد
جنبشهای اجتماعی برنامه ریزی شــده از دســت داده
اســت ،فقط حرکتهای ناگهانی وخودجوش امکان پذیر
اســت .به عبارت بهتر ،اگر قرار باشد قیامی در اعتراض به
فاجعــهی کنونی در ایران صورت بگیرد شــکل و ماهیت
شورشی خواهد داشت؛ بدون رهبری ،بدون هدف و بدون
سازماندهی .بسیاری بر این باورند که حرکتی که این سه
را نداشــته باشد تداوم و آینده هم نخواهد داشت؛ سخنی
است متین .اما اگر چنین حرکت هایی در بازههای زمانی
کوتاه تکرار شوند و تداوم پیدا کنند به تدریج این سه عنصر
را برای خود تهیه و تــدارک خواهند دید :رهبران خود را
خواهند یافت ،هدف تعیین خواهند کرد و از ســازماندهی
برخوردار خواهند شــد .در جریان تحول خویش ،حرکت
نیازهایش را تامین میکند.
در تفاوت با یک جنبش از پیش سامان یافته ،هدایت شده
و منظوردار ،این گونه شــورشها البته پرهزینه و مخرب
هستند ،اما این امر بیشــتر از آن چه حاصل یک انتخاب
عمومی باشــد محصول جبر شــرایط در جامعهی از هم
پاشیده اســت .نگارنده سالها پیش احتمال این را مطرح
کرد که ما در ایران به جای یک جنبش و انقالب کالسیک با
یک «انقالب اسیدهای معده» مواجه باشیم .منظور حرکت
هایی اســت که ،به جای درک و دانش جامعه ،به معیشت
و خشم آن باز میگردد و مردمان را در قالب حرکت هایی
به غایت هیجان زده و رادیکال به صحنه میآورد .تا این جا
برای رژیم این امکان وجود داشت که چنین حرکت هایی
را با سرکوب مهار کند :مانند دی  ۱۳۹۶و آبان  .۱۳۹۸اما
با ورود پدیدهی ویروس کرونــا ما وارد مرحلهی تازهای از
تحوالت میشــویم .ایران بعد از فاجعهی کرونا شبیه قبل
از آن نخواهد بود.
نقش ویروس

ویروس کرونا در بســیاری از کشــورها بروز کرده ،اما آن
چه مورد ایران را مســتثنی میسازد کم کاری و حماقت
نهادینهی نظام در ورود و اشاعهی آنست .ابعاد این بیماری
در ایران از هر جای دیگر دنیا گســترده تر و نتایج آن نیز
وخیم تر خواهد بود .هر چند که سانســور خبری و انتشار
نشریهاجتماعیفرهنگی

قطره چکانی آمار هنوز جامعه را از عمق آسیبها و تلفات
مطلع نکرده اما این به مثابه پوشاندن آتش پشت یک پرده
است؛ ســرانجام از آن بیرون میزند ،میآید و میسوزاند.
آتــش ویروس ،حکومت و مردم را با هم خواهد ســوزاند.
شهروندان در این میان جان میبازند و نظام در این مهلکه
بقای خود را.
اقتصاد فلج ایران قبل از کرونا هم ویروس زده بود و اینک
میرود که یکی از سیاه ترین دوران خود را ببیند .کمبود
جدی کاالهای اساســی ،قحطی مــواد خوراکی ،مرگ و
میر محرومان ،گرســنگان و بیماران ،افزایش خودکشی و
دگرکشــی ،فزونی تعداد خشــونت ورزیها و بزهکاریها
مانند ســرقت و نیز نقض فراگیر قانون در ابعاد بی سابقه،
تعطیلی فعالیتهــای تولیدی و خدماتی و بروز اختالف و
درگیری و نزاع میان مردم برای تامین حداقلهای معیشتی
خویش برخی از نمادهای تلخ موقعیتی است که در راهست.
رژیم در این شرایط دســت هایی بسته دارد .حکومت به
طور عملی در ایران تعطیل شده و کشور در آستانهی فلج
ساختاری قرار دارد .در این موقعیت و در صورتی که رژیم
مسیر تغییر ،یا بهتر بگوییم ،تسلیم را در پیش نگیرد ،روند
فرضی زیر را به عنوان یک مسیر احتمالی مطرح میشود:
 .۱شــرایط کنونی میتواند به بروز اعتراضات شورش وار
رادیکالبیانجامد.
 .۲سرکوب شورشها خونین و خشن خواهد بود.
 .۳این بار معترضین با نیروهای سرکوبگر برخوردی متفاوت
خواهند داشت.
 .۴مقابلهی شورشــیها با نیروهای ســرکوبگر نخستین
نمادهای نبرد مستقیم خیابانی در شهرهای ایران خواهند
بود.
 .۵در صورت گسترده شدن این نبردهای خیابانی ،جنگ
پایدار مردم با نظام کلید خواهد خورد.
 .۶در این جنگ ،نخســت مناطقی که حلقههای ضعیف
زنجیر امنیتی نظام هستند از کنترل دولت خارج خواهد
شد.
 .۷این حلقههای ضعیف ،در واقع نخستین مناطق آزاد شده
از سوی مردم خواهند بود.
 .۸در صورت تعدد ،گسترش و پیوند مناطق پراکندهی آزاد
شده ،روند سقوط نظام و رهایی کشور تسریع خواهد شد.
 .۹بــروز نیروهای فعال ،توانمند و هدایتگر در این حرکت
آزادیبخش ،جایگزین نظام را تعیین خواهد کرد.
 .۱۰تخریب و تلفات در این روند و در سطح کشوری سنگین
و پرهزینه خواهد بود اما در نهایت منجر به فروپاشی نظام
اسالمی خواهد شد.
 .۱۱در پایان ،مملکتی ویران ،آســیب دیــده ،با تلفات و
خســارات بســیار ،اما آزاد شده از ســلطهی رژیم کنونی
خواهیم داشت .این شاید همان رنسانس خونین ایران باشد.
پس از این مرحله ،میزان همسویی مردم با جایگزین رژیم
مطرح است که میتواند نظم و آرامش را به کشور بازگرداند،
کارها را به به روال عادی برگرداند و مدیریت دوران گذار در
مسیر برگزاری انتخابات آزاد ممکن و میسر شود.
ایــن فرایند احتمالی و نیزموضوعات مرتبط با آن مواردی
اســت که از حاال باید در بــارهی آنها فکر کنیم و تصمیم
بگیریم در چنین موقعیتی چه نقشی میخواهیم ایفاء کنیم.
برخالف تصور کسانی که میاندیشند با کنترل این بیماری،
شــرایط به حالت عادی باز میگردد ،باید تاکید کنیم که
گســترش ویروس کرونا علت تغییر شرایط کشور نیست،
معلول آنست .هشیار باشم.

دولت کانادا:
کروناویروس در راه است ،آماده شوید!

کروناویروس در داخل خاک کانادا مشغول النهگزینی در بدن هموطنان ما است .کروناویروس ترسناک نیست
اما باید به شدت مراقب و هوشیار بود .دولت کانادا بر اساس آمار و اطالعات به دست آمده از مراکز بهداشتی
سراسر کشور ،هنوز سطح خطر این ویروس را «پایین» ارزیابی میکند .اما با این حساب به مردم اخطار داده که
شرایط موجود میتواند به سرعت تغییر کند و همه باید برای دوران سخت آماده باشند.

به گزارش گلوب اند میل ،وزیر ســامت فدرال اعالم
کــرد این امکان وجود دارد که بین  ۳۰تا  ۷۰درصد از
مردم به کروناویروس مبتال شوند که البته به مقیاس
شــیوه ویروس و نیز راهکارهای در پیش گرفته شده
برای مبارزه با انتقال آن بستگی دارد .خانم هدجو دیروز
در جلسه کمیته سالمت مجلس عوام کانادا گفت که
کشــور در حال حاضر در «حالت اضطراری و بحران
ملی» قرار دارد و اگر اقدامات درستی در این خصوص
صورت نگیرد ،شاهد پیامدهای ناگواری خواهیم بود.
وزیر سالمت فدرال با تاکید بر اینکه درصد قابل توجهی
از مبتالیان بهبود مییابند گفت که ماهیت انتقال فرد
به فرد کوویــد ۱۹-ایجاب میکنــد محدودیتهای
بیشــتری برای جلوگیری از شیوع بیشتر آن اجرایی
شود .او تاکید کرد که باید تالش بیشتری برای حفاظت
از افراد دارای بیماریهای زمینهای و نیز سالمندان در
این خصوص صورت گیرد.
بر خالف برخی از کشــورهای دنیــا ،هنوز کانادا هیچ
محدودیتی در زمینه اجتماعات انســانی اعمال نکرده
است .با این وجود ،فشارها بر دولت برای اتخاذ چنین
محدودیتهایی بیشتر میشود.
متخصصان پیشبینی میکنند ویروس کرونا ممکن
است  35تا  70درصد از جمعیت کانادا را به خود مبتال
کند و باعث مریض شدن شمار بسیار زیادی بشود که
بســیاری از آنها جدی خواهد بود .وقوع چنین امری
به منزله نیاز کشــور به بیمارستانها و مراکز قرنطینه
صحرایی است .
با اســتناد به مدل انتقال بیماری که توسط محققان
دانشــگاه تورنتو ارایه شــده ،نرخ حمله کلی ویروس
در کانادا ،بدون جلوگیری در زمینه ســامت عمومی،
میتواند به در  70درصد برســد .دکتر دیوید فایزمن
متخصص که یکی از خالقان این مدل است میگوید
«اگر ما کنترل کمی ایجــاد کنیم» این رقم میتواند
بســیار کاهش پیدا کند اما کاهــش دادن جدی آن
نیازمند «فاصلهسازی اجتماعی شدید و قرنطینههای
در مقیاس باال» خواهد بود.
فایزمن دربــاره نگرانیهــای به وجود آمــده درباره
افزایش تهدید نسبت به سالمت عمومی میگوید« :ما
سناریوهایی داریم که تعداد افرادی که نیازمند تخت
آیسییو هستند بیشتر از تعداد تختهای بیمارستان
در انتاریو است .در ایتالیا هم میبینیم که کشورهای
گروه هفت میتوانند تحت فشار این مسئله ،حتی در
اوایل اپیدمی ،با سقوط کامل سیستمهای سالمت خود
روبه رو شوند».
پزشــکان در آلبرتا نسبت به «کمبود تفکر به آینده»
و ارتباطــات ضعیف در زمینه برنامهریزی اورژانســی
انتقادهایی مطــرح کردهاند .پرســتارها در بریتیش
کلمبیا اخطار دادهاند که از همین حاال کمبود دارند و
نگرانیهایی درباره ذخیره اندک ماسک و دیگر وسایل
حفاظتی وجود دارد.
پتی هاجو وزیر سالمت فدرال اقرار کرد که اتاوا نسبت به
کمبود استانها آگاه است .او گفت« :ما داریم اطالعات
جمعآوری میکنیم و گفتهایم که آنها حمایت فدرال
خواهند داشت و منابع مالی و عملی دریافت میکنند».
پل-امیــل کلوتیــه رییــس و مدیــر اجرایــی
 HealthCareCanکه نماینده بیمارستانها و دیگر
مراکز پزشکی در سراسر کشور است اشاره کرد که این
کار بســیار سختی خواهد بود و گفت« :از همین حاال
خیلیها دارند با ظرفیــت  120درصد کار میکنند و
حاال این هم روی کار نرمال اضافه شده است».
او اضافه کرد« :ما باید تســتهای انجام شــده برای
تشــخیص این ویروس را گسترش بدهیم .در بعضی
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مراکز گرفتن جواب آنها دارند خیلی طول میکشد».
معاون نخســتوزیر کریســتیا فریلند و نخستوزیر
جاستین ترودو از نخستوزیرها خواستهاند «وضعیت
آمادگی» اســتانها و هرگونه شکاف حیاتی در منابع
خود را اعالم کنند.
کلوتیه گفت با این حــال هنوز افرادی که در خطوط
مقدم کار میکنند نگران هستند .او گفت« :آنها نگران
هستند چون فقط آغاز ماجرا را دیدهاند و فکر میکنند
اگر همهگیری به وقوع بپیوندد مدیریت کردن ظرفیت
نیازهای بیماران ورودی به سیستم بسیار سخت خواهد
بود».
او به این نکته اشــاره کــرد که اپیدمی چین از طریق
قرنطینه گسترده عملی شد و این قرنطینه هم با تهدید
مجازات مرگ و بــا ایزوله کردن  750هزار نفر اعمال
شد .در کانادا ،بیشتر تالشهای کنترل سالمت عمومی
به معنی پیدا کــردن و ایزوله کردن حدود  50درصد
از مــوارد خفیف از طریق آزمایــش گرفتن اما بدون
فاصلهسازی اجتماعی یا قرنطینه خواهد بود.
کلوتیه گفت« :اگر ویروس در کانادا گســترش زیادی
داشته باشد با بیمارانی که از همین حاال در بیمارستان
هستند چه کار باید کرد؟ آیا قرار است از آنها بخواهیم
برونــد؟ اگر بیماری نیازمند مراقبت در خانه باشــد و
ظرفیتی نباشد چطور؟»
او گفــت ســازماندهندگان بایــد آماده ســاختن
بیمارستانهای صحرایی بشوند و باید بیمارستانهایی
فقط مخصوص بیماران کرونا درست شوند.
به دنبال اعالم همهگیری کرونا ،جاســتین ترودو ،از
اختصاص مبلغ یک میلیــارد دالر به مبارزه با کرونا و
تخصیص نیمی از این بودجه به استانها خبر داد.
تــرودو همچنین در جمع خبرنــگاران در اتاوا اظهار
داشــت :در همین راســتا دولت فدرال در حمایت از
کاناداییها از طریق ســازمان بهداشت جهانی اقدام به
اجرای تمام موارد مورد نیاز مربوطه میکند.
این بســته شــامل اختصاص  ۲۷۵میلیون دالر برای
تحقیقات تکمیلی مانند واکسن سازی ۲۰۰ ،میلیون
دالر برای تجهیزات پزشکی فدرال و حمایت از جوامع
بومی و آموزش خواهد بود.
دولت فــدرال همچنین در راســتای حمایت از کلیه
کاناداییهای آســیب دیــده از کروناویروس از جمله
کارگــران در رابطه با اســتفاده از مرخصی و مزایای
بیمهای به آنها تسهیالت میدهد.
ترودو در این رابطه تاکید کرد :من میخواهم به تمام
نخست وزیران استانها اطمینان بدهم و بگویم ،بدانید
اینجا دولت برای شماست .ما به شما اطمینان میدهیم
که تمام نیازهایتان را براورده می کنیم.
دولت فدرال در راستای مقابله استانها و با کووید ۱۹و
جهت تهیه اقالم بهداشتی آنها  ۵۰۰میلیون دالر نیز
به استانها و قلمروها و  ۵۰میلیون دالر برای کارهای
تحقیقی ،آموزشی عمومی بهداشت و اطالع رسانی به
مردم تخصیص داده است.
دولت فدرال همچنین برای حمایت از اقدامات بهداشت
عمومــی دولت فــدرال مانند نظارتهای پیشــرفته و
آزمایشات کرونا در آزمایشکاه ملی میکروبیولوژی۱۰۰ ،
میلیون و برای کمک به کشــورهای آسیب دیدهه از
کرونا و در حمایت از تالشهای سازمان بهداشت جهانی
 ۵۰میلیون دالر پیش بینی کرده است.
نخست وزیر کانادا همچنین تاکید کرد بخشی از این
تدابیر جلوگیری از بیکار شدن شاغالن بهدلیل تاثیرات
شــیوع ویروس کرونا خواهد بود .از جمله این تدابیر
حمایــت از کارفرمایان بــرای پرداخت حقوقها و نیز
حمایت از بیمههای بیکاری خواهد بود.
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اقتصادآلبرتا،
بازنده اصلی جنگ روسیه و عربستان
بر سر قیمت نفت
ایرونیا -جیســون کنی نخستوزیر
آلبرتا میگوید دولتش هر چیزی که
الزم باشــد تا استان از سقوط قیمت
نفت نجات پیدا کند را در نظر خواهد
گرفت و او میخواهد دولت فدرال هم
کارهای بیشتری انجام بدهد.
کنی میگوید صادرات انرژی بخش
اصلی اقتصاد آلبرتا و فدرال است .او
میگوید از اتاوا میخواهد برنامههای
انگیزشــی مالی ارایه کند تا به خلق
شغل کمک کند و میافزاید :آلبرتا با
کانادا خوب بوده و حاال وقتش شــده
کانادا جبران کند.
کنی میگوید دولــت محافظهکاران
متحــد خــودش در حال بررســی
مجموعهای از انتخابهاست که شامل
قرض گرفتن پول برای خرج سرمایه
بیشــتر بــرای حمایت از شــغلها،
بازگشــت انگیزشهای مالیاتی برای
جذب اســتارتآپهای تکنولوژی و
یارانهسازی مستقیم یک بشکه نفت
میشود.
نخســتوزیر قصــد دارد یک پنل
اورژانسی تشــکیل بدهد که توسط
جک مینتز اقتصاددان هدایت خواهد
شد.
کنی دوشنبه به یک کنفرانس خبری
در کلگری گفت« :تمــام انتخابها
در نظــر گرفته خواهد شــد تا تمام
کارهایی که در قابلیتمان هست که
برای کمک به حفاظت از شــغلها و
آلبرتاییهــا انجام بدهیــم ،صورت
بگیرد».
صنعت انــرژی آلبرتا که از قبل برای
کاهش تقاضای شکل گرفته به خاطر
کروناویروس جدید در فشار بود ،حاال
به خاطر یک جنگ قیمتی کامل که
بین عربستان سعودی و روسیه شکل
گرفته ضربه بزرگی خورده است.
قیمت یک بشــکه نفت خام وســت
تگزاس اینترمیدیت دوشنبه به کمتر
از  30دالر آمریکا رسید .آلبرتا بودجه
خود را بر پایه هر بشکه نفت به قیمت
 58دالر آمریکا بسته است .هر کاهش
یک دالری در قیمت نمایانگر کاهش
تقریبا  200میلیــون دالر از درآمد
نهایی آلبرتا است.
کنی که گفتــه بود حاال وقت تمرکز
بر سیاستهای حزبی نیست ،گفت با
سیاستمداران رقیب از جمله ریچل
ناتلی رهبر حــزب دموکرات نو برای
دریافت راهنمایــی تماس میگیرد.
نوتلــی هم کــه در کنفرانســی در
ادمونتون صحبت میکرد ،گفت کنی
باید بودجه خودش را عقب بکشــد

ﺩﺍﻭﺩ ﻗﻮﺍﻣﻰ

و بودجهای جدیــد تنظیم کند که
کاهش قیمت نفت را در نظر بگیرد.
نوتلی گفت کاهــش قیمت نفت در
کمترین حالت باعث افزایش کسری
بودجه اســتان از  6.8دالر به تقریبا
 11میلیارد دالر میشــود .او گفت
کنی با کم کردن مالیــات بر درآمد
شرکتها در سال گذشته و استفاده
از پیشبینیهــای درآمــد نفتــی
بســیار خوشبینانه در بودجه باعث
آسیبپذیر شدن استان شده است.
او همچنیــن گفــت دولــت کنی
مرتکب حرکتی اشــتباه شــد وقتی
انگیزشهای مالیاتی را از بین برد؛ در
حالی که هدف این انگیزشها جذب
بوکارهای متنوعتــر از جمله
کســ 
شرکتهای تکنولوژی بود .او از کنی
خواست یک کمیته دوحزبی تشکیل
بدهد تا راهی بــرای خروج از بحران
قیمت نفت پیدا کند.
کنی گفت بودجهاش را پس نمیگیرد
و اشاره کرد با توجه به اینکه تنها سه
هفته به پایان سال مالی باقی مانده،
استان نیازمند بودجهای جدید است.
حزب محافظهکار متحد در انتخابات
آوریل گذشــته با قول تمرکز کردن
روی بازگردانــدن بخش نفت و گاز و
همچنین از بین بردن مجموعهای از
کســری بودجههای میلیارد دالری
پیروز شــد .کنی هفتــه پیش گفت
هدف دولتش مبنی بر متعادل کردن
کسری بودجه تا سال  2023ممکن
است عملی نباشدiroonia.ca .

هراس از آغاز دوره رکورد در کانادا با افت قیمت نفت
مداد -اثرات مخرب کروناویروس هنوز
خود را بر اقتصاد کانادا نشان نداده که
امواج ناشی از کاهش قیمت جهانی
نفت ،کانادا را نیز هدف قرار داده است.
فایننشال پست در مقالهای به بررسی
ابعاد مختلف این قضیــه و احتمال
بروز رکورد در کشــور در سال جاری
میپردازد.
اقتصاددانها چند روزی است مشغول
ارزیابی دوباره پیشبینیهای خود از
رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۲۰
هستند.
افزایش نگرانیها از کروناویروس سبب
شد که اقتصاددانها در هفته گذشته،
به بازنگری رقم پیشبینیشده برای
تولید ناخالص ملی پردازند .اما کاهش
صورت گرفته در قیمت نفت ســبب
شده این کارشناسان حتی وضعیتی
به مراتب بدتر را برای اقتصاد کشــور
در نظر بگیرند .پنج بانک بزرگ کانادا
قرار اســت تا چند روز دیگر ،آخرین
گزارش خود درباره روند آینده رشــد
اقتصادی کشور را منتشر کنند که به
احتمال زیاد ،تصویر مثبتی را ترسیم
نخواهد کرد.
بیاتا کارانچی (اقتصاددان ارشد بانک
تورنتو-دومینیون) به فایننشال پست
گفت« :به احتمال بســیار زیاد ،رشد
اقتصادی کانادا در نیمه اول سال برابر
با سفر باشد ».این اقتصاددان میگوید
عالوه بر قیمت پائین نفت ،فشارهای
بازارهای مالی و نیز اثرات ناشــی از
کروناویروس به شــدت برای اقتصاد
کانادا مخرب هستند.
سه ماهه چهارم سال  ،۲۰۱۹بدترین

هشدار دولت بریتیش کلمبیا درباره
کالهبرداری فروش تلفنی تست کروناویروس
ایرونیا -ترس و اطالعرسانی غلط درباره کروناویروس باعث شده بعضیها
ضدعفونیکننده دست و دستمال توالت جمعآوری کنند و حاال مسئوالن
دولت بریتیش کلمبیا اخطار دادهاند کــه یک کالهبرداری تلفنی جدید
راه افتاده که در آن افراد ســعی میکنند خدمات تست جعلی ویروس را
بفروشند .دکتر بانی هنری افسر سالمت استانی دوشنبه گفت« :یک کار
جدید آزاردهنده که دیدهایم این است که بعضیها به مردم زنگ میزنند و
به آنها تست آزمایشگاهی جعلی به ازای مبلغی ارایه میکنند».
او اضافــه کرد« :ما داریم به همه در بریتیش کلمبیا میگوییم که تســت
کروناویروس توســط آزمایشــگاه ما انجام میشــود .داریم آن را به چند
آزمایشگاه دیگر در سراسر استان هم منتقل میکنیم؛ اما همه اینها رایگان
انجام میشــود .زمان پاسخدهی ما سریع است و کسی نباید خواستار پول
شود».
ایدرین دیکس وزیر ســامت گفت به روز رســانیهای سالمت عمومی
بریتیش کلمبیا از سهشنبه به جلســات روزانه ساعت  3:30منتقل شده
بنابراین مردم میتوانند جدیدترین اطالعات را از مسئوالن سالمت عمومی
دریافت و برنامهریزی کنندiroonia.ca .
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عملکرد اقتصادی را برای کانادا در سه
سال اخیر به همراه داشت .دلیل این
عملکرد ضعیف نیز کاهش صادرات و
کاهش سرمایهگذاری عنوان شد که
جنگ تجاری ایاالت متحده و چین،
نقشی اساسی در این افول داشت .با
وجود اینکه در ابتدای ســال ۲۰۲۰
امیدهایی برای بهبود وضعیت اقتصاد
کشور ایجاد شده بود ،به نظر میرسد
شوک نفتی اوضاع را به شدت به ضرر
کانادا به پیش خواهد برد.
برخــی از اقتصاددانها حتی بر این
باورند که وضعیت جاری میتواند به
شکلگیری یک دوره رکورد در کانادا
بیانجامد.
ژان-فرانســوا پرو (اقتصاددان ارشد
بانک نوا اشکوشیا در تورنتو) میگوید
با توجه به اتفاقاتی که طی چند روز
گذشته در بازارهای جهانی روی داده،
احتمال بروز یک رکورد جهانی بسیار
باالست.
نظرســنجی مــاه پیــش بلومبرگ
از کارشناســان اقتصادی نشــانگر
پیشبینی رشد  ۶/۱درصدی در سال
 ۲۰۲۰بود که البته پیشبینی دولت
فدرال نیز تقریبا چنین رقمی را نشان
میداد .با این وجود ،این کارشناسان
اقتصادی هفته گذشته رقم مذکور را
بــه  ۱درصد کاهش دادند .نگاهی به
وضعیت افت قیمت نفت نشانگر آن
اســت که احتمال کاهش بیشتر این
رقم هم وجود دارد.
بازار ســهام تورنتو در روز دوشنبه در
همان ساعات ابتدایی فعالیتش با افتی
 ۱۰درصدی روبرو شد که بیشترین
افت نیز بــه اوراق قرضه دولتی تعلق
داشت .کانادا بیش از  ۸۰میلیارد دالر
نفت خام و قیر در سال  ۲۰۱۸صادر
کرد .در آن زمان ،قیمت نفت بشکهای

حدودا  ۵۷دالر بود .این در حالی است
که دیروز قیمت نفت وست تگزارش
اینترمیدیت برای تحویل در ماه آوریل
با کاهشی  ۳۴درصدی به  ۳۴/۲۷دالر
در بازار بورس انرژی نیویورک رسید.
توپ در زمین ترودو

بانک ملی کانادا هفته گذشته اعالم
کرد که برای رونقبخشی به بازار ،نرخ
بهره را کاهش میدهد .با این وجود،
این اقدام به تنهایی کافی نیســت و
عملکرد بازار تا حد زیادی به اقداماتی
که دولت فدرال برای اطمینانبخشی
به شــرکتها و مردم انجام میدهد
بستگی دارد.
بیل مورنو (وزیر اقتصاد فدرال) هفته
گذشــته اعالم کرد دولت ابزارهایی
برای حفاظــت از اقتصاد کشــور از
پیامدهای کروناویروس در اختیار دارد.
با این وجود ،او به اقدامات مشخصی
که دولت میتواند به این منظور انجام
دهد،هیچ اشارهای نکرد .بودجه کانادا
قرار است تا چند هفته دیگر تنظیم
شود .آقای مورنو میگوید دولت قصد
دارد ردیف مربــوط به موقعیتهای
اضطراری را افزایش دهد.
تردیدی نیست که بخش نفت و گاز
کانادا دیگر همانند گذشــته بزرگ
نیســت و به همین دلیل ،پیامدهای
کاهش قیمــت نفت چنــدان برای
اقتصاد کشــور زیانبار نخواهد بود.
همچنین پــس از مشــکالتی این
صنعــت در ســال  ۲۰۱۴و ،۲۰۱۵
اصالحات زیادی در آن صورت گرفته
و به این ترتیب ،از آمادگی بیشــتری
برای چنین موقعیتهایی برخوردار
است.
بنجامین ریتســز (اقتصاددان کالن

بانک مونترال) به فایننشــال پست
گفت که اثرات کاهش نفت بر کانادا
منفی و غیرقابل انکار اســت ،با این
وجود ،ســاختار ایــن صنعت دیگر
همانند گذشته نیست که مانند چند
سال پیش آسیبپذیری باالیی داشته
باشد.
اما باز هم این مشکالت میتواند رشد
اقتصادی را تا حــدی تضعیف کند
که نمودهای آن در بازار کار کشــور
ظاهر شــود .با توجه به اینکه حجم
بدهــی خانوارها در کانادا باالســت،
این وضعیــت میتوانــد مخاطرات
گستردهتری را برای نظام مالی کشور
به همراه داشته باشد.
تحلیــل وزارت اقتصاد کانادا نشــان
میدهد که در هر سال ،هر یک درصد
کاهــش در تولید ناخالــص ملی به
معنای ضرری  ۵میلیارد دالری برای
دولت خواهد بــود .با در نظر گرفتن
کســری بودجه  ۳۰میلیارد دالری
که برای دولت فدرال در سال جاری
پیشبینی شده ،وضعیت چندان برای
دولت ترودو خوشــایند نخواهد بود.
جالب اینجاست که این کسری بودجه
وقتی محاسبه شــد که هنوز ترودو
وعدههای جذاب انتخاباتی برای هزینه
کردن بیشتر از بودجه برای خانوادهها
را مطرح نکرده بود.
بازارهــا هنوز انتظــار دارند که بانک
مرکزی کانــادا باز هم به کاهش نرخ
بهره بپــردازد .برخی کارشناســان
میگویند بانک مرکزی احتماال طی
شــش ماه آینده ،نرخ بهره را تا شش
ماه آینــده به میزان نیم درصد دیگر
هــم کاهش دهد و بــه  ۷۵/۰درصد
برســاند .نرخ بهره در حال حاضر در
کانادا  ۲۵/۱درصد است.
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آیا کاهش نرخ بهره راه حل مناسبی برای حل بحران احتمالی اقتصاد کاناداست؟
ایرونیــا -در دنیای فایننس خیلیها
از نرخ بهره پایین خوششان میآید.
هر کســی که وام مســکن یا پولی
برای خریــد چیزی قــرض گرفته
باشــد میداند که نیــم درصد بهره
پایینتر میتواند ساالنه خیلی برایش
صرفهجویی کند ،مخصوصا وقتی که
نرخها از قبل پایین بودند.
در نتیجه وقتی جــروم پاول رییس
بانک مرکزی آمریکا سهشنبه به طور
غیرمنتظرهای نرخ بهره را نیم درصد
کاهش داد ،خیلی تعجب نداشت که
اســتیون پولوز رییس بانک مرکزی
کانادا هم با کاهشــی نیم درصدی از
او پیروی کند .اگر کانادا اول حرکت
میکــرد تعجب بســیار بیشــتری
برانگیختهمیشد.
داگالس پورتــر اقتصــاددان ارشــد
 BMOمیگوید دنیا در بازهای بسیار
کوتاه تغییر بسیار زیادی کرده است.
او گفت« :حتی تا همین  10روز پیش
هــم هر گونه حرکتی توســط بانک
خیلی محتمل به نظر نمیرسید».
با وجود اینکه این اقتصاددان در کل از
انگیزش پولی جدید حمایت میکند،
آن هم مخصوصا با توجه به پیامدهای
اقتصادی بلوکه شــدن مســیرهای
ریلی و بــه تقال افتادن بخش نفت و
گاز ،همچنین به این نکته اشاره دارد
که چنین حرکتــی خطرهایی برای
ی دارد که از قبل بدهی زیادی
کانادای 
داشت.

با وجود اینکه نمیتوان این مســئله
را زیر ســوال برد کــه درآوردن پول
آســان باعث افزایش ارزش داراییها
از جمله مســکن و ســهام میشود،
بسیاری از اقتصاددانها نگران هستند
که سیاست پولی ممکن است ابزاری
بیش از حد کند باشــد کــه بتواند
مشــکلی اقتصادی را کــه نیازمند
چابکی بیشتری است ،حل کند.
لویی-فیلیــپ روشــون متخصص
سیاستگذاری پولی کانادایی یکی از
اقتصاددانهایی است که نگران است

کاهش نرخ بهره در حال حاضر راهحل
مفیدی برای مشکالت اقتصادی خلق
شده توسط شیوع جهانی کروناویروس
جدید نباشد.
او گفت به سختی میتواند تصور کند
که چطور نــرخ بهره پایینتر ممکن
اســت قابلیت پر کردن صندلیهای
هواپیماها را داشته باشد ،قطعههایی
را جایگزین کند که توســط بســته
شدن کارخانهها دیگر وارد نمیشوند
یا مردم را متقاعد کند به رستورانها و
لونقل
سالنهای سینما بروند و در حم 

عمومی حس راحتی داشته باشند .او
میگوید پول ارزان باعث نمیشــود
مردم مریض نشوند.
روشــون که بــاور دارد راهحل اصلی
خرج کردن هدفدار و دقیق از سوی
دولتهاســت ،اضافه کرد« :نمیدانم
چطور کاهش نیم درصدی نرخ بهره
به بحران کروناویروس کمک میکند.
کاهــش دادن نرخ بهــره هیچ اثری
نخواهد داشت .هیچ اثری!»
تقریبا همه چیز درباره کروناویروس و
اثر اقتصادی آن نامشخص باقی مانده

بوکارها و صنایع بسیاری تا
است .کس 
به حال ضربه خوردهاند.
اما روشون میگوید کاهش نرخ بهره
معیار کمکی به تمام افرادی خواهد
بود که پول قرض گرفتهاند .به همین
دلیل اســت که این حرکت یک اثر
مثبت آنی روی قیمت سهام و امالک
داشته است .وقتی هزینه وام کاهش
پیدا میکند ارزش داراییها بیشــتر
میشود .اما بعضیها میگویند اینکه
ارزش ســهام آمریکا با وجود کاهش
نرخ بهره بســیار افت کرده نشــان
میدهد که اوضاع خوب نیست و این
کاهش برای نجــات دادن اقتصاد از
شوکهای کروناویروس کافی نیست و
حرکت بانک مرکزی فقط نگرانیهای
مالی را افزایش داده است.
با وجود اینکــه کاناداییهایی که به
خاطر وام تحت فشــار بودند ممکن
اســت از کاهش نرخ بهره خوشحال
شده باشــند ،ممکن اســت عواقب

منفی هم وجود داشــته باشد .دیروز
شاخصهای جدید نشــان دادند که
بازار امالک کانادا ممکن است دوباره
به حالت اوج گرما رسیده باشد چون
انجمــن امــاک تورنتو گــزارش از
افزایش شدید در فروش و قیمت داد.
کاهش نرخ بهــره در کانادا و آمریکا
ممکن اســت فقط مشــکلها را به
آینــده موکول کرده باشــد .با وجود
اینکه پولوز معموال نمیخواهد بگوید
از بانک مرکزی آمریکا پیروی میکند،
ایــن کاهش کانادا ممکن اســت به
خاطــر این بوده باشــد که یک عدم
توازن بزرگ بین نرخهای دو کشــور
ممکن بود فقط به اثر اقتصادی منفی
کروناویروس کمک کند.
بــه زودی پولــوز یک ســخنرانی و
کنفرانــس خبری در تورنتــو دارد و
توضیح میدهد چرا کاهش نرخ بهره
در وضعیت فعلی ضروری بود.
iroonia.ca

جاستین ترودو :به دلیل ویروس کرونا
مرزهای خود را نمیبندیم

سفیر چین در کانادا :همکاری کانادا برای حل مشکل کووید ۱۹خوب است
اما برای اتمام تنشهای سیاسی کافی نیست
کنگ پیوو ،ســفیر چیــن در کانادا
ضمن قدردانی از همکاریهای کانادا
در رابطه با حل بحران کروناویروس،
بر تداوم تنشهای سیاسی دو کشور
تاکید کرد.
به گزارش رســانه هدهــد به نقل از
ســیتیوینیوز ،وی روز چهارشنبه
ضمن حضور در کنفرانس موسســه
 CDAامنیــت و دفاع در اتــاوا ،در
پاســخ به این سوال که آیا تنشهای
دپیلماتیک بین چین و کانادا کاهش
یافته درحالتی که نشــان میداد با
این موضوع موافق نیســت در جمع
خبرنگاران گفت :اگرچه همکاری دو
کشــور در مبارزه با کووید ۱۹خوب
است و جای قدرانی تشکر دارد ولی
همچنان موضوعات مهمی وجود دارد.
سفیر چین بخش بهداشت عمومی را
یکی از موضوعات مهم روابط کشور
متبوعش با کانادا و سوای موضوعات

برجســته و سیاســی بین دو کشور
خواند.
کنگ تصریح کرد :در عین حال ما به
این نوع مبادالت و همکاری در مبارزه
با بیماریهــای اعتقاد داریم و خوب
است.
ســفیر چین در بخش دیگــری از
صحبتهای خود بــا خبرنگاران در
رابطه با بازداشت اسپاوور و کووریک

دو تبعه کانادا تحت فشار قرار گرفت
بدون ذکــر برنامه چین بــرای ارائه
مدارک تخلفات این دو نفر تاکید کرد
که بازداشت شان مشروع بوده است.
وی تصریح کرد که مقامات مسئول
چین پرونده این دو را به دقت بررسی
کرده اند و بر اســاس قوانین قضایی
چین با آنها برخورد می کنند و تاکید
در صورت لزوم می شــود به مقامات
قضایی چین مراجعه دریافت کرد.
کنگ در ادامه با وجود عدم اجازه برای
داشــتن عینک مطالعه به کووریک
برای مطالعه  ،بر رعایت کلیه حقوق
مشروع دو تبعه کانادایی تاکید کرد.
سفیر چین در کانادا در بخش دیگر
از سخنانش اردوگاههای کار اجباری
برای اویغورها در منطقه سین کیانگ
را انکار کرد و گفت هیچ چیز شــبیه
اردوگاههای کار اجباری در چین بویژه
منطقه خودمختار سین کیانگ وجود

604-980-7474
Suite No. 7 - 1480 Marine Drive, North Vancouver

ﺗﻠﻔﻦ604-980-7474 :

Tel: 604-980-7474
Fax: 604-980-7489

ندارد.
این درحالی است که بازداشت شدگان
سابق و نزدیکانشان به آسوشیتدپرس
اعالم کردند جایی که دولت چین به
آن عنوان مراکز آموزش حرفهای داده
درواقع نوعی زندان است و زندانیان در
آنجا وادار به پذیرش احکام کمونیستی
هستند از جمله مجبورند دین اسالم
را کنــار بگذارند و در غیر این صورت
شکنجهمیشوند.
با این وجود کنگ حوادث این منطقه
را نیز در پاســخ به یکسری حوادث
تروریستی و خشونت آمیز در مراکز
آموزش حرفهای از سوی دولت چین
خواند و اخبار منتشر شده در رابطه با
آسوشیتدپرش و نیویورک تایمز گفت:
اخبار جعلی زیادی وجود دارد و برخی
از رسانههای غربی میخواهند شما را
گمراه کنند و باید مراقب باشید.

به گزارش هفته به نقل از رادیو کانادا ،نخست وزیر کانادا هفته گذشته تاکید
کرد دولت فدرال ورود آن دســته از مســافرانی را که از کشورها یا مناطق
درگیر ویروس کرونا به کانادا میآیند ،ممنــوع نخواهد کرد .ترودو افزود:
«ما بر این عقیده هســتیم که واکنشهای غیرکارشناسی به مهار شیوع
کووید 19-در کشــور کمک نخواهد کرد ».نخست وزیر کانادا خاطرنشان
کرد رویکرد اتاوا برای مقابله با شــیوع ویروس جدید کرونا با رویکردی که
برخی از نزدیکترین متحدان کانادا در پیش گرفتهاند ،متفاوت است.
دونالد ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده که شمار پایین موارد ابتال
به کووید19-در آمریکا در واقع نتیجه بستهشــدن مرزهای آمریکا به روی
مسافرانی است که از کشورهای آلوده به ویروس کرونا قصد ورود به آمریکا
را داشتهاند.
اسکات موریسون ،نخست وزیر استرالیا نیز روز پنجشنبه تاکید کرد مرزهای
این کشــور به روی اتباع خارجی که از چین ،ایران و کره جنوبی میآیند،
بسته است .به گفته موریسون ،شهروندان استرالیایی و دارندگان اقامت دایم
استرالیا که از چین ،ایران یا کره جنوبی میآیند ،به مدت دو هفته قرنطینه
خواهند شد.
جاستین ترودو در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است دولت کانادا تدابیر
مشابهی در این زمینه اتخاذ کند ،خاطر نشان ساخت تصمیماتی که اتاوا
میگیرد مطابق با بهترین توصیه های سازمان جهانی بهداشت و کارشناسان
بهداشتی برجسته کانادا و جهان خواهد بود.
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کاهش نرخ بهره وام مسکن بانک ها
به تبعیت از افت نرخ بهره بانک مرکزی

ایرانیان کانادا -برخــی از بانک ها و
موسسات مالی کانادایی نرخ بهره اولیه
وام خود که در واقع تعیین کننده نرخ
بهره وام های متغیر بوده را از  5مارس
با  50امتیاز به  ۳/۴۵درصد ،کاهش
داده اند.
بانک های رویال ،تورنتو-دومینیون،
اسکوشــیا ،مونترال ،سی.آی.بی.سی
و  Desjardinsنیــز در حمایــت از
تصمیم بانــک مرکزی کانــادا ،نرخ
کلیــدی وام مســکن خــود را 0.5
درصــد کاهــش داده کــه در واقع
مطابــق با کاهش نــرخ بانک فدرال
آمریکا در نتیجه نگرانی های پیرامون
کروناویروس می باشد.
بانک کانادا هدف خود از کاهش نرخ
شــبانه را ویروس  ،COVID-19به
عنوان «شوک مادی منفی» در اوضاع
کمابیش ضعیف اقتصادی کانادا اعالم
داشته است.

ایــن کاهش نرخ کلیدی نخســتین
کاهش از تابستان  2015تا کنون به
شمار رفته و نرخ را به حدی رسانده
که از اوایل ســال  2018تا کنون در
کانادا مشاهده نگشته ،این در حالی
اســت که بانک کانادا از زمان بحران
مالی تا به حال نرخ خود را تا این حد
کاهش نداده بوده است.
گرچه ایــن کاهش نرخ ،موجب افت
نرخ وام مسکن و سایر وام ها گشته،
اما نگرانی هایی را نیز مبنی بر افزایش
نرخ بازارهای مســکن کــه در حال
حاضر نیز شدیدا باال بوده ،برانگیخته
است.
وام گیرندگان وام  5ساله 450,000
دالری بــا نرخ متغیــر  2.6درصدی
 25ســاله ،در صورت کاهش وام 0.5
درصــدی به  2.1درصــد ،در هر ماه
حدود  115دالر صرفه جویی خواهد
نمود.

شیوع کرونا ویروس و کاهش نرخ بهره بازار مسکن کانادا
را داغتر خواهد کرد
ایرونیا -بازار مسکن کانادا به احتمال
زیاد بهار متفاوتی را تجربه میکند و
نرخهای پایینتر وام مسکن می تواند
خــا احتمالی در بــازار بخاطر بروز
کروناویروس را جبران میکنند.
با وجود اینکه کاهش ســفر از چین
ممکن اســت در ونکــوور به فروش
مســکن ضربه بزند و پتانسیل رکود
ممکن اســت بازار را عقب نگه دارد،
احتمــال کاهش نرخ بهره از ســوی
بانک مرکزی کانادا میتواند منجر به
کاهش بیشتر نرخ وام مسکن بشود و
در نتیجه خریداران بیشــتری را وارد
بازار کند.
جان پاسالیس رییس Realosophy
 Realtyشــرکت کارگــزاری
مســکن تورنتو گفت« :مردم نگران
کروناویروس نیســتند ،مردم نگران
رکود نیستند .تنها چیزهایی که آنها
نگرانش هســتند خریدن خانه و این
است که اگر االن خانه نخرند ممکن
اســت در آینده مجبور بشــوند پول
بیشتری بابت آن بدهند».
مجموعــهای از فاکتورهــا دارد بازار
مسکن را آماده تبدیل شدن به بازار
خریداران میکند .ســود کمتر اوراق
بهادار به خاطر شــیوع ویروس باعث
شــده بانکهای کانادایی برنامههای
ویژهای برای وام مسکن رونمایی کنند
و دولت هم قوانین صالحیت دریافت

وام مسکن را تغییر داده است .در عین
حال ،بازارها شروع به در نظر گرفتن
اثر کاهش نرخ بهره از ســوی بانک
مرکــزی به منظور حمایت از اقتصاد
کردهاند و فکر میکنند ممکن است
این اتفاق چهارشنبه بیفتد.
رابرت مکلیســتر موسس وبسایت
مقایسه وام مسکن RateSpy.com
در مصاحبهای گفــت« :تمام اینها
برای مســکن و بازار وام مسکن خبر
خوبی است ،البته تا وقتی که و مگر

با باال رفتن موج نگرانی پیرامون کرونا ویروس،

اخذ بیمه مسافرتی برای کانادایی ها دشوارتر شده است
ایرانیــان کانادا -در حــال حاضر بنا
بــر نگرانی هــای موجــود پیرامون
کروناویروس ،اخذ بیمه مسافرتی در
کانادا بیش از پیش دشوار گشته است،
چرا که از روز چهارشنبهManulife ،
و  ،TuGoدو کمپانــی پیشــرو ارائه
دهنده بیمه مســافرتی کانادا اذعان
داشــته دیگر قادر به پوشــش فسخ
سفرهای مربوط به کووید 19-نبوده
و انتظار می رود سایر شرکت ها نیز
در آینده نزدیک از آنان پیروی نمایند.
این درحالی است که تا همین اواخر،
مسافران بیمه شــده قادر به مطالبه
بازپرداخت در پی لغو سفرهای خود
پیرامون کروناویروس بــوده ،اما این
شرایط چندان پایدار نخواهد بود.
به گفته ســخنگوی این شرکت ها
کووید 19-جزء شــرایط خاص می
باشد ،بدان معنا که دیگر یک مسئله
ناگهانی و غیرمنتظره تلقی نشده ،و

یک مسئله بهداشت جهانی به شمار
می رود.
این بدان معنی اســت که مسافران
هنگام چیدن برنامه ســفر از شرایط
آگاهی داشته ،بنابراین بازپرداختی به
عنوان موارد غیرمنتظره قابل مطالبه
نخواهد بود .البته مسافرینی که پیش
از جهانی شدن کروناویروس اقدام به

سفر نموده اند ،از این قضیه مستثنا
خواهند بود.
به گفته مارتین فایراستون ،کارفرمای
بیمه مســافرتی ،سایر شرکت ها نیز
به احتمال بســیار تغییرات مشابهی
را اعمــال خواهند کرد تــا از تعداد
زیاد بازپرداخت خودداری نمایند .که
چنانچه این وضعیت ادامه پیدا کند
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تمامی کشورهای درگیر این ویروس
جزء لیست سفرهای غیر ضروری قرار
خواهند گرفت .این درحالی است که
کانادا تعداد مراکز مشاوره سفر خود را
در سراسر جهان افزایش داده و از آنجا
که این ویــروس همچنان در چین،
شــمال ایتالیا و ایران موجب نگرانی
بوده ،دولت از کانادایی ها خواســته
است از سفرهای غیر ضروری به این
کشورها خودداری کنند.
البته خوشــبختانه ،هر دو شــرکت
هواپیمایــی ایرترنــزت و ایرکانــادا
سیاســت های جدیــدی را در میان
نگرانی های کووید 19-ارائه داده اند،
که به مشتریان امکان می دهد پرواز
یا تاریخ تعطیالت خود را بطور رایگان
تغییر دهند .بدان معنا که در صورت
بروز هرگونه مســئله بین  4مارس تا
 31مارس ،مســافرین قادر به تغییر
پرواز خود خواهند بود.

اینکه ما شــاهد افزایشــی شدید در
موارد کروناویروس در کانادا یا افزایش
شدید بیکاری باشیم .نرخهای پایینتر
بازار مسکن را برمیانگیزند».
قیمــت مســکن در تعــدادی از
بزرگترین شهرهای کانادا بعد از افت
در ســالهای  2018و  2019دوباره
رشد داشــته است .کاهش عرضه در
تورنتو باعث شده قیمتها بزرگترین
رشد خود در بیش از دو سال گذشته
را در ژانویه تجربه کنند .پاســالیس
تخمین میزند که فروشها در فوریه
نســبت به یک سال قبل بیش از 40
درصد باالتر بودند.
مکلیســتر گفت« :در بعضی بازارها
دوباره نزدیک به اوج شدهایم و شاهد
افزایش قیمت بیشتر و نبرد مزایده در
بازارهای داغ هستیم .همه میدانند
اگر نرخ وام مســکن افت کند دقیقا
چه اتفاقی در کوتاه مدت خواهد افتاد.
مانند اضافه کردن بنزین بیشــتر به
آتش خواهد بود».
رویــال بانک کانادا در پایــان ژانویه
تعدادی از نرخهای وام مسکن خود را
کاهش داد و بخش کانادایی HSBC
 Holdings PLCهــم شــروع بــه
پیشنهاد دادن یک وام مسکن ویژه با
نرخ ثابت  1.99درصد سه ساله کرد و
نرخ ثابت پنج ساله خود برای وامهای
مسکن بیمهنشده را با کاهشی 0.30
درصدی به  2.49درصد رساند.
مکلیستر گفت« :این سقوط آزاد در
ســود اوراق بهادار خیرهکننده بوده و
چیزی اســت که آدم اغلــب آن را
نمیبیند و حاال دارد تبدیل به کاهش
معنادار نرخ وامهای مسکن میشود».
جاناتان باندل رییس وامهای مسکن و

وامدهی بیمهشده  HSBCبانک کانادا
تخمین میزند رقابت بیشــتری سر
وامهای مسکن شکل بگیرد .او گفت:
«نشانههایی هست که امسال یک بازار
امالک قدرتمند خواهیم داشت و به
همین خاطر شاهد این خواهیم بود
که خیلــی از وامدهندگان رقابتیتر
میشوند».
با این حال ،بعضی مشــاوران امالک
در شهرهایی مانند ونکوور گزارش از
اثرات اولیــه کروناویروس میدهند و
میگویند تقاضای سفر کاهش یافته
است.
جری هوانگ مشــاور امالک ونکوور
تخمین میزنــد تعــداد خریداران
خارجی مخصوصا از آسیا بیش از 50
درصد کاهش خواهد داشت.
کوین وانگ مشــاور امــاک و مدیر
مســکن گروه امالک W Brothers
در ونکوور میگوید در طوالنی مدت،
خریــداران اهل چین ممکن اســت
انگیزه بیشتری برای خریدن امالک
در کانادا داشته باشــند تا بتوانند از
شیوع ویروس در آینده اجتناب کنند.
نه مکلیستر و نه پاسالیس پیشبینی
نمیکننــد که کروناویــروس بتواند
نقشــی بزرگ در ماههای آینده برای
تقاضای مسکن کانادا ایفا کند .آنها
به این نکته اشاره میکنند که شیوع
ویروس ســارس در تورنتو  17سال
قبل هم نتوانست ضربهای چشمگیر
به فروش مسکن بزند.
پاسالیس گفت« :بازار تا حدی خارج
از تعادل اســت که میتوان نیمی از
فروشها را هم از دســت داد و هنوز
خیلی خیلی وضعیت شلوغی مشاهده
کردiroonia.ca ».

داراﻟـترجـمه رسـمی
آرش انــدرودی
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ﻣﺘﺮﺟﻢ رﺳﻤﻰ دادﮔﺴﺘﺮى اﯾﺮان
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سند ازدواج و طﻼق و کلیه مدارك تﺤﺼیلی ،پﺰشکی ،حقوقی و بازرگانی و ...
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وزارت خارجه کانادا برنامه ای برای ارسال هواپیما
و بازگرداندن ایرانی-کانادایی های گرفتار در ایران ندارد
ایرونیا -شــهروندان کانادایی که در
ایران بخاطــر شــیوع کروناویروس
گرفتار شدهاند خواستار کمک دولت
فدرال هستند چرا که خطوط هوایی
که به ایران پرواز داشــتند  ،به خاطر
ی شــیوع کروناویــروس جدید
نگران 
در ایران پروازهای حخود را کنســل
کردهاند .
توحیــد یوســفی رضایــی محقق
پیاچدی دانشگاه رایرسون میگوید
همســرش و کودک ســه سالهشان
نتوانستند به خانه بازگردند چون پرواز
ترکیش ایرالینز آنها روز دوم فوریه
معلق شد .خانواده او در ژانویه پیش از
شیوع ویروس به ایران سفر کرد.
او چهارشنبه به سیتیوی نیوز تورنتو
گفــت« :من خیلی نگران همســر و
کودکم هستم .وضعیت خوبی نیست
و نمیدانیــم کی حل خواهد شــد.
نمیتوانم روی کارم تمرکز کنم .فقط
در اینترنــت میگردم و ســعی دارم
درباره وضعیت چیزهای بیشتری یاد
بگیرم چون االن کار دیگری از دستم
برنمیآید».
ایران نخستین مورد تاییدشده خود
را روز نوزدهــم فوریــه اعــام کرد.
دولــت کانادا به خاطــر ویروس روز
توچهارم فوریه یک اعالنیه داد
بیس 
تا مردم را از به سفر به ایران باز دارد.
علی ربیعی ســاکن ونکــوور هم به
ســیتیوی نیــوز گفــت او همراه
همسرش در ژانویه به ایران سفر کرد
تا در مراسم ختم پدرش شرکت کند
و حاال نمیتواند به خانه بازگردد .این
فرد  63ساله گفت پرواز ششم مارس
او و خانــوادهاش با ایرالیــن امارات
معلق شده اســت .آنها خودشان را
در خانه قرنطینه کردهاند و میگویند
میترسند بیرون بروند.
او گفت« :فقط امیدواریم دولت بتواند
به ما کمــک کند .ســعی کردیم با
سازمانهای پرواز و ایرالینها تماس
بگیریم اما آنها گفتند تمام پروازها از
ایران کنسل هستند .نمیدانیم دیگر
چه کار باید بکنیم».
دولت فدرال تا به حال به بازگشــت
بیــش از  500ســاکن کانــادا و
خانوادههایشــان از دیگر کشورهای
تحت تاثیر ویروس کمک کرده است
و حاال خانوادههــای گرفتار در ایران
امیدوارند دولت همیــن کار را برای
آنها بکند.
اما انجال ســاوارد سخنگوی سازمان
وزارت خارجه کانــادا به صراحت به
سی تی وی گفت هیچ برنامهای برای
بازگرداندن گروهی چشمگیر از افراد

دیگر کشورها وجود ندارد اما خدمات
کنسولی در دسترس هستند.
او گفت در حال حاضر بیش از 722
کانادایی در ایران حضور دارد و اضافه
کرد کــه وزارتخانه تا به حال بیش

از  255درخواست اطالعرسانی نسبت
به وضعیت فعلی دریافت کرده است.
گیتی مهتدی مســئول پرواز ساکن
تورنتــو گفــت بیش از  50ســاکن
کانادایی از طریق رسانههای اجتماعی

بــا او تمــاس گرفتهاند و خواســتار
کمک شدهاند .او گفت« :مردم خیلی
عصبانی و خیلی نگران هستند .آنها
بــه من میگویند فرزنــدان کوچک
دارند و خیلی در استرس هستند».

ضرر چندصد میلیون دالری صنعت گردشگری کانادا
به دلیل شیوع کروناویروس
ایرونیا -در حالی که تعداد افرادی که
از چین برای بازدید از کانادا میآیند
کاهــش پیدا کــرده و برگزاری یک
کنوانسیون تکنولوژی بزرگ کنسل
شده ،یک مســئول ارشد دولتی روز
جمعه گفت شیوع کروناویروس جدید
دارد صنعت گردشــگری کشور را در
هم میکوبد.
مالنــی جولــی وزیر گردشــگری
در مونتــرال بــه خبرنــگاران گفت
توریستهای چینی ســاالنه حدود
 2میلیــارد دالر در کانادا درآمدزایی
میکنند امــا این ارقــام اخیرا افت
کــرده و انتظار میرود تــا ماه ژوئن
ســود ایجاد شده از ســوی آنها به
 550میلیون دالر کاهش پیدا کند.
او گفــت فــروش در بوتیــک بدون
مالیات فــرودگاه بینالمللی ونکوور
که یکی از فروشگاههای بزرگ برای
گردشگرانی است که از آسیا به کانادا
سفر میکنند ،در این فاصله کاهشی
 50درصدی را شاهد بودهاست.
ســازماندهندگان کولیژن که یک
کنفرانس بزرگ تکنولوژی است که
قــرار بود در ژوئــن در تورنتو برگزار
شــود و انتظار میرفت حــدود 30
هزار شــرکتکننده داشته باشد نیز
جمعه اعالم کردند که این کنفرانس
امسال فقط از طریق تلهکنفرانس یا

به صورت آنالین برگزار خواهد شد.
جولــی در کنفرانــس خبــری به
خبرنگاران گفت «صنعت گردشگری
عمیقا تحت تاثیر» کروناویروس قرار
گرفته اســت .او در کنار پتی هاجو
وزیــر ســامت اعالم کــرد که 27
میلیون دالر در تحقیقات کروناویروس
سرمایهگذاری شده است.
هفته گذشــته ،شــاپیفای که یک
شرکت تجارت آنالین کانادایی است
گفت کنفرانس ساالنه خود در تورنتو
را کنســل کرده و به خاطر شــیوع
کروناویروس از برگزاری تمام رخدادها
در مکزیک ،ملبورن و لسآنجلس هم
منصرف شده است
 .انتظــار میرفــت مالقاتهــا،
کنفرانسها و رخدادها در تورنتو که
پرجمعیتترین شهر کانادا است در

ســال  2020یک اثر اقتصادی 882
میلیون دالری برای شرکت تولید کند
و انتظار میرفت  40هزار نماینده در
آنها حضور داشته باشند.
اندرو ویر که معاون اجرایی ســازمان
گردشــگری تورنتــو اســت گفت:
«مقصدی مثل تورنتــو که عمیقا با
جهان مرتبط اســت ،طبیعی است
که از این تغییــرات با درجه جهانی،
متاثر شود» .وی تاکید کرد :این همان
چیزی است که در حال مشاهدهاش
هستیم.
وزیر ســامت در پاسخ به این سوال
که آیا دولت کانادا رخدادهای بزرگ
را کنسل خواهد کرد ،گفت اتخاذ این
تصمیمها بر عهده دولتهای استانی
اســت .او گفت مســئوالن سالمت
عمومی دارند برنامهریزی میکنند که
چطور باید «از جوامع محلی در مقابل
موجــی از بازدیدکنندگان محافظت
کنند؛ زیرا این بازدیدها ممکن است
استرسهای سالمتی بیشتری را برای
جوامعی ایجاد کنند که همین حاال
هم دارند برای ارایه خدمات سالمتی
تالش میکنند».
به گفته دولت فدرال تا به حال حداقل
 45مورد کروناویروس جدید در کشور
تایید شده اما تا اینجا مرگی گزارش
نشده استiroonia.ca .

با وجود ثبت نخستین مرگ بر اثر کروناویروس،

دلیلی برای ترس و وحشت
کانادایی ها وجود ندارد

ایرونیا -در حالیکه کانادا با نخستین
مورد مرگ به خاطر کروناویروس کنار
میآید ،متخصصــان میگویند مهم
است که مردم تســلیم ترس بیجا
درباره شیوع ویروس نشوند و به جای
آن وقوع احتمالی تراژدی را با درایت
تحلیل و بررسی کنند.
مسئوالن ســامت بریتیش کلمبیا
دوشنبه تایید کردند بیمار که مردی
هشــتاد و چند ساله بود و مشکالت
سالمتی دیگری هم داشت ،یکشنبه
شب جان خود را از دست داد .با وجود
اینکه این اتفاق برای افراد نزدیک به
قربانی دردناک اســت ،متخصصان
میگویند مرگ این مرد نباید به عنوان
راهی برای توجیه کردن وحشت برای
بیشتر کاناداییهایی مورد استفاده قرار
بگیرد که در خطر مشکالت جدی در
اثر کروناویروس نیستند.
تخمین زده میشود که بیش از 80
درصــد از مــوارد کووید 19-خفیف
هســتند ،به این معنی که میتوان
عالئم را مدیریــت کرد و جان فرد را
به خطر نمیاندازند .در مقایسه15 ،
درصد عالئــم جدی تجربه میکنند
و پنج درصد خطرناک هســتند که
نیازمند تنفس با دستگاه میشوند.
با اســتناد به آمار ســازمان جهانی
ســامت ،در حــال حاضــر درصد
مرگ در این بیماری  3.4اســت .این
درصد بسیار باالتر از یک درصد نرخ
گومیر آنفوالنزای فصلی اســت.
مر 
در بیماران  70ســال به باال ،آن نرخ
گومیر به هشــت درصد میرسد
مر 
و برای افراد باالی  80ســال این نرخ

سنترال ﻻنﺰدل روبروی بیمارستان ﻻینﺰگیت
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ﺗﺤﻮﯾﻞ راﯾﮕﺎن دارو درب ﻣنﺰل
سﺎﺧﺖ داروﻫﺎى ﺗﺮﮐﯿﺒﻰ
ﺗﺰرﯾﻖ راﯾﮕﺎن واﮐﺴﻦ آﻧفﻮﻻﻧﺰا
ﺗﻬﯿﻪ راﯾﮕﺎن ﺑﻠﯿﺴﺘﺮ ﭘﮏ
ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺟﻮراب وارﯾﺲ
داروﻫﺎى ﺗﺮك سﯿﮕﺎر راﯾﮕﺎن
درﯾﺎﻓﺖ داروﻫﺎى ﻣﺼﺮف ﮔﺬﺷﺘﻪ
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تﺨفیﻒ 20درصد برای داروهای بدون نسﺨه
به افراد باﻻی  60سال

Tel: 604-988-7199

www.stgeorgespharmacy.ca
Address: 1309 St Georges Ave, North Vancouver, BC,V7L 3J2

iroonia.ca

ایرکانادا اعالم کرد با توجه به مقررات جدید ایتالیا و به علت نگرانیهای مربوط
به شیوع ویروس کرونا که میتواند سالمت و امنیت مسافران را به خطر اندازد،
پروازهای خود را به ایتالیا و از این کشور به حال تعلیق درآورده است.
به گزارش هفته ،بهنقل از رادیو کانادا ،آخرین پرواز ایرکانادا به مقصد رم روز سه
شــنبه دهم مارس از تورنتو صورت گرفت و آخرین پرواز این شــرکت از رم به
مونترال چهارشنبه یازدهم مارس انجام شد.
ایرکانادا با اعالم این که پروازهای این شرکت به ایتالیا اول ماه مه از سر گرفته
خواهد شــد ،تصریح کرد اطالعات الزم در اختیار مشتریان شرکت قرار خواهد
گرفت و کل پول بلیط پرواز به آنها مسترد خواهد شد.
ژانویه امسال نیز بزرگترین شرکت هواپیمایی کانادا از بیم ویروس کرونا همه
پروازهای مســتقیم خود به چین را که منشاء ظهور و کانون شیوع کووید19-
محسوب میشود ،به حال تعلیق درآورد.
ارزش سهام شــرکت هواپیمایی ایرکانادا در هفت هفته اخیر نزدیک به چهل
درصد افت داشــته است .شیوع ویروس جدید کرونا در جهان مشکالت زیادی
برای کلیه شــرکتهای هواپیمایی جهان به وجود آورده است همه شرکتها
مجبور شدهاند مسافرتهای تجاری غیرضروری خود را به حال تعلیق درآورند و
کنفرانسها و برخی رویدادهای دیگر را لغو کنند.

داروخانه سنت جورجﺰ
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

تقریبا  15درصد است.
دکتر جوســلین ســریگلی دکتر و
استادیار کلینیکی دانشکده پاتولوژی
و درمــان آزمایشــگاهی دانشــگاه
بریتیش کلمبیا گفت« :بیشتر افرادی
که ایــن عفونــت را میگیرند دچار
بیماریهای خفیف میشوند و بهبود
پیدا میکنند».
دکتر آیــزک بوگوچ از بیمارســتان
تورنتو جنرال هم میگوید کاناداییها
باید درک کنند که بیشــتر افراد در
صورت مبتال شــدن به این ویروس
میتواننــد به خوبــی آن را مدیریت
کنند و خیلیها حتی نیازمند بستری
شدن در بیمارستان هم نخواهند بود.
او گفت« :ما میدانیم که این عفونت
کووید 19-میتواند به شــدت باعث
مریضتر شــدن افرادی که مســن
هستند و افرادی که مشکالت پزشکی
دیگــر دارند بشــود ،امــا همچنین
میدانیــم که تقریبا هــر عفونت یا
وضعیت دیگــری هم میتواند همان
جمعیت را مریضتر کند».

پروازهای ایرکانادا به ابتالیا به تعلیق درآمد

Canada
Immigration
Services

واقع در
آماده ارائه خدمات زیر به هموطنان می باشد
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C.I.S

Paralegal & Immigration Graduate
Business License #R614310

ﺗﺒﺪﯾﻞ وﯾﺰاى ﺗﻮرﯾﺴﺘﻰ ﺑﻪ  S/Pو  W/Pﺑﻌﺪ اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻢ
درﯾﺎﻓﺖ اﺟﺎزه ﮐﺎر  2ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﻌﺪ اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻢ
ﭘﺬﯾﺮش  +وﯾﺰاى ﺗﺤﺼﯿﻠﻰ دﺑﺴﺘﺎن ﺗﺎ داﻧﺸﮕﺎه
مهندس قاسمی و همکاران

Tel: 604-362-2557

Email: Mike.Ghasemi2005@yahoo.com
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کرونا و ایرانیان کانادا

چینی و آســیایی چنیــن وضعیتی
داشتند.

حال ما کی دوباره خوب خواهد شد؟

فصل بد کسبوکارهای کوچک

شیوع گسترده ویروس کرونا در ایران فقط حالوروز ایرانیان داخل کشور را تحتتاثیر قرار نداده است .زندگی بسیاری
از ایرانیان خارج از کشور هم تحتتاثیر خبرهایی است که ایران را بهعنوان سومین کانون بزرگ ویروس کرونا معرفی
پرداختهایم.

میکند .در این گزارش به تاثیر شیوع کرونا در زندگی و کار ایرانیان مقیم کانادا

«کوویــد»۱۹-؛ این واژه ترســناک
هشتحرفی ،چکیده روزهای سختی
اســت که بر جامعه ایرانی میگذرد.
شرایط داخل ایران ،بیش از هر جای
دیگری در دنیا بحرانی اســت .طبق
آمار تا نخستین ســاعات بامداد روز
یکشنبه  ۱۸اســفند ،ایران به همراه
ایتالیا ســومین کانون بزرگ ویروس
کرونا در سراســر دنیا اســت .طبق
آمار رســمی تا ســاعت  ۲بعدازظهر
روز شنبه  ۱۷اســفند ،نزدیک به ۶
هزار مورد ابتــای قطعی در ایران از
طریق آزمایش شناسایی و ثبتشده و
تعداد قربانیان به حدود  ۱۵۰هزار تن
رسیده است.
«بحــران» در ایــران پدیــده
عجیبوغریبی نیست ،اما بحران در
این حد که تمــام الیههای جامعه را
درگیر کند بیسابقه است.
کرونا هراسی؛ اینسوی دنیا

اینسوی دنیا نیز ،در تورنتوی بزرگ
حالوروز ایرانیان تعریفی ندارد .نگرانی
از آنچه در وطن میگذرد ،جای خود؛
سالها اســت ایرانیان خارج از کشور
عادت کردهاند که حال و احوال خود
را با بحرانها و حوادث عجیبوغریبی
که در ســرزمین مــادری میگذرد،
تنظیمکنند.
عالوه بر این ،نگرانی از شــیوع کرونا
در آمریکای شمالی نیز هست که این
روزها همه را مشــغول به خود کرده
نگرانی از بیمــاری و نگرانی

اســت.
تاثیرات عمیق اجتماعی و اقتصادی
آن که مانند مهی غلیظ روی
سرزمینهای شمالی را پوشانده است.
بهویژه که تجربه تلخ ســارس در ۱۷
ســال پیش هنوز از ذهن کاناداییها
پاک نشده است .در آن هنگام ،کانادا
بعد از چین بیشــترین تعداد مبتال و
قربانی را در سراســر جهان داشــت.
خاطره روزهای ســخت ســارس و
آثار اقتصــادی و اجتماعی آن در یاد
مــردم تورنتو زنده اســت ،به همین
دلیل ترس از کرونا ،از روز اول انتشار
خبر شیوع در ابتدای سال  ،۲۰۲۰به
موجی سنگین از نگرانی در این شهر
تبدیل شده است.
ترس از بحران اقتصادی

ایــن روزها مــردم کانــادا -ازجمله
ایرانیان -نگران شــرایط اقتصادی و
رکود نامعلوم ناشی از شیوع کرونا به
سر میبرند .کسی درست نمیداند که
تاثیر نهایی این ویروس روی اقتصاد
چقدر خواهــد بود ،امــا برآوردهای
خوشبینانه ،کاهش  ۲تا  ۴درصدی
رشد اقتصادی ،دستکم برای یک یا
دو فصل را پیشبینی میکند .این رقم
در مقیاس اقتصــاد ناپایدار و بینظم
ایران چیــزی به حســاب نمیآید،
اما بــرای اقتصادی پایــدار به معنی
بحرانی شدن وضعیت کسبوکارهای
کوچک و اخــراج گروهی از کارکنان
شرکتهای بزرگ است.
ایرانیان هــم در این روزها در هول و
والی بحران اقتصادی به سرمیبرند
و نگران کسبوکارهای کوچک خود
و از دســت دادن کار و درآمــد خود
هستند.

البته مقایسه بحران اقتصادی در کانادا
و ایران ،قیاس معالفارق است .سطح
درآمــد در کانادا بهمراتب بیشــتر از
ایران نیست ،البته هزینههای عمومی
هم باال هستند ،اما اگر سطح هزینه و
درآمد خانوار و الگوی هزینه خانوادهها
را در ایــران و کانادا مقایســه کنیم
درخواهیم یافت که چقدر وضعیت در
ایران وخیم است.
بهعنوانمثال ،حداقل دســتمزد در
تورنتو ســاعتی  ۱۵دالر اســت .این
رقم تقریبا  ۲۵برابر بیشتر از حداقل
دســتمزد در ایران اســت .از آنسو
متوسط اجاره خانه در تورنتو در ماه
فوریه  ۱۸۷۹دالر در ماه بوده اســت.
معــادل  ۱۲۵ســاعت کار با حداقل
دستمزد؛ یعنی چیزی در حدود ۱۵
روز کار با حداقل دستمزد.
از ســوی دیگر ،براساس گزارشهای
مرکز آمار ،متوسط اجاره ماهانه یک
خانه  ۸۰متری با احتساب  ۳درصد
ودیعه ۳ ،میلیون و  ۵۰۰هزار تومان
بوده است .معادل  ۷۰روز درآمد یک
کارگر با حداقل دستمزد.

ایرانیان و جایگاه اجتماعی؛ محکم یا
لرزان

اما نگرانی ایرانی محدود به این نسبت،
ایرانیــان نگران جایــگاه و موقعیت
اجتماعی خود نیز هستند؛ موقعیتی
که به نظر میرسید رفتهرفته تحکیم
یافته است ،هم از نظر جمعیتی و هم
از نظر موقعیت اجتماعی .بر اســاس
آمارهای رســمی جمعیت مهاجران
ایرانی کانادا بیــش از  ۱۵۰هزار نفر
است .بخش بزرگی از این جمعیت را
مهاجرانی تشکیل میدهند که در ۱۰
سال گذشته به این کشور مهاجرت
کردهاند .طبق آمار در فاصله سالهای
 ۲۰۰۶تا  ۲۰۱۵حدود  ۹۰هزار ایرانی
با مجوز اقامت دائم به کانادا مهاجرت
کردهاند .عالوه بر این ،موقعیت ممتاز
علمی و حرفــهای برخی از مهاجران
ایرانی ،اعتبار اجتماعی جامعه ایرانی
را بــاال برده اســت .در همین حادثه
ناگوار سرنگونی هواپیمای اوکراینی
توسط سپاه پاسداران ،نهفقط ایرانیان،
بلکه کل کانادا به سوگ از دست دادن

شهروندانی نشســت که عمدتا جزو
نخبگان علمی و اجتماعی به شــمار
میآمدند.
این موقعیت محکم اما در برابر تندباد
کرونا ،لرزان به نظر میرسد .ایران ،در
حال حاضر دومین منشا ورود کرونا
به خاک کانادا است .اسم ایران ،ماهها
است در سرخط اخبار کانادا قرار دارد،
اما در روزهــای اخیر صحبت درباره
ایرانیانی اســت که ویروس کرونا را از
بحرانیترین منطقه خاورمیانه به این
ســوی دنیا میآورند .به همین دلیل

اســت که آموزشوپرورش تورنتو در
ایمیــل هفتگی خود بهطــور ویژه و
خاص از ایران نــام میبرد و توصیه
میکند کســانی که از ایران آمدهاند
چهــارده روز در خانــه بمانند و به
مدرسه نیایند.
برخی تصور میکننــد ،این اخبار و
توصیهها کنش یا واکنش علیه جامعه
ایرانی است .انگار که گروهی خواسته
یا ناخواسته ایرانیان را به چشم ناقالن
بالقوه ویروس نگاه میکنند .همانطور
که چند هفته پیش جامعه مهاجران

آمریکا به دلیل شیوع کروناویروس به بیش از  ۱۰۰کانادایی
که به ایران و چین سفر کرده بودند ،اجازه ورود نداد
ایرونیــا -با اســتناد بــه گفته یک
مســئول ارشــد آمریکایی ،در هفته
هــای اخیــر بیــش از  ۱۰۰نفر به
خاطر محدودیتهای ســفر به دلیل
کروناویروس نتوانستهاند از کانادا وارد
ایاالت متحده شوند.
این رد ورودها از قوانین جدید آمریکا
نشــات میگیرد که جلوی ورود هر
کسی را که اخیرا به کشورهای چین
و ایران ســفر کرده باشد ،می گیرد.
مسئوالن کانادایی این خبر را جمعه
تایید کردند.
حداقــل  ۷۰شــهروند کانــادا و ۴۷
ســاکن دائمی کشــور تــا روز دوم
مارس نتوانستهاند وارد کانادا بشوند.
این نمایانگر اختالل بالقوه انســانی و
اقتصادی ویروسی است که اخیرا وارد
قاره شــده اما از همین حاال بازارها را
متالطم کرده ،نرخهای بهره را پایین
آورده و روز پنجشنبه باعث شده ۲۳۵

کانادایی در یک کشــتی تفریحی در
ساحل کالیفرنیا قرنطینه شوند.
کن کوچینلی مدیر سازمان خدمات
شــهروندی و مهاجرت آمریکا گفت
محدودیتهای آمریکا شامل مرزهای
زمینی و ســفر هوایی میشود و در

کانادا با دانشآموزان
محروم از تحصیل چه خواهد کرد؟
هفتــه -هنوز هیچ مــوردی از کووید 19-در هیچ یــک از مدارس کانادا
در سطوم مختلف مشاهده نشده اســت .با این حال بحران ویروس کرونا
تاثیر خود را روی بسیاری از دانش آموزان کشور گذاشته است .شوراهای
تحصیلی بســیاری از سفرهای علمی یا گردشی خود را در داخل یا خارج
کشور لغو کردهاند و تدابیر پیشگیرانه متعددی نیز به اجرا گذاشتهاند.
درست است که بسته شــدن موقت مدارس به علت بحرانهای پزشکی
مسئله تازهای در جهان نیست اما سرعت شیوع ویروس کرونا و اختالالتی
کــه بحران ناشــی از آن در بخشهای مختلــف از جمله بخش آموزش
کشورهای مختلف به وجود آورده ،بیسابقه و نگران کننده است.
مسئوالن آژانس بهداشت عمومی و مقامات بخش آموزش کانادا معتقدند
بسته شدن احتمالی مدارس به منظور مقابله با شیوع ویروس همه گیر و
مهلک کرونا میتواند حق آموزش شهروندان را به خطر اندازد و پیامدهای
اجتماعی و اقتصادی گســتردهای داشته باشــد .تا کنون تنها یک مورد
مشــکوک به ویروس کرونا موجب بستهشــدن موقت یک کالج در مرکز
ونکوور شد .مسئوالن مدرسه پنجشنبه گذشته اعالم کردند طی سه روز
تعطیلی ،همه بخشهای این مدرسه ضدعفونی میشود.

نتیجه قانون ســفر زمینــی بیش از
همه بر کاناداییها اثر گذاشته است.
بر خالف کانادا که مسافران را بررسی
میکند و افرادی را قرنطینه میکند
که بیشترین ریسک را داشته باشند،
آمریــکا دارد به طور سیســتماتیک
از ورود مســافران از جاهــای خاص
جلوگیریمیکند.
کوچینلی گفت بعــد از کاناداییها،
چینیهــا بیش از همــه تحت تاثیر
محدودیتهای جدید قرار گرفتهاند.
به گفته او نگهبانان مرزی آمریکایی
از دو روش بــرای ارزیابی مســافران
استفاده میکنند :اول دادههای سفر را
بررسی میکنند و بعد درباره سفرهای
اخیر فرد سوال میپرسند.
تمام ایــن جزییات از یک جلســه
کنگره که روز پنجشنبه در واشنگتن
برگزار شــد بیرون آمد .ران جانسون
جمهوریخــواه اهــل ویسکانســن
که رییس کمیته بــود گفت آمریکا
نمیتواند کامال مــرز را ببندد چون
به اقتصاد خودش آسیب جدی وارد
میشود .او با ســناتور پیترز که یک
دموکرات اهل میشیگان است موافقت
کــرد و گفت هدف این محدودیتها
حذف خطرها نیست ،بلکه کند کردن
درصد انتقال بیماری تا زمان درست

کردن واکسن آن است.
جانســون گفت« :فقط ســعی دارم
انتظارهــای واقعگرایانه تعیین کنم.
اگر مرز کامال بســته بشود ما در مرز
تجارت نخواهیم داشت .اگر بخواهیم
بیــش از حد واکنش نشــان بدهیم
هزینهای باورنکردنی برایمان خواهد
داشت».
بیل بلر وزیر امنیت عمومی کانادا در
واشنگتن حضور داشت تا با همکارانش
در وزارت امنیت داخلی آمریکا درباره
تدابیر علیه کروناویروس صحبت کند.
او گفت درباره مسائل مرزی با همتای
آمریکایــی خود چــد وولف صحبت
کرده اســت .او تایید کــرد تعدادی
از افــراد مورد هــدف محدودیتها
کاناداییها خواهند بود و گفت کانادا
یــک رویکرد هدفمندتــر را ترجیح
میدهد که شامل سوال پرسیدن از و
قرنطینه کردن مسافرانی میشود که
بیشترین ریسک را دارا هستند.
امــا او گفت آمریکا کامــا حق دارد
تصمیم خود را درباره نحوه مدیریت
کروناویروس بگیرد .بلر در مصاحبهای
در واشنگتن گفت« :ما به حاکمیت
کشــورها احترام میگذاریم و آمریکا
این تدابیر را برای افرادی اتخاذ کرده
که از مناطق آلوده به ویروس آمدهاند
و از ورود آنها جلوگیری میکند».
او اضافه کرد« :کاناداییهایی که اخیرا،
یعنی طــی  ۱۴روز اخیر در مناطق
تحت تاثیر حضور داشــتهاند ،قبل از
اینکه وارد آمریکا شوند مورد بررسی
قرار میگیرند و اگر ثابت شود که در
آن مناطق حضور داشتهاند اجازه ورود
به آنها داده نمیشود».
بلر گفت تــا به حــال از ورود ۱۱۳
کانادایی به آمریکا جلوگیری شــده
و تعــداد چینیهایی که لب مرز نگه
داشته شــدهاند  ۹۰نفر و باقی ایرانی
بوده اند iroonia.ca .

هنوز هیچ برخورد یا شــبهبرخوردی
با جامعــه ایرانــی گزارش نشــده
اســت ،اما دستکم بخشی از جامعه
ایرانی بســیار حساس شــدهاند .این
حساسیت را میتوان در خلوت شدن
و کمرونق شــدن بــازار مراکز خرید
و ســوپرمارکتهای ایرانی بهخوبی
مشــاهده کرد .مراکزی که سالهای
قبل این موقع محل رفتوآمد و داد
و سند جمعیت  ۸۰تا  ۱۰۰هزارنفری
ایرانی ســاکن تورنتوی بــزرگ بود.
امسال اما نهتنها خبری از بازارچههای
نوروزی و بازار خریدوفروش هفتسین
و سبزه و ماهی نیست ،بلکه کاسبی
روزمــره کســبوکارهای ایرانی نیز
مختل شــده است .در این میان بازار
شایعه و سوتفاهم هم داغ است.
بهعنوانمثال میتوان به شایعه آلوده
بودن «سوپر خوراک» که به تعبیری
بزرگترین فروشگاه ایرانی در تورنتو
است اشاره کرد.
کار تــا آنجا باال گرفــت که به اخبار
ســیتینیوز تورنتو هم رسید .اگرچه
مسئوالن این فروشگاه ایرانی تالش
ن و صدور
کردند با مصاحبه با تلویزیو 
اطالعیــه به مردم اطمینــان دهند،
کسی با عالئم بیماری به این فروشگاه
رفتوآمد نداشته ،اما به نظر نمیرسد
این توضیحات وضعیت این فروشگاه
پررونق ایرانی را به قبل برگرداند.
فصل بد رویدادهای فرهنگی

بازار کنسرتها و رویدادهای فرهنگی
هیچگاه مانند امســال بیرونق نبوده
است .نوروز بهترین فصل سال برای
کنسرتها و رویدادهای فرهنگی به
شما میرود .بسیاری از برگزارکنندگان
امسال از صرافت کنسرت برگزار کردن
افتادهاند ،آنهایی هم همچنان اصرار
دارند ،احتماال متضرر خواهند شــد.
چند روز پیش کنســرتی در تورنتو
در شرایطی برگزار شد که بحثی داغ
در شبکههای اجتماعی درباره تعطیل
شــدن این کنســرت و از آن مهمتر
رویداد بزرگ نوروزی تیرگان بر پا بود.
تیــرگان در حال حاضر بزرگترین و
معتبرترین رویداد فرهنگی ایران در
خارج از کشور است ،لغو یا تغییر زمان
برگزاری یک کنســرت یا یک برنامه
عمومی شاید کار آســانی باشد ،اما
به هم زدن مجموعه برنام ه و رویداد
فرهنگی که گروههای مختلفی در آن
مشــارکت دارند ،کار چندان سادهای
نیســت .بحث درباره تعطیل شدن
برنامه نورزی امســال چند روزی در
میــان جامعه ایرانــی در جریان بود
تا اینکه نهایتا اعالم شــد که برنامه
نوروزی امســال لغو شده بهجای آن
برخــی برنامهها بهصــورت آنالین و
تصویری برپا میشود.
برنامــه نوروزی امســال تیــرگان،
نخستین رویداد فرهنگی بزرگ ایرانی
بعــد از حادثه ســرنگونی هواپیمای
مســافری بود و میتوانســت برای
جامعه زخمخــورده ،ایرانی ،فرصتی
برای بازیابی و سازماندهی باشد .این
فرصت به دلیل کرونا از دست رفت.
این البته تنها فرصتی نبود و نیست
که بــه دنبال همهگیر شــدن کرونا
ازدسترفته است .باید منتظر ماند و
دید کار کرونا ب ه کجا میرسد؛ ایران
کی میتواند این بحران بزرگ را هم از
سر گذراند؛ و حال جامعه ایرانی -چه
در داخل ایــران و چه در خارج -کی
دوباره خوب خواهد شد؟
علی رنجیپور (ایران وایر)
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Kam Mahinsa, Mortgage Broker

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

وام تا  8۰درصد ارزش مﻨﺰل برای صاحﺒیﻦ مﺸاﻏﻞ
انواع وامهای خﺼوصی با نرخهای مناسﺐ
برای خرید ،ساخت و ساز ،نوسازی
«بهترین نرخ بهره با بهترین شرایط و دوره»

a better way
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HELP TO RESTORE DEMOCRACY IN IRAN

We Are Pro Monarchist

باهمکاری وکﻼی کاردان ونکوور

UNIVERSAL

مدیر اجرایی

IMMIGRATION SERVICES
Reg.# FM0214003 Victoria, BC Canada

»کار را به کاردان بسپارید«

سﺎل ﺗﺎسﯿﺲ 1997

با  ۳۰سال تﺠربه در امﻮر مهاجرت و ﭘﻨاهﻨدگی

دارای اﻃالعات بﺴیار وسیﻊ در مﻮرد ﭘﻨاهﻨدگی از ایران

از طریﻖ:
خویشاوندی ،شﻐلی ،کارآفرینی ،سرمایهگﺬاری
ویﺰای توریستی ،ویﺰای دانشجویی
دادگاههای پناهندگی و سیتیﺰنی ،فدرال

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

اخﺬ مدرك  Travel Documentکانادایی در کوتاهترین زمان ممکن
Some FREE Services for Monarchists
ارائه برخی خدمات رایﮕان به پناهجویان مشروطهخواه

ﺗﻠفﻦ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دﮐﺘﺮ رﺿﺎﯾﻰ
ﺗﻠفﻦ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دﻓﺘﺮ
ﺷﻤﺎره ﻓﮑﺲ

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

www.universaexperts.ca
WE ARE MONORCHIST

»ما مشروطه خواه هستیم«

Address: Suite 200-100 Park Royal,
West Vancouver, BC V7T 1A2
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سوداگران برخی محصوالت ضدعفونی را در سایتهای
«آمازون» و «کی.جی.جی» به  ۱۰برابر قیمت می فروشند

ِ
تحوالت تورنتو
چرا
در بحران کرونا اهمیت دارند؟

چرا تحــوالتِ تورنتو در بحران کرونا
اهمیت دارند؟
 - ۱مناطقــی که بیشــترین تراکم
جمعیت ایرانیان خارج از کشور (بطور
متمرکز) را دارند ،در تورنتو قرار دارند.
 - ۲بیشترین ارتباطات و رفتوآمدهای
مسافرین از ایران با ویزاهای توریستی
و اسپانسورشــیپهای متعــدد و
بیزینســی و نیز سفر اقوا ِم مقامات از
ایران به کانادا بیشتر در تورنتو اتفاق
میافتد.
 - ۳باهمســتان ایرانــی در تورنتــو
بســیار قوی و پرجنبوجوش است
و بیشــترین تماسها ،باهمبودنها،
رویدادهای فرهنگی ،کنسرتها بویژه
رویدادهــای نــوروزی بطور متمرکز
(مث ً
جغرافیایی بســی
ال در محدوده
ِ
ب کالیفرنیا)
کوچکتر از منطقه جنو 
در تورنتــوی بزرگ اتفــاق میافتد.
همینطور شهرهای حومه در انتاریو
و همینطور از شرق ایاالتمتحده و
کب ِ
ِک کانادا برای چنین برنامههایی به
تورنتو میآیند.
بنابراین امکان واگیرایی و نیز گسترش
ویــروس از تورنتو بــه مناطق دیگ ِر
آمریکای شمالی هم (در باهمستان و
ورای آن) باالست.
 - ۴باهمســتان ایرانــی تورنتــو به
علل مختلف کــه از این بحث خارج
اســت ،از چندی پیــش پرتنش و
دچار چنددستگی شــده که گاه به
درگیریهایی هم منجر شــده است.
در آن فضاهای احساسی ممکن است
تصمیمات عقالیی بهخاطر لجبازی و
رقابتجویی و چشم وهمچشمی به
حاشیه روند .با توجه به طوالنی بودن
واگیرایی کرونا که شاید ماهها
دوران
ِ
طول بکشد ،باید از تنشها کاست و
با همدلی و همفکــری و البته قبول
مسوولیت و کمک به بهبود کارها در
باهمستانکوشید.
 - ۵نگرانی از اینجا بود که دلسوزانی
بجد نگران گســترش شــدید
کــه ّ

ل مها ِر بیماری در باهمســتان
غیرقاب 
ایرانــی تورنتو و نشــر آن به ایاالت
متحده و غرب کانادا هستند ،نتوانند
حرفشــان را -که کامــ ً
ا منطقی و
علمی و آزمایش شده است – بکرسی
بنشــانند .بهفاصلــه کوتاهی چهار-
جمعی ،مانند
پنج رویــدا د پی درپی
ِ
بازارهای نوروزی ،چهارشنبهسوری،
کنسرتهای نوروزی ،دورهمیهای
گسترده در آخرهفته و سیزدهبدر در
کنار هم خطرآفرین میشدند.
بویژه همزمانی خیلی از این رویدادها
با برگزاری جشــنواره نوروزی بنیا ِد
تیرگان ،خطر نشر و گسترش ویروس
کرونا در باهمستان ایرانی را ب ه شدت
افزایش مــیداد .نگارنده با فرضیات
و دادههای موجود و مدل ریســک،
تخمین زده بود که حدود چند صدنفر
ی ِ تورنتو ،اگر
در این رویدادهای نوروز 
لغو نمیشدند ،کرونا میگرفتند .آثار
و تبعات و هزینههای چنین فاجعهای
بسی بیشتر از ابتالی عزیزان میبود
که آنهم بحثی جداست.
خوشــبختانه بــا همــت و آگاهی
دســتاندرکاران و تالش و کوشش
دلســوزان و کنشــگران تقریباً تمام
برنامهها لغو شــده است .خبری که
تیرگان بطور مســووالنه منتشر کرد
بســیار مثبت و امیدبخش بود ،بویژه
که در کنار لغو برنامهها ترتیب پخش
برنامهها و کنسرتهای زنده و ضبط
شده از راهدور با اینترنت و شبکههای
پخشمهیا شده است.
در شــرایط فعلــی ســردرگمی و
مســوولین حکومتی
بیاعتمادی به
ِ
ایــران ،امیــد و اعتماد ایجاد شــده
در باهمســتان ایرانی تورنتو ،بهرغم
اختالفات وچالشها ،میتواند امکان
ســازندگی درســت و خردمندانه و
راهبــردی را در جهــت همدلــی و
همفکری و مهربانــی جمعی فراهم
کند.
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ایرونیا -خریدارانــی که میخواهند
اقالمــی از جملــه ضدعفونیکننده
دست یا ابزار تمیز کردن را برای مقابله
با گســترش کروناویــرس خریداری
کنند معموال با قفســههای خالی در
مغازهها مواجه میشوند و در همین
حال وبسایتهایی مانند کیجیجی و
کرگزلیست شاهد افزایش تقاضا برای
این اقالم بودهاند.
تعــدادی از کاناداییهایــی که اقدام
به بازفروشــی میکنند دهها جعبه
ضدعفونیکننده دســت و ماســک
صورت را اواخر سال گذشته در حالی
خریداری کردند کــه ویروس هنوز
در چین بود و این افراد باور داشــتند
ویروس از مرزهــا عبور میکند و به
کانادا میرســد .حاال این افراد دارند
سود میکنند .در حالیکه تعداد موارد
ابتال به کروناویروس در حال افزایش
است ،بعضیها دارند اقالم پرمتقاضی
را با قیمتی تا  10برابر بیشتر از قیمت
معمول تهیه میکنند.
جوردن لیو که یــک کارآفرین اهل
تورنتو است به بیانان بلومبرگ گفت

علیرضا صحرایی (پرژن میرور)

 100جعبه ضدعفونیکننده پیورل را
در اواخر دســامبر به قیمت تقریبا 6
هزار دالر خرید چون مشخص شده
بود که بحرانی دارد در چین شــکل
میگیرد .او همچنیــن  100جعبه
ماســک صورت خرید تــا آن را در
کیجیجی بازفروش کند.
لیو ضدعفونیکننده پیورل را در این
وبسایت به قیمت  20دالر به ازای هر
بطری میفروشــد که تقریبا دو برابر
قیمت آن در مغازههاست .او همچنین
به ازای هر ماســک  20دالر دریافت

میکند.
او گفت« :تا حدودی قمار کردم چون
مشخص نبود که دولت چین راست
میگفــت یا واقعا قــرار بود وضعیت
انفجاری بشــود .با خودم فکر کردم
شاید بتوانم از این وضعیت سود ببرم
چون بعضیها واقعا جذب برندهایی
مانند پیورل میشــوند و ســراغ آن
میروند».
او توجهی به انتقادها ندارد و میگوید:
«مــن فقــط دارم بیــن  90تا 100
درصد بیشتر از چیزی که میتوانید

گروهی از مسافران پرواز فرانکفورت  -تورنتو باید قرنطینه بشوند

مسافران کانادایی کشتی تفریحی «گرند پرینسس»
در پایگاه نیروهای مسلح کانادا در ترنتون انتاریو قرنطینه شدند
به گزارش هفته ،بهنقل از رادیو کانادا،
هواپیمای حامل مســافران کانادایی
تخلیه شده از کشتی تفریحی گرند
پرینسس در کالیفرنیا دوشنبه شب
از اوکلند در کالیفرنیا به پرواز درآمد
و صبح روز ســه شــنبه دهم مارس
در پایگاه نظامی ترنتون در انتاریو به
زمین نشست.
به گفته مقامات بهداشتی کانادا ،این
افراد باید در اقدامی پیشــگیرانه به
مدت چهارده روز در این پایگاه نظامی
قرنطینهشوند.
نزدیک بــه دویســت و چهل تبعه
کانادایی در گرند پرینســس حضور
داشتند .دست کم بیست و یک تن از
مسافران و خدمه این کشتی تفریحی
به کووید 19-مبتال شدهاند.
مایک زوربین از مسافران این هواپیما
گفت تا ایــن جــای کار همه چیز
خوب پیش رفته اســت و از این پس
باید ببینیم که دست تقدیر با ما چه
خواهد کرد.
همچنین به گــزارش از رادیو کانادا،
مسئوالن بهداشتی تورنتو اعالم کردند
برخی مســافران پرواز  DHL470که

روز شنبه هفتم مارس بین فرانکفورت
و تورنتــو صــورت گرفــت ،به علت
احتمال آلودگی به ویروس کرونا باید
در خانه بمانند و با مقامات بهداشتی
تماس بگیرند .مسافران این هواپیما
ممکن اســت به ویروس کرونا آلوده
شده باشند چرا که یکی از سرنشینان
این هواپیما مبتال به کووید 19-بوده
است .مسئوالن بهداشتی درباره مسافر
این پرواز که مبتال به کووید 19-بوده
است ،اطالعاتی منتشر نکردهاند.
این پرواز شــنبه هفتم مــارس در
فرودگاه پیرســون تورنتــو به زمین
نشست.

مســئول بخش بهداشــت و درمان
منطقه پیل  Peelاز مسافران کالس
تجــاری ردیفهــای یک تــا چهار
خواست تا بیست و یکم مارس خود را
در خانه قرنطینه کنند و با شمارههای
زیر تماس بگیرند.
۹۰۵-۷۹۹-۷۷۰۰
و۹۰۵-۵۸۴-۲۲۱۶
این احتمال وجود دارد که فرد آلوده
به ویروس کرونا در داخل هواپیما به
طور مستقیم یا غیرمستقیم با دیگر
مسافران در تماس بوده و آنها را نیز
آلوده کرده باشد.

آنالین بگیریــد دریافت میکنم .من
فقط توزیعکننده هستم .محصوالت
را آنالین خریــدم و آنها را از مغازه
محلی یا جای دیگری نگرفتم .به نظرم
بعضیها فقط حسود هستند».
در عین حال ،وبســایتهایی مانند
ایبی دارند ثبت درخواستهایی که
شامل محصوالتی مرتبط با محافظت
مقابل کروناویروس میشوند را ممنوع
میکنند.
در این وبسایت نوشته شده« :ایبی
درخواســت دارد تمام فروشندگانی
که اقالمی مانند ماســک صورت ،ژل
ضدعفونیکننده دست و امثال آنها
را ثبت میکنند درخواســت خود را
بازبینی کنند و اطمینان حاصل کنند
که با سیاســتهای ثبت درخواست
ایبی همخوانی دارند».
امیلی که قبول نکرد نام خانوادگیاش
را به خاطر ترس از عواقب اعالم کند،
گفت در کیجیجی ماستهای صورت
را بــه ازای  75دالر بــرای هر عدد
میفروشد .ســفارش اولیه او از یک
تامینکننده اقالم پزشــکی از ایتالیا
 50دالر بــرای یک جعبه حاوی 10
ماسک هزینه برداشت که قیمت آن
در پایان ماه گذشــته در مزایدهای به
 400دالر رسید.
با وجود اینکه عالقه مردم نسبت به
آگهیها در کیجیجــی هنوز خیلی
باال نرفتــه ،امیلی گفت خواهرش در
نیویورک ســیتی هزار جعبه ماسک
خرید و کارش حسابی گرفته است.
او گفت« :کســ 
بوکار خوبی شــده.
نمیخواهیم از یک بحران ســامت
سوء اســتفاده کنیم .ســعی داریم
قیمتها را پایین نگه داریم و همان
چیزی باشــد که به تامینکنندهمان
پرداخت کردیم».
اگــر نمیتوانید اقالمــی مانند اقالم
کنســروی را در مغازهها پیدا کنید،
ممکن است بخواهید یک بسته برای
بقا خریداری کنید که شــامل دهها
بسته غذای دارای مواد نگهدارنده از
جمله اســتروگانوف ،پاستا آلفردو و
غالت صبحانه میشود که برای پختن
فقط نیازمند آب هستند.
به گفتــه تیم هاجز مدیــر بازاریابی
شرکت فارست ســیتی سوپالیز در
لندن واقع در انتاریو ،این بستهها 25
سال طول عمر دارند .با وجود اینکه
این شرکت در حالت معمولی هفتهای
بین  15تا  20بســته میفروشــد،
از زمــان گســترش کروناویروس در
آمریکای شــمالی فروش شرکت سه
برابر شده استiroonia.ca .

بﺰرگترین شرکت غیروابسته وام مسکن در غرب کانادا
Member of Mortgage Broker Association of BC

برای گرﻓتﻦ وام مﺴﮑﻦ و تﺠاری و یا هرگﻮنه سرمایهگﺬاری دیﮕر از مﺼاحﺒه و مﺸاوره رایﮕان ﭘریﻮش وﻓایی استﻔاده کﻨید

دسترسی به پائینترین نرخ بهره از بانﮏهای مﻌتبر کانادا

ﭘریﻮش وﻓایی

مشاوری صدیﻖ و مﻄلع با  20سال سابقه
در خدمت هموطنان عﺰیﺰ

۷۷8-2۳۳-۷9۳9
Ofﬁce: 604-568-1888

Residential or Commercial Mortgages
Purchase (Conventional or High Ratio) Mortgages
Preapprovals up to 120 days raete guarantee
Reﬁnance & Renewals
* وام مسکن ،تجاری ،ساختمانسازی
Construction Mortgages
* وام برای مهاجرین تازهوارد
Second Mortgage
* وام برای اشﺨاصی که در خارج از کانادا اقامت دارند
Equity Take out
Revenue Properties
Self Employed

99% APPROVAL
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کرونا بازار شب عید را
در کانادا و آمریکا کساد کرد
بیبیسی -انتشار خبر دروغی درباره
حضور یک بیمار مبتــا به ویروس
کرونا در یک ســوپر مارکت ایرانی،
باعث شده که در شب عید این مغازه
پرطرفدار در شــهر تورنتوی کانادا از
مشتری خالی شود.
تــرس از این ویــروس در آمریکا اما
منجر به هجوم مردم به فروشــگاهها
شده است .برگزارکنندگان برنامههای
نوروزی و کنســرتهای موســیقی
ترجیح دادهاند که برنامههایشــان را
تعطیل کرده و عامل انتشار ویروس به
جمعیتی بزرگتر نشوند.
بیژن خلیلــی ،برگزارکننده یکی از
جشــنهای نوروزی در لسآنجلس،
میگوید که به جز رعایت توصیههای
بهداشتی ،مردم هم به خاطر شرایط
بحرانــی شــیوع بیمــاری در ایران
«عالقهای به حضور در کنسرتها و
خوش گذرانی» ندارند .اشاره او به آمار
باالی ابتال و مرگ بر اثر ویروس کرونا
در ایران است.
صاحبان کســب و کارهای ایرانی به
روشهای گوناگون در تالشــند تا به
مشتریانشان نشــان دهند بهداشت
برایشــان در اولویت اســت تا بلکه
از ریزش بیشــتر مشتریهایشــان
جلوگیریکنند.
یکی از مبتکرانهترین تالشها شاید
کاری باشد که یک مرکز تهی ه غذای
ایرانی در شهر تورنتو انجام داده است.
آنها در حســاب اینستاگرامیشــان،
تصویری از یک بشــقاب زرشکپلو
با مرغ منتشــر کردهاند که در کنار
دستکش و ماسک و مایع ضدعفونی
کننده قرار گرفته است.

کســری کبگانــی ،یکــی از مالکان
«کیترینــگ مینــو» میگویــد که
آنها ســعی میکنند این پیــام را به
مخاطبشــان برســانند کــه رعایت
بهداشت برایشــان مهم است .با این
حال کسب و کارشــان با مشکالتی
روبهرو شــده است .مثال یک مدرسه
که برای جشــن ســال نوی ایرانی
میخواست بیش از صد پرس غذای
ایرانی از آنها بخرد ،فعال سفارشش را
پس گرفته است.
تاثير انتشار شــایعات ،بر کسب و
کارهای ایرانی کانادا

این روزها اگر وارد فروشگاههای بزرگ
مواد غذایی در تورنتو بشوید با میزی
جلوی در ورودی مواجه میشوید که
وسائل و امکانات ضدعفونی کردن و
بهداشت در آنجا مشاهده میشود.
مثال در ســوپر خــوراک میزی کنار
چرخهای خرید گذاشتهاند که روی
آن ژل ضدعفونی کننده و دستکش
یکبار مصرف و دستمالکاغذی قرار
دارد.
ایــن فروشــگاه ایرانی کــه به جز
محصوالت غذایــی ،هر روز چند نوع
غذای سرد و گرم ایرانی هم میفروشد،
حدود سی سال سابقه دارد و یکی از
پرطرفدارترین مغازههای ایرانی شهر
در محدودهای اســت که به «پالزای
ایرانیان» معروف شده است.
در محبوبیت این فروشگاه همین بس
که جلوی آن معموال جای پارک پیدا
نمیشود اما این روزها چیزی که زیاد
است ،جای پارک است.

ایرانیها در وســتوود لسآنجلس و
جشن یهودیان ایرانیتبار همه تعطیل
شدهاند.
شهره عاصمی ،برگزار کننده و مدیر
جشــنواره نوروزی منطقه واشنگتن،
دوشــنبه (نهم مــارس) و تنها چند
روز پیش از مراســم تصمیم گرفت
که مراسم را لغو کند .خانم عاصمی
میگویــد با اینکه دچــار ضرر مالی
میشود اما ترجیح میدهد که برای
کسی حتی این شبهه به وجود نیاید
که با حضور در این مراسم سالمتیاش
به خطر افتاده است.
ســهیل فیاض ،یکی از مالکان سوپر
خوراک میگوید که فروش آنها حدود
پنجاه درصد افت داشته است.
ماجرا از انتشار شایعهای در شبکههای
اجتماعی آغاز شــد که در آن به نقل
از یک شــبکه خبــری محلی گفته
شده بود فردی که به تازگی از ایران
بازگشته و به ویروس کرونا مبتال بوده
برای خرید به این فروشگاه رفته است.
صاحبــان فروشــگاه کــه میبینند
مشتریها هر روز در حال کمتر شدن
هستند ،برای جبران خسارت شروع
میکنند به مصاحبه با رســانههای
فارسی زبان محلی و انتشار پستهای
اینترنتی تا به نوعی بحران را مدیریت
کنند.
آقــای فیــاض میگویــد کــه آنها
میخواهنــد برای باالبــردن فروش،
ســرویس ارســال خرید بــه منزل
مشتریها را آغاز کنند.
چند قدم آن طرفتر ،فروشگاه ایرانی
دیگری به نام پارسیان وجود دارد که
گرچه هدف انتشار اخبار نادرست قرار
نگرفته اما رکود دامن آنها را هم گرفته
است.
محســن مدنی ،یکی از صاحبان این
فروشگاه میگوید در روزهای منتهی

به عیــد باید روزی ششــصد نفر از
جلوی دخل آنها بگذرند اما حاال این
تعداد به حدود سیصد تا چهارصد نفر
در روز رســیده است .او میگوید که
محدودیتی برای وارد کردن اجناس
مورد نیاز شب عید از ایران نداشتهاند.
آقای مدنی میگوید که پیشتر ۴۰۰
سیخ کباب در روز میفروختند اما این
تعداد حاال به سیصد سیخ کاهش پیدا
کرده است .به همین نسبت تقاضا و
تولید سایر غذاهایشان هم کمتر شده
است.
نماینده پارلمان کانادا :شــایعات را
منتشرنکنید

احساســی ،نماینــده منطقه
علــی
ِ
ویلودیــل در پارلمــان کانــادا ،در
هفتههای اخیر به کســب و کارهای
موجود در محدوده کاریاش سر زده
و میگوید که همین مشکل را پیشتر
چینیتبارها و کرهایها هم داشتهاند.
او میگوید که هیچ گزارشــی مبنی
بر رفتارهای نژادپرستانه با اقلیتهای
ایرانــی ،چینی و کرهایتبــار که در
منطقه او زندگی میکنند به گوشش
نرسیده است اما از توسعه شایعات در

درون این جوامع ابراز نگرانی میکند.
آقای احساسی که خود ایرانیتبار است
میگوید «متاسفانه شایعهپراکنی» در
این منطقه زیاد بوده است .او از مردم
میخواهد که پیش از انتشــار اخبار
درباره درستی آن تحقیق کنند.
او گفت کــه در بازدیــد اخیرش از
منطقه متوجه تشکیل گروههایی از
داوطلبان شــده که در اطالعرسانی
به زبانهای مختلف کمک میکنند و
همینطور به کسانی که در قرنطینه
هستند یا به هر دلیلی نمیتوانند برای
تهیه اجناس مورد نیازشــان از خانه
خارج شوند.
لغو برنامههای نــوروزی از تورنتو تا
لسآنجلس

برنامههای نوروزی ایرانیها در کانادا و
آمریکا اما یکی یکی در حال لغو شدن
هستند .توصیههای بهداشتی مبنی بر
دوری جستن از مکانهای پرجمعیت،
برگزارکنندگان را بر این داشته که از
خیر برگزاری برنامه بگذرند.
برنامه نــوروزی تیــرگان در تورنتو،
جشــن نوروزی ویرجینیا ،جشــن
بنیاد فرهنگ در لسآنجلس ،جشن

تب خرید و انبار کردن در آمریکا

وضعیت کســب و کارهای ایرانیها
در آمریکا کمی فــرق دارد .بعضی از
رســتورانها در لسآنجلس گزارش
میکنند که از تعداد مشتریهایشان
کاسته شده است اما فروشگاههای مواد
غذایی در اورنجکانتی ،لسآنجلس و
ایالت مریلند میگوینــد که اتفاقا با
هجوم مشتری هم مواجهند.
رضا کازرونی ،صاحب فروشگاه زمزم
در شــهر گیترزبــرگ ایالت مریلند،
میگوید که فروشــش حدود سی و
پنج درصد افزایش پیدا کرده است و
حتی مجبور شدهاند در روز دوشنبه
دو تنور نان تافتون بپزند.
آقای کازرونی میگوید که در روزهای
اخیر مجبور شــده با توزیعکنندگان
عمــده برنج تماس بگیــرد و از آنها
بخواهد کیســههای برنج بیشــتری
برایش ببرند.
نوید ناصری ،صاحب فروشگاه گورمه
در حومه واشنگتن ،هم میگوید که
فروش نان ،برنج ،کنسرو تن ،حبوبات
و روغن در فروشــگاه او بیشتر شده
است .آقای ناصری میگوید که از یک
هفته پیش فروش آنها پنجاه درصد
افزایش یافته است.

Give your Biometrics in Canada
Are you in Canada as a visitor, worker, or student and need to give
?your fingerprints and a photo for an immigration application
Find the Service Canada location nearest you where you can get it done.
Learn more at canada.ca/biometrics.
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لوکس ترین و مجلل ترین آپارتمانها در

Lions Gate Village

Ambleside Beach

Park Royal Shopping Centre

British Properties

Future Belle Isle Park

Klahanie Park

یک مجتمع با معماری استادانه
North Shore طراحی شده برای
،واحدهای اختصاصی سازنده این مجتمع
.اکنون برای فروش ارائه می شوند

Designed by visionary Architect Foad Rafii- Rafii Architects Inc
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Presentation Centre Address: 1502 Marine Dr.,
West Vancouver (at 15th Ave.)
Site Address: 1633 Capilano Rd. (at Marine Dr.)
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،دفتر فروش جدید برای بازدید از نمونه خانه ها
.اکنون باز می باشد

LIO

13

VANCOUVER

 عصر5  ظهر تا12  همه روزه به جز جمعه ها از ساعت:بازدید

BALCONY

Parkwestliving.ca

TOW ER 1 & 2

info@parkwestliving.ca | 604.770.1336

TOW ER 1 & 2
O
O

*Living space refers to architectural area. The surveyed size of this plan is 1235 sqft.

LEVEL 12

*Living space refers to architectural area. The surveyed size of this plan is 1235 sqft.

LEVEL 12

The developer makes no representations or warranties and reserves the right to make changes and modifications to the information contained herein. Any information contained herein including, without limitation, maps, views, photography, development model and digital renderings
of architecture and interiors are for illustration purposes only and may not be relied upon. Floorplans, layouts and finishes are subject to change. Park West at Lions Gate is currently not an offering for sale. Such offering may only be made with a disclosure statement. E.&O.E.
The developer makes no representations or warranties and reserves the right to make changes and modifications to the information contained herein. Any information contained herein including, without limitation, maps, views, photography, development model and digital renderings
of architecture and interiors are for illustration purposes only and may not be relied upon. Floorplans, layouts and finishes are subject to change. Park West at Lions Gate is currently not an offering for sale. Such offering may only be made with a disclosure statement. E.&O.E.
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نگاهی به کمبود
پناهگاههایامن
برای زنان آسیبپذیر
در کانادا
مــداد -خشــونت خانگی یــا همان
خشونت از سوی شوهر یا سایر اعضای
خانواده ،یکــی از اصلیترین خطراتی
است که زنان در بسیاری از کشورهای
دنیا از جمله کانادا را تهدید میکند .به
همین دلیل ،دولتها معموال مراکزی
را برای اقامت فوری زنان فراری از این
خشونتها فراهم میکنند.
با اینکــه کانادا مراکزی ویژه برای این
کار در اختیار زنان آســیبدیده قرار
داده ،اما به نظر میرســد تعداد آنها
کافی نیســت .البتــه ظاهرا وضعیت
کبک نسبت به برخی استانهای دیگر
کشور به نسبت بهتر باشد .سیبیسی
در گزارشــی مفصل به بررســی این
مساله پرداخته که خالصه آن را با هم
میخوانیم:
اگر زنی که به دلیل خشونت خانگی
یا مسائلی مشابه مجبور به ترک خانه
شود و این قدر خوششانس باشد که
بتواند در یکی از مراکز ویژه حمایتی
اقامــت کند ،اقامتــش در این مکان
محدود بوده و پس از پایان این دوره،
باید آنجا را ترک کند .به همین دلیل،
برخی گروههای حامــی حقوق زنان
تاکید دارند که باید فضاهای مناسب
بیشــتری برای اقامت طوالنیتر زنان
آسیبپذیر ایجاد شود.
در حال حاضــر ،مراکزی کــه زنان
آسیبدیده به خاطر خشون 
ت در آنها
مستقر میشــوند ،معموال تا  ۳۰روز
به آنها خدمات ارائه میکنند مشکل
اینجاســت که پس از گذشــت این
دوره ،ایــن زنان با مشــکالتی جدی
در یافتن ســرپناهی برای خود روبرو
هســتند .در نتیجه ،نیاز شدیدی به
ایجاد سرپناههایی ثانویه برای این قشر
از جامعه وجود دارد .این ســرپناهها
نه تنها بایــد از مددکارانی اجتماعی
برخوردار باشند ،بلکه وجود تجهیزات
امنیتی برای حفظ سالمت آنها نیز در
آنها الزامی است.
در حــال حاضر چندیــن مرکز این
چنینی در کانــادا وجود دارد که زنان
قادرند  ۶ماه تا  ۲ســال در آنها اقامت
کنند .عــاوه بر اینکــه فرزندان این
زنان نیز میتوانند همراهشان باشند،
مشاورههای ویژهای برای کمک به این
قشر آسیبپذیر درباره مسائلی نظیر
اعتیاد و آسیبهای روانی وارده به آنها
ارائه میشود.
کافی نبودن تعــداد این اقامتگاههای
ثانویه سبب میشود این زنان چارهای
جز بازگشت به خانواده مسالهدار خود
نداشته باشند که همین میتواند یک
بار دیگــر ،آنها را در معرض تهدیدات
جدی و حتی مرگ قرار دهد.
زنانی که پذیرفته نمیشوند

تحقیقات شــبکه سیبیســی نشان
میدهد که هر ماهــه ،دهها هزار زن
مراجعهکننــده به ایــن مراکز مورد
پذیرش قرار نمیگیرند .بیشــتر این
مراکــز فقط بیــن  ۲۱روز تــا  ۳ماه
میتوانند به این زنان پناه دهند.
به همین دلیل ،موسسه پناهگاههای
زنان کانــادا (Women’s Shelters

 )Canadaدرخواســت کــرده که
تعداد اقامتگاههای ثانویه در کل کشور
سه برابر شــود .در این میان ،مناطق
روســتایی ،دورافتاده ،شــمالی و نیز
نواحی بومینشین نیاز بیشتری به این
دســت از مراکز دارند .راهاندازی این
مراکز اقامتگاه ثانویه میتواند فشــار
موجــود روی اقامتگاههای اضطراری
که فرد آســیبدیده بالفاصله به آنها
مراجعه میکند را کاهش دهد.
در بررسی سیبیســی ،با  ۶۵مرکز
اقامتگاه ثانویه تماس گرفته شود که
نیمــی از  ۱۴۰مرکز در کل کشــور
هستند .تقریبا همه این  ۶۵کامال پُر
بودند.
وعده استانها برای مسکن ارزانقیمت
برخی استانها (شامل کبک ،انتاریو،
منیتوبــا ،ساســکاچوان و بریتیش
کلمبیا) مقرراتی را وضع کردهاند که
زنان آســیبدیده از خشونت خانگی
در اولویت دریافت مسکن ارزانقیمت
هستند.
در برخــی مناطق کشــور ،این زنان
میتواننــد یارانــهای برای مســکن
دریافت کنند که به آنها امکان میدهد
به جای اقامت در مسکن اجتماعی ،در
آپارتمانهای اجارهای زندگی کنند.
اما آیا این تدابیر کافی است؟
نیازمند حمایتهای مشاورهای

تامین مکان اقامت برای این زنان به
تنهایی کافی نیست .بیشتر آنها دچار
افسردگی ،اضطراب و نیز فقر هستند.
بــه همین دلیــل کارکنــان حاضر
در اقامتگاههای ثانویــه باید بتوانند

پیچیدگیهای مختلــف روانی و نیز
قانونی مربوط به مســائل این زنان را
مورد بررسی قرار داده و به آنها یاری
رسانند.
مشکالت بودجهای

شــاید اصلیترین مانع در این میان،
مشکل محدودیت بودجه باشد .دولت
فدرال بودجــهای  ۵۵میلیارد دالری
را برای راهبرد ملی مســکن در همه
استانها (به جز کبک) اختصاص داده
است .با این وجود ،چون تامین مالی
اقامتگاههای اسکان زنان آسیبدیده
بر عهده دولتهای استانی است ،عمال
نمیتوان از این بودجه فدرال استفاده
کــرد .همچنین برخی از اســتانها
(ساســکاچوان و نیــز نیوفاوندلند و
البرادور) اصال هیــچ بودجهای برای
ســرپناههای ثانویه زنان آسیبدیده
اختصاصنمیدهند.
البته ظاهرا کبــک در این میان یک
استثناء اســت .دولت کبک از سال
 ،۲۰۱۸بودجــه قابل توجهی را برای
این کار اختصاص داد و خود را ملزم
به تامین مالی  ۲۷هزار دالری به ازای
هر واحد از این اقامتگاه کرد که حدود
 ۸۰درصــد از هزینههای عملیاتی را
پوشش میدهد.
اما این بودجهها بیشتر برای واحدهای
موجود اســت و تاثیــر چندانی در
افزایش تعداد آنها نداشته است.
در کبک ،ساخت  ۹۸واحد جدید به
این منظور متوقف شــد که دلیل آن
نیز باال بودن هزینههایش اعالم شده
است.

علیرغم ایجاد  30,300موقعیت شغلی در ماه فوریه،

نرخ بیکاری در کانادا افزایش یافت

ایرانیــان کانادا -با وجود رقم خوردن
یک اشتغال زایی خوب دیگر در ماه
فوریه ،نرخ بیکاری کانادا با  ۰.۱درصد
افزایش در مقایسه با ماه قبل به ۵.۶
درصد رســید .طی ایــن مدت نرخ
مشارکت در بازار کار به  ۶۵.۵درصد
رســیده که  ۱.۱درصد بیشتر از رقم
ثبت شده در مدت مشابه منتهی به
ســال قبل بوده است .طی این مدت
برای  ۳۰هزار و  ۳۰۰نفر نیز اشتغال
زایی صورت گرفته است .متوسط نرخ
بیکاری کانادا در بازه زمانی  ۱۹۶۶تا
 ۲۰۱۹معــادل  ۷.۶۱درصد بوده که
پایینترین رقم ثبت شده مربوط به
ژوئن  ۱۹۶۶با  ۲.۹درصد و باالترین
رقم ثبت شــده مربوط به دســامبر
 ۱۹۸۲با  ۱۳.۱درصد بوده است.
طبق اعالم مرکز آمار کانادا طی این
مدت نرخ بیــکاری جوانان  ۲۰تا ۲۴
ساله به  ۱۰.۳درصد افزایش پیدا کرده
است که باالترین سطح ثبت شده در
طول پنج سال اخیر تاکنون محسوب
میشود.
رابرت کاویک ،کارشــناس مســائل
اقتصادی در موسســه « بــی .ام .او
کپیتال» گفــت :گــزارش خوب از
وضعیــت بازار کار بــه بانک مرکزی
اجازه می دهد نفس راحتی بکشــد.
این مســاله به کاهــش نگرانی ها از
وضعیت اقتصاد کانادا کمک خواهد
کرد.
در بین ایالتهای مختلف ،بیشترین
اشــتغال زایی در اونتاریو با  ۲۵هزار
فرصت شغلی جدید به ثبت رسیده
اســت و پس از آن کبک با  ۲۱هزار
فرصت شــغلی ومنیتوبا بــا ۲۸۰۰
فرصت شــغلی در ردههــای بعدی
قرار دارند .کمترین اشتغال زایی نیز
مربوط به نیوفاندالند با منفی ۵۰۰۰
فرصت شــغلی بوده اســت و پرنس
ادوارد نیــز تنها بــرای حدود ۱۱۰۰
نفرفرصت شغلی ایجاد کرده است.
به طور متوسط در بازه زمانی ۱۹۷۶
تا  ،۲۰۱۹اقتصاد کانادا در هر ماه ۱۸
هزار و  ۱۰فرصت شغلی ایجاد کرده

در سال 2020
درآمد زنان همچنان کمتر از مردان است
ایرانیان کانادا -در سال  ،2018شورای
کسب و کار بریتیش کلمبیا مقاله ای
تحت عنــوان «زنــان و کار ،تحلیل
تغییرات بــازار کار بریتیش کلمبیا»
منتشر کرد .نتیجه گیری اصلی مقاله
این بود کــه ،به طور میانگین ،زنانی
که تمام وقت کار می کنند ،نســبت
به مردان ،دستمزد کمتری می گیرند.
گزارش جدیدی که منتشر شده است
نشان می دهد در سراسر کانادا ،در هر
رشته ای ،زنان کمتر از همکاران مرد
خود حقــوق می گیرند و این تفاوت
درآمد بین یک تا پنج ســال پس از
فارغ التحصیلی ادامه دارد.
این گــزارش بر نیروهای تــازه وارد
تمرکــز دارد .درحالی که جنســیت
نباید مساله ای برای یک شغل باشد.
در آغــاز کار ،زنان و مردان هر دو بی
تجربه هستند ،به یک اندازه می توانند
توانایی های مربوط به کار را کســب
کننــد ،برای یادگیــری موقعیت ها
نیز مساوی هســتند .به عالوه ،اکثرا
جوانــان ،فارغ از جنســیت ،معموال
مسئولیت های خانوادگی ندارند.
تحلیل گزارش نشــان می دهد زنان

در اولین سال پس از فارغ التحصیلی،
به طور میانگین ٪12 ،کمتر از مردان
دســتمزد می گیرند .این شکاف تا
ســال پنجم به  ٪25می رسد ،حتی
در رشــته هایی که خانــم ها بر آن
مســلط تر هســتند ،مانند آموزش.
زنان با مدرک تجارت ،در ســال اول،
 ٪32کمتر از مردان حقوق می گیرند.
تنها در زمینه ســامت و رشته های
مربوطه ،این اختالف کمتر شده و به
 ٪2می رسد .متاسفانه ،تفاوتی ندارد
زنان در چه رشته ای باشند ،به طور
میانگین با مدرک دانشگاهی  ٪34و

با مدرک دکتری  ٪16کمتر از مردان
حقوق می گیرند.
گرچه این شــکاف روز به روز کمتر
می شــود ،اما گزارش تاکید می کند
که هنوز به طور کامل برداشته نشده
است.
انکار پتانســیل زنان سبب از دست
رفتــن موقعیت های مهــم در همه
کشــورها و تریلیون ها دالر ضرر به
تولید ناخالص داخلی می شود.
همچنیــن مــی دانیــم ٪80
تصمیمگیریهــای مصــرف کننده
در اقتصاد نوین برعهده زنان اســت.
بنابراین ،دستمزد آنان تاثیر مستقیم
بر الگو و میزان خرجکردها دارد .زنان
نیاز دارند از نقش های اصلی شرکت
باشند ،و مردان نیز از تماشا و کارکردن
با زنان مزایای بسیاری خواهند داشت.
همچنین زنان نیاز دارند بدانند پاداش
آنان براساس مهارت ها و توانایی های
آنان می باشــد ،نه جنسیت .از میان
برداشــتن شــکاف بین دستمزدها،
هدفی است که همگان ،برای داشتن
یک بازار خــوب ،باید برای آن تالش
کنند.

است که باالترین اشتغال زایی ماهانه
مربوط به اوریل  ۲۰۱۹با  ۱۰۶هزار و
 ۵۰۰مورد و کمترین اشتغال زایی نیز
مربوط به ژانویه  ۲۰۰۹با منفی ۱۲۴
هزار و  ۸۰۰فرصت شغلی بوده است.
مرکــز آمار کانادا اعالم کــرد در ماه
فوریه  30,300موقعیت شغلی ایجاد
شده اســت ،درحالی که اقتصاددانان
انتظار داشتند این رقم  11,000مورد
باشد .تمامی این مشاغل تمام وقت و
در بخش خصوصی می باشند.
در همیــن زمان ،نرخ بیکاری در این
ماه به آرامی به  ٪5.6رسیده است ،که
نسبت به ژانویه ( )٪5.5افزایش داشته
است .دستمزد سالیانه نیز نسبت به
ماه گذشته که  ٪4.4کاهش داشت،
در این ماه  ٪4.3کاهش یافت .ساعات
کاری نیز  ٪2.3در سال ،و  ٪1.2در ماه
افزایش یافته است.
در ســومین ماه از موفقیت مشاغل
مناســب ،بازار کار همچنــان نقاط
روشــنی در اقتصاد محلی دارد حتی
اگر در زمینه سرمایه گذاری ،تولید و
صادرات چندان قوی نباشد .با شیوع
کرونــا ویروس در مــاه فوریه و ادامه
یافتن آن در ماه مــارس ،نگرانی ها
در مــورد بازار کار افزیش یافت و اگر
همچنان مردم اعتماد نکنند این وضع
در ماه های آینده بدتر خواهد شد.
گزارش ماه فوریــه نمی تواند بازتاب
درستی از تاثیر ویروس بر بازار باشد
چرا که بر اساس یک تحقیق داخلی،
در یک هفته از فوریه ،یعنی از  9تا 15
فوریه ،و پیش از نگرانی جهانی در این
مورد کار شده است.
بریتیش کلمبیــا و انتاریو بزرگترین
تعدیل نیرو را داشــته اند؛ همچنین
نرخ بیکاری در این دو استان به طور
چشمگیری افزایش داشته است.
در کبک شــاهد  20,000موقعیت
شــغلی جدیــد و روند رو به رشــد
اســتخدام طی چندین ماه گذشته
هستیم .همچنین نرخ بیکاری در این
استان به کمترین میزان خود از سال
 ،1976یعنی  ٪4.5رسیده است.
این مشاغل بیشتر توسط جوانان در
ســنین بین  15تا  24ســال کسب
شدهاند.
اعتصاب کارکنان راه آهن در ماه فوریه
که سبب تعدیل بسیاری در این حوزه
شد ،و اعتراضات معلمان در انتاریو در
ماه فوریه که ســبب کاهش ساعات
کاری در بخش خصوصی شد ،در این
گزارش لحاظ نشده اند.
بیشــترین رشد در بخش سرویس –
تولید با حضــور  24,600نیروی کار
جدید شاهد هســتیم ،بخش کاال-
تولیدی  5,600موقعیت شغلی جدید

دارد.
موقعیت های شغلی ماه فوریه اکثرا
تمام وقت و در بخش خصوصی بوده
انــد؛ در بخش عمومی شــاهد 600
شــغل جدید بودیم ،و مشــاغل پاره
وقت نیز تنها  7,300مورد بودند.
جدول مقایســهای وضعیت اشتغال
کانادا در فوریه و ژانویه (داخل پرانتز
ژانویه)
نرخ بیکاری 5.6 :درصد ()5.5
میزان اشتغال61.8:درصد ()61.8
میزان مشارکت65.5:درصد ()65.4
تعــداد بیــکاران1.133.800 :
()1.124.400
نرخ بیکاری جوانان ( 15تا  24سال ):
 10.3درصد ()10.3
نرخ بیکاری مردان (باالی  25سال ) :
 4.9درصد ()4.9
نرخ بیکاری زنان (باالی  25ســال ):
 4.7درصد (4.6
مقایسه نرخ بیکاری فوریه و ژانویه بر
اساس اســتان (داخل پرانتز آمار ماه
ژانویه)
کبک )5.1( 4.5
انتاریو )5.2( 5.5
نیوفاندلنــد و البــرادو  12.0درصد
()11.9
جزیره پرنس ادوارد )7.5( 8.0
نوااسکوشیا )7.4( 7.8
نیو برانزویک )7.5 ( 6.9
منیتوبا )5.1( 5.0
سسکاچوان )6.0( 6.2
آلبرتا )7.3( 7.2
بریتیش کلمبیا )4.5( 5.0
نرخ بیــکاری در فوریــه و ژانویه بر
اساس شهرها ( داخل پرانتز ژانویه)
مونترال )6.0( 5.5
کبک سیتی )4.1( 4.1
ســنت جان  -نیوفاندلند  8.1درصد
()7.4
هالیفکس )6.4( 6.6
سنت جان -نیوبرانزویک )7.4( 7.0
ساگونای  -کبک )6.1( 5.9
شربروک  -کبک )4.6( 4.5
ترویز  -ریورز -کبک )5.3( 4.7
اتاوا )4.2( 4.2
آشاوا  -انتاریو )6.7( 7.0
تورنتو )5.5( 5.4
ونکوور )4.5( 4.4
ادمنتون )8.2( 7.8
کلگری )7.2( 7.4
ساسکاچوان )5.8( 6.5
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تﻨﻮع کاﻻ ،کیﻔیت برتر،
ﻗیمت مﻨاسﺐ و سرویﺲ عاﻟی
شعار ماست

شماره  14۳ﺧیابان شانﺰدهﻢ )ﻻنﺰدل(
تﻠﻔﻦ6۰4-988-۳515 :

� روز�ن �ﻮروز� ،ﻮروز�ن �وز

�ﺸﺎ �ﺶ �ار��ﺪن �ﻮروز  ۱۳۹۹را � �ﻤﺎ ��ان ��ﺮﯾﮏ ���ﻪ
و ﺳﺎ�ﯽ �ﺷﺎر از ﺳﻼ��ﯽ ،ﺷﺎدی و �ﻮ���ﺖ �ای �ﻤﺎ آرزو��ﺪ�ﻢ
کلیه وسایﻞ سفره هفت سین ،گندم سبﺰه ،سنبﻞ ،سمنو ،سنجد ،سماق ،سکه
انواع آجیﻞ و شیرینیجات....،

بهترینشیرینیجات

از شهرهای مﺨتلﻒ ایران

گﺰ ،سوهان ،قﻄاب ،کاك ،نوقا،
نان برنجی ،شیرینی مﺨلوط.... ،
مﺤﻞ ﻓروش
GL BOX Smart
)آﺧریﻦ مدل(

برنﺞ ایرانی ساده و دودی مﺨﺼﻮص ﻓروشﮕاه ﭘارس
کتاب تعﻠیﻢ رانﻨدگی ﭼاپ جدید مﻮجﻮد میباشد

صنایع دستی ،تﺨته نرد،
انواع آﻻت موسیقی،
انواع ﻇروف مسی.....،
حراج ﻗابﻠمههای مﺨﺼﻮص
ﻓروشﮕاه بﺰرگ ﭘارس
و ﭘﻠﻮﭘﺰ

حراج بیسابقه سماور ،سینی ،کتری قوری ،استکان نﻌلبکی ،چایی ساز.....،

ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ راﯾﮕﺎن در ﭘﺸﺖ ﻣﻐﺎزه ﺑﺮاى ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ
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مخالفت کاناداییها با اقدام بومیان
برای انسداد خطوط راه آهن

مداد -نتایج یک نظرسنجی جدید حکایت از آن دارد که بیشتر کاناداییها ،اقدام
بومیان در انســداد خطوط ریلی را «غیرقابل پذیرش» و یا «تا حدی غیرقابل
پذیرش» میدانند .همچنین  ۵۵درصد از پاسخ دهندگان نیز اعالم کردند دولت
فدرال بیش از حد منتظر ماند و در برابر این مساله صبر کرد.
حدود  ۵۰درصد از شــرکتکنندگان در این نظرسنجی بر این باور بودند که
دولت باید اجازه ادامه کار پروژه خط لوله را علیرغم اعتراض بومیان میداد و ۳۹
درصد هم اعالم کردند دولت فدرال نیابد برای شروع مذاکره ،دستور توقف پروژه
را صادر میکرد .تقریبا  ۵۳درصد از شــرکتکنندگان گفتند که عقبنشینی
پلیس سلطنتی سوارهنظام کانادا از مناطق بومینشین را درست میدانند و این
مناطق از نظر امنیتی باید در اختیار پلیس بومیان قرار گیرد.
گفتنی است این نظرسنجی توسط سیتیوی بین  ۱۰۰۸کانادایی باالی ۱۸
سال بین  ۲۹فوریه تا  ۳مارس صورت گرفت.

آیا برای آخرین بار شاهد تغییر ساعت
در بریتیش کلمبیا بودیم؟
ایرونیا -صبح یکشــنبه ســاعتها
مانند همیشــه در این ساعت از سال
جلو برده شدند ،اما خیلیها امیدوار
هســتند این آخرین باری باشد که
چنین اتفاقی میافتد.
تابستان گذشته ،یک نظرسنجی انجام
شده توسط دولت بریتیش کلمبیا به
این نتیجه رســید که بیــش از 93
درصد از پاســخگویان یا تقریبا 225
هزار نفر از حرکتی دائمی به ســمت
ساعت روزانه حمایت میکنند.
این هفته ،یــوکان اعالم کرد که این
استان دیگر در تغییرات ساعتی فصلی
شرکت نخواهد کرد.
اما با وجود تمام این حمایتها و حتی
بــا وجود اینکه فصل پاییز گذشــته
قوانینی در این زمینه تصویب شد ،به
نظر غیرمنتظره میرسد که بریتیش
کلمبیا امسال این تغییر را اعمال کند.
دلیل این امر این است که واشنگتن،
اورگان و کالیفرنیا هنوز ساعتشان را
تغییر ندادهاند.
توهفتم فوریه
جان هورگان روز بیس 
به خبرنگاران گفــت« :ما همچنین
از بریتیش کلمبیاییها شنیدیم که
حس میکنند داشــتن زمانی برابر
با همسایههایمان یعنی واشنگتن،
اورگان و کالیفرنیــا بهترین راه برای
حرکت به جلو است».
تا امــروز ایالت واشــنگتن و اورگان
قوانینــی را تصویــب کردهانــد که
آنها را متعهد به زمان پاســیفیک
در تمام طول ســال میکند و بیشتر
رایدهنــدگان در کالیفرنیــا از این
حرکت حمایت میکنند .اما تبدیل
کردن آن حرکتهای ایالتی به قانون
نیازمند رساندن آنها به کنگره است و
این چیزی است که هورگان میگوید
در حال حاضر در سیاستهای فدرال
ایاالت متحــده به عنوان یک اولویت
مطرح نیست.
هــورگان گفت« :احتمــال تصویب
کنگــرهای این حرکــت امروز حتی
کمتر از پاییز گذشته است .ما در سال
انتخاباتی در آمریکا هســتیم اما روز
هشتم مارس ساعتمان جلو میرود و
در بهار و تابستان کمی وقت خواهیم
داشت تا ببینم زمان را برمیگردانیم
یا خیر».
تارا هولمز همموسس گروه حمایتی

هواپیمای اوکراینی و خونهای ریخته،

دادخواهی
چگونه ممکن میشود؟

 واقعیت را میدانید؟ با اینکه دریاهاسنگینی کوهها روی
را گریســتهام و
ِ
دوش من اســت هنوز حتا لحظهای
باور ندارم دیگر آنها نیستند .گاهی
گمان میکنم دیوانه شــدهام چون
برمیگردم و نوشتهی  ۲۰روز پیشم
را میخوانم و میگویم “دیوانه این چه
چیزیســت دربارهی ریرا نوشتهای
یا دربارهی پریســا” .درســت است.
آن نوشــته هم از من است .نشانی از
نوشتههای خودم دارد .همان افعال،
همان اســامی ،همان صفتها که در
نوشتن به کار میبندم .اما چشمم نام
آن دختر را درست نمیبیند و نام آن
زن را .گمان میکنم آن را به سفارش
دوستی نوشــتهام یا درباره واقعهای
بسیار قدیمی حرف میزنم .میگویم
نه! درباره ریرا نیســت .درباره پریسا
نیست.
این بخشــی از آخرین نوشته حامد
اســماعیلیون در صفحه فیسبوک
اوست .ریرا و پریسا (اقبالیان) ،دختر
و همســر او ،در سانحه ساقط شدن
هواپیمای اوکراینی با موشــکهای
سپاه پاســداران جان باختند و او که
دندانپزشک و نویسنده است ،قلمش
را وقف روایت و دادخواهی برای ریرا،
پریسا و دیگر جانباختگان پرواز ۷۵۲

تهران-کییف کرده.
حــال پرســش این اســت کــه آیا
جمهوری اسالمی اینبار هم میتواند
نقش دستان کوچک ریرا و کودکان
دیگری که در این سانحه جان خود را
از دست دادند ،از بوم خونرنگ زمین
پاک کنند؟
کامیار احمــدی ،فعال اجتماعی و از
بســتگان نزدیک ارشاد رحمانیان ،از
جانباختگان اعتراضات سراســری
آبانمــاه در مــورد پیگیــری روند
دادخواهــی خانوادههــای قربانیان
هواپیمای اوکراینــی ،این دادخواهی
را در امتداد دادخواهی داغداران آبان
توصیف میکند و در این رابطه به زمانه
میگوید« :از آنجا که عامالن سرکوب
خیزش سراســری آبان و همینطور
شــلیک به هواپیمای مســافربری
اوکراینی از یک مرجع هستند ،پس
پیگیری خانوادههای مســافران پرواز
هواپیمــا از طریــق دادگاههای بین
المللی میتواند در آینده این عامالن
را به پای میز محاکمه کشــانده و نه
تنها در برابر جنایت شلیک به هواپیما
بلکه در برابر دیگر جنایتهایشان نیز
پاسخگو کند».
او ادامه دادخواهی از سوی خانوادههای
مسافران هواپیمای اوکراینی را برای

حامد اسماعیلیون  ،ریرا اسماعیلیون و پریسا اقبالیان

خانوادههای جانباختگان اعتراضات
ن مــاه «امیدبخــش» میداند و
آبا 
میگوید« :طرح دعــوی بینالمللی
از طریق خانوادهها و بازماندگان این
مســافران ،بهمثابه راهی اســت که
خانوادههای جانباختــگان آبان نیز
میتوانند بوسیله آن به دادخواهی در
مجامع بین المللی بپردازند».
پیگیــری ماجرای ســاقط شــدن
هواپیمای اوکراینی زیر آوار مصیبت
ناشی از شــیوع گســترده بیماری
کویید ۱۹-و ویــروس کرونا کمرنگ
شده است.
بر اساس آخرین خبرها در مورد پرونده
جانباختگان هواپیمــای اوکراینی،
مقامات دولتی ایران در تالشند تا در
تبانی با دولتهای خارجی ،پرونده را
مختومه اعالم کنند .اما آیا عامالن این

شکایت کانادا از ایران در سازمان ملل قوت گرفت

 Stop the Time Changeمیگوید
نخستوزیر باید به هر حال تصمیمی
بگیرد.
او گفــت« :حتی اگر کمی بیشــتر
صبر کنیم ،چیزی که االن واقعا از او
میخواهیم یک اعالنیه رسمی است.
بنابراین حتی اگر یک سال هم طول
بکشــد ،باید رسما اتفاق بیفتد و این
حرکتها بخشی از آن نباشد».
آلبرتا هم جمعه نتایج نظرســنجی
خود را اعالم کرد که نشــان میداد
 91درصــد از  141هزار فردی که به
سواالت پاســخ دادند گفتند از پایان
دادن به مــدل زمانی فعلی حمایت
میکنندiroonia.ca .

«تهران جعبههای سیاه هواپیمای اوکراینی
را واگذار میکند»
دویچه وله -خبرگزاری رویترز شامگاه
چهارشنبه ۲۱ ،اسفند ( ۱۱مارس) به
نقــل از دو منبع آگاه گزارش داد که
دولت ایران به ســازمان بینالمللی
هوانــوردی غیرنظامی ،وابســته به
ســازمان ملل ،وعده داده اســت که
جعبههای سیاه هواپیمای اوکراینی را
در دو هفته آینده به مقامات مسئول
اوکراین تحویل میدهد.
در گزارش رویتــرز به نقل از یکی از
منابع آمده اســت که احتمال اینکه
جعبههای ســیاه به فرانسه فرستاده
شوند هم وجود دارد.

شکایت جمعی زنان
از پلیس سلطنتی کانادا پذیرفته شد
به گزارش هفته ،بهنقل از رادیو کانادا ،دستگاه قضایی روز سه شنبه دهم
مارس با شکایت جمعی چندین میلیون دالری تعدادی از زنان که بر ضد
پلیس سلطنتی کانادا ارائه شده اســت ،موافقت کرد .این گروه از زنان از
مزاحمتها ،رفتارهای آزاردهنده ،تبعیض جنســیتی و اقدامات تبعیض
آمیزی که از طرف ماموران پلیس سلطنتی کانادا دیدهاند ،شکایت دارند.
این گروه از زنان کسانی هستند که در گذشته برای پلیس سلطنتی کانادا
کار کردهاند یا در چهار دهه گذشته با نیات خیرخواهانه به عناوین مختلف با
این نهاد همکاری داشتهاند اما پلیس سلطنتی پیمانکار مستقیم آنها نبوده
است .بنابراین این شکایت جمعی با شکایت جمعی مشابهی که پیش از این
زنان عضو فعلی یا پیشین پلیس سلطنتی کانادا به دستگاه قضایی تسلیم
کرده و به تایید دادگاه هم رسیده بود ،متفاوت است .در اقدام قضایی قبلی
نیز طرفهای خواهان پرونده از رفتار تبعیض آمیز پلیس سلطنتی کانادا
شکایت کرده بودند.
قاضی مایکل فیالن که مسئولیت رسیدگی به این پرونده را بر عهده دارد،
اعالم کرد طرفهای شــاکی این پرونده میتوانند بدون ترس از اقدامات
تالفی جویانه درخواست غرامت کنند.
وی افزود با توجه به ماهیت اقدامات تقبیح شده در این پرونده و نگرانیهای
مربوط به حفاظت از حریم شــخصی افراد ،تدابیر متعددی برای تضمین
محرمانگی روند قضایی و مطالبه غرامت پیشبینی شده است.

آندری شوچنکو ،ســفیر اوکراین در
کانادا نیز در توئیتی نوشــت ،فرهاد
پــرورش نماینده ایران در ســازمان
بینالمللی هوانوردی غیرنظامی گفته
است که ایران جعبهها را به اوکراین
تحویل میدهــد و در صورت نیاز به
بررسی تخصصی اضافی ،جعبهها را به
فرانسه هم خواهد فرستاد.
ایــن احتمال نیــز که مســئوالن
جمهوری اسالمی به وعده خود عمل
نکنند و آنطور که گفتهاند تا دو هفته
دیگر به هر بهانهای جعبههای سیاه را
تحویل ندهند وجود دارد .آیا آنها امید
دارند در فرصتی که داشتهاند و تا دو
هفته دیگر بتوانند اطالعات جعبهها را
دستکاری یا حذف کنند؟!
این احتمال کــه در ایران -عمدی یا
غیرعمدی -جعبههای ســیاه آسیب
مضاعف دیده باشند وجود دارد امکان
اینکه تشخیص داده شود که آیا این
جعبهها بعد از ســقوط نیز توســط
عوامل ایران آســیب خورده اگرچه
بســیار سخت اســت اما غیرممکن
نیست و کارشناسان میتوانند آن را
ر ّدگیری کنند.
به گزارش رســانه هدهــد به نقل از
اسکایز ،فرانسوا فیلیپ شامپاین ،وزیر
امور خارجه کانادا ،در این رابطه گفت:
عــدم تحویل دادههای پــروازی و یا
ضبط مکالمات صوتی کابین خلبان
در پرواز بین المللــی اوکراین ،۷۵۲

طی دو ماه پس از سقوط این هواپیما
نشان دهنده تضعیف اجرای قوانین
بین المللی از سوی ایران بوده است.
وی کــه در بیرون مجلــس عوام با
خبرنگاران سخن می گفت از دیدارش
با والدمیر زلنســکی ،رئیس جمهور
اوکراین ،در کی اف در هفته گذشته
خبر داد و افزود :بخش قابل توجهی از
مباحث ما پیرامون جعبه سیاه پرواز
اوکراین و چگونگی فشــار بیشتر بر
ایران در تحویــل این جعبه بود .من
معتقدم که دنیا با این کار ایران موافق
نیست و آنرا غیرقابل قبول می داند.
وزیر امــور خارجه کانــادا ،با اظهار
امیدواری از ســفر یک هیات ایرانی
به کییف بیان کرد :کانادا و اوکراین
ســایر گزینهها را از طریق ســازمان
بین المللی هواپیمایی کشوری دنبال
خواهند کرد.
وی با تاکید بر تداوم فشار بر ایران در
این رابطه گفت :ما قطعا به فشارهای
ادامه میدهیم چرا که تحویل ندادن
جعبه ســیاه هواپیما برخالف نظام
بین الملل است و ما اجازه این کار را
نمیدهیم.
شامپاین در بخش دیگری از سخنان
خود بر لــزوم انجــام تحقیقات در
رابطه بــا زوایای ایــن حادثه تاکید
کرد و اظهار داشت :ما دنبال جبران
خسارات قربانیان هستیم بنابراین باید
تحقیقات درســتی داشته باشیم و از
یافتههایمان مطمئن باشیم.
بنابر گزارش رسانههای کانادا ،مارک
گارنو ،وزیر حمل و نقل کانادا نیز اعالم
کرده اســت که قصــد دارد از طریق
سازمان هوانوردی در سازمان ملل به
دلیل تخلفات ایران در تحویل جعبه
سیاه هواپیمای اوکراین شکایت کند.

جنایت میتوانند ایــن پرونده را نیز
همچون جنایات دیگرشان به بایگانی
زمان بسپارند؟
لعیا جنیــدی ،معاون حقوقی رئیس
جمهــوری ایــران در واکنــش به
ثبت شــکایت خانوادههای قربانیان
هواپیمای مســافربری ســاقط شده
توسط پدافند هوایی سپاه پاسداران
در دادگاههای بینالمللی گفته است
که دولت ایران در تالش است تا مانع
از ارسال پرونده سرنگونی هواپیمای
اوکراینی بــه دادگاههای بینالمللی
شود .این صحبتها فریاد اعتراض و
دادخواهــی اولیای دم از جمله حامد
اسماعیلیون را بلند کرده است.
اسماعیلیون در صفحه فیسبوک خود
در پاســخ به لعیا جنیدی ،خطاب به
او نوشــت« :مشاور حقوقی حکومت،
عمل ه ظلم ،کدام پرونده را میخواهی
مختومــه کنی؟ بــا کــدام خانواده
میخواهی به توافق برسی؟ پیشنهاد
میکنم درس حقوقی که خواندهای
را دوباره دوره کنی .وقت چندانی هم
نداری چون ما ،جمعی از خانوادهها،
پرونــده جنایت تاریخی شــما را به
دادگاههای بینالمللی خواهیم برد».
او در ادامــه از تمــام دادخواهــان و
حقطلبان خواســت که بــه کارزار
دادخواهــی او و دیگــر خانوادههای
بازمانده از این جنایت بپیوندند.
از ســوی دیگر علی اصغــر گرجی،
عموی پونــه گرجی ،از جانباختگان
واقعه ســرنگونی هواپیمای اوکراینی
در واکنش به تالش مقامهای دولتی
ایران برای جلوگیری از اجرای عدالت،
در صفحــه فیسبوک خود نوشــت:
«هیچچیــز نمیتواند مــردی را که
شعله مقدس خشم و خونخواهی در
وجودش شعلهور است متوقف کند».
مجموعــ ه جنایات چند مــاه اخیر
نیروهای امنیتی و نظامی جمهوری
اســامی ،از ســرکوب اعتراضــات
سراســری آبان ماه گرفته تا شلیک
ناغافــل بــه هواپیمای مســافربری
اوکراینــی ،تداعیگــر ضربالمثل
معروف «از پشت خنجر زدن» است.
نمونه :برهان منصورنیا ،روز  ۲۵آبان
هنگامی که از منــزل برادرش خارج
شد ،به دستور یکی از فرماندهان سپاه
کرمانشاه از پشت سر هدف گلوله قرار
گرفت و جان عزیزش را از دست داد.
مسافران هواپیمای اوکراینی هنگامی
که بر فراز آســمان بودند ،بیخبر از
درگیریهای منطقهای میان قدرتها،
هدف پدافند موشکی سپاه پاسداران
قرار گرفتند و جان باختند.
یکــی از نزدیکان برهان منصورنیا اما
در همبستگی با بازماندگان مسافران
هواپیمای اوکراینی به زمانه میگوید:
«مــا از دادخواهــی خانوادههــای
جانباختگان هواپیمای مســافربری
استقبال میکنیم چرا که جنایتکاران
باید به دست عدالت سپرده شوند».
منبع :رادیو زمانه
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ساخت نی زیستتجزیهپذیر
با ظاهری شبیه به پالستیک در مونترال

فرصت  ۲ساله دولت فدرال به شرکتهای ارائهدهنده
سرویسهای تلفن همراه برای کاهش تعرف ه ها
ایرانیان کانادا -دولت لیبرال به  3ارائه
دهنده بزرگ اینترنت بی ســیم ملی
کانادا دو ســال فرصت داده تا قیمت
های پایه خدمات تلفن همراه خود را
به میــزان  25درصد کاهش دهند و
تهدید نموده در صورت عدم رعایت
این شــرکت ها خود اقدام به کاهش
قیمت ها خواهد نمود.
این اولتیماتوم که بــه همراه صدور
قوانیــن جدید مربوط به حراج طیف
توســط وزیر نوآوری ،علوم و صنایع
اعالم گشته ،رقابت جدیدی را در بازار
اینترنت بی سیم کانادا به راه خواهد
انداخت.
به گفته وزیر نوآوری ،علوم و صنایع
دولت انتظار دارد شرکت های تالس،
بــل و راجرز ،هزینه داده های  2تا 6
گیگابایتی خود را طی دو سال آینده
 25درصد کاهــش دهند .بدان معنا
که برنامه های گفتگــو ،متن و داده
با هزینه کمتــر از  40دالر در ماه به
مصرف کنندگان ارائه خواهد گشت.
کاهش قیمت های در نظر گرفته شده
برای این سه شرکت عبارتند از:
 کاهــش قیمــت برنامــه های 2گیگابایتی  50دالری به  37.50دالر
 کاهــش قیمــت برنامــه های 4گیگابایتی  55دالری به  41.25دالر

 کاهــش قیمــت برنامــه های 6گیگابایتی  60دالری به  45دالر
برمبنای ســناریویی که پنجشــنبه
توســط دولت پیشــنهاد شد ،یک
خانواده چهارنفره میتواند تا ســقف
 ۷۲۰دالر در سال پسانداز کند چون
قیمت معیار  ۶۰دالری یک بســته
دیتای شــش گیگاباتــی  ۲۵درصد
کاهش خواهد داشت.
دولت اظهار داشــته با اســتفاده از
دادههای ســازمان آمــار کانادا ،روند
قیمــت برنامه های تلفــن همراه را
ردیابی و منتشــر نموده و در صورت
عدم کاهش قیمت های این شرکتها
تا پایان دو ســال ،اقدامات نظارتی را
جهت کاهش قیمت ها شامل اجبار

اپراتورهای های ملی کانادا به فروش
دسترســی به شبکه با قیمت تعیین
شده یا تجدید نظر در نحوه استقرار
طیــف های بی ســیم دولت ،اعمال
خواهد نمود.
بنا بر جدول مقایسه قیمت اینترنت
بی سیم در ســال  ،2019قیمت آن
طی چند ســال اخیــر کاهش یافته
اما همچنان بیش از قیمت اینترنت
در سایر کشــورهای عضوجی 7می
باشــد .همچنین بنا بر این گزارش
شــرکتهایی نظیــر Freedom
 Mobile ،SaskTel ،Videotronو
 EastLinkبرنامه هایی را با میانگین
قیمت بین  12تا  45درصد ارزان تر
از ارائه دهندگان ملی ارائه داده اند.

رشد دو رقمی قیمت امالک تورنتو در کنار کاهش عرضه در بازار
ایرونیا -قیمت معیــار یک خانه در
تورنتو بزرگ به باالترین حد خود در
تاریخ رســیده است .شاخص قیمت
معیار صنعــت در فوریه به 846100
دالر رسید که نســبت به سال قبل
 10.19درصد بیشتر بود .قیمت معیار
شهر تورنتو به  932500دالر رسید
که نســبت به ماه مشــابه سال قبل
 9.40درصد بیشــتر بود .کاندوها به
یک اوج جدید رسیدند اما خانههای
تکخانــوار هنوز بــا اوج خود فاصله
دارند.
نرخ رشد قیمت معیار به رشد باالتر
از حد معمول بازگشــته است .رشد
قیمت از ماه مه  2019تا به حال رشد
ماهانه مداوم داشــته است .با 10.19
درصد رشد نسبت به سال قبل ،این
شــدیدترین حرکت قیمت از اکتبر
 2017تا به حال بوده است.
قیمت فروش میانه حتی دارد بیشتر
رشد میکند .انجمن امالک گزارش
داد که قیمت فروش میانه در فوریه

به  780هزار دالر رســید که 15.57
درصد بیشتر از سال قبل بود .فروش
در شــهر تورنتو بــه  788هزار دالر
رسید که  16.40درصد بیشتر از سال
قبل بود .با وجود این افزایش شدید،
قیمت میانه هنوز بیش از  10درصد
کمتر از قیمت معیار است.
قیمــت متوســط فروش هــم دارد
افزایشهای چشمگیری پیدا میکند
و بخشــی از دلیل آن بازگشت بازار
لوکس اســت .قیمت فروش متوسط
خانهها در فوریه بــه  910290دالر
رســید که  16.64درصد بیشــتر از
فوریه ســال قبل بود .قیمت فروش
متوسط شهر تورنتو به  989218دالر
رسید که نشــان از افزایشی 17.73
درصدی داشت.
در فوریه  7256خانه فروخته شد که
 44.39درصد از یک سال قبل بیشتر
بود .این باالترین رقم فروش فوریه از
 2017تا به حال بود.
انجمــن امالک تورنتو گــزارش داد

 10613خانه جدیــد در فوریه وارد
بازار شدند که  7.99درصد نسبت به
سال قبل بیشتر بود.
در فوریه  8816موجودی فعال وجود
داشت که نسبت به سال قبل نشانگر
کاهش چشــمگیر  33.63درصدی
بود .شهر تورنتو  2720موجودی فعال
داشت که  30.82درصد کمتر از سال
قبل بود.
روی هم رفته ،بازار امالک تورنتو در
فوریه شاهد افزایش قیمت و فروش
شدید و کاهش موجودی بود .افزایش
فروش بیشــتر به خاطر ورود دوباره
افرادی به بازار بود که ســال قبل به
خاطر معرفی قوانین اســترس تست
جدید وام مســکن دست نگه داشته
بودند .این مسئله منجر به رشد قیمت
قابل توجه هم شده است .از آنجا که
هیچ کس نمیخواهد به خاطر افزایش
قیمت فعال خانهاش را بفروشــد ،در
فصل بهار بــازار میتواند محدودتر از
قبل باشدiroonia.ca .

همچنین دولت اعالم داشــت كه در
حراج طیــف  3500مگاهرتزی آتی
خود ،فضایــی را برای ارائه دهندگان
منطقه ای موســوم بــه اپراتورهای
شــبکه مجازی موبایــل یا MVNO
ایجاد خواهد نمود که به گفته دولت
لیبرال بازار اینترنت بی ســیم را باز
کرده و منجر به کاهش قیمت مصرف
کنندگان خواهد گشت.
شــرکتهای تالس و بل در پاسخ به
این جزییات گفتند این برنامه دولت
فدرال میتوانــد بر تمایل آنها برای
ســرمایهگذاری اثرگذار باشد .آنها در
عین حال گفتند این برنامه اشتغال
کشــور را به خطر میانــدازد چون
کانادا آماده میشــود تــا تکنولوژی
بسیار پیشــرفته و بسیار مورد انتظار
شبکههای وایرلس 5جی را راهاندازی
کند.
ریچــارد گیهولی ســخنگوی تالس
در بیانیهای که به بیانان بلومبرگ
ایمیل شد گفت« :بسیار ناامیدکننده
اســت کــه میبینیــم کاهشهای
 ۲۵درصــدی فقط به شــرکتهای
ملی محدود شــدهاند .این یک عمل
تنبیهی دیگر از ســوی دولت مقابل
شــرکتهایی اســت که شبکههای
وایرلس برتر جهانی کانادا را ساختهاند
و حاال از آنها خواسته شده میلیاردها
دالر سرمایهگذاری کنند تا اطمینان
حاصل بشود که کاناداییها میتوانند
از نسل بعدی تکنولوژی 5جی بهره
ببرند».
او ادعا کرد که این رویکرد دولت باعث
میشود «صدها هزار شغل بامهارت
در کانادا به خطر بیفتد و همین اتفاق
برای میلیونها شغلی به وقوع بپیوندد
که در ارتباط بــا زنجیرههای تامین
جهانی ما هستند» .او همچنین به این
نکته اشاره کرد که تلوس در بیش از
 ۲۰کشور فعالیت دارد و گفت در آن
کشورها پویایی شکل گرفته با دولتها
بسیار فعاالنهتر و حمایتیتر است».

به مدیریت شیرین مشیرفاطمی

عﻀو رسمی انجمن CPABC

حضور سرزده جاستین ترودو
در مراسم سوگند شهروندی

نخست وزیر جاستین ترودو ،روز سه
شنبه در یکی از مراسمهای سوگند
شــهروندی کانادایی که در دانشگاه
«آکادیــا» ولفویل  -نوا اسکوشــیا
برگزار میشد شرکت کرده و موجب
خوشحالی همه شد.
به گزارش رســانه هدهــد به نقل از
نشنالپســت ،در ایــن مراســم ۴۵
شــهروند جدید از  ۱۳کشور دنیا با
صدای بلند مشــغول ادای ســوگند
شــهروندی بودند که اعالم شد طبق
معمول این مراسم نخست وزیر کانادا
یک پیام ویدئویی دارد.
پس از آن مجددا اعالم شد در ارائه این
پیام اختالل فنی بوجود آمده و ناگهان
ترودو از پشت پرده روبروی جمعیتی
بالغ بر  ۱۰۰نفر از شرکتکنندگان و
خانواده هایشان نمایان شد.
نیلگیری چاترجی ،یکی از شــرکت
کنندگانی که سال  ۲۰۱۱از بنگالدش
به کانادا آمده و در دانشگاه سنت مری
در هالیفکس تحصیــل کرده در این
مراســم تابعیت کانادایی خــود را از

ترودو گرفــت و گفت این بزرگترین
ورود نمایشی بوده که تا به حال دیده
اســت و تا آخر عمــر آن را فراموش
نخواهد کرد.
وی کــه اکنون در اسکوشــیا بانک
بعنوان مشاور ارشد مالی مشغول است
گفت :من قصد داشتم برگردم اما حاال
عاشــق کانادا و نوااسکوشیا شده ام
… من میخواهــم حرفه خود را در
کانادا توسعه دهم .این کشور یکی از
قویترین صنایع مالی جهان را دارد.
نخست وزیر ترودو نیز در این مراسم
گفت که او اخیرا نامهای از یک فرد در
انتاریو دریافت کرده که تصور میکرده
خواندن انشــای نوه  ۱۳سالهاش در
رابطه با معنــی کانادایی بودن برای
او خیلی جذاب اســت .وی در بخش
دیگری از ســخنانش در این جلسه
بیان کرد :از جایی که من ایستادهام
آینده روشن اســت به این دلیل که
افرادی مانند شــما کانادا را انتخاب
کردهاند و من از طرف تمام کاناداییها
به شما خوش آمد میگویم.

ﻣﮭﻨﺪس ﻣﮭﺪی ﺻﺎﻧﻌﯽ
Certified Home Inspector
M.Arch

* خدمات ماﻟیاتی اشﺨاص و شرکتها

* انجام کلیه خدمات حسابداری
* مشاوره ماﻟیاتی

مداد -تیمی از پژوهشــگران که شامل دو استاد دانشگاه مکگیل مونترال هم
میشود موفق شدند برای اولین بار در دنیا ،نوعی نی طراحی کنند که با وجود
زیستتجزیهپذیر بودن ،ظاهری شبیه به نیهای پالستیکی معمولی دارد.
به گزارش مونترال گزت ،این پژوهشــگران توانستند یک نوع ماده جدید را با
استفاده از سلولز طراحی کنند .سلولز همان ماده سازنده تنه درختان و گیاهان
است که در ساخت کاغذ نیز از آن استفاده میشود .محققان این ماده جدید را
سلوفاکس ( )Cellophaxنامگذاری کردند.
دولت کانادا قصد دارد مصرف انواع محصوالت یکبار مصرف پالســتیکی را تا
ســال  ۲۰۲۱ممنوع کند .با این وجود ،هر ســال خدود یک میلیارد قطعه نی
پالستیکی در کشور مصرف میشود و رستورانها و هتلها بیشترین تقاضا را
برای این محصول دارند.
جایگزینهای نی پالســتیکی از جنس شیشــه ،فلز یا کاغذ هستند .مشکل
اینجاست که نیهای کاغذی خیلی زود خیس میشوند و تغییر شکل میدهند.
اما این نی جدید ظاهری شــبیه به پالســتیک دارد و به همین دلیل میتواند
جایگزینی خوب برای نی کاغذی باشد.
این تیم پژوهشــی اعالم کرده که فرآیند ســاخت این ماده بسیار ساده است
و فعال در حال بررســی ثبت مالکیت معنوی این نوآوری هســتند .پیشبینی
میشود ورود این محصول به بازار بتواند به تحولی از گسترش استفاده از نیهای
زیستتجزیهپذیربیانجامد.

ﺑﺎزرس ﻓﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

موسسه حسابداری و حسابرسی SMF

Architect

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

778-989-5280

#200 - 201 Bewicke Avenue, North Vancouver V7M 3M7
www.accountant-vancouver.com smfcpa@shaw.ca
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CPBC Licence # 76927
ASTTBC PI0534

Single family, Townhouse, Condo, Mobile home
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نقش تعیینکنند ه اپیزود کرونا
در تسریع فرایند
سقوط جمهوری اسالمی
مجیدمحمدی

در نقطهای که رژیم با بحران فروپاشی مواجه باشد کمتر کسی به طرفداری از آن برخواهد خاست،
چون این رژیم دیگر کاالیی برای عرضه نخواهد داشت یا موازنهی فوائد و دردسرهایش به نفع تفوق
دردسرها تغییر کرده است.
جمهوری اسالمی در چهل سال گذشته بحرانی بزرگتر از
اپیدمی ویروس کرونا را تجربه نکرده است .حتی در دوران
جنگ نیز نماز جمعهها و مراسم اعتکاف ،نمازهای جماعت
و دیگر مراسم مذهبی تعطیل نشدند .برای اولینبار در تاریخ
چهل سال ه معاصر صدای مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل
در روز جمعه  ۹اسفند  ۱۳۹۸شنیده نشد .در هیچ نقطهای
از تاریخ ،مرزهای زمینی و هوایی هم ه همسایگان به روی
ایران بسته نشده بود.
مردم ایران عمال نمیتوانند به بســیاری از کشــورها سفر
کننــد .مدارس و دانشــگاهها برای حدود یک ماه بســته
شدهاند .تاسیســات و مسابقات ورزشی نیز تعطیل شدند.
برای اولین بار در تاریخ جمهوری اســامی مجلس (نه به
خاطر تعطیالت ساالنه) تعطیل شده است .جدا از خسارات
عظیم اقتصادی و اجتماعی ،این بحران گسترده که نتیج ه
ایدئولوژی اســامگرایی ،گفتمان پنهانکاری و بی کفایتی
رژیم بوده بر سرنوشت سیاسی آن تاثیر خواهد گذارد.
کرونا در بستر اقتدارگرایی

بیماریهای واگیر مثل ویروس کرونا وقتی به جان جوامعی
با رژیمهای سیاســی اقتدارگرا بیفتند به ســرعت همهی
ناکارآمدیها و ناشایســتگیهای آنها را از پنهان به آشکار
میرانند .تاکنون فقدان شــش مولف ه حیاتی در عملکرد
حکومتها در رفتار جمهوری اسالمی در برابر این بحران
بر همگان آشکار شده است
 .۱پیگیری مصالح عمومی :تقدم جشن انقالب و بیعت بر
مصالح عمومی باعث شد حکومت اعالم اپیدمی را به تاخیر
بیندازد و به همین دلیل دهها هزار نفر آلوده شده و صدها
نفر جان خود را از دست دادند.
 .۲اطالع رســانی :عــدم اعالم به موقع میــزان بیماران و
کشــتهها که وظیف ه حکومت در این گونه بحرانهاست،
حتی اگر حکومت مسئول بیماری و مرگ نباشد.
 .۳کارآمدی :هم از حیث عدم آمادگی ،هم از جهت آماده
کردن زمینهها و هم از جهت روش مقابله و اقدام .حکومت
نه تنها مراکز آلوده را قرنطینه نکرد بلکه مردم را به حضور
در مراکز آلودگی تشویق کرد ،مثل سخنان امام جمعهی قم
در دعوت مردم به حضور در صحن معصومه در قم و تاکید
بر شفا بخشی این مجموعه.
 .۴پذیرش مسئولیت :رئیس دولت این اپیدمی را مقدمهای
برای تعطیلی کشور بنا به خواست دشمنان معرفی کرد.
 .۵شفافیت :شریک نکردن شهروندان با هرچه در این حوزه
می گذرد و وارونه جلوه دادن حقایق مثل اعالم علت مرگ
بســیاری از قربانیان کرونا با مواردی چون کهولت ســن،
تنگینفس حاد ،عارضه قلبی و مواردی از این دست.
 .۶همــکاری بین المللی :پرهیز از دریافت هر گونه کمک
بین المللــی به دلیل ادعای بیهــوده توانایی حکومت در
مواجهــه با این بحــران و اجتناب از حضــور مددکاران و
کارشناسان بین المللی که حکومت همیشه بدانها مظنون
بوده است .حکومت جمهوری اسالمی همانند دولت چین
از به اشــتراک گذاری آمار مبتالیان به ویروس و اطالعات
بیماران خودداری و موسســات تحقیقاتی و دیگر دولتها
را از واکنش مناســب محروم کرده است .از سوی دیگر بی
توجهی مقامات به موارد آلــوده ،باعث صادرات ویروس از
ایران به حداقل  ۱۵کشور شد.
بحرانهمگانی

این شش عامل وقتی در سرکوب سیاسی یا سوء استفاده
از منابع عمومی دیده شــوند ممکن است همگان را تحت
تاثیر قرار ندهند یا به سالمت و امنیت مردم عادی مستقیما
مربوط نشــوند ،اما در موضوع یک بیماری واگیر تک تک
شهروندان از فقدان شش عامل فوق متاثر میشوند .بحران
هستهای بیشتر شهروندان خارجی را مستقیما هدف قرار
میداد؛ کشتار هزاران زندانی در سال  ۶۷اعضای گروههای
سیاسی و خانوادههایشان را تحت تاثیر قرار میداد؛ بحران
ناشــی از سقوط هواپیمای اوکراینی اقشاری را تحت تاثیر

قرار میداد که مســافر هواپیما هســتند و به خارج سفر
میکنند ،اما واگیری کرونا کســی را بیــرون از دایره قرار
نمیدهد .از همین جهت بحران کرونا در کشور را باید در
حد جنگ با عراق یا بحرانهای محیط زیستی کشور تلقی
کــرد و تاثیرات آن همانند دو مــورد اخیر برای دههها در
فضای سیاسی و اجتماعی ایران باقی خواهد ماند.
شش ویژگی فوق فقط به حیات و ممات مخالفان مربوط
نمیشود بلکه شهروندان هوادار نظام نیز آنها را انتظار دارند.
فقدان این شــش عامل ،کارآمدی نظام و اتکاپذیری آن را
برای وفادارانش به شدت زیر سئوال برده است .ممکن است
کسانی که از امتیازات نظام برخوردارند در این مورد ساکت
بمانند اما نوع مواجههی آنها با نظام در شرایطی که مواجهه
پر هزینه نباشد تغییر خواهد کرد.
چالش جدی مشروعیت سیاسی

نوع واکنش مقامات رســمی دینی کــه متکفل نهادهای
مذهبی هستند با بحران یک بیماری واگیر باورهای مذهبی
را مستقیما در برابر سالمت عمومی قرار داد .باورهایی مثل
شفابخشی ضریح ائمه و امامزادهها که قرنهاست در میان
شــیعیان جاری است با واگیری بیماری از طریق بوسیدن
حرم مقدسان شیعه به طور جدی به چالش کشیده شده
اســت .این چالش وقتی به ســتونهای حکومت مذهبی
میرسد جدی تر میشود چون حکومت دینی مجبور است
در سمت باورها بایستد (عدم قرنطینه قم یا بستن اماکن
مقدس شیعی) .حکومتی که چهار دهه مشروعیت سیاسی
خود را از مذهب گرفته در عرض چند روز شــاهد به دریا
ریخته شدن «مذهب سیاســتگذار» است .امروز تک تک
شیعیان باورمند میدانند که نه تنها ضریح مقدسان شیعه
بیماری ناشی از ویروس کرونا را شفا نمیدهد بلکه می تواند
موجب شــیوع این بیماری باشد و حکومتی را که چنین
تبلیغ میکند نمیتوانند مشروع بدانند.
یک اشتباه کلیدی دیگر

تجرب ه سیاســی یک قرن اخیر در دنیا نشان میدهد که
بدون حمل ه خارجی رژیمهای سیاســی هنگامی سقوط
میکنند که  -۱پایگاه اجتماعی آنها به کمتر از پنج درصد
سقوط میکند -۲ ،نارضایی عمومی بر اساس انتظارات به
شدت افزایش پیدا میکند -۳ ،اقلیتی فعال و پر استقامت
برای خلع رژیم شکل میگیرد -۴ ،ماشین سرکوب رژیم
اســتحاله میشــود و  -۵رژیم دچار اشتباهات سیاسی و
اجتماعی مکرر میشود .واگیری کرونا در سراسر ایران در
کوچکتر شــدن جمعیت وفادار بــه رژیم ،افزایش قدرت
اقلیت برانداز ،افزایش نارضایی عمومی ،و کند شدن چاقوی
سرکوب نقش بازی میکند .نوع عکس العمل رژیم در برابر
این بیماری از اشتباهات جدی نظام بوده است.
چرا این گونه رفتار می کنند؟

مقامات جمهوری اسالمی تصور میکنند که هر گونه رفتار
کنند رژیم ،ضد ضربه و ابدی اســت .علت هم آن است که
حکومت از حیث منابع الزم برای تبلیغات و ســرکوب ،به
مردم و مالیات آنها وابسته نیست و اگر روزی نظامیان ایرانی
از سرکوب ســرباز زنند ،میتواند به شبه نظامیان لبنانی،
عراقی ،پاکســتانی و افغانستانی اتکا کند .آنها تصور این را
هم نمیکنند که روزی ایرانیان یک به یک بساط سرکوب
حکومــت را جمع کــرده و در نهادهای مذهبی حکومت
ســاخته را ببندند .به همین جهت است که در چهل سال
گذشــته حتی یک گام در جهت تغییــر و ترمیم رابطه با
قربانیان خود برنداشتهاند.
در نقطهای که رژیم با بحران فروپاشی مواجه باشد کمتر
کسی به طرفداری از آن برخواهد خاست ،چون این رژیم
دیگر کاالیی برای عرضه نخواهد داشت یا موازنهی فوائد و
دردسرهایش به نفع تفوق دردسرها تغییر کرده است.

چرا نهادهای امنیتی جمهوری اسالمی
با قرنطینه کردن شهرهای آلوده مخالفاند؟
کیهان لندن -نخســتین قدم برای
مقابله با تکثیر ویروس ُکرونا قرنطینه
کردن شهر مبدأ ویروس در هر کشور
است کاری که چین بالفاصله انجام
داد و کشورهای دیگر نیز با قرنطینه
هم محلی و هم خانگی تالش میکنند
با گسترش این ویروس مقابله کنند.
اما در ایــران نهادهای امنیتی با این
اولین اقدام ضروری برای مهار ُکرونا
مخالفاند.
محمدحســین قربانــی نماینــده
تاماالختیار وزیر بهداشت در گیالن،
سهشنبه شب  ۲۰اسفند ،گفت «طبق
درخواســتهای مکرر افــراد از بنده
جهت قرنطینه کامل استان گیالن،
صحبتهای مختلفی با مســئوالن
کشــوری داشــتم اما دالیل شورای
امنیــت ملی ما را قانع کرد که از این
خواسته منصرف شویم!»
قرنطینه نکردن شهرها و ناتوانی دولت
و دیگر نهادهای مسئول برای مقابله
با ویروس ُکرونا ایران را با یک فاجعه
انســانی روبرو و به یکی از کشورهای
صادرکننــده ویــروس تبدیل کرده
است .این وضعیت ظاهرا مورد انتقاد
برخی از مســئوالن نیز هســت اما
گوش شنوایی در کار نیست .مقامات
عالیرتبه جمهوری اســامی خود را
قرنطینه کرده و مردم را رها کردهاند!
احمد همتــی نماینده ســمنان در
مجلس شورای اســامی میگوید،
«قرنطینهســازی ارزش علمی دارد
و منبع شــیوع ویروس باید کنترل
میشد و اما غفلتهای زیادی در این
مورد انجام شد».
او همچنیــن گفت« ،احتــکار اقالم
بهداشــتی ،احتکار عادی نیســت و
در این مقطــع این افراد ،با اقدامهای
ناجوانمردانه ،امنیــت ملی را تهدید
میکنند از ســوی دیگر میبایست
هتلهــا و مهمانپذیرها باید اجرای
ستاد ملی با کرونا را در دستورکار قرار
دهد و مسافر نپذیرند».
حســن روحانی رئیس شورا 
ی عالی
امنیت ملی است و بطور قانونی اوست
که در نهایــت باید در مورد قرنطینه
کردن شهرها تصمیم بگیرد اما یا فهم
و برنامهای برای قرنطینه وجود ندارد
و یا نهادهای مربوطه توان اجرای این
عملیات تخصصی را ندارند و یا اینکه
دولت مثل همیشه از اختیارات کافی
بیبهره است و تصمیمات را نهادهای
فراقانونی مثل سپاه پاسداران انقالب
اسالمی که در نهایت علی خامنهای
مسئول آن است میگیرند.
در یــک مــاه گذشــته میلیونها
ماســک و اقالم بهداشتی ضروری و
موادضدعفونیکننده در بازار احتکار
شده و گاهی اعالم میشود اطالعات
سپاه پاسداران یا نیروی انتظامی یک
انبــار از این اقالم را کشــف کرده یا
تعدادی از سودجویان در دادگاههای
نمایشی محاکمه میشوند.
چندی پیش احمــد توکلی نماینده
پیشــین مجلس شــورای اسالمی و
رئیس «ســازمان مردمنهاد دیدهبان
شــفافیت و عدالــت» در نامهای به
سیدابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه
خواســتار حمایت از وزارت بهداشت
برای مقابلــه با مافیــای تجهیزات
پزشکی مقابله با ُکرونا شد.
در ایــن نامه آمــده ۲۰۰« ،میلیون
ماسک عددی نیست که دو سه دالل
معمولی بتوانند بیپشتیبانی صاحبان
قدرت کارش را سامان دهند .و از آن
بسیار مهمتر ،اینکه با کمال بیشرمی

و نهایت گستاخی این جنایت را علنی
کنند .چنیــن حوادثی بر زخم مردم
نمک میپاشد و آبروی و مشروعیت
نظــام را در خطر قــرار میدهد ».او
خواستار تعقیب «صاحب منصبان»
و «کارگزاران مفسدی» شد که پشت
ماجرا هستند.
در ایران اما بسیجیان و روضهخوانها
و «طالب جهادی» پیشگام مقابله با
ویروس ُکشنده ُکرونا شدهاند.
مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس
شورای اســامی ،سهشنبه شب ،در
یک گفتگوی تلویزیونی در «شــبکه
دو» تلویزیــون جمهوری اســامی
گفــت« ،ارزیابی مجلس در خصوص
نوع مقابله با کرونا به گونهای است که
از روز اول هــم معتقد بودیم باید قم
قرنطینه شود و روند مقابله با قاطعیت
پیش میرفت تا از شــیوع و پخش
ویروس در کشور جلوگیری به عمل
میآمد حاکمیت جامعه نباید اجازه
دهند ناقلین ویــروس به راحتی در
جامعه تردد نمایند این همان کاری
است که چین در قبال ویروس ُکرونا
انجام داد».
الگوی ووهان قویترین الگوی مقابله
با ُکرونا

حمید بعیدینژاد ســفیر جمهوری
اســامی در لندن در یک یادداشت
اینستاگرامی با برشــمردن راههای
مقابله با ُکرونا در کشورهای مختلف
جهــان با تاکیــد به اینکــه «روش
جهانشمول علمی برای مقابله با ُکرونا
وجود ندارد» میگوید« ،امروز الگوی
چین طبعاً از قویترین الگوهای مقابله
اســت .این الگو بر اســاس مقابلهی
تهاجمی و همهجانبه مبتنی بر اعمال
قرنطینه کامل است که بر شهر ووهان
اعمال شده است ،بطوری که تمامی
رفت و آمدها در شهر ممنوع شد».
فخرالدین کوجا وزیر بهداشت ترکیه
میگوید ،از همان ابتــدا به مقامات
ایران توصیه کردیم تا برای جلوگیری
از گسترش ُکرونا ،قم را قرنطینه کنند
اما آنها این پیشــنهاد را رد کردند و
گفتند نیازی نیست.
یک ویدئو که اخیرا ً در شــبکههای
اجتماعی منتشــر شــده مربوط به
یک کامیون اســت که «قبر آماده»
حمل میکند .محل ضبط این ویدئو
مشخص نیســت اما به نظر میرسد
تابوتهــای بتونی اســت برای دفن
شهروندانی که جان خود را بر اثر ُکرونا

از دست دادهاند و راننده کامیون از آنها
به عنوان «قبر آماده» نام میبرد.
مخالفت اطالعات سپاه با قرنطینه

شماری از رسانهها میگویند «حسین
طائب رئیس سازمان اطالعات سپاه
در جلسه شــورایعالی امنیت ملی
با درخواســت وزارت بهداشت برای
قرنطینــه کردن قــم مخالفت کرده
است» .گویا حســین طائب در این
جلسه گفته بود قم «آبروی اسالم»
اســت و قرنطینه کــردن آن باعث
بهرهگیری رسانهای آمریکا خواهد شد!
برخی دیگر نیز گفتند علما و مراجع
و روحانیــون با قرنطینــه کردن قم
مخالفت کردهانــد اما آیتاهلل عباس
کعبی عضو جامعه مدرســین حوزه
علمیه قم میگویــد «مخالفت علما
با قرنطینه قم شایعه دشمن است و
مراجع از همان ابتدا گفتند تابع نظر
مسئوالنهستند».
تصمیمگیریهای دوگانه و بیعرضگی
زمامداران و نبود امکانات و تجهیزات
کافــی برای مقابله با بیمــاری ُکرونا
کشــور را به بزرگتریــن بحران خود
در طول حکومت جمهوری اسالمی
کشــانده است .اصال مشخص نیست
تلفات و خســارات ایــن فاجعه چه
ابعادی از جمله پــس از عبور از این
بحران داشته باشد!
آیــا مخالفــت نهادهــای امنیتی با
قرنطینــه کردن شــهرهای آلوده از
یکسو به دلیل نادانی و جدی نگرفتن
شیوع ُکرونا و از سوی دیگر به خاطر
این نبوده اســت که نمیخواستهاند
مجبور شــوند نیروهای ســرکوب را
در مقابله با ایــن ویروس در خدمت
قرنطینه کردن شهرها به کار بگیرند؟!
آیا آنها واقعا نگران «اعتبار مذهبی»
قم بــوده و گوش به فرمان «مراجع»
هســتند؟! یا اینکه از واکنش مردم
نســبت به قرنطینه شدن شهرشان
نگران بودهاند؟! و یــا حاضر نبوده و
نیستند مأموران سرکوب نظام با توجه
به کمبود امکانات ،در خطر ابتال به این
ویروس قرار بگیرند؟!
دلیــل مخالفت امنیتیها با قرنطینه
کردن شــهرهای آلوده هر چه باشد،
ابعاد این بحران دیر یا زود آن را بر مال
خواهــد کرد .در حال حاضر حقیقت
این اســت که تمام فشــار مقابله با
ُکرونا بر شانههای بدون امکانات کادر
پزشکی و پرستاری کشور و خود مردم
بیپناه گذاشته شده است!
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سرعت ابتال به کرونا در ایران:
«ساعتی  ۱۵نفر»
ایران ،یعنی اینکه «دولت نتوانسته به
خوبی از عهده شیوع این بیماری برآید
و جامعه هم هنوز فراگیر شــدن این
ویروس را باور نکرده است».

دویچه وله -ســایت «عصــر ایران»
چهارشنبه  ۲۱اســفند در گزارشی
تحلیلی و به استناد آمارهای منتشر
شده از نخستین روزهای شیوع کرونا
در کشور نوشت که «ساعتی  ۱۵نفر
در ایران به کرونا مبتال میشوند و در باالترین آمار مرگ طی  ۴۰سال
هر ساعت یک تا دو نفر جان خود را بر
تهران ،قم و اصفهــان فع ً
ال در صدر
اثر کرونا از دست میدهند».
در ایــن گــزارش با اشــاره به اینکه شــهرهای آلوده ایران قرار دارند .به
«رکورد ســاعتی  ۴۵نفر ابتال هم در نوشته عصر ایران ،طبق آمار رسمی
کشور ثبت شده ،یعنی حدودا هر  ۲تا پیش از  ۱۸اســفند ،روزانه هر  ۱تا
دقیقه یک نفر ابتال» ،تصریح شــده  ۱.۵ساعت ،یک نفر بر اثر کرونا جان
است که این عدد بیانگر رشد سریع خود را در ایران از دســت داده است.
این ویروس در ایران بوده که در تاریخ آمار از مرگ روزانه  ۱۸تا  ۲۱نفر خبر
 ۱۷اسفند به ثبت رســیده و تعداد میدهد .این درحالیاســت که آمار
مبتالیــان به ویــروس را به بیش از روز  ۱۸اسفند از مرگ  ۴۹نفر در یک
روز خبر داد .یعنی هر نیم ساعت یک
 ۱۰۰۰نفر در یک روز رسانده است.
معنای این اعداد و ارقام از نگاه عصر مرگ بر اثر کرونا؛ ساعتی دو نفر.
ایران ،یعنی اینکه «دولت نتوانسته به باالترین آمار مرگ اما در روز سهشنبه
خوبی از عهده شیوع این بیماری برآید  ۲۰اسفند ثبت شــده است .در این
و جامعه هم هنوز فراگیر شــدن این روز  ۵۴نفر در ظرف  ۲۴ســاعت در
اثر کرونا جــان باختند ،یعنی حدودا ً
ویروس را باور نکرده است».
ســایت «عصر ایران» چهارشنبه  ۲۱ســاعتی ســه نفر جان خــود را از
اسفند در گزارشی تحلیلی و به استناد دست دادهاند .عصر ایران این آمار را
آمارهای منتشــر شــده از نخستین «بزرگترین مرگ و میر در ایران طی
روزهای شیوع کرونا در کشور نوشت  ۴۰سال گذشته» دانسته است.
که «ساعتی  ۱۵نفر در ایران به کرونا  ۳۰بهمــن  ۹۸میتوانــد در تقویم
مبتال میشــوند و در هر ساعت یک رسمیایران به ثبت برسد تا همه به
تا دو نفر جــان خود را بر اثر کرونا از یاد داشته باشند در این روز با قرنطینه
شــهر قم ،به عنوان کانون سرایت و
دست میدهند».
در ایــن گــزارش با اشــاره به اینکه انتقال ویروس کرونا مخالفت شد .زور
«رکورد ســاعتی  ۴۵نفر ابتال هم در وزارت بهداشت و بخشی از دولت بر
کشور ثبت شده ،یعنی حدودا هر  ۲مخالفان نچربید .تاکنون هم مشخص
دقیقه یک نفر ابتال» ،تصریح شــده نشــده دقیقاً مبدا مخالفت کجا بوده
است که این عدد بیانگر رشد سریع است.
این ویروس در ایران بوده که در تاریخ نمایندگان مجلس میپرسند با «کدام
 ۱۷اسفند به ثبت رســیده و تعداد انگیزه» قم از ابتدا قرنطینه نشد؟ به
مبتالیــان به ویــروس را به بیش از خاطر «عقاید عوامفریبانه و خرافی»؟
چه کسانی «سهوا یا عمدا» وقعی به
 ۱۰۰۰نفر در یک روز رسانده است.
معنای این اعداد و ارقام از نگاه عصر جان مردم نگذاشتند.
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کرونا:
آمریکا جا
خانواده یک
باختهجنگ
نفرار از
برای
اتباع
شت به
بگوییدبازدا
و
شوندکار نخواهد بود
میدر
پناهندهای
داشته،
کرونا
گفتند اگر
کاناداجنازه
به فکر دریافت
هفته  -تعداد فزایندهای از بسیار کم و در حدود کمتر از

ایــران وایر -چند تن از خانوادههایی
که عزیــزان خود را در اثــر ابتال به
ویروس کرونا از دست دادهاند ،از فشار
نیروهای امنیتی و تهدید خانوادهها در
جریان خاکســپاری و تحویل پیکر
عزیزانشان به «ایرانوایر» گفتهاند.
«مادر همســرم دو هفته قبل سرما
خورده بود .او را بردیم بیمارســتان،
گفتند مشکلی نیســت ،ببرید خانه
استراحت کند .سرفه خشک داشت.
اختــال بویایی پیدا کرده بود .ســه
روز قبل خیلی حالش بد شد .تنگی
نفس داشت و سرفههای وحشتناکی
میکرد .تا زنگ بزنیم اورژانس برسد،
تمام کرد؛ ظــرف  ۱۰دقیقه .حاال با
این که پزشــک اورژانس گفته که او
مشکوک به کرونا بوده است اما تست
نگرفتند و در گواهی فوت ،علت مرگ
را ایست قلبی نوشتند».
ایــن روایــت «صــادق» ،یکــی از
شهروندان تهرانی است که خانوادهاش
داغدار شــدهاند امــا فرصــت برای
سوگواری ندارند .آنها هراسانند که
مبادا خودشان هم به دلیل ارتباط با
مادر همسرش ،ناقل ویروس و مبتال
به کرونا باشند.
آنها اما عالوه بر اندوه از دست دادن
مادر همســرش ،مشکالت تازهای در
این فقدان دارند« :وقتی گواهی فوت
صادر شد ،برادر همسرم خواهش کرد
مطمئن شوند اگر مادرشان بر اثر کرونا
فوت شده است ،مطابق پروتکل اعالم
شده دفن شود .اما گفتند تست برای
زندهها اســت و او ایست قلبی کرده
اســت .گفتند اگر خودتان در بهشت
زهرا قبر دارید ،فقط دو نفر از خانواده
بدون حضور دیگــران بروند پیکر را
تحویل بگیرند و دفن کنند و اگر هم
ندارید ،بروید تهیه کنید و وقتی آماده
شد ،بیایید برای تحویل پیکر».

شهروندان آمریکایی برای فرار
از بازداشت یا جنگیدن به کانادا
پناهندهمیشوند.
به گزارش هفته به نقل از پایگاه
اینترنتی یو.اس.ای تودی ،تعداد
کم اما رو به رشدی از مردم
آمریکا به دنبال پناهندگی در
کانادا هستند .به گزارش آژانس
خدمات مرزی کانادا ،تعداد
شهروندان آمریکایی که به دنبال
پناهندگی در کانادا هستند ،در
سالهای  2۰1۵و  2۰1۶بیش از
به برادر
تناو و
وقتــی
صــادق
1۸7
گویــداز ۸۰
برابرمیشده و
دو
اند،
ه
رفت
پیکر
تحویل
برای
همسرش
تن رسیده است؛ البته درخواست
گوشیهای موبایلهایشان توسط دو
بیشتر آنها رد شده است.
نفر ضبط شده و فرم تعهدی به آنها
«گفتندفراراصالاز
کنند:خاطر
امضاها به
برخیکهاز آن
دادهاند
وگرنهبه
دیگر
برخی
و
زندان
به
رفتناشــارهای به کرونا بکنیم
نباید
برای
جنگیدن
سرپیچی از
خاطر
دهند .موبایلها را هم
جنــازه را نمی
درسپاری
مراســم خا
آمریکا،که از
گرفتند
اقامتک
کانادا
خواستار
سال
سه
همســرم
پدر
نگیریم.
فیلم
هستند .حال و پس از روی کار
جدیدقبر دوطبقه
دولتبود و یک
فوت شده
قبل
آمریکا،
آمدن
در بهشــت زهــرا داشــتند .گفتند
وکالی مهاجرت برآورد
میبریم همانجا دفن میکنیم .دفن
آمریکایی
کردهاند که
شهروندانزهرا با لباس
ماموران بهشــت
را هم
دونالد
ترس
مخصوص از
بیشتری
دولتمثل یک
دادند .اما
انجــام
شمالی
مرزهای
سوی
ترامپ
کند ،او را
فــوت می
که بهعادی
آدمی
گفتند تاو ۷۲ساعت
فرارکردند.
دفن
خواهان
فقط کرد
خواهند
نرویم!»
بعد سر
خواهند بود.
خاککانادا
اقامت در
ادارهحاکمیت به
شــهروند،
بهبربــاور
مهاجرت
اساساینگزارش
جــای این کــه بحــران را مدیریت
و پناهندگی مرزی کانادا ،اگرچه
کند ،با اینکارها بیشــتر به آن دامن
مهاجران
کردنروی
کانادا بر
آمار فوتیهای
درهای«مخفی
میزند:
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یک درصد است.
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آمریکایی بزرگسال خبر دارم که
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تامین اجتماعی نمیتواند
حقوق بازنشستگان را پرداخت کند
دولت  ۲۵۰هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است و
از پرداخت آن سر باز میزند .رئیس کانون بازنشستگان و مستمریبگیران
میگوید :اگر دولت بدهیاش را پرداخت نکند ،تامین اجتماعی پولی برای
پرداخت حقوق بازنشستگان ندارد.

رادیو زمانه -بدهــی دولت به تامین
اجتماعی سال به سال بیشتر میشود و
دولت حتی حاضر نیست به تعهداتش
در قانون بودجه برای پرداخت بخشی
از بدهی به این ســازمان عمل کند.
این وضعیت تامین اجتماعی را برای
پرداخت اندک حقوق بازنشستگان با
مشکل روبرو کرده است.
علــی دهقانکیــا ،رئیــس «کانون
بازنشستگان و مســتمریبگیران»،
شنبه  ۱۷اسفند به «اعتماد آنالین»
گفــت :ســازمان تامیــن اجتماعی
بــدون پول چگونــه میتواند حقوق
بازنشستگان را پرداخت کند؟
به گفتــه او دولت  ۲۵۰هزار میلیارد
تومان به سازمان بدهکار است.
دولــت اما تــا به حال ایــن رقم را
نپذیرفتــه و طلب تامین اجتماعی را
حدود  ۱۸۰هزار میلیارد تومان اعالم
کرده است .با این حال حاضر نیست
حتی بخشی از این رقم را هم بپردازد.
در قانون بودجه  ۹۷دولت به پرداخت
 ۵۰هزار میلیــارد تومان از مطالبات
سازمان تامین اجتماعی مکلف شد.
اما به گفته دهقانکیا؛ این مبلغ را هم
نپرداخته است.
امســال نیز در قانــون بودجه که با
حکــم حکومتــی علــی خامنهای،
رهبر جمهوری اسالمی ،مستقیم از
کمیسیون تلفیق به شورای نگهبان

ارجاع شد ،پرداخت  ۵۰هزار میلیارد
تومان از مطالبــات تامین اجتماعی
پیشبینی شده است .بخشی از این
مبلغ اما همانند گذشته از محل تهاتر
داراییهای دولت پرداخت خواهد شد.
تامین خوراک پتروشــیمی و انرژی
با «قیمت ترجیحــی» برای مصرف
جاری کلیه واحدهای تولیدی تامین
اجتماعی ،واگذاری ســهام دولتی و
همینطور خانههای سازمانی از دیگر
راهکارهــای دولت بــرای پرداخت
مطالبات ســازمان تامین اجتماعی
است .بر این اساس دولت قرار نیست
پولی به ســازمان تامیــن اجتماعی
پرداخت کند ،آنهم در شــرایطی که
به گفته دهقانکیا ،ســازمان تامین
اجتماعی نمیتواند نفس بکشد.
ســازمان تامین اجتماعــی ایران در
یکسال گذشــته برای تامین بخشی
از منابع جاری به اســتقراض از نظام
بانکی روی آورده اســت .اردیبهشت
امســال رقم بدهی تامین اجتماعی
به نظام بانکی  ۴۰هزار میلیارد تومان
اعالم شده بود.
دولت ســازمان تامین اجتماعی را به
واگذاری اموالش برای تامین بخشی
از هزینههای جاری مکلف کرده است.
موضوعی که با مخالفت تشکلهای
کارگری وابســته به دولت هم روبرو
شده است.

وخیمتر شدن شرایط زندگی کارگران روزمزد تحت تاثیر بحران کرونا

سفره کارگران خالیتر از همیشه است

در حالی کــه بحران کرونــا بر کل
جهان سایه افکنده است ،مردم ایران
شرایط به مراتب سختتری را سپری
میکنند .ضعف مدیریت و بیکفایتی
حاکمان باعث شده تا به جای کنترل
و حل مشــکل ،ویــروس خطرناک
کرونا با ســرعت بیشتری در سراسر
ایران گسترش یابد .شرایط نابسامان
اقتصادی نیز مزید بر علت شــده تا
کارگران در این روزها ،شــرایط اسف
باری را ســپری کننــد .در حالی که
دولت تنها به وعده بسنده میکند و
قانون کار نیــز حمایتی از آنها ندارد،
کارگران شــب عید کابــوسواری را
سپری میکنند.
اما موضوعی که طــی روزهای اخیر
بیــش از پیش نگران کننده اســت،
اخراج و تعدیل کارگران شرکتها و
بنگاههای اقتصادی است .بسیاری از
کارگران ،خصوصــا کارگران روزمزد،
طــی روزهای اخیر اخراج شــدهاند.
اکثر کارفرمایان به دلیل شــرایط بد
اقتصادی و رکود ناشــی از گسترش
ویروس کرونا ،تصمیــم به تعدیل و
اخراج نیروی انســانی خود گرفتهاند.
برخــاف قوانیــن کار در برخــی
کشورهای پیشرفته ،کارفرما در ایران
به راحتی میتواند طی یک روز حکم
اخراج یا تعلیــق کارگر را صادر کند.
این درحالی اســت که وزارت کار و
دولت مدعی هستند که قانون کار از
کارگران حمایت میکند .اما واقعیت
ماجرا این نیست .برای مثال شرکت
علی بابا ،با انتشار بیانهای مدعی شد

پس از شیوع ویروس کرونا و لغو بیش
از  ۸۰درصد سفرها ،ناچار است ۱۸۲
نفــر از کارمندان خود را تعدیل کند.
اگرچــه در این بیانیــه توضیح داده
نشــده چرا در ابتدای سال که سود
بیشتری تولید شد ،پاداش بیشتری
به کارکنان پرداخت نشد .اما بالفاصله
در زمان مواجهه با بحران ،نیروی کار
انســانی باید هزینه ضرر را بپردازد.
سود و ثروت در دوران بهرهمندی در
جیب کارفرما میرود اما فشار و فقر را
کارگران تحمل میکنند.
در همین رابطه مهســا مطهر ،دبیر
کانون انجمنهــای صنفی کارگری
راهنمایــان گردشــگری گفــت« :
بســیاری از راهنمایان گردشــگری،
کارگر روزمــزد هســتند و اگر کار
نباشــد ،درآمدی هم ندارند .بنابراین
کاهــش تعداد مســافرتهای مردم

به دستور سپاه پاسداران،
آمار کل مبتالیان و تلفات کرونا دیگر به روسای بیمارستانها هم اعالم نمیشود
یک منبع آگاه به «ایرانوایر» میگوید:
«تا دو روز پیش روسای بیمارستانها
میتوانستند هنگام اعالم آمار مبتالیان
به ویروس کرونا و تلفات ناشی از آن
به بیمارستان امام خمینی ،از آمار کل
مبتالیان و تلفات ســوال کنند .ولی
از روز دوشــنبه در پاسخ به آنها هم
گفته شده است اجازه اعالم آمار کل
را نداریم و فقط شما آمار بیمارستان
خودتان را بدهید.».
به گفته این منبع آگاه ،تا روز دوشنبه
 ۱۹اسفند  ۱۳۹۸پیش روسای سایر
بیمارستانها وقتی آمار مبتالیان در
بیمارستانخودشانرااعالممیکردند،
از آمار مابقی بیمارســتانهای تهران
هم میپرسیدند« :مسوول جمعآوری
آمار هــم ارقامی را که تا آن لحظه از
بیمارستانهای دیگر اعالم شده بودند،
جمع و یک رقمی را اعالم میکرد».
اعــداد و ارقامــی کــه به روســای
بیمارستانها اعالم میشده ،به گفته
این منبع آگاه ،تفاوت فاحشی با آمار

رسمی که وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشــکی روزانه به رسانهها
اعالم میکند ،داشتهاند.
یک پزشک متخصص عفونی ضمن
تایید این خبر ،به «ایرانوایر» میگوید
دلیل عدم ارایه آمار ،دستور اطالعات
سپاه پاسداران انقالب اسالمی است:
«اطالعات سپاه به شدت کادر درمان
و وزارت بهداشــت را برای ارایه آمار،
تحت فشار قرار داده است .میخواهند
بگویند همه چیز تحت کنترل است
در حالی که واقعــا هیچ چیز تحت
کنترل نیست».
صحت آمار رســمی با انتشار آمار از

ســوی مقامها و خبرنگاران محلی و
پیامهای مختلف از ســوی پرستاران
و پزشکان مراکز درمانی در شهرهای
مختلف در شبکههای اجتماعی ،مورد
تردید جدی بسیاری قرار گرفته است.
مسوول اطالع رسانی وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی آمارهای ارایه
شــده از سوی سایر منابع را نادرست
میخواند و میگوید این افسانهبافیها
مبدا ناشناس دارند و از بیرون مرزها
هدایت میشوند.
در چند روز گذشته ،مقامهای کشور،
مســووالن محلی و خبرنگارانی که
دربــاره ویروس کرونا بــه اظهار نظر
پرداخته بودنــد ،اظهــارات خود را
تکذیب کردهاند .روز یکشــنبه ۱۸
اسفند« ،باشــگاه خبرنگاران جوان»
گزارش کرده بود که «محمدحسین
قربانی» ،نماینــده تاماالختیار وزارت
بهداشت در رشت در جلسه فوقالعاده
همان رو ِز «کمیســیون بهداشــت،
محیط زیســت و خدمات شهری»
شورای اســامی رشت ،مرگ بالغ بر
 ۲۰۰نفــر به دلیل ابتــا به بیماری

«کووید  »۱۹را اعالم کرده است .اما
تنها ســاعتی بعد ،قربانی این خبر را
تکذیب و اعالم کرد تمامی این ۲۰۰
نفر بر اثر ابتال به کرونا فوت نکردهاند.
«مصطفی فقیهــی» ،صاحب امتیاز
ســایت «انتخاب» روز دوشنبه ۱۹
اسفند در حســاب توییترش نوشت:
«تعداد فوتی مشکوک به کرونا نزدیک
به دو هزار نفر در کشور است .بیش از
 ۱۳۰نفر تنها دیروز در تهران و گیالن
فوت کردهاند .آقای نمکی بیش از این
نمک بر زخم مردم نپاش».
او هم ساعاتی پس از انتشار این آمار،
توییت خود را پاک کرد و در توضیحی
نوشــت« :از توییت من سوء برداشت
شــد .تاکید من بر آمار مشکوک به
کرونا بــود که میتواند آنفلوانزا یا هر
بیماری دیگری باشد .به همین دلیل
توییت قبلی را پاک کردم».
یک منبع آگاه به «ایرانوایر» میگوید:
«فشــار اطالعات سپاه روی پزشکان
و کادر درمانــی وحتی مســووالن و
خبرنگاران برای اطالعرسانی در مورد
کرونا به شدت باال است».
در چند روز گذشته خبرهایی بر تحت
فشــار قرار گرفتن خبرنگاران برای
انتشــار خبرهای مربوط به ویروس
کرونا منتشر شــد .به گفته پزشکی
که در یکی از بیمارستانهای قرنطینه
کار میکنــد ،افــرادی از اطالعــات
سپاه در واحد حراست بیمارستانها
مســتقر شــدهاند و به طــور مرتب
پرسنل را بازخواست میکنند« :هر
آماری که در شبکههای اجتماعی از
ســوی کادر درمانی یک بیمارستان
منتشر میشــود ،هر چند اگر با نام

مســتعار باشد اما پرسنل به حراست
احضار میشــوند و مورد تهدید قرار
میگیرند».
پزشــکی که با «ایرانوایر» صحبت
کــرده اســت ،میگویــد« :اینهــا
میگویند فقط آمار رسمی ما درست
است و مابقی آمار جعلی هستند .در
حالی که ما میبینیم آدمها چهطور با
عالیم کرونا میآیند و جان میدهند».
به گفته این پزشــک ،تا روز گذشته
بــه آنها گفته بودنــد در جواز دفن
بیمارانی که قرنطینه هستند اما جواب
آزمایش کرونــای آنها هنوز نیامده
است ،از ذکر علت مرگ به دلیل ابتال
به کرونا یا آنفلوانزا خودداری و عبارت
«مشکل حاد تنفسی» را ذکر کنید.
او کــه در یکــی از مراکــز درمانی
شهرســتان کار میکنــد ،میگوید:
«ما خیلی وقت اســت که درمان را با
عالیم بالینی شروع کردهایم .فرستادن
تست کرونا و آمدن جواب آن از مرکز
شهرســتان ،حداقل  ۱۲ساعت طول
میکشید .اوایل طرف میرفت و وقتی
برمیگشــت ،چند نفر دیگر را مبتال
کرده بود ».به گفته وی ،بیمارانی که
پیش از آمدن جواب تست کرونا فوت
میکردند ،در فهرست قربانیان کرونا و
یا مبتالیان قرار نمیگرفتند« :جواب
تست این افراد حتی به پزشک معالج
هم داده نمیشــد .برای همین افراد
به شکل عادی مراسم تدفین برگزار
میکردند».قربانیان کرونا باید به روش
خاصــی در قبرهــای عمیق و آهک
پاشی شده توســط افرادی که لباس
مخصوص بر تن دارند ،دفنشوند تا از
انتشار ویروس جلوگیری شود.

طی چند مــاه اخیر موجب شــده
که معیشــت بســیاری از همکاران
من با مشکل مواجه شــود .ما بیمه
بازنشستگی تامین اجتماعی نداریم.
از گذشته مشکالت بیمهای راهنمایان
گردشگری وجود داشته است؛ به این
علت که کارفرمایان متعدد داریم و در
دفتر حضور نداریم .همین امر موجب
میشود که بحث احراز به اشتغال از
سوی تامین اجتماعی سخت باشد و
ما راهنمایان گردشــگری مدرکی بر
حضورمان در تور و محل کارگاه خود
نتوانیم ارائه کنیم .بیمه باید پیگیری
حضور کارگر در کارگاه را ارائه دهد اما
این پیگیری به علت خاصیت شغلی
ما که همیشه در سفر هستیم ،محال
است .از سوی دیگر ما به نوعی کارگر
فصلی نیز به حساب میآییم ،زیرا در
فصول پرفروش مثل عید ،تور خارجی
و داخلی افزایش مییابد و بعد از عید
مجددا بیکار میشویم».
مشــکالت کارگران روزمزد تنها به
صنف گردشــگری محدود نمیشود.
شــرایط آنها در ســایر اصنــاف نیز
اسفناک است .کارگران روزمزد بیمه
نیســتند و هزینه زندگی خود را به
صورت روزانه تامین میکنند .ترس
از شــیوع کرونا باعث شده تا مردم از
به کارگیری این افراد خودداری کنند.
فراموش نکنیم روزهای آخر اسفند هر
ســال ،یا به اصطالح شب عید ،برای
کارگران فصلی همیشه غنیمت است.
اما وضعیت به شکلی است که شرایط
زندگی برای همه ،خصوصا کارگران
روزمزد به شــدت سخت شده است.
برای یک کارگر روزمزد ،گذراندن یک
روز بدون کار ،مانند مصیبت اســت.
تصور کنید کسی که روزانه حداکثر
بین  ۵۰تا  ۸۰هزارتومان درآمد دارد،
با وجود گرانیهای لجام گســیخته،
چطور میتواند چنــد روزی را بدون
درآمــد ســپری کند؟ عــدم درآمد
روزانه برای ایــن افراد ،به معنای آن
است که آنها باید شبعید را فقیرانه
ســپری کنند .آیا دولتی که در برابر
شــکلگیری ســندیکاها می ایستد
و قوانین کار را به ســود کارفرمایان
تفسیر میکند و تمامی شرکتها و
کارخانههای بزرگ کشور را با خودی
سازی در دستان منتسبان به حکومت
سپرده ،این روزها حاضر به پاسخگویی
است؟
دستفروشانی که در متروهای تهران
با فــروش برخــی اقالم بــه گذران
زندگی میپردازند ،امروز در مواجهه با
بیکفایتی دولتی که حاضر به قرنطینه
قم نشد ،باید شبها را گرسنه سپری
کنند .مــردم به دلیــل اینکه مبادا
محصوالت آنها آلوده به ویروس کرونا
باشد ،از این افراد خرید نمیکنند.

مشکالت معیشتی ناشی از کرونا بر
کل اشتغال کشور سایه افکنده است.
در برخــی از کارخانهها ،کارفرمایان
بــه دور از در نظــر گرفتن خطرات
جانــی ،کارگران را برای کار بیشــتر
در شیفتهای متناوب به کار دعوت
کردهاند .این موضوع زمانی بیشــتر
به چشــم می آید که بدانیم همین
کارخانهها تا چنــد ماه پیش ،حاضر
به پرداخت حقــوق معوقه کارگران
خود نبودند ،اما به یکباره و در شرایط
بحرانی ،تصمیم به ادامه کار گرفتهاند.
الزم به ذکر است ،با توجه به کمبود
امکانات ضدعفونی کننده در کشور،
کارفرمایان توان تجهیز محیط کار به
حداقل نیازهای بهداشتی را ندارند.
البتــه چیزی که بیشــتر جلب نظر
میکنــد ،تعطیلی مجلس شــورای
اسالمی ،جلســه مجلس خبرگان و
تعویق دیدارهــای آیتاهلل خامنهای
در شــرایط فعلی است .در حالی که
حاکمان خود را از خطر دور میکنند،
کارگران و مردم عــادی باید هزینه
گردش اقتصاد کشور را با جان خویش
بپردازند.
با این اوصاف ،توقــع اینکه مردم در
خانه بمانند و برای کار بیرون نیایند،
شاید زیادهخواهی باشد .اما اگر دولت
مسئولیت بیشتری بر عهده میگرفت
و با توجه به اینکه خودش بزرگترین
کارفرمای کشور است و منبع اصلی
پول کشور را در اختیار دارد ،حمایت
ویــژهای را بــرای کارگــران در نظر
میگرفت ،شــاید توقع خانه نشینی
قابل پذیرش بود.
اخیرا  ۵۳۷نفر از چهرههای دانشگاهی
در نامهای به حسن روحانی خواهان
توجــه دولت بــه کارگــران روزمزد
شدند .آنها خاطرنشان کردند که در
این شــرایط وخیم «فقر ،تنگدستی
و محرومیت در کشــور ،با گسترش
روزافــزون کرونــا« ،معنای بســیار
آزاردهندهتری» پیدا کرده است ...در
این شــرایط« ،نان و جان کسانی که
هیچ تقصیری در ایجاد این وضعیت
پرخطر ندارند» ،به شکل جدی تهدید
میشود».
در این نامه پیشنهاد شده تا دولت فورا
نسبت به توزیع بستههای معیشتی
ویــژه و اقدامات فوری حمایتی برای
دهکهــای پایین جامعه ،اقدام کند.
به هــر روی ،نبایــد فراموش کنیم
که قوانیــن کار و ضعف مدیریت در
ساختار تصمیم گیری کشور ،دالیل
اصلی شــرایط بحرانــی فعلی برای
کارگران اســت و بدون تغییر در این
مــوارد ،نمیتوان به بهبود شــرایط
امیدوار بود.
امیر سلطان زاده

(ایندیپندنتفارسی)
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بحران کرونا در ایران پس از گذشت
یک ماه به گفته برخی مقامات وزارت
بهداشــت به میدان جنــگ تبدیل
شده اســت .فراگیر شدن بیماری در
سراسر کشور در آستانه سال نو ،فشار
اقتصادی و روانی روی مردم را افزایش
داده و بسیاری همچنان دولت و نظام
را به سو مدیریت متهم میکنند .این
در حالی است که کرونا همچنان در
جهان در حال پیشروی است و برخی
از کشــورهای صنعتی در غرب را نیز
درگیر ساخته است.
در میان گســترش موج منفی اخبار
ویــروس کرونا در ایــران ،اما برخی
شــواهد نشــان از تغییر و اصالحات
ســاختاری در کشــور در آیندهای
نزدیک دارد .به بــاور برخی ناظران،
کرونا بسیاری از دعواهای سیاسی را
به حاشیه برده و بسیاری از باورهای
مذهبی را سســت کرده است و این
امر می تواند نقطهای برای شروع یک
تحول در ایران باشد.
بسیاری از مقامات مسئول جمهوری
اســامی خواســتار تعطیلی مراسم
مذهبی ،نمازهای جمعه و جماعت تا
پایان این بحران شدهاند و از آن سوی
مرزها نیز رهبران و فعاالن اپوزیسیون
خواهان نگاه ملی بــه بحران و کنار
گذاشتن دعواهای سیاسی و عقیدتی
هستند.
کرونــا ،پایــان یــک پنهانکاری
سیستماتیک

پنهان کردن شیوع بیماری کرونا در
کشور پیش از راهپیمایی  ۲۲بهمن،
یکی دیگر از سلسله پنهان کاری های
سیســتمایتک در جمهوری اسالمی
است که برخی فعاالن سیاسی بدان
اعتراض کرده انــد .ابوالفضل قدیانی
فعال سیاســی مخالــف جمهوری
اسالمی اخیرا با انتشار بیانیهای نظام
را متهم کرد که بــه خاطر برگزاری
راهپیمایــی و انتخابات این مســئله
مهم را از مردم مخفی کرد و این امر
باعث شیوع بیشتر بیماری شد« .اگر
کســی موضوع ابتالء فرد یا افرادی را
به ویروس کرونا مطرح میکرد ،بهطور
رسمی آن را تکذیب میکردند برای
این که راهپیمایی  ۲۲بهمن به نفع
استبداد را برگزار کنند و هم انتخابات
نمایش فرمایشــی دوم اسفند انجام
شود ».اخیرا ویدیوی یک مداح بیت
رهبری نیز منتشر شده که گفته است
خامنهای پیش از  ۲۲بهمن از شیوع
این بیماری در کشــور مطلع شده و
بدین خاطر از نزدیکی به مداحان بیت
پرهیز میکرده است.
اما شواهد دیگری نشان می دهد که
ویروس کرونا در حــال از بین بردن
ســازوکار پنهانــکاری در جمهوری
اســامی اســت .هر چند که به باور
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کرونا،
ویروسی برای
اصالح ساختار نظام
در میان گسترش موج منفی اخبار ویروس کرونا در ایران ،اما برخی شواهد نشان از تغییر و اصالحات
ساختاری در کشور در آیندهای نزدیک دارد .به باور برخی ناظران ،کرونا بسیاری از دعواهای سیاسی را
به حاشیه برده و بسیاری از باورهای مذهبی را سست کرده است و این امر می تواند نقطهای برای شروع
یک تحول در ایران باشد.
بســیاری آمار ارائه شــده از بیماران
مبتال به کرونا هنوز با واقعیت فاصله
دارد؛ امــا نظام هم نتوانســته اخبار
مربوط به این ویــروس را به دلخواه
خــود مدیریت کند .از ســوی دیگر
پنهانکاریهای پیشین باعث شد که
اعتماد مردم به دولت نیز در این زمینه
به حداقل برسد.
با این وجود شــیوع این بیماری در
سطح کشــور ،دست مقامات رسمی
بهداشــتی کشــور را برای مقابله با
نهادهایی که با اتکا به جایگاه مذهبی
از اجرای دستورات سرپیچی میکردند
قــدری بازتر کرده و آنان توانســتند
علیرغم مخالفتها و کارشکنیها از
برگزاری مراسم نماز جمعه و جماعات
جلوگیری و همچنین محدودیتهایی
را برای بازدید از اماکن مذهبی برقرار
کنند .امری که هر چند موقت است
اما میتواند تبعــات درازمدتی برای
متولیان امور مذهبی که ســالها از
طریق نذورات و شفاخانههای مذهبی
معیشت می کنند؛ داشته باشد.
چالش طــب اســامی و ضربه به
باورهای مذهبی

یکی دیگر از تبعات شــیوع ویروس
کرونا ،چالش طرفداران طب اسالمی
با علم پزشــکی بود .شیوع بیماری
کرونا در ایران تقریبا با مراسم کتاب
سوزی «آیت اهلل تبریزیان» مصادف
شــد .فردی که با  ۲۰۲هزار عضو در
کانال تلگرامی خویش به ترویج طب
اســامی و فروش داروهای ســنتی
مشغول است و اخیرا پویشی با عنوان
«داروی امام کاظــم» به راه انداخته

است و قصد دارد این دارو را در برخی
مناطق کشــور رایگان توزیع کند« .
حاج قاســم جان خود را فدای اسالم
و ایــران و ملت کرد و ما از مال خود
در راه خدا برای ملت .مرکز ســبک
زندگی اسالمی استان گلستان قصد
دارد جهت جلوگیری سودجویانی که
از این بحبوحه و سردرگمی برخی از
مردم سوء استفاده کرده و داروی طب
اسالمی امام کاظم را با قیمت باال در
استان گلستان عرضه میکنند تعداد
زیادی داروی امــام کاظم رایگان در
استان گلستان توزیع کند».
یکی از موضوعاتی که به وهن بیشتر
باورهای طب اســامی در نزد افکار
عمومی منجر شــد ،نسخه تبریزیان
برای درمان این ویروس با گل بنفشه
بود که حتی در برخی نشریات اروپایی
نیز بازتاب داشــت .در کنار آن لیس
زدن حــرم و این باور که حرم امامان
شیعه عاری از هر گونه بیماری است
نیز با برخورد قضایی و امنیتی روبرو
گردید .گسترش این بیماری از قم به
سراسر کشور نیز یکی دیگر از عواملی
بود کــه ظواهر و باورهــای افراطی
مذهبی را زیر سوال برد .باورهایی که
به اعتقاد منتقدان دینی امروزه نقش
اساسی در سیاست گذاری های کالن
جمهوری اسالمی دارد.
اپوزیسیون و رویکرد نو به تحوالت
ایران

کرونا نه تنها تاثیرات عمیقی بر باور
ایرانیان داخل کشــور داشــته ،بلکه
باورهای ایرانیان خارج از مرزها را نیز
متاثر از خویش کرده اســت .نگاهی

هشدار دبیرکل خانه پرستار:
تا دیر نشده پرستاران را دریابید
رادیو زمانه -شیوع ویروس کرونا (کووید )۱۹-در ایران ،مشکل کمبود کادر
پرستاری در بیمارستانها را برجستهتر کرده و بر نارضایتی پرستاران نسبت
به شرایط کارشان افزوده است .وزارت بهداشت از افزایش حقوق حداقلی
پرستاران شرکتی و تبدیل قرارداد آنها به قرارداد دائمی خودداری کرده
و در صدد اســت پرستاران جدیدی را با قراردادهای  ۸۹روزه به کار گیرد.
پرستاران شــرکتی که قرارداد آنها آخر اسفند به پایان میرسد تصمیم
دارند در یک اقدام دســتهجمعی از تمدید قرارداد خود خودداری کنند .تا
کنون عدهای از پرستاران بهویژه در استان گیالن حاضر به تمدید قرادادشان
نشدهاند .دبیرکل خانه پرستار به مسئوالن هشدار داده که تا دیر نشده به
مطالبات پرســتاران پاسخ گویند .در غیر اینصورت او پیشبینی کرده که
ریزش پرستاران که از پیش آغاز شده ،به شدت افزایش خواهد یافت.
پرستاران شاغل که بیش از سایر کادر درمان با بیماران مبتال و یا مشکوک
به ابتال به ویروس کرونا در ارتباطند و وســایل بهداشتی کافی در اختیار
ندارند ،به طور جدی در معرض خطرند .تاکنون حداقل پنج پرستار جان
خود را از دست دادهاند و دهها پرستار به ویروس کرونا مبتال شدهاند.
به تازگی حقوق کارکنان دولت  ۵۰درصد افزایش یافته است .این افزایش
شامل کارکنان وزارت بهداشت نیز میشود ،اما برای پرستاران شرکتی که
 ۲۰درصد کادر پرستاری را تشکیل میدهند افزایشی در نظر گرفته نشده
است .به گفتهی دبیرکل خانه پرستار اگر حقوق پرستاران شرکتی افزایش
نیابد ،ریزش پرســتاران به شدت افزایش پیدا میکند« :قطعا پرستاران با
حقوق دو میلیون تومانی در این شرایط سخت حاضر به تمدید قراردادشان
نخواهند بود».

درســت از ذاتِ این بحران ،دســت
پرسنل
یاری به یکدیگر و به ویژه به
ِ
ازخودگذشتهای بدهیم که در سطوح
کشــوری و ملی در تالشی پیگیرند.
چالش کرونا ،چالشی است بیولوژیکی
ِ
و ملی ،نه سیاسی و عقیدتی».
ایــن پیام را امروز اگــر در کنار پیام
محمد خاتمی رییس جمهور پیشین
بگذاریم از نظر محتوایی بار یکسانی
دارد .خاتمی نیز در پیامی در مقابل
کادر بهداشــتی و درمانی کشور سر
تعظیم فرود آورد و خواستار همکاری
همگانی با آنان شــد « .به صراحت
بگویم که بــا بحرانی بــزرگ روبرو
هستیم که در همه عرصههای اقتصاد،
امنیت ،سیاست ،کسب و کار و حتی
روابط بینالملل و سایر جهات زندگی
اثر و تاثیر دارد و این همه ایجاب می
کند که فرماندهی و ســازماندهی
در باالترین ســطح مدیریت و تدبیر
صورت گیرد و همه دستگاهها درگیر
امر شــوند و همــگان از جمله همه
ملت به یاری سربازان دلیر بهداشت
و درمان کشور بیایند و تمامی امکانات
و تسهیالت برای برخورد با این بلیه و
مبارزه با آن فراهم آید».
کرونا و ورود به عصر رنسانس

امروز متنی دست به دست می چرخد
که یادآور تاثیر طاعون بر رنســانس
در اروپا و پایان دوره تســلط باورهای
خرافی مذهب بر این قاره است .برخی
میگویند شاید کرونا نیز بتواند چنین
تاثیری بر ایران بگذارد و زمینه ســاز
تاسیس یک نظام سکوالر مردمی در
ایران شود.
بســیاری تالقی بسته شــدن اماکن
عزاداری و مراسم روضه خوانی و ماتم
سرایی و در عوض بیرون آمدن تصاویر
شادی و رقص پرستارانی که در جنگ
مقــدم با کرونــا هســتند؛ از درون
قرنطینهها و در شرایطی که بسیاری
از مردم دل نگران سالمت و یا سوگوار
از دست دادن عزیزان خویش هستند؛
به فال نیک گرفته و روزهای خوبی را
پــس از غلبه بر کرونا پیشبینی می
کنند .کســانی که نه تنها به اعتراف
ســازمان بهداشــت جهانی موجب
پیشرفت فوق العاده در مبارزه با این
بیماری بوده اند؛ بلکه تالش می کنند
تا روحیه مــردم را برای مقابله با آن
افزایش دهند.
کســی چه می داند؛ شــاید با رفتن
کرونا ،جشن ملی برپا شود و همچون
که ابوالفضل قدیانی در بیانیه خویش
گفته خامنــهای نیز دســت از این
«قدرت جهنمی» بردارد ،کنار برود و
رفراندوم تغییر نظام جمهوری اسالمی
برگزار شــده و یک نظــام جمهوری
دمکراتیک سکوالر بر سر کار آید.
محمدرضا سرداری (زیتون)

خدمات مهاجرتی مونﻻیت

خدمات حسابداری،
حسابرسی و ماﻟیاتی
Faranak Khademi, CPA

فرانﮏ خادمی

به مواضع و گزارشهای منتشر شده
از ســوی برخی فعاالن اپوزیســیون
نشــان میدهد که کرونا توانســته
ادبیات و فعالیتهای سیاســی را به
فعالیتهــای ملی و انساندوســتانه
سوق دهد .پخش ویدیوهایی از سوی
سلبریتیهای اپوزیسیون بیش از آن
که جنبه نقد حکومت داشته باشد بر
ضرورت کمکرسانی و آگاهیبخشی

به مردم برای محافظــت از خویش
تمرکز دارد.
رصد رسانههای پر مخاطب اپوزیسیون
نیز بر این امر اشاره دارد .انتشار اخباری
از ضدعفونی خودجوش اماکن عمومی
از ســوی مــردم و همچنین احداث
بیمارســتانهای صحرایی و بازتاب
هشدارها و اظهارات مقامات بهداشتی
و درمانی نشان میدهد که این روزها
رسانههای اپوزیسیون ،در جایگاه یک
رسانه ملی قرار گرفته اند.
از سوی دیگر مواضع اخیر رضا پهلوی
یکی از مخالفان برجســته جمهوری
اســامی که همواره خواستار تغییر
نظام بــوده قابل توجه اســت .رضا
پهلوی در تازهترین بیانیه خویش از
همه خواســته تا دعواهای سیاسی و
عقیدتی را کنار بگذارند و کنار کسانی
باشند که در سطح کشور برای نجات
مردم تالش می کنند «.هممیهنانم،
چالش امروز سیاسی نیست؛ بهداشتی
ِ
جان خردســاالن ،سالمندان،
است.
ِ
فرزندان ماست که
پدران و مادران و
ِ
جنس
در خطر اســت .این بحران ،از
ِ
بحرانی است که در جنگ با آن روبرو
بودیم و فراتر از سالیق و درگیریها
مسائل
و دشمنیهای سیاسی است.
ِ
سیاسی را که بیشــمار و به اندازهی
کافی خردکننده هم هســتند ،باید
برای رفع و دفع هر چه ســریعت ِر این
بحران کنار گذاشــت .تکرار میکنم:
ِ
ســامت یــک ملت در خطر
جان و
است .از ماست و با ماست که با فهمی
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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 داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎى ﻣﻌﺘﺒﺮ ﮐﺎﻧﺎدا
* ﻣﻬﺎﺟﺮت از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧدى ،سﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارى ،ﮐﺎرآﻓﺮﯾنﻰ و ﻧﯿﺮوﻫﺎى ﻣﺘﺨﺼﺺ ﮐﺎر
* ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى ﻣﻬﺎﺟﺮت اسﺘﺎنﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎﻧﺎدا از ﺟﻤﻠﻪ اسﺘﺎن ﮐﺒﮏ
* درﺧﻮاسﺖ ﺷﻬﺮوﻧدى ﮐﺎﻧﺎدا و ﺗﻤدﯾد اﻗﺎﻣﺖ
* دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺷﻤﺎ در دادﮔﺎهﻫﺎى ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﺗﺠدﯾدﻧﻈﺮ

عﻀو رسمی انجمن حسابداران خبره بریتیش کلمبیا

* کلیه امور خدمات حسابداری
* ماﻟیات اشﺨاص و شرکتها
* خدمات حسابداری حقوق و دستمﺰد
* مشاوره امور ماﻟیاتی

. Accounting & Bookkepping
. Taxation
. Payroll Services
. Consulting

faranakcpa@shaw.ca

Tel: 778-772-2886

مدیر مسﺌول:

رﺿا شاهپوری

مشاور رسمی مهاجرت

تهران021-8280-2634 :
ونکوور604-700-5634 :
کاﻟﮕری403-200-8122 :

info@moonlightimmigration.com
facebook.com/moonlightimmigration
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نقدی بر یک دستگاه استداللی بیمار،

پاسخی به نوشته اکبر گنجی
درباره شیوع کرونا

اگر به درستی به جمهوری اسالمی اعتماد ندارید،
دستکم خود و دیگران را قتل عام نکنید

علیکشتگر
اگر وظیفه روزنامهنگار جستجو و کشف حقیقت و اطالعرسانی است ،آقای گنجی باید نشان دهد کدام
فرد یا افراد مشــخصی به جای تالش در کشف حقیقت به قلب حقیقت روی آوردهاند و در کجا گزارش و
اخبار مثال جعلی منتشر کردهاند؟ وگرنه انداختن گناه بحرانها و مشکالت ایران به گردن دشمنان خارجی
و روزنامهنگاران مزدور کاری اســت که خامنهای و ایادی او بهتــر از آقای گنجی از پس آن برآمدهاند و
رسانههای طالب شفافیت را یکسره «پایگاه دشمن» خواندهاند و یک شبه همه را توقیف کردهاند! اما همه
میدانند مشــکالت و بحرانها منشاء داخلی دارند و ریشه همه بدبختیها در استبداد دینی سرکوبگر،
پنهانکار و ناکارآست.
در سالهای اخیر شبکههای اجتماعی و رسانههای فارسی
زبان خارجی عرصه را بر پنهانــکاری و دروغگویی اربابان
اســتبداد دینی ایران روز به روز تنگتر کردهاند .اگر اینها
نبودند جمهوری اســامی به همین حد از اطالعرســانی
محدود و قطرهچکانی نیز تن نمــیداد چنانکه هنوز هم
هیچیک از مســئوالن حاضر نشــده آمــار جانباختگان
اعتراضات آبانماه را اعالم کند.
درباره قصه غمانگیز ورود و اشاعه کرونا در ایران اکنون دیگر
همه میدانیم که نگرش امنیتی ،پنهانکار و دروغگو نقش
تعیینکنندهای در تبدیل ایران به دومین قربانی این بیماری
پس از چین ایفا کرده است.
در شناســاندن این اپیدمــی و راهکارهای مهار آن پس از
نقش خستگی ناپذیر پرســتاران و پزشکان فداکار که در
خط نخستین جبهه مبارزه با این اپیدمی شبانهروز فعالاند،
بیتردید باید به نقش آگاهیدهنده شــبکههای اجتماعی
داخلی و رسانههای فارسیزبان خارجی ارج گذاشت که هر
یک به فراخور تــوان خود در انعکاس اخبار و گزارشهای
مربوط به انتشار بیماری و چگونگی رعایت موارد بهداشتی
برای جلوگیری از مبتالشدن به آن در روزهای اخیر سنگ
تمام گذاشتند.
در کشوری که مردمش به رسانههای رسمی دولتی اعتماد
ندارند و اکثرا اخبار و اطالعات را در شبکههای اجتماعی و
ی زبان خارجی جستجو میکنند اهمیت
رسانههای فارس 
کار این رسانهها انکارناپذیر است.
ورود این بیماری از راه پروازهای هرروزه خط هوایی ماهان
(وابســته به سپاه) به چین و اشــاعه سریع آن که نتیجه
پنهانکاریهای نخستین حکومت بود امروز به برکت همین
شبکهها و رسانهها بر همگان روشن شده است.
با انتشار ویدئوی سخنان آقای نریمان پناهی (مداح معروف)
حاال تقریبا همه میدانند در نیمه بهمن امسال و در مراسم
جشن هر ساله در حضور رهبری ،مداحان حق نزدیک شدن
به رهبر و بوسیدن دست او را نداشتهاند و سران جمهوری
اســامی به خوبی از اشاعه بیماری در قم و تهران و برخی
نقاط دیگر آگاهی داشتهاند ،اما نگاه امنیتی سیاسی آنان که
برگزاری تجمعات سالگرد  ۲۲بهمن و پس از آن کشاندن
عدهای از مردم به پای صندوقهای رای را برتر از بهداشت و
سالمت جامعه در اشاعه سریع و غافلگیرکننده این بیماری
نقش انکارناپذیر داشته است.
ایــن نگرش آن هم در حکومتی به شــدت ناکارآ ،موجب
آسیبپذیری اکثریت تهیدست جامعه در برابر این اپیدمی
شده است .چرا که تهیدستان ،کارگران و همه آنانی که برای
ادامه معیشت خود و خانوادههایشان به کار روزانه متکیاند
نمیتوانمد بدون کمکهای دولتی ،خود را در منازلشان
قرنطینهکنند.
حتی یکی از نمایندگان کنونی مجلس (محمد رضا نجفی،
نماینده تهران) با ابراز نگرانی از بحرانی شدن شیوع کرونا
در نامهای سرگشاده به رئیسجمهور از عدم قرنطینه مراکز
آلوده مینویسد:
«اصــرار بر عادی نمایی وضعیت بحرانی ،فرصت کنترل و
مهار بحران را بیش از پیش به هدر میدهد،حکم قاطعانه به
قرنطینه تهران ،اصفهان  ،البرز ،قم و گیالن امری ضروری
است که باید در اسرع وقت و بی کم و کاست اجرا گردد».
در چنیــن هنگامهای از ضرورت شــفافیت و قاطعیت در
برابر اپیدمی کروناویروس ،یادداشت اهانتآمیز آقای اکبر
گنجی به روزنامهنگاران ایرانی رسانههای خارج از کشور که
به خاطر بازتاب گسترده اخبار و گزارشهای بیماری کرونا
در ایران مورد ســرزنش قرار گرفتهاند برای من که زمانی
فکر میکردم آقای گنجی را میشناســم بهتآور و سوال
برانگیز است.
او در این یادداشــت ،روزنامهنگاران رسانههای خارجی را
کارمنــدان قلم به مزد اســراییل ،بریتانیا ،آمریکا ،آلمان و
عربســتان قلمداد کرده و مدعی شده است که همه آنان

به دستور دولتهای دست راستی برای فروپاشی ایران کار
میکنند!
او البته نه به پنهانکاری و ندانمکاریهای جمهوری اسالمی
در مسأله اشاعه کرونا کاری دارد و نه هیچ دلیلی که نشان
دهد این رســانهها اخبــار و گزارشهای جعلی و دروغین
منعکس میکننــد ارائه داده و صرفا به خاطر وابســتگی
اینگونه رسانههای فارسیزبان به کشورهای آمریکا ،بریتانیا،
آلمان و عربستان ،به روزنامهنگاران مشغول به کار در آنها
تهمت زده است.
شــباهت ادبیات هتاک و غیرمنطقی ایــن نامه در متهم
کردن روزنامهنگاران ،به منطق کیهان شریعتمداری ،آن هم
از جانب کســی که زمانی خود از قربانیان همین منطق و
مورد حمایت رسانههای خارجی فارسیزبان بوده و حتی
شهرت و امنیت آن زمان خود را مدیون همین رسانههاست
تاسفآور است.
میتوان نمونههایی از نظائر همین یادداشت گنجی را نسبت
به رسانههای فارسیزبان خارجی و حتی نسبت به شخص
اکبر گنجی در آرشیو کیهان به وفور یافت.
آقای گنجی در یک نوشته یکطرفه و سراسر توهین و تهمت
همه رسانه های فارسی زبان و همه کارمندان آنها را مورد
توهین و تهمت قــرار داده و متهم به هراس افکنی کرده
است .کل نوشته او یک استناد دارد که آن هم بیشتر شبیه
قصه های تخیلی ماموران امنیتی ایران است :چندی پیش،
رئیس «زورو  » Zorroگفت :سریع
محمد بن ســلمان به
ِ
بــه نقل از «منابع معتبر ما» اعالم کنید که در ایران ۵۰۰
نفــر تاکنون در اثر کرونا جان باخته اند« .زورو» به محض
دریافــت فرمان ،دســتور را در تلویزیون عملی کرد .چون
تلویزیون مال بن سلمان است و «منبع معتبر» هم کسی
جز خو ِد بن سلمان نبود .بن سلمان قب ً
ال به طور علنی اعالم
کرده بود که «ما جنگ را به داخل ایران می کشانیم».
فرض بگیریم شــدت ضدیت معدودی از مفسران سیاسی
بعضی از شبکه های فارسی زبان با عملکرد حاکمان ایران
باعث مقداری اغراق هم شده باشد آیا این امر را میتوان به
کل مفسران و کل برنامه های همه شبکه های فارسی زبان
تعمیم دارد و باالتر اینکه آن را به دســتورات پشت صحنه
اربابان خارجی منتســب کرد؟ فرض بگیریم که بعضی از
کشورهای دیگر هم در رابطه با ویروس کرونا عدم شفافیت
داشــته اند (به مقایسه میزان آن با عدم شفافیت حاکمان
ایران هم کار نداریم) و فرض بگیریم رسانه های فارسی زبان
به این نوع عدم شفافیت ها هم نپرداخته باشند آیا این آنها
را تبدیل به سیاه نما و مزدور خارجی میکند؟
ظاهرا آقای گنجی و عــده ای خاص معتقدند هرکس در
خارج از کشــور می خواهد یک جمله به حاکمان ایران و
سیاستهای ضد ملی داخلی و خارجی آنها انتقاد کند ابتدا
باید نقدش را نسبت به حاکمان همه کشورهای دیگر و به
خصوص حاکمان آمریکا با شــداد و غالظ بگوید و بعد از
ادای این شهادتین حق نقد حاکمان ایران را دارد واال دنبال
کلنگی کردن ایران است و یا حقوق بگیر قدرتهای جهانی!
آقای گنجی به کجا چنین شــتابان؟ چرا استثناء را جای
قاعــده می گذارید و پاورقــی را جای متن؟ در رابطه با نه
تنها ویروس کرونا بلکه در باره بسیاری از معضالت کشور
حداکثر چیزی که منتقدان خارج از کشور می توانند و باید
بکنند این اســت که وقتی جوالدوزی به حاکمان ضدملی
ایران می زنند سوزنی هم به وضعیت ناعادالنه جهانی بزنند.
نه بیشــتر .ظاهرا در ذهن و ضمیــر عده ای که در خوش
بینانه ترین حالت می توان گفت تعادلشــان را از دســت
داده اند جای ســوزن و جوالدوز عوض شده است .مسئله
کرونا و دیگر بحران های خظرناکی که مردم ایران را تهدید
می کند مهم تر از آن اســت که جوگیر احساسات مشوق
معدود افراد متعلق به اردوگاه چپ سنتی و بعضی تشویق
های مشکوک واقع شویم و یا از هول حلیم مورد توجه قرار
گرفتن به مواضعی بیفتیم که بازی در زمین مستبدان ایران

گفتار و رفتار رهبران جمهوری اســامی در  ۴۱سال
گذشــته به گونه ای بوده که اعتماد به رژیم سیاسی
روز به روز کاهش یافته است .کتمان حقیقت و دروغ
گویی یکی از دالیل زوال تدریجی اعتماد بوده اســت.
فقیهــان به رهبری آیت اهلل خمینی و آیت اهلل خامنه
«حق ویژهِ» فقیهان تبدیل کردند
ای حکومت را بــه
ِ
و از ســرکوب و خشــونت نیز برای دوام این تبعیض
نهادینه استفاده بسیار کردند(گذار غیر خشونت آمیز
از «جمهوری اســامی» به یک «جمهوری ســکوالر
ملتزم به دموکراســی و حقوق بشر و عدالت به مثابه
رفع تبعیض های قومی و دینی و جنسی و طبقاتی»
اعتماد آفرین است).
در این وضعیت ،صرفِ راســتگویی و شفافیت ،اعتماد
آور نیست .فرض کنید حکومت صادقانه و شفاف اعالم
کند« :ما یک نظام دیکتاتوری هستیم که مخالفان را
سرکوب و شکنجه می کنیم ».این صداقت و راستگویی
اعتماد آفرین نیســت .راســتگویی و شفافیت باید با
اقدامات بســیار دیگری همراه شــود تا اعتماد آفرین
گردد .راســتگویی شــرط الزم اعتماد است ،نه شرط
کافی آن.
آخرین مــور ِد کتمان و عدم شــفافیت ،تعداد دقیق
مبتالیــان به ویــروس کرونا و تعداد جــان باختگان
مبتالیان بــه این ویروس اســت.اکثریت باالی مردم
به آمارهای رســمی اعتماد نمی کنند .پنهان کاری
همیشگی موجب شده تا مردم نه تنها به آمارها اعتماد
نکنند ،بلکه اعالم خطر رژیم را هم جدی نگیرند و به
فرامین پزشکی درست راه های کاهش ابتالی به کرونا
نیز توجه چندانی نکنند.
وضعیت بســیاری از شــهرها بحرانی اســت .تمامی
ویروس کرونا ،وضعیت اضطراری
کشــورهایِ گرفتا ِر
ِ
اعالم کرده ،مدارس و دانشــگاه ها را تعطیل کرده و
قرنطینه برقرار ســاخته اند ۶۵ .میلیون نفر در جهان
قرنطینه شــده و  ۳۰۰میلیون کودک هم از مدرسه
محروم شــده اند .یک چهارم مــردم ایتالیا قرنطینه
شده اند .در کشورهای مختلف مردم به خوبی مقررات
وضعیت اضطراری را رعایت مــی کنند ،اما در ایران،
بســیاری از مردم هیچ توجهی بــه این امر نکرده و از
تعطیالتِ بلند مدتِ ضروریِ برای خانه نشینی و خود
قرنطینه ســازی ،برای سفر به شــهرهای بحران زده
(کرونا زده) استفاده می کنند.
شهروندانی که دست به این نوع اقدامات می زنند ،چند
کار انجام میدهند:
الف -خود را در معــرض ابتالی قطعی ویروس کرونا
قرار می دهند.
است .بگذریم از برخی افرادی که با «اپوزیسیون اپوزیسیون
شدن» دنبال منافعی هستند که جای بحثش اینجا نیست.
بر خالف ادعای گنجی همه رسانههای مورد سرزنش او در
مورد اپیدمی کرونا به وظایف حرفهای خود عمل کردهاند
به طوری که گنجی نتوانسته یک مورد مستند و مستدل،
دروغ و جعل به آنها نسبت دهد ،شاید به همین علت هم
هست که میگوید چرا این رسانهها به کروناویروس در ایران
پرداختهاند و نه ترکیه اردوغان که بیش از ایران اشاعه این
ویروس را پنهان کرده است .معنای این سخن آن است که
وقتی دیگر کشورها هم شفافیت ندارند ،شما چرا علیه عدم
شفافیت در ایران بسیج شدهاید؟
نه حتی اگر اســتثنایی بتوان نشان داد دال بر نفی قاعده
عمومی اســت و نه مغرض بودن دولتهای بیگانه نسبت
به ایران محل نزاع است؛ این دولتها هر یک به فکر منافع
ملی و یا مصالح سیاســی خویشاند و هر کس دچار توهم
نباشد غیر از این هم از آنان انتظار ندارد چه راست باشند
و چه چپ!
این را هم نمیتوان منکر شد که همه روزنامهنگاران لزوما در

ب -بیمــاری را بــا خود حمل کرده و به شــهرهای
مختلفی که شــیوع کمی داشته برده و عده بسیاری
را بیمار می سازند.
پ -اگر زنده بمانند ،در زمان بازگشت از سفر ،بیماری
را با خود به شهر محل اقامتشــان آورده و دیگران را
بیمار میسازند.
بدین ترتیــب ،اینها به جان خود و دیگران رحم نمی
کنند .و این چیزی جز قتل و جنایت نیست .در این جا
با مسأله ای اخالقی و حقوقی روبرو هستیم.
اول -ممکن است فردی قصد خودکشی داشته باشد
حق خود بداند که خود را در معرض ویروس
و ایــن را ِ
کرونا قرار دهد.
دوم -آیا همان فرد حق دارد همسر و فرزندان و دیگر
اعضــای خانواده خود را هم در معــرض این بیماری
ُکشنده و مرگ قرار دهد؟
سوم -آیا همان فرد حق دارد دیگر هموطنان خود را به
این ویروس ُکشنده مبتال سازد؟
این «خودزنی» و خودویرانگری است و دیگر نمی توان
رژیم سیاســی را مســئول آن قلمداد کرد .جمهوری
اسالمی مسئول بی کفایتی ها و کلیه کارهای نادرستی
اســت که انجام داده و می دهد .اما مردم نیز مسئول
رفتارهای خودشان هستند.
مبتالسازی آگاهانه خود ،خودکشی است .مبتالسازی
آگاهانه دیگران ،قتل و جنایت است .با این تفاوت که در
دیگر جنایات ،قاتالن محاکمه و مجازات می شوند ،اما
در این مورد محاکمه و مجازاتی در کار نبوده و نیست.
اگر افراد  -با استدالل اخالقی کانت -به خدا و آخرتی
باور داشته باشند ،باید بدانند که در این مورد مسئول
و پاســخگو خواهند بود .اگر هم به خدا و آخرتی باور
نداشــته باشــند ،وجدان اخالقی آنان چگونه ُکشتن
آگاهانه زنان و مردان سالخورده را توجیه می کند؟
روشنفکری ما همیشه در تقابل با دولت به عنوان رژیم
سیاسی «قهرمان» شده است .انتقاد از فرهنگ و رفتار
مردم ،قهرمان ساز نیست.
ویروس کرونا شــخصیت و رفتارهای همه ما را آشکار
ساخت .تعداد بیشماری ایثارگرانه جان خود را فدای
دیگران کردند ،اما تعداد بیشماری نیز با نادیده گرفتن
برنامه هایی که ســازمان بهداشت جهانی برای مقابله
بــا این ویروس ضروری می داند ،جان همه را به خطر
انداختند.
اگر به جان خود رحــم نمی کنید ،به جان خانواده و
هموطنان خودتان رحم کنید.
اکبر گنجی (سایت گویا)
چارچوب وجدان و گوهر روزنامهنگاری نمیمانند و هستند
کسانی که به عمد یا سهو دچار کژروی میشوند ،اما عموم
رســانهها و روزنامهنگاران شاغل در آن را کارمندان قلم به
مزد دولتهای دســت راستی معرفی کردن ،هیچ معنایی
جز دچار شــدن به منطق و نگاه بیمارگونه امثال حسین
شریعتمداری ندارد.
اگر وظیفــه روزنامهنگار جســتجو و کشــف حقیقت و
اطالعرسانی اســت ،آقای گنجی باید نشــان دهد کدام
فرد یا افراد مشــخصی به جای تالش در کشــف حقیقت
به قلب حقیقت روی آوردهانــد و در کجا گزارش و اخبار
مثال جعلی منتشر کردهاند؟ وگرنه انداختن گناه بحرانها و
مشکالت ایران به گردن دشمنان خارجی و روزنامهنگاران
مزدور کاری اســت که خامنهای و ایــادی او بهتر از آقای
گنجی از پس آن برآمدهاند و رسانههای طالب شفافیت را
یکسره «پایگاه دشمن» خواندهاند و یک شبه همه را توقیف
کردهاند! اما همه میدانند مشکالت و بحرانها منشاء داخلی
دارند و ریشه همه بدبختیها در استبداد دینی سرکوبگر،
پنهانکار و ناکارآست.
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ایران پسا انتخابات و پسا کرونا
نگاهی به رسانههای
اوضاع را
زبان کشورهای غربی
آیا سپاه کنترلفارسی

به دست خواهد گرفت؟

مجیدمحمدی

بهرهبرداری ســپاه و بسیج از شرایط کنونی برای نابودکردن نقش اجرایی
دولت ،که یکی از دو نهاد نیمه انتخابی در ایران اســت ،پیغام واضحی را
سیاسی و نابودی
هر چه بیشتر
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بلند و کوتاه مدتی را علیه برخی از منتقدان و مخالفان رسانهها که با عشق و عالقه کار میکنند نیست؛ در مورد
جمهوری اسالمی و هنرمندان منتشر کرد .بر اساس این تصمیمگیران و سیاستگذاران است.
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سعید
اسالمی)،
انقالب
مجاهدین
سازمان
اعضای
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امور مساجد که با حکم علی خامنهای
گذشته ،نشانههایی از تاثیرات سیاسی منتشر میکنند .در یک نمونه فردی
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رسانهها به
مواردبهدر کار
کنی،میاز
مهدوی
اینمهدی
مدیریت
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مساجد
مسوول
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توهین به خمینی و خامنهای ،توهین به مقدسات ،و اقدام از برخی از آنها رسمادر ایران
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روزنامه
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مقایسهاست .سدشکن سانسور است تمایز ایجاد کنند و بدین علت
نظاوبسایت “تقاطع” (که مخاطب کمتری
ماه،
ثانویدرتعطیل
شنوی ندارند.
دارد)اگر
هستند ،اما
دخیل
مختلف
کابینه
اعضای
تعدادی از
دولترانیز
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پیش
نیز
به کرونا مبتال شدهاند ،اما با اینحال،
البته مانع از
کرده است و وبسایتها و
قرنطینه
اسالمینیزکهندارد.
جمهوریکردن را
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گذشــته با تعطیل
ودر هفته
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الیحه
داد
دستور
اسالمی،
جمهوری
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اسلوین که از
نویسی به
ســپاه
باربارانظامی
خانمیهای
ماجراجوی
آخرینها (مثل بیبیسی حقالزحمه یادداشتمگر
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توازن
هماناگر
باشد
سرکوب
اصلی
نیروی
فرهنگی،
نهادهای
کشتی
نفتکش ،از
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جملهبرخی از
ندارند؛ اما
مطلب
نوشتن
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سیاست
در
فارسی
سی
بی
بی
البته
توان این را داشــته باشــد که مراکز
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به
شهروندی
و
شغل
محدود
دعوت بسیار
سیاهازو با
فهرست
درست
سلیمانی توسط ارتش آمریکا به دو
پزشکی
جامعه
و
درمان
و
بهداشــت
این
کنترل
ایران
در
که
حالیست
در
در برای
هایی
تدریج بیبهنمحیط
از افراد ناهمرنگ تالش میکند با درست کردن ظاهر ،رسانههای فارسیزبان
عراق،
المللــی
پایگابهه نظامی
و پرســتاری ایران به گوش میرسد،

امور نه در دست دولت ،بلکه در دست
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گردهمآوردن ســران سه قوه است و
فیلترهای مشخصی دارند و پیروی از آنها رسانههای
برگزاری جلسه ســران قواست برای
داماناست.
دوربهکرده
خود
فارسیزبان را از ماموریت
رییس
دست
اصلینیز،
همین امر
است.وقتی از چند منبع
ها تا
رسانه
در بسیاری از موارد این
مجلس شده
گویی تکرار
کنند؛
منتشردرنمی
داخلی خبری را نگیرند
نمایشی
شرایطی،
چنین
بنابراین
حکومت
تحت
ای
زنجیره
های
یک خبر در وبسایت
شــدن بیش از پیش نقــش دولت و
میکند.
واگذاریایجاد
سپاه و نهادهای امنیتی وثوق
اداری و اجتماعی به
امــور
سپاه به
مقابله
فرماندهی واحد
رسانههای
عنوان اتاق خبر
تواند در
یکی از اقداماتی که می
تحولیاجتناب
کندکه
ایجاداست
ناپذیر
کرونا ،امری
اندک
فارسیزبان خارج از باکشور
چپازهاآن
اسالمی
جمهوری
رهبر
(غیر از بازآموزی سپاه و
خبرنگاران در باب افسانههای
کرد.
خواهند
استقبال
دربارهء غرب و استعمار و امپریالیسم) ممنوع کردن
ســپاه
وبموافق
نیروهای
ایــنواثنی
آنها از رلهی اخبار در
سایتها و
مقاماتی
تبلیغاتی
نیز بیکار ننشــتهاند .مثال ،اردشیر
روزنامههای داخلی است .استفاده از آنها برای آگاهی
مطهری ،نماینده منتخب گرمسار که
کسب شغل و شهروندی تبدیل شدهاند که در اصل از آنچه در فضای تبلیغاتی جمهوری اسالمی میگذرد
خود از نیروهای انتظامی سرکوبگر
آسودگیطیدردوباب
تنبلی و
آن مشکلی نیست و باید قدر آن را برای روزنامه نگاران مشکلی ندارد اگر به ابزار
دهه
اســامی در
جمهوری
نشوند.
تبدیل
پیست”
ایرانی دانست اگر که ماموریتها فراموش نشود و واقعا اطمینان منبع و “کات واخیر بوده ،روز یکشــنبه در نامهای
هزار شماره
نویسم
روزنامهنگاران و نه خویشاوندان (به ویژه در صدای تا زمانی که این نوشته را می
روحانی،
حدود ۴حسن
خطاب به
سرگشاده
منتشر
را
قضاییه
ی
قوه
احکام
«حمایت» که
روزنامهی
تقویت از
نوشت« :مقابله با این بحران (بحران
بیشرااز پیش
احتماال
شکننده شده،
ایــن حمله
موشــکی کرد.
حمله
هاوجه دوم
موضوع
شوند .این
امریکا) استخدام
هماهنگیهای
کارهای رسانه
یکی از
اوضاعشده است.
کنترلمنتشر
نگارانیترکهاز قبلمیازکنند
چند
نیازمنــد
کرونــا)،
دولت بیش
بار
ه
ب
آمریکا
برای
خاصی
خســارات
میکند .از این جمله است :استخدام روزنامه
نیروهای
اســتانداران
وزارتخانــه و
نسخهو و پیدا
چهار هزار
کشوراز بررسی این
شــاهد از
اسالمیشد .خارج
این امر،
جمهوریخواهد
 ۱۷۶عاجز
متاسفانه سبب
مرگهای
محدویت
نیاورددرولیچارچوب
هنوز
بسیاربه
زحمتو نیاز
البته اســت
انتظامی
نظامــی و
کردنقالعاده
جلســه فو
ســوی،
یک
شرکت
مسافربری
هواپیمای
سرنشین
است که
وزیراز این قبیل
مواردی
عمل میکنند (به محدودیتهای آن نظام عادت
دارد
تبلیغاتیبا تجربه
واقعــی و
فرمانده
کمیسیونرلهییک
توییتر الریجانی و
بهداشت با علی
شد که
جمهوری
دستگاه
اخبار
بیشتری نسبت به
سپاه(به صفحات
بعدهااند
دل بسته
اوکرایننظام
هواپیمایییا بدان
کردهاند)
قاطعیت
و
جــرات
که
کســی
یعنی
آن
در
که
اســت
مجلس
بهداشــت
مورد
را
هواپیما
این
سهوا،
اعتراف
کردآنها رجوع کنید)؛ انتشار اخباری که حتی اسالمی دارد .اگر کوتاهی رسانههای فارسیزبان در حد
یا فیسبوک
داشته
را
واحد
و
متمرکز
گیری
م
تصمی
خواســتهازشده
از علی
حمله موشکی قرار دادهاست.
موردتا بافوق بود میشد از آن گذشت اما یک
الریجانی غفلت
وب سایت های زرد داخلی هر روز منتشر میکنند
جمهوری اسالمی وارد مذاکره باشــد و بتواند نهادها و سازمانها را
رهبر
مثل اخبار کمبود موز ،سلبریتیهای داخلی و نتیجه الگو در ادارهی این رسانهها و روال کار آنها وجود دارد
درخواســت دریافت کمک از هماهنگ کند ،اطالع رسانی متمرکز
روزهای پسا کرونایی ایران چگونه شود و
دیدارهایبودورزشی داخلی؛ یا تقدم بخشیدن به اخبار که مانع از دیدن اینگونه اخبار و گزارش آنها میشود.
خواهد
توســعه ملی را مطرح کند .و واحدی را شــکل دهد و بر اجرای
صندوق
دارند
حق
افراد
ی
همه
رویدادها.
اخبار
برابر
در
مقامات
این درحالیســت کــه احتماال خود تصمیمات ،نظارت مســتمر ،قاطع و
بدیل
رسانه
کارکنان
سوی
از
اخبار
گونه
این
ندیدن
جامعه
کرونــا
صدمات
درتخمیــن
کنند
دربیان
آزادی
غربی از
کشورهای
میاماتوانسته وارد این مذاکره کارآمد داشته باشد ».نامه ای که نشان
استفادهنیز
خود دولت
نیروهاینیست
رسمیپذیرش
زبان قابل
رسانههای
خبری
بخش
ف
تضعی
سختی
ایران،
شده
و
کشیده
مسلح
فارسیکادر
می دهد
اختیار
در
را
خود
منابع
دارند
حق
نیز
غربی
شهروندان
شود و از طریق حکم حکومتی رهبر،
را
آن
چه
ن
آ
اما
اســت.
دردناکی
امر
آنها
گزارش
و
اخبار
گونه
این
دیدن
آنها
ماموریت
چون
پنجم توسعه را که در آن با برنامه وارد انتخابات مجلس یازدهم
برنامه
کسانی که به نظام سرکوب و تروریسم قانون
دارند
دلبستگی
دردنا
صدور مجوز در شد و برای ایران پس از مجلس دهم
است.
کتر میکند ،پیشبینی شرایط مجلس صاحب اختیار
نگذارند.
سر
از
هیوال
این
عبور
از
بعد
سیاسی
دردارد.
برنامه
فراتراماازاین
است ،دورامابزند،
زمینه
این
اینکه بسیاری از کارکنان
کارغفلت،
این
نگرش انتقادی یا دادن پسزمینه در بسیاری از
کشور است.
شروع
مبنی بر
میزان این رسانهها هنوز به همچنین
باالنکرده
بردناست.
های این رسانهها غائب است .را
فکری
خبرهایییانیزمبانی
جمهوری اسالمی
گزارش
ایران
نفتی
اقتصاد
که
شــرایطی
در
بازوی
شهای
دیگر ،بناوبــر
ســوی
بســیجآنکههستند
سازمان تداوم
تحرکاتخواهان
نظام وفادارند و
گزاراین
نظری
انعکاس
خوبی ازبرای
توجیه
روزانه
ویزیت
و
کلیک
سرکوب
پاســداران در
شهری
جلســه
هیچ این
بهدلیل سقوط بیسابقه قیمت نفت ،منتشــر شــده درباره
گذارند یا
سپاهکه آنها می
مطالبی
نیست .نوع
شکی
اخبار وبسایتهای زرد از جیب مالیاتدهنگان غربی
که ناشی از تعطیلی بخش بزرگی از فوق العــاده ،ظاهرا دولــت ناتوان از اعتراضــات و ســازماندهی نیروهای
نمیگذارند موید این موضوع است.
نیست.
اقتصاد چین در اثر شیوع کروناست،
لباسشخصی است ،در زمینه کرونا
اگر رسانههای فارسیزبان خارج کشور میخواهند
منتشر شدهاست .آنگونه که از شواهد
جای خالی
این یک
باشند یا
بیشــتررادر
فعالیتها
آلترناتیویآید،
روابط محفلی و خویشاوندی -موضوع دیگر رسانهی بدیل یا بر م
خویشاوندیودرخروج
های ورود
روابط راه
هم در
است ومنابع،
هم در
شدههم در سیاست
ایراناینقفلپر کنند
استخدام کادر
محفلی و
واقعی
فعالیت
خبری،های
فضای رسان
اصول
مبانی و
فرودگاه نحوه
گزارشگریدر
نداده و احتماال
زمینه رخ
های استخدام ،و همدردرایــن
ایرانیایندر
مسافران
رسانهها هنوز
خبرنگاران
رسانهها است.وبسیاری از
جمهوری اسالمی
تبلیغاتینخواهد داد.
هاینیز روی
ضدهاندباید متفاوت با دستگاهآینده
و
اسراییلی
ضد
امپریالیستی،
کوله بارهای ضدبینالمللی سرگردان شد
بیاموزند»؛از چون
ادبان ادب
«ازهبی
سرمایهداری خود را یدک میکشند و از منابع غربی عمل کنند و در واقع بهر
شرایط
ســپاه و بسیج
برداری
عرفینابود
اجرایی
وجودنقش
کردن
معنایبرای
ترکمنستان،رسانه بهکنونی
ندارد .هر
اش
در ایران امروز
ارمنســتان،
آذربایجان،
ترکیه،
زمانه-
برایرادیو
پیشبرد
خود بهره
جمهوری و چپ
مارکسیستی
عراق،های
دیدگاه
انتخابی
یکی از
دولت ،که
نیمه جلب
نهادبرای
دو که
است
تبلیغاتی
دارد دستگاه
وجود
آنچه
مرزهای مشترک با ایران را
امارات
عمان،
پاکســتان،
کویتجهت.
استو از این
خوبی
نمونهی
افغانســتان،زمانه”
میبرند“ .رادیو
مخابره
واضحی را
اخباراست،
آتش تهیه،درازایران
نیز یاتعلیق
خارجی به ایران
های
ت
شرک
پروازی
برنامه
و
اند
ه
کرد
مســدود
در میان
پیغامشده هم
مهندسی
مخاطب
سایت موضع ضد اسراییلی و ضد امریکایی
این وب
شدن هر چه بیشتر
ه
بست
آن
و
کند
ی
م
کشورها
سایر
به
پرواز
اجازه
هم
داخلی
هواپیمایی
های
ت
شرک
است.
شدهحتی حاضر نیست دیدگاه مقابل را منتشر سازد .مطالب ایدئولوژیک خود استفاده میکند.
دارد و
فضای سیاســی و نابودی جمهوریت
را ندارند.
بیبیسی فارسی از منظر عدم نگرش انتقادی به هاشمی
نظام از بیخ و بن اســت؛ رویایی که
کرده بودند
شهروندان ایرانی که قبل از شیوع کرونا به خارج از ایران سفر
غیبت
اصالح و -و در نهایت دو دهه است که این
رفسنجانی و جناحی که میانهرو میداند مثالزدنی است.
علی خامنهای از  ۱۸تیر  ۱۳۷۸در سر
پول
شدهاهاند.
حاال قصد بازگشت دارند در فرودگاههای بینالمللی سرگردان
دانشگاهیان،
نگاران،
روزنامه
انتقاد
مورد
مدام
رسانه
پرورانده و هر روز قدمهای بیشــتری
و مهلت ویزای آنها هم رو به اتمام است.
ســمت وآنرسانه
اظهارنظرها
رله تولیدات دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسالمی و مخاطبان
اجتماعی)این
های اما ظاهرا
برداشته،
خود (در به
ت مدیره انجمان صنفی دفاتر خدمات مسافرتی
حرمتاهلل رفیعی ،رییس هیا 
تمامیت،تالشی
نشده آنها
دستشنیده
یک بار
بزرگترین مشکل این رسانهها رلهی اخبار داخلی قرار میگیرند
ایراناما حتیبار به
اجرایی
کرونا با
و هوایی ایران سهشنبه  ۲۰اسفند در مصاحبه با خبرگزاری دانشجویان
کارکنان
دهند :بابرای
وضعیت خود
اصالح
انتشارکشوربرای
است .اتفاقاً
شوم
عبور سایه
انجاماحتماال
خواهد شد.
ورودی وعدم
افزوده
تحلیل یا
بدون
«تقریباً
است
قفل شده
خروجی
همهایراههای
هیج گفت:
(ایسنا)
سیاست های
بگذارند؛ در
های
دوره
خود
پروپاگاندای
ایران ،این
بازآموزی از ســر
کرونا
ها
سایت
وب
در
غیابی
حبس
احکام
به
مربوط
خبرو پرواز بینالمللی انجام نمیشــود .پروازهای محدود هواپیمایی جمهوری
توانستهای
خواهدتحقیق
سفارش
تجدیدنظر کنند؛
شان به
جای
هدفمند
شفاف سیاسی
طورانجام
آینده
پروازدرآن هفته
تعلیق شده
ایران نیز به
آخرینآن
عدموانتشار
تازگیهمزمان
داخلی و
اسالمی های
و روزنامه
مستحکم
قدرت
بدهند ورا در
پای سپاه
سازند؛ترو و
منتشر
آنها را
مورد کارشان
انتقادیکهدرقیمت
تهران وکهدوحه دارد
بین
پرواز
یک
قطر
هواپیمایی
فقط
شود.
م
رسانهیهای فارسیزبان خارج کشور نشان میدهد
تحت
نقش این نهاد
تــازه از
جلوهای
خویشاوندی
محفلی و
روابط
که بر اساس
را
کارکنانی
است و جای خالی هم
ناجوانمردانه باال
وحشــتناک و
شــرایط
آنهاآن در
بدون
داخلی میپردازند
کردن اخبار
این رله
بیشتر به
بگذارند.ایران در اداره کشور بخشد.
استخدام شدهاند کنار امر رهبر
ندارد».
توجه به اینکه خبرگزاریهای داخلی سیاستها و
گلناز مهدوی (ایران وایر)
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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 میگویند

حراج نوروزی در شﻌبه جدید
وسایﻞ سفره هفت سین
انواع شیرینیجات عید ،آجیﻞ و تنقﻼت
تهچین ،انواع خورشها
و غﺬاهای ایرانی

نان سنﮕﮏ افرا
حراج ﻟوازم خانﮕی

Tel.: 604-877-0139

ساعات کار :دوشنبه تا شنبه  10صبﺢ تا  8شﺐ ,یکشنبهها  11صبﺢ تا  7شﺐ
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وسایﻞ سفره هفت سین ،ماهی ،سنبﻞ ،سبﺰه و سمنو
آجیﻞ و تنقﻼت درجه یﮏ و تازه

حراج ﻟوازم خانﮕی

انواع گﺰ و سوهان اصفهان

برنﺞ ایرانی رسید
نان سنﮓ  Whole Wheatافرا

شﻠه زرد ،حﻠیﻢ و تهﭼیﻦ مﺨﺼﻮص اﻓرا

انواع خورشهای خانﮕی

حلیم مﺨﺼوص افرا ،داغ و خوشمﺰه
هر شنبه و یکشنبه از ساعت  7صبﺢ

انواعشیرینیجات
مﺤﺼول ایران
و شیرینیجات خانﮕی

نان سنﮕﮏ تازه افرا همه روزه با کیفیت عاﻟی موجود میباشد
شماره  1521ﺧیابان ﭘمﺒرتﻮن در نﻮرت ونﮑﻮور

تﻠﻔﻦ6۰4-98۷-۷454 :

»سﺎﻋﺎت ﮐﺎر :دوﺷنﺒﻪ ﺗﺎ ﺟﻤﻌﻪ  9ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  9ﺷﺐ ،ﺷنﺒﻪ  7ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  9ﺷﺐ ،ﯾﮑﺸنﺒﻪ  7ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  7ﺷﺐ«
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2018 & 2019

 سال تجربه کار در کانادا30 با بیش از

، سرویس حمام2 منﺰل زیبای چهار خوابه با
، اسکورفیت7200  اسکورفیت زیربنا در زمینی به مساحت2262
در یکی از مناطﻖ بسیار زیبای نورت ونکوور

$1,299,000
4640 Highland Boulevard, North Vancouver

#2- 250 E Keith Rd.,
North Vancouver

612-1500 Ostler Crt.,
North Vancouver

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

953 E. 13th St.,
North Vancouver

$439,000

$1,229,000

$1,029,000

$399,000
104-33546 Holland Ave., Abbotsford

$899,000

$1,488,000
322 E. 5th Street, North Vancouver
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MAJID TALEBI
I’m your Realtor,
Welcome Home

www.majidtalebi.com
mt@majidtalebi.com

778-558-8272
، دن/ سوﻻریوم.آپارتمان یﮏ خوابه با یﮏ سرویس حمام
، دارای انباری داخﻞ واحد، بسیار روشن و دﻟباز، اسکورفیت607
، در یکی از نقاط مرکﺰی داون تاون ونکوور،پارکینﮓ سرپوشیده
، ساختمان دارای ساﻟن ورزش،نﺰدیﮏ به کلیه امکانات رفاهی
 نﮕهبانی میباشد،استﺨر سرپوشیده

$588,800
801 1189 Howe Street, Vancouver

10-3595 Salal Drive,
North Vancouver

$999,000

#105-9868 Cameron St.,
Burnaby

$645,000

$379,900
#315-2970 Princess Cr., Coquitlam

#207-1728 Gilmore Ave.,
Burnaby

$668,900

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

$869,000
$387,000
107-2339 Shaughnessy St., Port Coquitlam
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جامعهالمصطفی
«میزبان کرونا»

«تبسم آقا» و هوش مصنوعی طالب
«جامعه المصطفی» بیتردید یکی از مهمترین نهادهای شبهدینی
سیاسی شیعی و مطلوب جمهوری اسالمی است
اسالم
برای بازتولید
ِ
ِ
و از همین رو ،فارغ از تحریم و برجام و منازعات سیاسی و خط فقر و
همه اینها ،ساالنه صدها میلیارد تومان بودجه به آن اختصاص مییابد.
اما این بودجه کالن ،کجا و چگونه خرج میشود؟
اظهارات رئیس دانشگاه علوم پزشکی
و یک عضو شورای شهر تهران ،مبنی
بر ورود ویــروس کرونا بــه ایران از
طریق طالب چینی ،اگرچه شتابزده
از ســوی روحانیون قمنشین تکذیب
شــد ،اما نگاهها را به ســوی یکی از
بودجهخوارترین نهادهای شبهدینی
در جمهوری اســامی روانــه کرد:
«جامعهالمصطفی».
صحبــت بر ســر نهادی در شــهر
مذهبی قم اســت که از سوی دولت
حسن روحانی مورد حمایت جریان
اصالحطلــب ۳۰۰« ،میلیارد تومان»
بودجه بــرای ســال آینــده به آن
اختصاص داده شده است .بنیان اصلی
«جامعــه المصطفی» به نخســتین
ماههای پس از انقالب بازمیگردد که
ابتدا شورایی موسوم به «سرپرستی
طالب غیرایرانی» بــا حضور افرادی
همچون محمد فاضل لنکرانی و علی
مشکینی تشکیل شد.
به مرور زمــان ،روحانیون انقالبی به
نهادسازی بویژه در خصوص حوزههای
علمیه و البته طالب داخلی و خارجی
روی آوردند و دو نهاد «مرکز جهانی
علــوم اســامی» (مخصوص طالب
غیرایرانی ســاکن ایران) و «سازمان
حوزههــا و مدارس علمیــه خارج از
کشور» (مخصوص حوزههای علمیه
خارج از کشور) تشکیل شد.
در خاطرات و مصاحبههای برخی از
روحانیون از جملــه علیرضا اعرافی،
رئیس پیشــین «جامعه المصطفی»
آمده که تداخل وظایف این دو نهاد،
به مشکالتی انجامید و از این رو ،سال
 ۱۳۸۷با فرمان علی خامنهای این دو
نهاد در یکدیگر ادغام شــدند و بدین
ترتیب «جامعة المصطفی العالمیة»
تأسیس شد.
در رقابت تنگاتنگ چاپلوســی برای
رهبر جمهــوری اســامی ،تاکنون
روایتهــای متعددی دربــاره نحوه
انتخاب نام این نهاد شبهدینی منتشر
شده اســت .از جمله ،رئیس شورای
سیاستگذاری حوزه علمیه خواهران
میگوید که «پس از برگزاری جلسات
مختلف در دفتر رهبری» ســرانجام
وقتی نام «جامعه المصطفی» مطرح
شد« ،ایشان تبسمی بر لب نشاندند»
و «رضایــت خویش را اعالم کردند».
از آن «تبســم آقا» تا امروز ،هر ساله
صدها میلیــارد تومان از پول و ثروت
مملکت خرج طلبههایــی از اوگاندا،
بورکینافاسو ،ساحل عاج ،اندونزی و
غیره همراه با خانوادههایشان میشود.
«جامعه المصطفی» یکی از نهادهای
زیر نظر شــخص رهبــر جمهوری
اسالمی اســت به طوری که رئیس
آن اگرچه توسط هیئت امنا انتخاب
میشــود اما با تأیید علی خامنهای
رســمیت مییابد .درباره اهمیت این
نهاد شبهمذهبی برای علی خامنهای،
همین بس که در بسیاری از مراسمها
و نشســتهای «جامعه المصطفی»
شماری از نزدیکترین افراد به رهبر
جمهوری اسالمی (از جمله محسن
قمی ،معــاون روابط بینالملل بیت؛

محمد محمــدی گلپایگانی ،رئیس
دفتر و البته غالمعلی حداد عادل ،پدر
عروس خامنــهای) به عنوان مدعو یا
سخنران حضور مییابند و «پیام آقا»
را قرائت میکنند.
بعد از تأســیس «جامعه المصطفی»
علیرضا اعرافی با حکم علی خامنهای
به ریاســت آن منصوب شد و تا آبان
 ۱۳۹۷در این سمت بود و از آن زمان
تاکنون علی عباسی بر صندلی ریاست
آن تکیه زده است.
«جامعه المصطفــی» بیتردید یکی
از مهمترین نهادهای شبهدینی برای
سیاســی شیعی و
بازتولید اســا ِم
ِ
مطلوب جمهوری اسالمی است و از
همین رو ،فــارغ از تحریم و برجام و
منازعات سیاســی و خط فقر و همه
اینها ،ســاالنه صدها میلیارد تومان
بودجه به آن اختصــاص مییابد .اما
این بودجه کالن ،کجا و چگونه خرج
میشود؟
آنگونه که در ســایت خود «جامعه
المصطفی» آمده ،این نهاد «انبوهی
از طــاب از سراســر گیتــی» را با

هدف «ترویج اســام ناب محمدی»
تحت پوشــش خود قرار داده است و
روز به روز شعبهها و مراکز متعددی
را در کشــورهای مختلف تأســیس
میکند.رئیس هیئت امنای «جامعه
المصطفی» در آبان ماه سال گذشته
از تأســیس و فعالیت حوزه علمیه و
مؤسسه آموزشــی در بیش از ۱۰۰
کشور مختلف خبر داد.
اغلب مسئوالن «جامعه المصطفی»
به بهانه سرکشــی به مراکز مختلف
در سایر کشــورها ،با چمدانی بسته
همیشه آماده سفر هستند؛ آنچنانکه
رئیس کنونــی «جامعه المصطفی»،
پیشــتر مســئول بخش اروپای این
نهاد بوده و رئیس ســابق آن نیز در
بیشتر مصاحبههایش به سفری اشاره
میکند یا خاطرهای میگوید« :قبل
از تأســیس جامعــة المصطفی هم
سفرهای خارجی داشــتم اما بعد از
تأسیس ،سفرهای خارجی به یکی از
کارهای اصلی بنده و دوستان تبدیل

شد».
بخش زیادی از بودجه ،تســهیالت و
امکانات نیز برای همســر و فرزندان
طالب «جامعــه المصطفــی» چه
در داخــل و چه در خــارج از ایران
صرف میشــود به طوری که اساساً
بخــش جداگانــهای به نــام «مرکز
امور طــاب و خانوادهها» در داخل
«جامعه المصطفی» تأســیس شده
است .طلبهها خوابگاه ،آپارتمان و یا
حتی ودیعه مسکن دریافت میکنند
و بســیاری خدمــات دیگر همچون
کمک هزینه سفر ،وام قرضالحسنه،
مســاعدتهای ازدواج و برخــی
دورههای آموزشــی و کاربردی برای
همســر و فرزندانشــان نیز به آنها
اختصاص مییابد.
در حال حاضــر ،طلبههایی از ۱۳۰
کشور اغلب همراه با همسر و فرزند ،با
پول مردم ایران تحت پوشش «جامعه
المصطفی» قرار دارند و به گفته رئیس
پیشین آن ،در «بیش از شصت کشور

صدها موسســه و مرکــز» راهاندازی
شده اســت« :همین قدر بگویم که
دامنه تشکیالت جامعة المصطفی از
منچستر و نیویورک تا مادگاسکار و
کاستاریکا امتداد یافته است».
دی ماه سال  ۱۳۹۵از قول «مسئول
مؤسســه آموزشی جامعه المصطفی
در پاریس» اعالم شد که «از  ۲سال
پیش» و «در بهترین نقطه پاریس»
مؤسسهای تأسیس شــده است .به
گفته حســین امامی ،این مؤسســه
« ۲۷هزار متر مربع و  ۴طبقه» است.
پاریس یکی از گرانترین شــهرهای
اروپا به شمار میرود و تأسیس چنین
مؤسسهای قطعاً با هزینه سرسامآوری
صورت گرفته است.
رئیس کنونــی «جامعه المصطفی»
نیــز میگوید کــه «بیــش از ۵۰۰
مرکز تابعه و پیوسته» تحت کنترل
این نهاد تبلیغی جمهوری اســامی
قرار دارد .آذرماه ســال گذشــته هم
یک مقام مسئول از حضور «بیش از

تعلل قوه قضاییه در اعطای مرخصی به زندانیان سیاسی و عقیدتی
ایران وایر -پس از گذشت  ۲۰روز از
اعالم رسمی شیوع ویروس کرونا در
کشــور و درخواستهای فراوان برای
اعطــای مرخصی به زندانیان ،این بار
نوبت به گزارشــگر ویژه سازمان ملل
در امور حقوق بشــر ایران رسید تا از
مقامات جمهوری اسالمی بخواهد به
دلیل شیوع این بیماری بهطور موقت
همه زندانیان آزاد شوند.
«جاویــد رحمــان» ،در تاریــخ ۲۰
اسفندماه با اظهار اینکه ایران همچنان
زندانیان سیاسی و عقیدتی را در زندان
نگهداشته ،آن را واقعیتی «تاسفآور و
آزاردهنده» نامید .آقــای رحمان با
اشاره به اینکه بخشی از زندانیان ایران،
شامل زندانیان دوتابعیتی و خارجی
هستند گفت« :اگر تاکنون به ویروس
کرونا مبتال نشده باشند .همچنان با
این خطر در زندان مواجه هستند».
دولت ایران نهتنها در قبال ســامت
زندانیــان خــود ،بلکه نســبت به
دولتهای دیگری که شهروندانشان در
ایران در بازداشت هستند نیز موظف
به پاسخگویی است .بااینحال ،روند
دادن مرخصــی به زندانیان به دالیل
نامشخصی بسیار کند انجام میگیرد
و هنوز بسیاری از زندانیان سیاسی و
عقیدتی ،مذهبی در زندانهای ایران
به سر میبرند.
یک زندانی زنــدان اوین که از هفته
گذشته به مرخصی آمده است درباره
وضعیــت این زندان پس از شــیوع
ویروس کرونــا بــه ایرانوایر گفت:
«پس از اعالم شیوع ویروس زندانیان
از خانوادههایشــان خواستند که به
مالقات آنها نیایند و خودشــان هم
به سالن مالقات نمیرفتند .این تنها
کاری بــود که از عهده زندانیان برای

انســیه دائمی خواهر آتنا دائمی در توییتر خود در اعتراض به ادعای
سازمان زندانهای ایران نوشت« :از آن هفتاد هزار نفري كه قوه قضاييه
اعالم كرده حتي هفت نفر هم از بند زنان زندان اوین نبودند»

کنترل بیماری و جلوگیری از ورودش
به زندان میتوانستند بکنند اما سازمان
زندانها و قوه قضاییه متاسفانه نهتنها
دادن مرخصیها را به تعویق میاندازد
بلکه حتی اعزا م زندانیان به خارج از
زندان را هم در این مدت قطع نکرده
اســت .مرتب زندانیان برای بازپرسی
و یــا دادگاه به خارج از محیط زندان
اعزام میشوند که این به معنای خطر
ابتالی زندانی به کرونا و ورود ویروس
به داخل زندان است».
«انسیه دائمی» ،خواهر «آتنا دائمی»
فعــال مدنی که در بنــد زنان زندان
اوین به سر میبرد در توییتر خود در
اعتراض به ادعای سازمان زندانهای
ایران نوشت« :از آن هفتادهزارنفری
كه قــوه قضاییه اعالم كــرده حتی
هفت نفــر هم از بند نســوان زندان
اوین نبــودن ،حتی كســانی رو كه
اسمهاشون توی لیست مرخصی بوده
هم امروز گفتن اشتباه شده و دوباره
دادســتان باید بررسی كند ،وضعیت
قرمز و شرایط بحرانی در اینجا هیچ
معنی نمیده».
تاکنون تنها تعداد اندکی از زندانیان

سیاســی ازجمله «شــهناز اکملی،
محمود بهشــتی لنگرودی از فعاالن
صنفی معلمان ،نــدا ناجی از فعاالن
کارگری ،عبدالرضا کوهپایه از فعاالن
محیطزیســت و دو روزنامهنــگار به
نامهای مســعود کاظمی و هنگامه
شــهیدی» به دلیل شــیوع کرونا به
مرخصی آمدهاند.
زندانی زندان اویــن که در مرخصی
به ســر میبرد با تاکید بر اینکه تنها
«انــدرزگاه چهار» ایــن زندان ازنظر
بهداشــتی وضعیت مناســبی دارد
بــه ایرانوایر گفــت« :در این زندان
که بهشــت زندانهای ایران نامیده
میشــود فقط اندرزگاه چهار دارای
وضعیت بهداشتی مناسب است آنهم
به دلیل اینکه تمام زندانیان اقتصادی،
محکومان و متهمان دادگاههای ویژه
اقتصادی در آنجا نگهداری میشوند.
آنها پول دارند بنابراین خرج تمیزی و
لوازم بهداشتی زندان میکنند .در این
اندرزگاه صابون و ژل ضدعفونیکننده
نیز بهانــدازه کافی وجــود دارد .این
اندرزگاه روزی سه بار تمیز میشود.
اندرزگاه چهار در میان زندانیان به بند

گربههای اشــرافی معروف است؛ اما
بندهای دیگر شانس چنین امتیازی
را ندارند».
ه گفته زندانی ســابق زندان اوین ،اما
اندرزگاه هشت و اندرزگاه «زیر یک»
که زیر قرنطینه زندان قرار دارد ،ازنظر
بهداشتی و امکانات در وضعیت بدی
به ســر میبرد .او اندرزگاه هشت را
«تبعیدگاه زندان اویــن» مینامند:
«من مدتی در اندرزگاه هشت بودم.
ساس رویت راه میرود ،غیر از ساس،
عنکبوت و سوسک و حشرات بسیاری
وجود دارد .این بند بسیار کثیف است.
نظافت در این بند فاجعه است .چند
اتاق کوچک با راهروهای باریک دارد،
درواقع این بخش زنــدان اوین قبال
بخــش اداری بود .در زمان الجوردی
ایــن بخش ســاختمان مربــوط به
اجرای احکام میشد .در این بند شما
آسانسور هم میبینید البته غیرقابل
استفاده اســت .در اتاقهای کوچک
این اندرزگاه که تقریبا  ۹متر هستند،
حدود  ۱۵نفر زندگی میکنند؛ یعنی
هر اتاق دارای پنج تخت ســهطبقه
است .بیشتر زندانیان این بند جرایم
مالی دارنــد و یا زندانیان سیاســی
هســتند که در کف خیابان دستگیر
شدهاند ،شامل محکومان دی  ۱۳۹۶و
بقیه اتفاقات .در این بند اکثر زندانیان
ازنظر اقتصادی ناتوان هستند».
اینها تنها بخشی از اطالعات دریافتی
از وضعیت یک زندان در ایران اســت
که به تعبیر زندانیان بهشت زندانهای
ایران اســت .وضعیت بهداشــتی و
امکانــات بهمراتــب در زندانهــای
رجاییشــهر کرج ،قرچک ورامین و
تهران بزرگ (فشافویه) و زندانهای
شهرستانها وخیمتر است.

 ۱۰۰هزار طلبه از  ۱۳۶کشــور» در
«جامعه المصطفی» خبر داد .آنگونه
که در برخی از سایتهای امنیتی در
ایران اشاره شده ،بسیاری از نیروهای
فعال در گروههای شبهنظامی طرفدار
حکومت جمهوری اسالمی ،همچون
«زینبیون» پاکســتان« ،فاطمیون»
افغانســتان ،حامیان شــیخ ابراهیم
زکزاکی در نیجریه و البته «مدافعان
حــرم» از جمله طلبههای ســابق و
کنونی «جامعه المصطفی» هستند.
از این بیــن ،طلبههای افغان همواره
ســهم بزرگی داشتهاند به طوری که
رئیس وقت جامعه المصطفی در سال
 ۱۳۹۳گفته بــود که بیش از ۵۰۰۰
طلبــه افغان در ایران و افغانســتان،
حمایتهای مــا را دریافت میکنند.
بیدلیل نیســت که همواره شماری
از اعضای گروههای شبهنظامی مورد
حمایــت جمهوری اســامی ،افغان
هســتند .مســئول فرهنگی لشکر
فاطمیون در زمســتان سال ۱۳۹۶
اعالم کرد که شمار کشتههای افغان
این لشکر در سوریه به دو هزار نفر و
تعداد مجروحین نیز به هشت هزار تن
رسیده است.
تاکنــون بیش از  ۴۰هــزار طلبه از
«جامعه المصطفــی» فارغالتحصیل
شدهاند .فراموش نکنیم که «جامعه
المصطفی» تنها  ۲۰درصد از ظرفیت
خود را به طلبههای ایرانی اختصاص
میدهــد و  ۸۰درصد آن ،مخصوص
طالب خارجی است.
بودجه چند صدمیلیاردی دستکم
در ظاهر باید به نحوی خرج شــود؛
از ایــن رو ،گاه فراخوانهای عجیبی
از سوی «جامعه المصطفی» منتشر
میشود .از جمله مردادماه سال ۱۳۹۶
اعالم شــد که یکی از مؤسســههای
زیرمجموعه آن به نام «مؤسسه زبان
و فرهنگشناســی» در رشــته زبان
اندونزیایــی دانشپژوه میپذیرد .و یا
همین دی ماه گذشته ،رئیس «جامعه
المصطفی» خواستار توجه و فعالیت
«حــوزه علمیــه» در زمینه «هوش
مصنوعی» شد و دیری نخواهد پایید
که به همین بهانه ،میلیاردها تومان
بودجه به طالب اختصاص داده شود.
اگر میخواهید کمی با رئیس کنونی
«جامعه المصطفی» ،کسی که فقط
ظرف یک ســال آینده  ۳۰۰میلیارد
تومان بودجه تحت کنترلش اســت،
آشنا شــوید ،شاید فقط این جمله او
کفایت کند« :حاضرم سوگند بخورم
ســطح زندگی بیــش از  ۷۰درصد
مردم اروپــا پایینتر از مــردم ایران
است» .او البته توضیح نداده که چرا
کرور کرور مردم ایران بویژه نخبگان
و تحصیلکردهها در صف فرار از نظام
جمهوری اسالمی و مهاجرت به همان
«ســطح زندگی پایینتر» هستند و
یک نفــر از آن طرف برای زندگی در
«سطح زندگی باالتر» در نظام والیت
فقیه درخواست نمیدهد.
در همــان روزهایی کــه مث ً
ال طلبه
اوگاندایی با پول مردم ایران در حال
انتخاب مسکن دو یا سه خوابه برای
خود و خانوادهاش در قلب ایران است،
دختران ســوخته مدرســه درودزن
استان فارس که حاال خانمهایی جوان
و دانشجو هستند ،بعد از گذشت ۱۴
سال از سوختن در کالس درس ،هیچ
سرپناهی برای پیگیری روند درمانی
خود ندارند« :ما باید هر دو ســه ماه
یک بار برای درمان به شــیراز بیاییم
و عمل کنیــم ،اما در شــیراز هیچ
جا و مکانی نداریــم که چند روز در
آنجا اسکان داشته باشیم» .پاسخ اما
چیزی جز همان جمله همیشــگی
نیست« :یک شماره بگذارید؛ تماس
میگیریم» .قرار است تماس بگیرند!
یوحنا نجدی (رادیو فردا)
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تشدید جنون رجوی

نگاهی به پیام جدید مسعود رجوی
درباره شیوع کرونا
ایرج مصداقی
مسعود رجوی که مدعی است قصد ایجاد یک نظام سکوالر
در ایران را دارد در پیام نوشــتاری خــود بعد از «ظهور»
صوتی در فضای مجازی ،مدعی شد «ذوالفقار علی بر فرق
آخوندهای ضدبشر ،کلمه نهایی شفا و نجات خلق ستمدیده
است».
این که «ذوالفقار علی» چه ربطی به «شفا » و «نجات» دارد
موضوع این نوشته نیست.
رجوی که در اوهام خود در هیبت «پهلوان پنبه» فرو رفته،
با تکان دادن «ذوالفقار علی» ،مشــق فرماندهی میکند و
میگوید« :مجاهــدان پیشــتاز آزادی و کانونهای دالور
شورشــی با الهام از ابراهیم بتشــکن و حیدر جنگاور و
صفشکن سوگند خوردهاند با لعنت به خمینی و خامنهای
بتهای شرک و جاهلیت زمانه را واژگون کنند و بند از بند
این رژیم بگسلند».
ولی فقیه در سوراخ خزیده که حتی حاضر به انتشار عکس
و تصویرش نیســت و همچنان از تصاویر رتوش شده چند
دهه پیش خود استفاده میکند فرمان میدهد:
«امکانات بهداشــتی و درمانی را باید از چنگ رژیم بیرون
کشید و در اختیار مردم گذاشت».
وی در توهمات مالیخولیاییاش به پاسداران فرمان میدهد:
« بیمارستانهای سپاه و مراکز درمانی نمایندگان ولیفقیه
که دارای باالترین امکانات پزشکی است ،باید به روی همه
بیماران باز شود و در اختیار مردم قرار بگیرد .همه تجهیزات
ریز و درشت در این مراکز متعلق به مردم ایران است».
او که در نئشگی فرامین قبلیاش به سر میبرد به خامنهای
فرمان میدهد ثروتی را که در اختیار دارد به بهداشــت و
درمان اختصاص دهد« :خامنــهای باید ۱۰۰میلیارد دالر
سرمایه و داراییهای «ستاد اجرایی فرمان خمینی» ملعون
و ثروت عظیم انباشته در تعاونیهای سپاه و بسیج و نیروی
انتظامی و بنیاد مســتضعفان و پولهایــی را که در عراق و
ســوریه و یمن و غزه و لبنان هزینه میکند به بهداشت و
درمان مردم ایران اختصاص دهد».
البته وی توضیحی نمی دهد چنانچه خامنهای به فرمان او
عمل نکرد تکلیف چیست؟
او سپس فرمان میدهد که «بالدرنگ» حقوق کادر پزشکی
از بودجه سپاه پرداخت شود «:حقوق معوقه پرستاران و کادر
پزشکی و کارکنان زحمتکش بیمارستانها باید بالدرنگ از

بودجه و کالن سرمایههای سپاه پاسداران پرداخت شود».
از ظواهــر امر بــر میآید که او انتظــار دارد با این تهدید
فرماندهان سپاه از ترس قالب تهی کرده و هرکدام مسئولیت
«درنگ» را به دوش دیگری بیاندازند.
وی همچنین فرمان میدهد «بودجه اتمی و موشکی رژیم
و سرمایهها و امکانات هاللاحمر که برای صدور ارتجاع و
تروریســم مراکز متعددی در خاورمیانه و آفریقا دایر کرده
اســت ،باید صرف درمان مبتالیان کرونا و بیماران محروم
شود».
با این تهدید و التیماتوم چیزی نمانده که به فرمان خامنهای
درب پروژهی اتمی رژیم را گل بگیرند و دســت از صدور
ارتجــاع و تروریســم بردارند و پــول آن را «صرف درمان
مبتالیان کرونا و بیماران محروم» کنند تا خشم «پهلوان
پنبه» دامانشان را نگیرد.
در انتهای پیام ،جنون رجــوی اوج میگیرد و میگوید«:
انبارهای سپاه و بســیج و انتظامی و ارتش و همه دوایر و
مؤسسات حکومت و دولت والیت فقیه باید شناسایی و به
نفع مردم و برای مردم تسخیر و تصاحب شود».
همچنین اضافه میکند« :پولهای غارت شــده مردم در
بانکهای سپاه و دولت والیت فقیه باید به نفع مردم و برای
مردم مصادره شود».
او ظاهرا ً از یأجوج و مأجوج استمداد طلبیده و مأموریتشان
را گوشــزد میکند« :مأموران ســپاه و بسیج و اطالعات
آخوندها باید از بیمارستانها و مراکز درمانی بیرون انداخته
شوند تا در کار پزشکان و پرستاران اخالل نکنند .مزدورانی
که در کار پزشــکان و پرســتاران اخــال میکنند باید
گوشمالی داده شوند».
او ســپس اجنه را به کمــک طلبیده و بــه جعفر جنی
رئیسشان فرمان میدهد« :شوراهای مردمی باید خدمات
و امکانات درمانی در هر محله را در کنترل بگیرند و نیازهای
مردم خود را تأمین کنند».
و از همه مهمتر « :مراکز حکومتی بهویژه ســپاه ،بسیج،
دادگاههای ارتجاع و حوزههای جهل و جنایت که تسلیم
اراده خلق نمیشوند باید درهم کوبیده شود».
جنون رجوی هر روز ابعاد بیشتری مییابد قبل از هرچیز او
را بایستی بستری کرد.
آیا هیچ عاقلی در میان اعضای این فرقه پیدا نمیشود؟

شیرین عبادی :وزارت اطالعات
قصد کشتن نرگس محمدی را دارد
دویچه وله -شــیرین عبادی ،فعال
حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح،
با نگارش یادداشــتی ،ضمن اشاره به
تبعید غیرقانونــی خانم محمدی از
زندان اوین به زندان زنجان و نگهداری
او در میــان زندانیان عادی بند زنان،
نوشــت که مامــوران امنیتی برخی
زندانیان را با وعده «اعطای مرخصی
و تسهیالت کوچک دیگر» ،تحریک و
تشویق می کنند تا نرگس محمدی را
مورد آزار جسمی و روحی قرار بدهند.
به گفته عبــادی ،پیشتر هم خانم
محمدی به همین شــیوه مورد آزار
قــرار گرفته بود که به فلــج ادواری
عضالنی مبتال شد و پس از آن به او
اجازه درمان در بیمارستان را دادند که
در حال مرگ بود.
نرگس محمــدی ،نائب رئیس کانون
مدافعان حقوق بشــر اســت که از
اردیبهشــت  ۱۳۹۴در زنــدان اوین
محبوس بــود و دی  ۹۸بــه زندان
زنجان تبعید شــد .انتقال او به این

زندان با خشونت فیزیکی رئیس زندان
اوین همراه بوده است.
زندان زنجان ،بنــد جداگانهای برای
نگاهداری زندانیان عقیدتی و سیاسی
ندارد و خانــم محمدی نزد زندانیان
عادی ،بزهکاران و معتادان مواد مخدر
به سر میبرد.
در ادامه یادداشــت خانــم عبادی،
علــت انتقــال نرگس محمــدی به
زندان زنجــان ،همراهی و همدردی
ن ماه  ۹۸اعالم و
با کشتهشــدگان آبا 
تصریح شده است که مسئوالن زندان
«امکانات بهداشتی و درمانی» را از او

خامنهای :الکل برای ضدعفونی نجس نیست
رادیو زمانه -پایگاه اطالعرسانی دفتر رهبر جمهوری اسالمی «استفتائات»
(پرسوجوهای فقهی) از خامنهای درباره ویروس کرونا را منتشر کرده است.
خامنــهای اعالم کرد الکلهایی که بــرای ضدعفونی به کار میروند پاک
محسوب میشوند و استفاده از مایعاتی که با آن مخلوط شده و نماز خواندن
با لباس و بدن آغشــته به آن اشــکال ندارد .الکل بر اساس فقه اسالمی
«نجس» محسوب میشود.
خامنهای همچنین حکم داد که نماز خواندن با «دستکش» از نظر شرعی
ایراد ندارد .برخی از پرستاران و پزشکان به سبب نبود امکانات حفاظتی و
بهداشتی ترک کار کردهاند.
خامنــهای اما در همان حال اعالم کرد که اگر کادر درمانی در اثر ابتال به
کووید  ۱۹جان خود را از دســت دهند شهید محسپوب نمیشوند بلکه
میتوان امیدوار بود که پاداش عظیم شــهدا را در آن دنیا دریافت کنند.
گزارشهایی از دفن اجساد مبتالیان بدون کفن و غسل میت منتشر شده
اســت .خامنهای حکم داد که اجساد مبتالیان به کرونا را هرچند از روی
لباس اما در هر حال باید کفن پوشاند و بعد دفن کرد.

دریغ میکنند.
در روزهای گذشــته ،عذرا بازرگان،
مادر نرگس محمدی نیز در نامهای به
رئیس قوه قضاییه از نگاهداری دختر
بیمــارش در میان متهمــان جرایم
عادی ،فضای غیربهداشــتی زندان و
خطرات مربوط به سالمتی جسمی و
روان او ابراز نگرانی کرده بود.
مــادر خانم محمــدی در این نامه با
اشــاره به اینکه فرزندش توسط یک
زندانی متهم به قتل و سرقت ،تهدید
جنسی و جانی شــده است ،نوشت:
«من و پدر  ۹۰ســالهاش از سالمتی
جسم و روان دخترمان نگرانیم و اعالم
خطر میکنیم و مسئولیت هر اتفاقی
را متوجه دستگاه قضایی میدانیم».
خانم عبادی هم در یادداشت خود به
رفتارهای غیرانسانی ماموران امنیتی
زندان با نرگس محمدی اشاره کرده
و نوشته است ،یک مامور امنیتی که
خود را «محمودی» معرفی میکند
و برخالف قانون« ،همه تصمیمات»
مربوط به پرونده نرگس توسط او (و
نه دادستان یا دادیار یا دادگاه) اتخاذ
میشود ،به نرگس گفته بود که «اگر
توبهنامه ننویسد و از کانون مدافعان
حقوق بشــر استعفا ندهد ،نعش او از
زندان بیرون خواهد رفت».
شــیرین عبادی در انتهای یادداشت
خود با تصریــح اینکه مامور نامبرده،
هنگام «اعزام حیلهگرانه» نرگس به
زنجان ،در زندان اوین ،حاضر و ناظر
صحنه بوده اســت ،اضافه کرد « :من
متهم میکنم و صراحتاً هم میگویم
که وزارت اطالعات جمهوری اسالمی
قصد کشتن نرگس محمدی را دارد».
نرگس محمدیاکنون محکومیت ۱۶
ساله خود را میگذراند .شش سال از
این محکومیت به اتهام «تبلیغ علیه
نظام» و  ۱۰ســال دیگــر به خاطر
فعالیــت او در کمپین «گام به گام تا
لغو مجازات اعدام» صادر شده است.

حسین باستانی (بیبیسی)

حمید زرگرزاده
 40سال تجربه عکاسی و فیلمبرداری از بیش از صدها کنسرت و جشن عروسی

عکسهای پرتره ،پاسپورت ،سیتیزن شیپ با بهترین کیفیت و نازلترین قیمت

Perfect Shot Studio

)(corner of 14th & Clyde
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«شورای عالی فضای مجازی» ایران
در فهرست نهادهای سرکوبگر سایبری
در جهان

دویچه وله -پنج شنبه  ۲۲اسفند (۱۲
مارس) «روز جهانی مبارزه با سانسور
ســایبری» بود .به مناسبت این روز
ســازمان گزارشــگران بدون مرز در
گزارشی از  ۲۰نهاد دولتی و غیردولتی
در سراســر جهان نام بــرده که در
«سانسور سایبری» و اخالل در روند
اطالعرسانی دست دارند .این نهادها از
ابزارها و فناورهای دیجیتال به منظور
«جاسوسی و آزار» روزنامهنگاران بهره
میبرند.
در گزارش جدید سازمان گزارشگران
بــدون مرز کــه دفتر اصلــی آن در
پاریس اســت ،ضمن اشاره به اینکه
این  ۲۰نهاد دارای «بدترین کارنامه
در سرکوب سایبری» هستند ،تاکید
شــده اســت که فعالیتهــای آنها
«خطری آشکار برای آزادی عقیده و
بیان تصریح شده در ماده  ۱۹اعالمیه
جهانی حقوق بشر است».
«شورای عالی فضای مجازی» ایران
یکی از نهادهای سرکوبگر اطالعرسانی
در فضای مجازی است که در گزارش
سازمان گزارشگران بدون مرز به شکل
ویژهای به آن پرداخته شده است .در
این گزارش آمده اســت« :شــورای
عالــی فضای مجازی کــه در مارس
( ۲۰۱۲اســفند  )۱۳۹۰ایجاد شده
و اعضای آن را شــخصیتهای ارشد
نظامی و سیاسی تشکیل میدهند،
معمار اینترنت حالل اســت؛ یعنی
یک اینترنت ملی مخصوص ایران که
ارتباط آن با همه جهان قطع است».
وظیفه شورای عالی فضای مجازی

«شــورای عالی فضای مجازی» روز
 ۱۷اســفندماه  ۱۳۹۰به فرمان علی
خامنهای ،رهبر جمهوری اسالمی ،با
وظیفــه راهاندازی «مرکز ملی فضای
مجازی» تشــکیل شــد .در فرمان
خامنــهای «برنامهریزی و هماهنگی
مستمر به منظور صیانت از آسیبهای
ناشی از شــبکه جهانی اینترنت» و
ایجاد «نقطه کانونی متمرکزی برای
سیاســتگذاری و تصمیمگیــری و
هماهنگی در فضای مجازی کشور»
از جمله اهداف تشکیل شورای عالی
فضــای مجازی عنوان شــده بودند.
بخش بزرگی از اعضای این شــورا یا
از منصوبان مستقیم رهبر جمهوری
ی هســتند یا تنها با تایید او
اســام 
میتوانند عضو این نهاد شوند.
این شــورا موظف اســت به فرمان
خامنــهای« ،مرکــز ملــی فضــای
مجازی»تشکیل دهد تا بتواند«کامل
و بــهروز بر فضای مجــازی درونی و
بیرونی اشــراف داشته و درباره نحوه
رویارویی بــا آســیبهای اینترنت
تصمیمبگیرد».
کریستف دولوار ،مدیرکل گزارشگران
بدون مرز گفته است که حکومتهای
مستبد فعالیتهای مخرب خود علیه
آزادی بیان و مطبوعات را به واسطه

همدستان و سرکوبگران سازمانیافته،
به دنیای سایبری گسترش میدهند.
اقدامات ایران در فیلترینگ و کنترل
اینترنت
گزارشــگران بدون مــرز ،روشهای
مورد اســتفاده این شــورا را شامل
«نظــارت بــر اینترنت و گزینشــی
کردن ســطح دسترســیها ،فیلتر
کردن وبســایتهای خبری و نیز
اپلیکیشنهایی مانند تلگرام ،سیگنال،
واتساپ ،فیسبوک و توئیتر» دانسته
است.
اینترنت و شــبکههای اجتماعی در
ایران همواره با فیلترینگ گستردهای
روبهرو هستند .سازمانهای غیردولتی
بینالمللی نیز حکومت ایران را یکی از
«دشمنان اینترنت» میخوانند .پس
از اعتراضات آبان  ۹۸و تظاهرات دی
 ،۹۶فیلترینگ شبکههای اجتماعی
وارد دور جدیدی شــد که از جمله تا
مدتی به مسدود شدن تلگرام انجامید.
گزارشگران بدون مرز همچنین تاکید
کرده اســت« :در ایــران از خاموش
کردن اینترنت بهطور فزایندهای برای
کنترل و سرکوب اعتراضات خیابانی و
اعمال محدودیت در انتقال و انتشار
اطالعات مســتقل استفاده میشود؛
اطالعاتی کــه محتوای ضدانقالب یا
خرابکارانه خوانده میشود».
این ســازمان هشــدار داده است که
شورای عالی فضای مجازی ،مشغول
ایجاد «یک ســپر دفاعی» (فایروال)
بــا بهرهگیــری از فناوریهای فیلتر
اینترنت در ایران است.
این ســازمان همچنین از «شــکار
اینترنتــی افراد» توســط ارگانهای
دولتی و غیردولتی سرکوبگر سایبری
در کشورهای چین ،عربستان ،هند،
روســیه ،ونزوئال ،الجزایــر ،مکزیک،
برزیل ،مصر ،سودان و فیلیپین خبر
داده است.
گزارشــگران بدون مرز در بخشــی
دیگــری از گــزارش جدیــد خود
همچنین بــه برخی شــرکتهای
فناوری در اســرائیل ،آمریکا ،آلمان،
اسپانیا ،ســوئیس و ایتالیا اشاره کرد
که با فروش محصوالت جاسوســی
اینترنتی در ارتباط هستند.
مدیرکل ســازمان گزارشگران بدون
مرز گفت که با انتشــار فهرست ۲۰
ارگان دولتی و غیردولتی ســرکوبگر
سایبری ،تصمیم بر این بوده تا عالوه
بر افشای نقض آزادی مطبوعات« ،بر
این واقعیت تاکید شود که همدستان
سرکوبگران دیجیتالی برخی اوقات از
کشــورهای آزاد و یا در داخل کشور
عمل میکنند».
اشــاره گزارشــگران بــدون مرز به
شــرکتهای فنآوری دیجیتال در
کشــورهای آزاد جهــان اســت که
ابزارهای سرکوب سایبری و جاسوسی
اینترنتی را در اختیار دولتهایی مانند
جمهوری اسالمی ایران قرار میدهند.
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پیشبینی «دفتر مطالعات اجتماعی» مجلس:

سال  ،۹۹سال بحران آسیبهای اجتماعی در ایران
این پیشبینی گزارشــی است که
«دفتر مطالعات اجتماعی» سازمان
پژوهشهای مجلس با بررســی
الیحه بودجه سال آینده دولت در
ایران ( )۱۳۹۹و اعتبارات تخصیص
داده شــده آن به آســیبهای
اجتماعی ارائه داده اســت .همان
الیحهای که با وجود رد کلیات آن
از سوی نمایندگان مجلس شورای
اسالمی ،حاال با «حکم حکومتی»
رهبر جمهوری اســامی و بدون
بررسی جزییات آن در مجلس برای
تبدیل شــدن به قانون به شورای
نگهبان رفته است.

به گفته این گزارش ،اعتبارات در نظر
گرفته شده برای اجرای سیاستها و
برنامههای پیشگیری ،کنترل ،کاهش
و مبارزه با آســیبهای اجتماعی در
بودجه پیشــنهادی دولت برای سال
آینده ( )۱۳۹۹با کاهشی  ۱۰درصدی
نسبت به سال جاری ( )۱۳۹۸از سه
میلیارد و  ۵۵۰میلیون تومان به سه
میلیارد و  ۲۰۰میلیون تومان کاهش
یافته است.
معضــل اعتیاد ،طالق و مشــکالت
جانبــی آن مانند «زنان سرپرســت
خانــوار» ،حاشیهنشــینی ،کودکان
آسیبپذیر مانند کودکان کار و سایر
آســیبهای اجتماعی از معضالتی
هستند که بودجه تخصیص داده شده
به آنها در این گزارش مورد بررســی
قرار گرفته است.
آنچه در این گزارش مورد تأکید قرار
گرفته ،عدم تناســب بودجه در نظر
گرفته شده برای مبارزه با آسیبهای
اجتماعی و حمایت از اقشار در معرض
آسیب با شــرایط واقعی اجتماعی و
اقتصادی در ایران اســت که به گفته
گردآورندگان گــزارش «حاکی از آن
است که سیاست آشــکار و عقالنی
متناسب با شرایط کنونی کشور و روند
رو به افزایش آســیبهای اجتماعی،
افزایش طبقات محروم و نیازمند در
کشور ،وضعیت نامســاعد گروهها و
اقشــار نیازمند مانند معلوالن و زنان
سرپرست خانوار و بدسرپرست و …
وجود ندارد».
از ایــن رو بــه اعتراف ایــن گزارش
اعتبــارات تخصیص داده شــده در
بودجــه  ۱۳۹۹در این زمینه نه تنها
به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای امروز
جامعه نیست ،بلکه عالوه بر افزایش
آســیبهای اجتماعــی در آینــده،
آسیبهای بهبود یافته گذشته را نیز
مجددا در معــرض خطر قرار خواهد
داد.
بر اســاس ایــن گــزارش ،اعتبارات
تخصیص داده شــده به چالشهای
حاشیهنشینی ،کودکان آسیبپذیر و
سایر آسیبهای اجتماعی برای سال
آینده به ترتیب یک و نیم ۱۶ ،و ۱۲
درصد نســبت به سال جاری کاهش
داشتهاند.
آنطــور که گــزارش دفتر مطالعات
اجتماعی مجلس میگوید ،حتی در
موضوعاتی که بودجه در نظر گرفته
شــده برای آنها افزایش داشته مانند
مبارزه با اعتیــاد و کاهش طالق ،به
دلیل نامشخص بودن و ابهام در محل
و نحــوه هزینه این بودجه از ســوی
نهادهای مسئول در این دو آسیب و
همچنین نامشخص بودن اثربخشی
فعالیتهــای آنــان ،ایــن افزایش
نامناسب است.
این گزارش همچنیــن میگوید که
رقم اعتبار تخصیص داده شده در دو

به نظر میرسد آن طور که گزارش دفتر مطالعات اجتماعی مجلس در ایران پیشبینی کرده ،سال آینده در ایران
سال تشدید بحرانهای ناشی از آسیبهای اجتماعی باشد .آسیبهایی که میتوان آنها را محصول مستقیم اوضاع
وخیم اقتصاد ایران و شرایط شکننده آن دانست.

آسیب اعتیاد و طالق اگرچه با افزایش
روبهرو بوده؛ اما این افزایش همچنان
بســیار کمتر از آن چیزی است که
برای رسیدن به اهداف تعیین شده در
برنامه ششم توسعه (از جمله کاهش
 ۲۵درصدی اعتیاد) اعالم شده است.
به نوشته گردآورندگان گزارش ،از آنجا
که آسیبهای اجتماعی پدیدههایی
پویــا و زنده هســتند ،ایــن کاهش
اعتبــارات مالی بــه فرآیند کنترل و
مبارزه با آنها آســیب وارد کرده و نه
تنها اقدامات صورت گرفته در گذشته
را بیاثــر خواهد کرد ،کــه احتماال
آســیبهای اجتماعی را نیز در سال
آینده افزایش خواهد داد.
مبارزه با طالق

اگرچه بودجه اختصاص داده شــده
به موضوع طــاق و کاهش پیامدها
و آســیبهای اجتماعی آن از جمله
حمایت از زنان سرپرســت خانوار در
الیحه پیشنهادی بودجه سال آینده
افزایش یافته اســت ،امــا به اعتراف
گــزارش مرکز مطالعــات اجتماعی
مجلس ،بــه دلیل عدم وجود نظارت
و کنترل دقیق بر رویکرد سازمانهای
فعال در این زمینه از جمله ســازمان
بهزیســتی و «کمیتــه امــداد امام
خمینی» ،هیچ راهی بــرای ارزیابی
عملکرد این نهادها وجود ندارد.
مقامات جمهوری اســامی به ویژه
متولیــان بخشهــای فرهنگــی و
اجتماعی در ایران ،همواره طالق در
ایران را یک بحران اجتماعی ارزیابی
کرده و آن را ناشــی از نفوذ فرهنگ
غرب و سست شدن اعتقادات دینی
معرفی کردهاند .این رویکرد به قدری
جدی است که دستگاه قضایی کشور
اخیرا طرحی را برای ســهمیهبندی
طالق به اجرا گذاشته است .بر اساس
این طرح دفاتر اســناد رسمی ثبت
طالق برای ثبت ماهانه موارد طالق
سهمیه بندی شــده و مجاز به ثبت
بیشتر از ظرفیت خود نیستند.
ایــن در حالی اســت که بــه گفته
حامد بخشــی ،مدیر گروه پژوهشی
جامعهشناســی جهاد دانشــگاهی
خراسان رضوی ،نرخ طالق در ایران
در سال گذشــته ( ۲/۳۲ )۱۳۹۷در
هر هزار نفر بوده و تفاوت چندانی با
کشورهای اروپایی ندارد؛ اما رویکرد
مذهبی و دینی بــه ازدواج و خانواده
در ایران ،طالق را به مانند یک بحران
اجتماعیمیبیند.
گزارش اخیر دفتر مطالعات اجتماعی

مجلس همچنین با انتقاد از کاهش
بودجه حمایت مالی از زنان سرپرست
خانــوار و افزایش اعتبارات مربوط به
کمکهای مالی برای خوداشتغالی و
ســرمایه به این زنان ،این اقدام را در
شرایط اقتصادی فعلی کشور نامناسب
خوانده است.

مادر در سیاستگذاری ،برنامهریزی،
هماهنگــی و نظــارت در تمامــی
بخشهــای مبارزه با مــواد مخدر و
حمایت از معتادان در کاهش مصرف
مواد ،به هیچ وجه متناسب با افزایش
روز افزون مصرف مواد مخدر در ایران
نیست.

کودکانآسیبپذیر

حاشیهنشــینی و دیگر آسیبهای
اجتماعی

در بحث کودکان آسیبپذیر ،بودجه
اختصاص داده شــده به این مسأله
در حالــی نزدیــک بــه  ۱۷درصد
کاهش داشــته اســت که بر اساس
آخرین گزارشها همچنان هیچ آمار
روشــن و دقیقی از تعــداد کودکان
کار و «کــودکان خیابانی» به عنوان
اصلیترین قشر از کودکان آسیبپذیر
در ایران وجود ندارد.
بر اساس گزارش اخیر دفتر مطالعات
اجتماعــی مجلس ،کاهــش اصلی
صورت گرفته در اعتبارات اختصاصی
بــه این مســاله مربوط بــه کاهش
اعتبارات امور تغذیه و ســامت این
کودکان است؛ آن هم در شرایطی که
به اعتراف این گزارش توجه به تغذیه
و ســامت کودکان همــواره باید در
صدر سیاستگذاریها قرار گیرد.
کمک به اجــرا و پایش برنامه اغذیه
کودکان و نوجوانــان ،کمک هزینه
تغذیه به کودکان دچار ســوء تغذیه،
بحث ساماندهی و حمایت از کودکان
خیابانی و همچنین بخش توســعه
خدمات توانبخشــی به کــودکان و
نوجوانان از دیگر بخشهایی هستند
که اعتبارات آنها در بودجه سال آینده
با کاهشی چشــمگیر روبهرو خواهد
بود.
اعتیاد و مواد مخدر

علیرغم افزایش پنج و نیم درصدی
اعتبارات پیشبینی شده برای مبارزه
با مواد مخدر و کاهش آســیبهای
ناشــی از اعتیاد ،به گواه نویسندگان
این گزارش آمارها نشــان میدهند
بر خالف اهداف قانون برنامه ششــم
توسعه ،مصرف مواد مخدر با کاهش
 ۲۵درصدی مواجه نشده بلکه افزایش
نیز داشته اســت که حاکی از کافی
نبودن فعالیتها ،سیاستها و برنامهها
و در نتیجــه اعتبارات در نظر گرفته
شده در این حوزه است.
از این رو در چنین شرایطی افزایش
تنهــا  ۱/۲درصــدی بودجه ســتاد
مبارزه با مواد مخــدر به عنوان نهاد

در زمینه اختصاص منابع مالی برای
کاهش حاشیهنشــینی و آسیبهای
آن نیز بودجه تعیین شده برای سال
آینده بیش از یک و نیم درصد کاهش
داشــته که به دلیل حــذف بودجه
«بهســازی بافت فرســوده و حاشیه
کالن شهرهای مذهبی» بوده است.
الیحه بودجه سال آینده در ایران در
حــوزه مبارزه و کاهش آســیبهای
اجتماعــی در ردیــف مفهــوم عام
آســیبهای اجتماعی نیز با کاهشی
نزدیــک به  ۱۲درصد روبهرو شــده
است.
بر اساس گزارش اخیر دفتر مطالعات
اجتماعی مجلس ،عمده این کاهش
مربــوط بــه «برنامه پیشــگیری از
آسیبهای اجتماعی دانشآموزان»
بوده که با کاهشی  ۷۶درصدی مواجه
است.
ایــن کاهــش در حالی اســت که
پژوهشها نشان میدهند آسیبهای
اجتماعی در میان دانشآموزان نسبت
به قشر بزرگسال رواج بیشتری داشته
و خود میتواند آسیبهای اجتماعی
بزرگتری را در آینده رقم بزند.
در همیــن زمینه معــاون اجتماعی
سازمان بهزیستی ایران شهریور ماه
ســال جاری در مــورد روند افزایش
آســیبهای اجتماعــی در میــان
دانشآموزان ،خبر از افزایش مصرف
مواد مخدر و معضــل اعتیاد در این
قشــر داده بود :نگرانی از آسیبهای
اجتماعــی در ایــران :اعتیــاد میان
دانشآموزان رو به افزایش است
بر همین اســاس به نظر میرســد
آن طور که گــزارش دفتر مطالعات
اجتماعی مجلس در ایران پیشبینی
کــرده ،ســال آینده در ایران ســال
تشدید بحرانهای ناشی از آسیبهای
اجتماعی باشــد .آســیبهایی که
میتــوان آنها را محصول مســتقیم
اوضاع وخیم اقتصاد ایران و شــرایط
شکننده آن دانست.
معین خزائلی (رادیو زمانه)
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خامنه ای در قرنطینه به سر می برد
رادیو اســرائیل  -با گسترش بسیار
نگران کننده کورونا در ایران ،محافل
خبری گفتند که اقدامات احتیاطی
در بیت رهبری شــدت بیشــتری
گرفته و علی خامنه ای عمال به حال
قرنطینه در آمده و تنها افراد معدودی
از دستیاران و نزدیکان او اجازه دارند
وارد اطــاق محل حضــور خامنه ای
باشند .آشــنایان امور می گویند که
اگر خامنه ای به کورونا مبتال شــود،
امکان زنده ماندن او بســیار ضعیف
خواهد بود .بیشتر قربانیان کورونا افراد
سالخورده و کسانی هستند که سابقه
بیماری های مزمن دارند.
اکنون سالیان دراز است که در ایران
شایع شده خامنه ای به سرطان مثانه
مبتال می باشد .سال گذشته در چهره
او به خوبی دیده می شــد که کمی
تورم و پف کردگــی دارد که یکی از
پیامدهای درمان سرطان مثانه است.
ولی این گزارش هنوز از جانب اعضای
بیت رهبری و یا نزدیکان خامنه ای
تایید نشده است.
آن چه امــروز موجــب تقویت این
شایعات گردید ،انتشــار خبر باطل
کــردن نطق نــوروزی خامنه ای در
مشــهد بود که اکنون چندین سال
اســت با آغاز ســال جدید ،از مشهد
پخش می شــود .علت ظاهری این
تصمیم آن است که بیت رهبری نمی
خواهد در چنین همایشــی ،افراد به
کورونا مبتال شوند .ولی آشنایان امور
می گویند که این تصمیم بخشی از
تدابیری است که به عنوان قرنطینه
خامنه ای و محافظت از جان او اتخاذ
شده است.
یک مداح هفته پیش فاس ســاخت
که خامنه ای در دیدار ماه گذشــته
بــا مداحان ،و حتی پیــش از آن که

شیوع کورونا در ایران علنی شود ،به
آن ها اجازه نزدیک شــدن به خود و
دست بوسی ســنتی را نداده بود .در
آن هنگام رژیــم هنوز به پنهانکاری
ادامه می داد و شیوع کورونا در ایران
را فاش نساخته بود .آشنایان امور می
گویند که همین رفتار خامنه ای ثابت
می کند که او از شیوع ویروس آگاهی
داشت و از این رو اجازه نزدیک شدن
مداحان را نمی داد.
استدالل بیت رهبری در مورد باطل
کــردن نطق نــوروزی خامنه ای آن
است که وی مایل نیست حاضران در
این همایش به ویروس مبتال شوند.
ولی علت اصلی این تصمیم ،توصیه
پزشک شخصی خامنه ای می باشد
که به او دستور داده تا آن جا که نمی
تواند از چهار دیواری محل سکونتش
بیــرون نیاید و جز در مواقع بســیار
ضروری ،از دیدار با افراد دوری جوید.
آن چه این حدســیات را بســیار به
حقیقــت نزدیک می کند ،انتشــار
خبری در ســامانه اینترنتی«سحام
نیوز» اســت که در آن نوشــته شده
یکی از دستیاران نزدیک خامنه ای در
بیت رهبری ،به نام حسین محمدی
به ویروس کورونا مبتال شــده است.
نزدیکان خامنه ای این خبر را همراه
با گزارش های دیگری در مورد ابتال
برخی مقامات ارشــد رژیــم به این
ویروس ،نادرست خواند.

روحانی حاضر در کمپین تبلیغاتی برنی سندرز کیست؟
ویدیوهای منتشــر شده از کمپین
انتخاباتی «برنی ســندرز» ،نامزد
حزب دموکرات امریــکا در ایالت
میشیگان ،توجه بسیاری را به خود
جلب کرده اســت  .در این کارزار
انتخاباتی ،یک روحانی مسلمان که
عبا پوشــیده و عمامه به سر دارد،
به زبان عربی سخنرانی میکند و از
مردم میخواهد به برنی سندرز رای
دهند .این روحانی چه کسی است؟

سخنرانی «حســن قزوینی» ،داماد
آیتاهلل «سیدمحمد شــیرازی» ،از
روحانیون زاویــهدار با آیتاهلل «علی
خامنــهای» در میتینــگ انتخاباتی
«برنی سندرز» ،نامزد حزب دموکرات
در ایالت میشــیگان امریکا خبرساز
شده است.
ایالت میشــیگان بزرگترین کانون
مسلمانان عربتبار در امریکا است که
برنی سندرز کارزار انتخاباتی خود را
در این ایالت با سخنرانی قزوینی ،یک
قدم به جلوتر برده است.
قزوینی در این سخنرانی ،برنی سندرز
را فردی «شجاع» و «شریف» خواند و
رأی دادن به او را فرصتی برای انتخاب
رییسجمهوری «با انصاف» و «عادل»
برای ایاالت متحده دانست.
او در این سخنرانی که به زبان عربی
انجام شد ،گفت که این نخستینبار
است کسی در امریکا از «حقوق ما به
عنوان مسلمان و عرب» دفاع میکند.
قزوینی که اصالتا اهل قزوین اســت،
در کربال متولد شــده و پیشوا و امام
جماعت مرکز اســامی امریکا واقع
در «دیربورن» ،بزرگترین مســجد
امریکای شمالی است.
حســن قزوینی در جوانــی راه پدر
خود« ،مرتضی قزوینی» را در رشته
حوزوی ادامه داد و با شروع جنگهای

سران نظام در قرنطینه ،اجبار کارمندان به حضور در ادارات
ایندیپندنت فارسی -تعطیلی ادارت و
بانکها برای ماندن کارمندان در منزل
و جلوگیری از شیوع هرچه بیشتر این
ویروس با مخالفت دولت ایران مواجه
شده است و استانداران سراسر کشور
از کارمندان خواستهاند به روال عادی
در محل کارشان حضور یابند.
ســعید نمکی ،وزیر بهداشــت ایران
هفته گذشــته با انتقاد از تردد زیاد
در ســطح شهر گفته بود که «برخی
از مردم» با «بیخیالی» برای دیگران
مشکل ایجاد کردهاند .این انتقاد وزیر
بهداشــت از «مردم» در حالی است
که اجبار کارمنــدان برای حضور در
ادارات و بانکهــا و عدم وجود برنامه

حمایتی برای کارگران روزمزد ،بخش
وســیعی از مردم را از سر ناچاری به
خیابانها میکشاند .در نقطه مقابل،
رهبر جمهوری اســامی ،روسای قوا
و چهرههای متنفذ نظام ،برنامههای
کاری خــود را تعطیل کــرده و یا به
حداقل ممکن کاهش دادهاند.
تعطیلی و محدود شــدن برنامههای
کاری تنها به رهبر جمهوری اسالمی
محدود نمانده است .مجلس ایران نیز
تمامی جلسات خود را لغو کرده است
و نمایندگان مجلــس در تعطیالت
هســتند .برنامههــای کاری ابراهیم
رئیسی و معاونان او در قوه قضاییه نیز
تنها به جلسات ضروری محدود شده

است.
عالوه بر جهانگیــری ،رضا رحمانی،
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجارت،
علیاصغر مونســان ،وزیر گردشگری
و اســماعیل نجار ،رئیس ســازمان
مدیریت بحران کشور نیز به ویروس
کرونا مبتال شدهاند.
شــیوع کرونا در میــان چهرههای
سیاسی سبب شــده تا آنها حضور
خــود را در مجامع به حداقل ممکن
برسانند .برای نمونه در مراسم تدفین
فاطمه رهبر ،چهره شاخص اصولگرا و
عضو حزب موتلفه اسالمی ،محمدباقر
قالیباف ،مرتضی آقاتهرانی و هیچ کدام
از اعضای ارشد موتلفه حضور نیافتند.

عراق  -کویت ،به همراه خانوادهاش در
اوایل انقالب  ۱۳۵۷وارد ایران شــد و
تحصیالت حــوزوی خود را در حوزه
علمیه قم ادامه داد.
پدر وی ،آیتاهلل سیدمجتبی قزوینی،
از روحانیون مخالف «صدام حسین»
در عــراق بود که مجبور به مهاجرت
به ایران شــد و سالها در این کشور
زندگی کرد.
از جزییــات زندگــی پــدر وی و
خانوادهاش در ایران اطالعات چندانی
در دست نیست.
قزوینی بعدها با دختر آیتاهلل محمد
شیرازی ،یکی از مراجع تقلید شیعه
ازدواج کــرد و جزیــی از خانــدان
شیرازیها شد که به داشتن باورهای
تند مذهبی و اختالف با آیتاهلل علی
خامنهای ،رهبر ایران مشهور هستند.
ممد شــیرازی بعد از پیروزی انقالب
در ایــران ،بــا «روحاهلل حمینی» به
اختالفهایــی برخــورد و تــا زمان
مرگــش در قم ،به نوعــی در حصر
خانگــی قرار گرفت .او در ســن ۷۳
سالگی درگذشت.
بــه گفتــه «محســن کدیــور»،
اسالمشناس و استاد مطالعات دینی،
این مرجع تقلید اعتقادی به ولی فقیه
نداشته است.
کدیور پیشــتر به «بیبیسی» گفته
بود« :این مرجع بــه جای اعتقاد به
ولی فقیــه ،قائل به والیت شــورای
فقها یا شورای مراجع تقلید بود و در
دوره رهبری آیتاهلل خامنهای هرچند
محصور نشــد اما با محدودیتهای
زیادی روبهرو بود».
آیــتاهلل «صادق شــیرازی» پس از
درگذشــت برادر بزرگتــر ،رهبری
جریان خاندان شیرازیها را در جهان
تشــییع برعهده گرفــت و به تدریج
این خاندان را به یک جریان شــیعی
قدرتمند در ایران و عراق تبدیل کرد.
در حال حاضر مهمترین چهره خاندان
شــیرازیها ،صادق اســت که در قم

ســکونت و حامیان قابل توجهی در
ایران و عراق دارد.
تقریبا تمام حامیــان علی خامنهای
بر ایــن باورند کــه شــیرازیها با
شــخص خامنهای و روحاهلل خمینی
و جمهوری اســامی دشمنی دارند
و هیچ ترســی هم از اعالم علنی این
دشمنی ندارند.
خامنــهای هم چند ســال پیش در
یکی از سخنرانیهای خود ،بیآنکه
به نام شیرازیها اشاره کند ،آنها را
مروجان «شیعه لندنی» معرفی کرد و
گفت آنها از مقامهای بریتانیا دستور
میگیرند.
سال  ۱۳۹۳هم در پی تشدید برخی
اختالفها میان شــیعیان حاکم در
ایــران با خانــدان شــیرازی ،وزارت
اطالعات در اقدامی بیسابقه ،اقدام به
پلمپ دفتر چندین شبکه تلویزیونی
این خانــدان در قم کرد که در زمان
خود خبرساز شد.
سخنان«محمدصادقصالحیمنش»،
استاندار وقت شــهر قم دلیل پلمپ
دفاتر شــبکههای ماهوارهای متعلق
به صادق شیرازی بود .صالحیمنش
گفته بود فرســتادگان «سیدحسن
نصراهلل» ،رهبر «حــزباهلل» لبنان،
از پخش برنامههای ضد اهل تســنن
شبکههای ماهوارهای که در این شهر
مستقر هستند ،گالیه کردهاند.
اشــاره او به شــبکههای ماهوارهای
صادق شیرازی بود که بر عکس رویه
معمول جمهوری اسالمی ،سیاست
های «بشار اسد» در سوریه و کارهای
نصراهلل در لبنان را مورد انتقاد شدید
قرار میدادند .همین موضوع ســبب
پلمپ دفاتر شــبکههای شیرازی در
قم شد.
حامیان خامنهای میگویند شیرازیها
جریانی «تندرو» در مذهب شــیعه
هســتند که با اقدامات خود ،منجر
به «وهــن» این مذهــب در جریان
میشوند.

آﯾﺎ ﺑرای ﺗﮑﻣﯾل ﮐردن ﻣدارک ﺑرای ﺳﻔﺎرت اﯾران ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﮐﻣﮏ دارﯾد؟
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ﺗرﺟﻣﮫ )ﯾوﻧﮑس(

ﺗرﺟﻣﮫ رﺳﻣﯽ اﺳﻧﺎد ،ﻣدارک و ﮔواھﯾﻧﺎﻣﮫ
ﭘﺎﺳﭘورت و ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﮫ اﯾراﻧﯽ
اﻧواع وﮐﺎﻟت ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ

آنها میگوینــد «قمهزنی»« ،لعن
خلفای اهل ســنت» و بسیاری دیگر
از رفتارهای تند مذهبی که در جهان
شیعه همچنان رواج دارند را خاندان
شــیرازیها دنبــال کــرده و ترویج
میدهند.
حسن قزوینی را باید یکی از روحانیون
شــناخته شــده وابســته به جریان
شیرازیها نامید که سالها است در
امریکا ســکونت دارد و فعالیتهای
مذهبی و سیاسی قابل توجهی هم در
این کشور داشته است.
نام قزوینی در امریکا با «تری جونز»،
کشیشی که دستور سوزاندن قرآن را
صادر کرده بود و در پی برگزاری یک
مناظره میان او و جونز ،بر سر برخی
زبانها افتاد.
قزوینی ســال  ۲۰۰۸میالدی هم با
«باراک اوباما» ،ریيسجمهوری سابق
امریکا دیدار و گفتوگویی داشت که
تصاویر آن در رســانهها منتشر شده
است.
وی طــی مدتی که در امریکا زندگی
میکند ،دیدارهایی با «بیل کلینتون»،
«جان کری»« ،مادلیــن آلبرایت»،
«کالین پاول» و «جرج بوش» پسر هم
داشته است که تصاویر این دیدارها در
برخی از رسانهها نیز منتشر شدهاند.
حضــور دوبــاره قزوینــی در عرصه
سیاست ،آنهم در میتینگ انتخاباتی
یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری
در امریکا ،دستکم در فضای فارسی
زبان ،با اعجاب ،شوک و حتی تمسخر
همراه شده است.
بســیاری از کاربــران شــبکههای
اجتماعی در ایران نمیدانند که این
روحانی چه زاویه سیاسی و عقیدتی
با روحانیون حاکم بر ایران دارد و این
اقدامش میتواند بهانهای دست این
روحانیون بدهد تا جریان شیرازیها
را نیــز به امریکا متصل و حتی آنها
را هم جاسوس امریکا معرفی کنند.
بهنام قلیپور (ایران وایر)

Since 1991

604.987.1413
unexpro@gmail.com

ﻋﻘد و طﻼق ﺷرﻋﯽ
ﭘرﮐردن ﻓرﻣﮭﺎی ادارات
دﻋوت ﻧﺎﻣﮫ ﺑرای وﯾزای ﺗورﯾﺳﺗﯽ

1604A Lonsdale Avenue, North Vancouver
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دولت فقط قدرت دارد
یا وظیفه هم دارد؟
مهرانگیزکار
آیا دولت تنها صاحب قدرت اســت یا وظایفی هم بر عهده
دارد؟
این پرســش حق هر شهروندی است که آن را آزادانه و در
قلمرو تاریخی و جغرافیایی که تابعیت آن را دارد ،طرح کند.
هر گاه دولت این حق را تعطیل و ممنوع کرده باشــد ،دو
تردید به میان میآید:
یکم :این که اصال دولتی وجود دارد تا مورد سوال قرار گیرد؟
دوم :این که اساسا شهروندی وجود دارد تا پرسش را طرح
کند؟
در تاریخ معاصر ایران که قدرت مطلقه شکلهای گوناگون
به خــود گرفته و به خصوص تالش ورزیــده تا به صورت
شکلی ،این گونه نمایش بدهد که حضورش حاصلی است
بر یک قرارداد اجتماعی با مردم ،هرگز رابط ه مردم و دولت
(قدرت مطلقه) در آمیخته با “اعتماد” نبوده است .مردم به
ســرعت پس از تالش برای ایجاد تحول سیاسی در کشور،
از محصول کار خود ســرخورده و نسبت به آن بی اعتماد
شــدهاند ،دولت (قدرت مطلقه) هم که متوجه شده مردم
توانایی ســاقط کردن قدرت مطلقه را دارند ،از قدرت مردم
ترســیده و در نخستین سیاستگذاریها ،ترس را گسترش
داده تا ماندگار بشود.
این ســاز و کار که در ایران معاصر با وجــود دو انقالب و
پارهای اصالحات به قوت خود باقی است ،یک تردید بزرگ و
کلیدی پیش رو میگذارد :آیا ما در یکصد و چند سال اخیر
به مقام “شهروندی” رسیدهایم تا بتوانیم بی ترس پرسشها
را با دولت متبوع خود که تظاهر کرده و میکند که “مدرن”
اســت و پارلمان و نهادهای نظارت بر مدیران دارد و سنگ
تفکیک قوا را به سینه میزند ،در میان بگذاریم؟
هنوز به این مقام نرســیدهایم .از آن بســیار گفتهایم و از
دولتهای متبوع (قدرتهای مطلقه) بسیار شنیدهایم ،اما
در عمل از انقالب مشــروطه تا کنــون مانند پیش از آن،
رعیت بوده و هســتیم .رعیتهای مدرن که راهی شرکت
در انتخابات میشوند ،رأی میدهند و بعد باید بازگردند به
خانههاشان و همین .دستشان برای نظارت بر امور خالی
است:
از احزاب و دســتهجات سیاســی و مطبوعات مستقل از
حکومت خبری نیســت .جامع ه مدنی نحیف و الغر و در
کنترل نهادهای امنیتی است .مردم با دولت (قدرت مطلقه)
خــط رابطی ندارند .البته وفاداران و چاپلوســان انواع خط
ربطهــا را دارند .منابر را ،نماز جمعهها را ،صدا و ســیمای
جمهوری اسالمی را و ….
گاهی که مردم از سکوت و تنهایی جوش میآورند ،میریزند
توی خیابان و دســتگیر و زندانی و شکنجه میشوند .این
شکل رابط ه مردم با دولتهای معاصر ایران است که از نظر
شکلی ،بسیار ادای غرب را در میآورند ،ولی از رابط ه درست
با مردم با واســط ه “جامعه مدنی” به شدت میترسند و در
برابر توسع ه جامع ه مدنی ســنگ میاندازند .تازه در زندان
اســت که معترض میفهمد یا باید تسلیم بشود یا باید در
صدد تخریب بنای عظیــم قدرت مطلقه برآید .قدرتی که
مــردم خود در شــکل دادن بی چون و چرا به آن دســت
داشتهاند.
این مقدم ه کوتاه ناگزیر در پی این پرســش آمد که :حق
شهروندان بر دولت با توجه به شیوع ویروس کرونا چیست و
چگونه دولت باعث نقض حقوق شهروندان شده و میشود؟
نظرم را در باال به کوتاهی رقــم زدم .اما زمانه چندان تند
تند ســر راه ایرانیان فاجعه میکارد که نمیشود با استناد
به تلخکامیهای تاریخی ،یکباره به داغ دیدهها گفت :شما
رعیت هستید و نمیتوانید با ارباب وارد چون و چرا بشوید.
تنها راهش این است که با دست خالی بروید خان ه ارباب و
پاسداران ارباب را بکشید پایین! البته خواهند پرسید :با کدام
توش و توان؟ اینجاست که کم میآوریم و تنها راه تضعیف
قدرت غیرپاسخگو را اعمال فشار بر آن برای پاسخگو شدن
اعالم میکنیم .همین اندازه از بار هم که روی شــانههای
مردم نهاده میشــود ،در برابر وقاحت حکومتی فاسد و بی
مرام ،سنگین است.
باری ،مجموع ه شــنیدهها که راستیآزمایی شده این است
که علی خامنهای را مطلع کردهاند ویروس کرونا وارد کشور
شده .ایشان دستور داده تا پایان انتخابات مجلس ،موضوع
را علنی نکنند.
در این فاصله و حتی پس از آن ،پروازهای به چین و برعکس
انجام شده .هنوز هم یک پرواز در آسمان ایران و چین است.
شــاید اگر برخی مقامــات مبتال نمیشــدند ،تأخیر در

اطالعرسانی بیشتر میشد.
مراکز درمانی فاقد لوازم برای تشــخیص بیماری و نجات
مبتالیان بودهاند ،با این وصف همان محدود لوازم را صرف
انجام آزمایش نسبت به مقامات کشوری و لشکری کردهاند
تا زود قرنطینه و مداوا بشوند.
پیشــنهاد کمک آمریکا را در برخورد با ویروس و کاهش
خطرات جانی مردم نپذیرفتهاند .گویا کامال خود را صاحب
حق زندگی و حیات مردم میدانند و به خود حق میدهند
تا با لجبازیهای کودکانه ،با جان مردم بازی کنند.
از تجرب ه چین چیزی نیاموختند و از قرنطین ه قم ســر باز
زدند.
پرستاران و پزشکان کشور در خطر ابتال و مرگ کار میکنند
و تا حال تنی چند از این انسانهای واال جان باختهاند.
مدارس را دیر تعطیل کردند ،حرمها را نبستند ،نماز جمعهها
را با تاخیر متوقف کردند و حال خود و عواملشان در فضای
مجازی دست به دامان «تئوری [توهم] توطئه» شدهاند و
میگویند کار ،کار آمریکاست.
از همه بدتر ،اقالم مهمــی از کمکهای جهانی به محض
وصول گم شــده و زمزمههایی به گوش میرســد که کار
دشمن خارجی نیست و به احتمال ،کار ستاد اجرایی فرمان
امام یا نهادهایی از همین جنس است که “ژن” چپاول در
آنها دیریست کشف شده است.
اما بدترین کار رژیم ،ممنوع کردن رسانهها از اطالع رسانی در
این باره است؛ مگر در حدود خواست کنترل شده حکومتی.
معنای این ممنوعیت جز این نیست که مردم نباید از آنچه
جان خود و عزیزانشان را تهدید میکند ،اطالع داشته باشند.
سوای این همه ،دهها سند و مدرک در دست ایرانیان است
که به آنها اجازه میدهد تا حقوق انسانی خود را از ِرژیمی
که به صورت عمدی حق حیات آنها را به مخاطره میاندازد،
دادخواهی کنند .کجا؟ نمیدانم!
نماد قدرت مطلقه به جای تسلیت و ابراز تأثر و پاسخگویی،
درختی تبلیغاتی کاشت و گفت چیز مهمی نیست و بالفاصله
رفت توی قرنطین ه شاهان ه خودش و بیت بزرگوارش.
در این غوغا که حســن روحانی دستور داد مدرسهها و کل
امور کشــور از شنب ه گذشــته به صورت عادی کار کنند،
مــادران و پدران ایرانی در عمل او را وادار کردند که بگوید
مدارس تا پایان سال تعطیل است .مادران و پدران بچههای
خود را به مدرسه نفرستادند.
و اما کودکان کار چه بر سرشان آمده است؟ کودکان خیابان
چه بر سرشــان آمده است؟ زندانیان باقیمانده در زندانها
چه بر سرشان آمده است؟ جوانان ایرانی در سربازخانهها چه
بر سرشان آمده است؟ کسی میداند؟
زندانیان سیاسی که با وارونه کاری به آنها میگویند “زندانیان
امنیتی” ،در زندان به سر میبرند و هنوز به مرخصی نرفتهاند.
شاید اعدام با ویروس کرونا هزین ه کمتری برای قدرت مطلقه
ایجاد میکند ،یا این گونه میپندارند.
فهرســت نقض حقوق بشــر که اتفاقا در این موضوع هم
سیستماتیک است ،باال بلندتر از اینهاست که قلمی شد.
حق حیات بنیادیترین حق انسانی است که در جمهوری
اسالمی به غارت رفته و شاید اگر حساسیت جدی جهانی
برای مهار آن نبود ،تا همین حد هم که میبینیم به کنترل
بها نمیدادند.
همواره تأسف از این جانهای عزیز که با خطاهای عمدی
قدرت مطلقه از دست میرود ،داغ دیگری را تازه میکند و
آن این که بالی دیگری نازل شــد و عزیزان از دست رفته
ما را در پرواز مرگ به حاشــیه راند .همیشه این گونه بوده
و جمهوری اسالمی ،فاجع ه پیشین را که محصول خطای
خودش بوده ،با فاجع ه دیگری از نظرها پوشانده و در پناه آن
آد م ُکشی کرده است.
پرواز مرگ ســبب شد تا آبان  ۹۸به حاشی ه توجه داخل و
خارج رانده بشود و بازداشتشدگان ،بازجوییهای پر شکنجه
را تحمل کنند و در ســکوت جامع ه جهانی ،محکومیت به
تحمل حبسهــای طوالنی ،وثیقههای هنگفت ،مرگ زیر
شکنجه و احکام اعدام بدون محاکمات منصفانه ،دامانشان
را گرفت.
انتشار ویروس مرگ هم ســبب شد تا پرواز مرگ از مرکز
توجه خارج بشود.
تا اینجا دنیا به کام جمهوری اسالمی است .از اینجا به بعد
نخواهد بود.
امید را باور کنیم در شرایط سخت.
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کرونا و طنز

از به چالش کشیدن قدرت تا خنداندن
به چالــش گرفتن قــدرت همواره
مســتقیم و جدی صورت نمیگیرد.
یکی از کارکردهــای طنز و لطیفه (
نوشــتاری یا ویدیویی) ،نقد تابوها،
ارزشهــا و هنجارهایــی اســت که
اعتــراض بــه آن بهطور مســتقیم
هزینههــای زیادی در بــردارد .این
حجم وسیع لطیفهها و طنزهایی که
امــروز در پیوند با ویــروس کرونا در
فضای مجازی عرضه میشود ،از زاویه
کمی جالب توجه است .طرح مسائل
اجتماعی در قالب لطیفه چیز جدیدی
نیست ،در چند ماهه اخیر جامعه ما
به پدیدههای اجتماعی مختلفی روبرو
بوده ،از جمله خیزش آبان یا سقوط
هواپیمای اکراینی توســط سپاه ،اما
کمتر چنیــن موضوعاتی بــه اندازه
ویــروس کرونا موجب خیل عظیم و
انبوه جوک و طنز و لطیفه شده است.
چرا؟
تفاوت بین لطیفه و طنز

طنز تفکر برانگیز است و ماهیتی چند
الیه دارد و در پشت آن واقعیتهای
تلخ نهفته اســت .در طنــز مقاصد
اجتماعی و سیاسی نهفته است .در
طنز ســاختار معنایی چنــد الیه و
کلیدی وجــود دارد که گذار از یکی
به دیگــری را فراهم می کند .معنای
عادی و پبش پا افتاده متن لطیفه در
ابتدا به ذهن شنونده وارد میشود که
مفهوم پایه نام دارد .معناهای ممکن
دیگر کــه به کمک «کلیــد» درک
میشود و رسیدن بدان موجب خنده
میشود به نام مفهوم «هدف» خوانده
میشود .کلید بخشی از لطیفه است
که باعث خنده میشود .در این میان
مخاطب معنای پایه را رها میکند و
معنای هدف را درک میکند .فراموش
نکنیم حذف «کلید» متن را عادی
میســازد .باید اشاره کنیم که وجود
فرهنگ مشــترک و زبان مشــترک
بین گروههای مختلف درک لطیفه را
ممکن میسازد.
ورود خزنده کرونا و کارکرد آرامش
و خنده

ویروس کرونا موضوع بســیار جدی
اســت .تا بحال بیش از صد هزار نفر
را در دنیا درگیر کرده و جان بیش از
سه هزار نفر را گرفته است .هر چند
میزان کشندگی آن بیشتر از آنفالنزا
نیست ولی میزان گسترش و اپیدمی
آن بــه ســادگی صــورت میگیرد،
بنابراین نوعی ترس و وحشت آفریده
است .اینکه افراد برای جلوگیری از آن
نباید با هم دست بدهند ،همدیگر را
لمس کنند و یا همدیگر را در آغوش
بکشند ،به اندازه کافی غم انگیر است
ن را افزایش داده اســت.
و هراس از آ 
در چنین شــرایطی جامعــه نیاز به
آرامش و دور شدن از واقعیت را حس
می کند ،بدون آنکه بخواهد واقعیت
این بیماری را انکار کند ،بنابراین به
شوخی و لطیفه روی میآورد ،به این
معنا یکی از کارکردهای این لطیفهها
نیاز به آرامش ،شادی و خنده است.
نقد قدرت و خشونت در قالب طنز

در کشورهای تمامیتخواه نقد قدرت
و ساختار ســرکوب هزینه بسیاری
دارد ،در ایران ما نیز این نقد به سرعت
تبدیل به زندان و اعدام میشود .نقد

این موضوع در مورد «چینیها» رایج
شده است .البته نباید فراموش کرد
اینگونه لطیفهها همواره سویههای
نژادپرســتانهای نیز در خــود دارد.
برای نمونه « :محققین دانشگاه جرج
ســیتی دریافتهاند ،اینکه یک چینی
کشــور خودشــو ول میکنه ازشرق
آسیا میکوبه میاد قم درس طلبگی
میخونه… .نشون میده عالوه بر سوپ
خفاش ،مغز خر هم میخورند».

قدرت در قالــب طنز و لطیفه نوعی
مصونیت ایجاد میکنــد .به ویژه در
مورد ویروس کرونا که از رفت و آمد
چینیها به قم آغاز شد ،و حکومت به
خاطر با شکوه کردن گردهماییهای
 ۲۲بهمن و انتخابات در اطالعرسانی
در ابتدا الپوشانی و تعلل کرد .بنابراین
جامعه هم خشــمگین شد و هم به
شــدت منتقد .قرنطینه نکردن قم و
پخش آن در سراسر کشور مزیت بر
علت بود .از آنجا که جامعه روحانیت
در قم را یکی از منابع انتشار بیماری
از ابتدا میدانســت ،سیل جوکها و
لطیفهها در مورد روحانیت ســرازیر
شد .حکومت دینی در ایران به ویژه
روحانیــت در هرم قدرت مورد نقد و
طنز بسیار قرار گرفت .برای مثال:
«روزی تاریخ خواهد نوشت:
چه کسی الکل را آزاد کرد.
چه کسی مراکز مذهبی و امامزاده را
تعطیل کرد
چه کســی پس از چهل ســال نماز
جماعت را تعطیل کرد
فقط حاج کرونا
بنازمت مرد
بعنوان اولین ویروس سکوالر اسمت
درتاریخ ایران ثبت شد».

گروهی از لطیفهها از ســر نا امیدی
است« :آخرش همین کرونا میاد میزنه
روی شانههامون ،میگه :ما که از ایران
رفتیم ولی خدایش این زندگی نیست
که شماها میکنین».

دســته بندی لطیفه ها و به سخره
گرفتنروحانیت

نگاه مثبت همزمان با غم انگیزبودن
پدیده

در ایران ،لطیفهها ارجاعات مختلفی
دارد مثل جنســیت ،نقــد قدرت و
تابوهای سیاســی ،تابوهــای دینی،
قومیت ،بیماری ،عقالنیت و تغذیه .در
مورد ویروس کرونا چند دستهبندی
را میتــوان مشــاهده کــرد .بخش
وســیعی از لطیفههای کرونا به نقد
مناســبات قدرت و به ویژه روحانیت
بــر میگردد .نگاهی که کــه درمورد
روحانیت در مورد عدم اعتقاد به علم
وجود دارد مثل این مورد« :آخوندی
که از فروکردن روغن بنفشه درمقعد
برای دفع کرونا استفاده کرد ،بخاطر
حساسیت شدید اکنون در بیمارستان
امام بستری است».

بخش بزرگــی از ایــن لطیفهها به
پیامدهــای این بیمــاری برمیگردد.
بر همه روشــن است که این ویروس
موجــب مرگ و میر شــده اســت،
ارتباطات انســانی را که دست دادن،
گردهمایی و به آغوش کشیدن است
کم کرده با این حــال ما میخواهیم
بــه پیامدهای دیگــر آن نگاه کنیم
که برایمــان مثبت در عین غمانگیر
اســت .تضاد ایــن دو پدیده موجب
خنده میشود .این لطیفهها ب ه شدت
سیاســی و به چالش کشیدن ارکان
قدرت در بی کفایتی حاکمیت برای
کنترل ترافیک و آلودگی است.
برای مثال:
«من در انتخابات  ۱۴۰۰به کرونا رای
میدهم.
 ترافیک کم شد! آلودگی هوا کم شد! با بچه ها خوب بود! زندانی ها را آزاد کرد! بی عرضگی خیلیها را ثابت کرد! ثابت کرد که قم هم از هیچ بالییمصون نیست!
 نفت را در بازار جهانی کاهش داد! قیمــت برخــی خدمــات مثــلهواپیمایی و هتل ها را کاهش داد!
 با تعطیلی مــدارس ،خانواده ها بهنقش معلم پی بردند!
پس به کرونا رای می دهم چون همه
را هوشــیار کرد و خواب را ازچشــم
مسئولینگرفت».

به سخره گرفتن نادانی

حجم بســیاری از لطیفهها مسخره
کردن و تضاد بین علم و خرافات است
برای نمونه« :چیــزی که عوض داره
گله نداره… آخوندهای عزیز یادتونه
علت زلزله و سیلهایی که بر سرمردم
ایران میآمد رو گنــاه و بی حجابی
اعــام میکردین… .وقتشــه قم رو
قرنطینه کنن و نیروهای درمانی هم
خارج شن ...تا با طب اسالمی آخوندها
خودشونو درمان کنن».
لطیفههای قومی در مورد کرونا
در ایران ،گفتن لطیفــ ه درباره اقوام
داخل کشور ســابقه دارد ،اما این بار

برخورد به گذشته

برخی از این لطیفهها که البته خیلی
رایج نیســت ،انتقاد به گذشته است
برای مثال« :از یک دکتر پرسیدم چرا
کرونا  ۶۰ســال به باال رو می کشه؟
گفــت :اونایی که انقالب کردن رو به
سزای اعمالشون میروسونه».
طنز از سر استیصال و نا امیدی

پانتهآ بهرامی (ایندیپندنت فارسی)
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آتش چهارشنبه سوری
را دوست ندارد
شکوه میرزادگی
بسیار زیباست که امســال نیز مردمان به وظیفهی ملی خود عمل کرده و جشنهای چهارشنبه سوری
و نــوروزی را در جمعهای کوچک دوســتانه و خانوادگی برگزار کنند؛ به ویژه کــه این روزها برخی از
ویروسشناسان از احتمال نقش حرارت و گرما در به عقب راندن ویروس کرونا میگویند .و در واقع چشم
امید مردمان جهان اکنون به بهار دوخته شــد ه است که با آمدن آن و افزایش دما همه چیز بهتر شود و
ویروس جدید کرونا مانند آنفلوانزا با گذشت زمستان از پای در آید.
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ما

ِ
فرهنگ

ـ بدانید که برای کافران عذاب آتش خواهد بود
ـ اینان کســانى هســتند که در آخرت جز آتش برایشان
نخواهد بود
در همــهی این موارد کســی که به صــدا و فرمان اهلل و
پیامبرش گوش فرا ندهد عاقبتاش با آتش «هراس انگیز»
خواهد بود .در حالی که نقطهی مقابل آنها ایرانیان بودهاند
که آتش را مطبوع و حتی مقدس میدانستهاند .این دو نگاه
متفاوت از سوی دو سرزمینی که یکی دایم در آتش گرما
میسوخت و طبعا مردم در آن عالقهای به آتش نداشتند و
سرزمین ما که طبیعتی مالیم و بیشتر سرد داشت و آتش
و خورشید گرمابخش آن بود امری کامال قابل درک است.
آن چه روشــن است ،هنوز که هنوز اســت برای ایرانیان
پریدن از آتش ،دوست داشتن آتش ،و شادی کردن دسته
جمعی بر گرد آن زیباست و نشانهی عشق به فرهنگ شاد و
گرمابخشی ست که در آن از بکن نکنهای مذهبی ،قومی،
نژادی ،جنسی و جنسیتی اثری نیست .و از آنجا که چنین
جشن هایی زمینی و سکوالر است ،طبعا با روحیه و فرهنگ
مردمان این زمانه نیز کامال خوانانی دارد.
از سویی دیگر نفرت و دشمنی حکومت اسالمی با این نوع
شادیها ،نشانهی فرهنگ واپسگرایی ست که ضد هر نوع
شادمانی و هر نوع جمعیتی ست که در آن تنوع فرهنگها
و مذاهب وجود داشته باشد .و به همین دالیل در سالهای
گذشــته حکومت اســامی حاکم بر ایران در آســتانهی
جشنهای نوروزی به بهانههای مختلف ،از جمله همزمانی با

سالگرد درگذشت امام و امامزادهای و یا روز مذهبی خاصی
از مردمان خواسته است که دســت از شادمانی بردارند و
تردیدی نیست که امسال نیز با وجود فاجعهی ویروس کرونا
بهانهی بهتری دارد تا مردم را از برگزاری جشن و شادمانی
و دور هم جمع شدن دور کند .در حالی که همگان شاهد
بودهاند که این حکومت حاضر نشده بدترین مناطق شیوع
بیماری ،یعنی امامزادهها و مساجد را تعطیل کند.
البته در چنین شرایطی بهتر است که مردم نه به امامزاده
و مسجد بروند و نه در اماکنی که جمعیت غیرقابل کنترلی
هست .اما بسیار زیباست که امسال نیز مردمان به وظیفهی
ملی خود عمل کرده و جشــنهای چهارشــنبه سوری و
نوروزی را در جمعهای کوچک دوستانه و خانوادگی برگزار
کننــد؛ به ویژه که این روزها برخی از ویروسشناســان از
احتمال نقش حرارت و گرما در به عقب راندن ویروس کرونا
میگویند .و در واقع چشم امید مردمان جهان اکنون به بهار
دوخته شــده است که با آمدن آن و افزایش دما همه چیز
بهتر شــود و ویروس جدید کرونا مانند آنفلوانزا با گذشت
زمستان از پای در آید.
به این ترتیب امسال جشن گرفتن و افروختن آتش چندین
حسن دارد .هم ادای وظیفهای ملی ست ،هم گرفتن انرژی
برای تحمل رنجها و مصائب طبیعی و یا انســان ساز ،هم
کش انسان ستیز ،و
رویارویی با حکومت
اسالمی فرهنگ ِ
ِ
هــم فراری دادن ویروس کرونــا که به نظر میآید آن هم
چون حکومت اسالمی شادمانی و آتش را دوست ندارد.
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ِ
فدراسیون دروغ،
جاسوسی و اختالس
تعلیقمیشود؟
فدراسیون جهانی فوتبال در آستانه برگزاری انتخابات فدراسیون
فوتبال ایران در نامهای خواهان روشــن شدن برخی از ابهامات در
اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران شد.
روز هشــتم دیماه« ،مهدی تاج» از
ریاست فدراسیون فوتبال ایران استعفا
داد .او دالیل اســتعفایش را «عارضه
قلبی» و «توصیه اکید پزشک معالج»
اعالم کرد؛ اما روزنامه خبرورزشی روز
نهم اسفندماه ،دلیل استعفای مهدی
تاج را ورود سازمان بازرسی و مجلس
به پروندههای مالی فدراسیون فوتبال
و همینطور شخص رییس مستعفی
فدراسیون فوتبال ایران دانست.
تاج رفت؛ فدراســیون فوتبال طبق
بند  ۱۱ماده  ۳۸آییننامه فدراسیون
فوتبال به نایبرییس اول فدراسیون
یعنی «حیدر بهاروند» به ارث رسید.
قرار بود انتخابات فدراســیون فوتبال
براساس اعالم هیاترییسه فدراسیون
فوتبال روز  ۲۵اسفندماه برگزار شود
تا اینکه پای فیفا و نامهنگاریهایش
باز شد.
حــاال فدراســیون جهانــی فوتبال
اعالم کرده اســت کــه انتخابات روز
 ۲۵اســفندماه ملغی اســت و باید
اساسنامه قبلی اصالح شود .این همه
واقعیت نیست ،فقط برشی است که
فدراسیون فوتبال در اختیار رسانههای
حامیاش قرار میدهد.
فیفا از چه چیزی ایراد میگیرد؟

فدراسیون جهانی فوتبال در آستانه
برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال
ایــران در نامــهای خواهان روشــن
شدن برخی از ابهامات در اساسنامه
فدراسیون فوتبال ایران شد.
بهصورت نمونه ،فیفا سوال کرده بود
که «چرا آییننامه دقیقی برای اجرای
انتخابات وجود ندارد؟» همینطور در
مورد «عدم وجــود کمیته انتخابات
در اساســنامه»« ،چرایی رای دادن
وزیــر ورزش و جوانــان در مجمــع
انتخاباتی ریاست فدراسیون فوتبال»
و همینطور «فقدان کمیته استینافی
مستقل برای انتخابات در اساسنامه»
سواالتی داشت.
فدراســیون جهانی فوتبال در همین
نامه پرســیده بود چرا اصالحاتی که
بهار امســال به تاییــد فیفا و مجمع
فدراســیون فوتبــال ایران رســید
همچنان و بــا وجود «چهار بار تکرار
و درخواست کتبی فدراسیون جهانی
فوتبال» در اساســنامه اعمال نشده
است.
همه این مــوارد ،برای فدراســیون
فوتبــال ایران یک راه بیشــتر باقی
نمیگذاشت؛ اعالم رسمی لغو شدن
انتخابات فدراسیون فوتبال.
وجاهت فیفا

آیا فیفا بهعنوان یک نهاد بینالمللی
مستقل ،حق لغو رقابتها یا انتخابات
فدراســیونهای داخلی هر کشــور
را دارد؟ قوانیــن کمیتــه بینالمللی
المپیک و اساسنامه فدراسیون جهانی
فوتبــال به این پاســخ جواب مثبت
میدهد.
فوتبــال« ،خانــه شــخصی» فیفا
اســت .بازیکنان ،مربیــان و داوران،
«میهمانهای» این خانه هستند؛ اما

فدراســیونهای عضو در هر کشور،
«مســتخدمین» این خانه محسوب
میشوند.
نمونههای قانونــیاش را هم میتوان
در اساســنامه فدراســیون جهانــی
فوتبال دیــد .بهصورت نمونه ،در بند
دوازدهم بخش «تعاریف» اساسنامه
فدراسیون جهانی فوتبال در تشریح
«فدراسیون» میخوانیم« :فدراسیون
عضو فدراســیونی است که بهعنوان
عضو فیفا توسط کنگره پذیرفتهشده و
تابع قوانین فدراسیون جهانی فوتبال
است».
همچنیــن در بند یک مــاده  ۸این
اساسنامه آمده است« :تمامی نهادها
و مقامات رســمی که مــورد تایید
فیفا هستند بايد اساسنامه ،مقررات،
تصميمات و مجموعه مقررات اخالقي
فيفا را در فعالیتهــای خود رعايت
کنند».
اگر ماده چهــارم از بند ( ۱۱مربوط
به پذیــرش فدراســیونها بهعنوان
عضو فیفا) را هم مرور کنیم ،شــاید
بخشــی از مشــکالت ذهنی برای
پذیــرش قدرت فیفا حل شــود .در
این بخش تاکید شده که «اساسنامه
معتبر و قانونی فدراسيون فوتبالی که
خواهان عضويت در فیفا است بايد به
پيوست درخواســت عضويت ارسال
شود و میبایست دربردارنده مقررات
الزامآور ذیل باشد :الف .رعایت کامل
اساسنامه ،مقررات و تصمیمات فيفا
و كنفدراســيون مربوطه .ب .پيروي
همهجانبــه از قوانين جــاری بازی
فوتبال .ج .به رسمیت شناختن ديوان
داوري ورزش بهنحویکــه در همین
اساسنامه (فیفا) مشخص شده است».
در همین اساسنامه به فدراسیونهای
کشــورهای عضــو تاکید شــده که
اساسنامههای خود را براساس «قوانین
فیفا» و «قوانین دولت محلی» تنظیم
ت محلی اگر با بند
کنند .قوانین دول 
سوم و چهارم اساسنامه فیفا با عناوین
«حقوق بشر» و «عدم تبعيض نژادی،
تساوی جنســیتی و موضعگیری در
برابر آن» مغایرت نداشته باشد ،تحت
هر شــرایطی برای فیفا قابلپذیرش
اســت .حتی اگر ماننــد ایران تحت
تحریمهای اقتصادی و سیاسی قرار
بگیرد.
فدراسیون فوتبال ایران؛ هشت سال
زندگیغیرقانونی؟

اینجا شــیطان در جزییات نشسته
است .فدراسیون فوتبال ایران ،بیش
از هشت سال به فیفا دروغ گفته بود.
در مــاده  ۸۵بــا عنــوان «اجــرای
اساسنامه فدراســیون فوتبال ایران»
میخوانیم« :اساســنامه فدراسیون
فوتبــال جمهــوری اســامی ايران
کــه در تاريخ  ۱۳۸۶/۴/۱۱توســط
هیاترییســه فدراســیون فوتبــال
تدوینشده و به تصويب فیفا رسیده
بود ،حسب ماده  ۳۲اساسنامه قبلی،
توســط مجمع فوقالعاده فدراسیون
در تاريــخ ( ۱۳۹۰/۱۰/۴برابر با ۲۶
دســامبر  )۲۰۱۱اصالح ،به تصویب
رسید و الزماالجرا است».

مهدی تاج همراه تمامی اعضای خانوادهاش از ایران «گریخته» و
به آلمان سفر کرده اســت .پیش از آنکه از ایران برود هم بخش
عمدهای از امالک خود را آرامآرام به فروش رسانده بود.
ایــن همان اساســنامهای بــود که
«محســن صفاییفراهانی» فداکارانه
برای فدراسیون فوتبال ایران نوشت.
ســال  ۱۳۹۰هم یــک تغییر جزیی
داشــت؛ یعنی «وزیر ورزش» جای
«رییس ســازمان تربیتبدنی» را در
مجمع فدراسیون فوتبال گرفت.
اما تغییرات بعدی اساسنامه به فیفا
ارسال نشد؛ مثال چهارم دیماه سال
 ۱۳۹۱یعنی « ۲۵دســامبر ســال
 »۲۰۱۱جدیدتریــن تغییــرات در
اساسنامه فدراسیون فوتبال با حضور
هیاترییســه انجام شــد و به دست
مجمع فدراســیون فوتبال رسید اما
برای فیفا ارسال نشد.
فیفــا تاکید کرده اســت کــه اگر
اساســنامه فدراســیون فوتبالهای
عضو به تاییدش نرســد ،فعالیت آن
فدراسیون قانونی نخواهد بود .با این
حساب ،انتخاب «علی کفاشیان» در
دومین مرحله انتخابات به سال ۱۳۹۱
و ســپس انتخاب «مهــدی تاج» در
سال  ۱۳۹۵از نظر فدراسیون جهانی
فوتبال غیرقانونی است.
این نکتهای اســت که فدراســیون
جهانی فوتبال تازه متوجه آن شــده
است .حتی در نامهنگاری نخست خود
در هفته گذشته هم بهخوبی متوجه
این نکته نشــده بود که ایران تمامی
تغییراتش در اساسنامه خود را از فیفا
پنهان میکند.
دروغ ،آیندهنگری یا توطئه؟

اســناد و شواهد نشــان میدهد که
طی ســالهای اخیر ،فیفا براســاس
شــنیدههایش از «مهــدی تاج» و
مدیــران فدراســیون فوتبال ،حامی
این فدراســیون مقابــل حاکمیت
ایران بود .بهصورت نمونه نامهنگاری
«فاطما سامورا» دبیرکل فدراسیون
جهانی فوتبال با «محمدرضا ساکت»
دبیرکل وقت فدراسیون ایران بود که
تاکید کرد مجلس شورای اسالمی و
شورای نگهبان نباید بازنشستهها را از
اتاقهای ریاست و مدیریت فدراسیون
فوتبال ایران اخراج کنند.
همینطور خبرگزاری تسنیم هم روز
هفتم اسفندماه گزارش داده بود پیش
از آنکه نامه نخســت فیفا به ایران
ارسال شــود ،در فدراسیون فوتبال
گفته میشد که فیفا قصد دارد جلوی

انتخابات را بگیرد و بهزودی نامهای به
فدراسیون ارسال میکند.
فیفا نمیدانست و ناگهان متوجه شد
که عمق فاجعه بیش از این اســت.
پــس در نامهای جدیــد خطاب به
فدراسیون فوتبال ایران چنین نوشت:
«ما احتراما یک بار دیگر توجه شما را
به این واقعیت معطوف میکنیم که
فدراســیونهای عضو فیفا مکلف به
تصویب اساســنامهای هستند که در
راستای مقررات اساسنامه استاندارد
فیفا باشــد و مفاد مندرج در بند ۱۵
اساســنامه فیفا در آن رعایت شــده
باشد .اساســنامه کنونی فدراسیون
فوتبال ایران اما مطابق با این مقررات
نیست».
نکته کلیــدی در نامــه جدید فیفا
اینجاست« :باید به شما اطالع بدهیم
که به نظر میرسد میان نسخههای
فارســی و انگلیســی اساســنامه
فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی
ایران و مســتندات مربوط به فرآیند
ثبتنام کاندیداها برای تصدی پست
خالی (ریاســت فدراســیون) که در

تاریخ سوم فوریه سال  ۲۰۲۰از سوی
فدراســیون فوتبال ایران در اختیار
 AFCقرار گرفت ،مغایرتهایی وجود
دارد».
همچنین در بخشی دیگر از این نامه
تاکید شده که «طبق اساسنامه فعلی
فدراسیون فوتبال ایران ،وزیر ورزش
و جوانان یکــی از اعضای رأیدهنده
مجمع عمومی اســت ،ازایــنرو ما
الزم میدانیم به شــما بند  ۱۴ماده
 ۱۹قانون فیفــا را یادآوری کنیم که
میگویــد تمامی فدراســیون عضو
فیفا موظف هســتند که امور خود را
بهصورت مســتقل و بدون دخالت و
تأثیرپذیری از طرف ســوم مدیریت
کنند».
بخش پایانــی آخرین نامــهای که
تا این لحظه به دســت فدراســیون
فوتبال ایران رســیده ،حجت را تمام
میکند و البته کمی هم نگرانکننده
اســت« :بهاینترتیب ما از شما درک
موارد فــوق را تقاضا داریــم و الزم
میدانیــم تأکید کنیــم که موضع
مشــترک و محکم فیفا و  AFCاین
اســت که فدراســیون فوتبال ایران
میبایست پیش از برگزاری انتخابات،
اساسنامهای جدید اتخاذ کند و مطابق
آن فرآیند انتخاباتی و موارد مربوط به
مجمع عمومی را انجام دهد».
یعنی علی کفاشیان و مهدی تاج دو
رییس اخیر فدراسیون فوتبال ایران،
طی تمام این ســالها اساسنامههای
فدراســیون را در اختیــار فیفا قرار
نداده بودند .در عوض مهدی تاج طی
سالهای گذشــته از فیفا مطالباتی
داشت؛ حمایت مالی ،حمایت در قبال
حاکمیت و تهدید جمهوری اسالمی
به تعلیق فدراسیون فوتبال.
چراییاش را میتوان در یک ســوال
ساده جســتوجو کرد؛ «چه کسی
اساســنامههای فارسی و انگلیسی را
در این روزها برای فدراسیون جهانی
فوتبال ارســال کرده اســت؟» همه
مسیرها به مهدی تاج ختم میشود .او
تالش میکند حاال که خودش ناچار
به کنار رفتن از فدراســیون فوتبال
شده ،همهچیز را باهم غرق کند.
مهدی تاج کجاست؟

مهدی تاج به آلمان سفر کرده است.
او در پاســخ به سوال یکی از اعضای
هیاترییسه فدراسیون فوتبال که از

با پیشی گرفتن از رونالدو

مسی برترین گلزن تمامی ادوار
در پنج باشگاه برتر اروپا شد
العربیه :لیونل مسی ،با پیشی گرفتن از رونالدو ،دیگر ستاره فوتبال جهان،
در شب گذشته توانست عنوان برترین گلزن تمامی ادوار در پنج باشگاه برتر
اروپا را به دست آورد.
تیم فوتبال بارســلونا ،شامگاه شــنبه  7مارس  ،2020در چارچوب هفته
بیســتوهفتم اللیگا اســپانیا با نتیجه یک بر صفــر در نوکمپ بر رئال
سوســیهداد پیروز شــد و باالتر از رئال مادرید ،در صدر جدول ردهبندی
اللیگا قرار گرفت.
در این بازی ،لیونل مسی از روی نقطه پنالتی در دقیقه  81یک گل را برای
بارسلونا وارد دروازه حریف کرد تا بدین ترتیب ،شمار گلهای زده باشگاهی
خود را در  474بازی به عدد  438برساند و تبدیل به برترین گلزن تمامی
ادوار در بین پنج باشگاه برتر اروپا شود و از رکورد  437گلزده کریستیانو
رونالدو ،بازیکن یوونتوس که در  540بازی  437گل به ثمر رسانده است،
پیشی بگیرد.
مهاجم آرژانتینی بارسلونا اکنون با  19گلزده در صدر جدول گلزنان اللیگا
جای دارد و کریم بنزما از رئال مادرید با  13گلزده ،نزدیکترین گلزن به
اوست.
کریس رونالدو نیز تاکنون بارها در صدر جدول بهترین گلزنان تاریخ لیگ
قهرمانان اروپا قرار گرفته است.
تاکنون  52بازیکن موفق شدهاند که تعداد گلهای خود را در تاریخ لیگ
قهرمانان اروپا ،البته از فصل 1992-93به بعد ،به مرز  20گل برسانند.
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او پرســیده بود چرا در این روزها ،با
وجود تاکید پزشک معالجش مبنی بر
ممنوعیت پرواز هوایی به آلمان سفر
کرده گفته است« :برای فرار از کرونا»
امــا در آلمان هــم کرونــا گریبان
شهروندان را گرفته و البته بعید است
مردی که هم خودش و هم آقازادهاش
«علی تاج» از سهامداران اصلی فوالد
مبارکــه و فوالد متیــل بودند ،قید
تجارت را بزنند.
مهدی تــاج همراه تمامــی اعضای
خانــوادهاش از ایران «گریخته» و به
آلمان سفر کرده است .پیش از آنکه
از ایران برود هــم بخش عمدهای از
امــاک خــود را آرامآرام به فروش
رسانده بود.
«یاشار سلطانی» ،روزنامهنگاری که
اسناد مربوط به فساد مدیران شهری
را منتشر کرد در یکی از فاشگوییهای
خود در توییتر نوشته بود که مهدی
تــاج  ۹۲۰متر زمین خــود را جنب
مصلی تهران بــه مبلغ  ۹۵۰میلیارد
تومان فروخته است .یعنی متری بیش
از صد میلیون تومان که رقمی نجومی
به حساب میآید .از اصفهان هم خبر
میرســد که بخشــی از داراییهای
پسرش علی تاج در ماههای اخیر به
ریال و دالر تبدیل شده بود.
مهدی تاج میدانست که پروندههای
فساد مالیاش در فدراسیون فوتبال
رو به افزایش اســت .پس استعفا داد
و مهیای رفتن از ایران شد .آقازادهاش
علی تاج حتــی به آخرین ریالهایی
که میتوانست از فوتبال ایران کسب
کند هم رحم نکرد و با مشارکت باند
رسانهای خود« ،دراگان اسکوچیچ»
را شــبانه به فدراسیون فوتبال ایران
تحمیل کرد.
کسی نمیداند مهدی تاج کجاست،
جز برخــی از اعضای هیاترییســه
کــه آنها هم البته دقیقــا از چرایی
فرارش از ایران خبــر موثقی ندارند.
تاج اما در این روزها ،متون متناقض
اساســنامه فدراسیون فوتبال را برای
فیفا ارسال میکند ،با اعضای هیات
اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا در
ارتباط است و به آنها تفهیم میکند
که جمهوری اسالمی سعی میکند
در امور فوتبــال دخالت کند .این در
حالی اســت که خودش عضو همین
بدنه جمهوری اسالمی بوده و هست؛
از اطالعات سپاه تا وزارت صنایع.
حکم نهایی فیفا چیست؟

فیفــا با یــک موجــود پردردســر
مواجه شــده اســت .فدراسیونی که
زنان را بــه ورزشــگاه راه نمیدهد.
هرازچندگاهی اخباری از فساد مالی
اعضای بلندپایهاش میرســد .دولت
و نهادهــای نظامــی در امور فوتبال
دخالت میکنند .قوانین و اساسنامه
به درخواست شخصی تغییر میکند
و به دست مدیران فیفا هم نمیرسد.
ممکن اســت از فردا فوتبال را هم با
دســت بازی کنند و بگویند به فیفا
مربوط نیست.
بند آخری کــه در نامــه فیفا آمده
کمی مشکوک به نظر میرسد .آنها
میداننــد موجودیت و مدیریت علی
کفاشــیان در دوره دوم و مهدی تاج
در اتاق ریاســت فدراســیون فوتبال
غیرقانونی بود .هشــت ســال تمام
فعالیتهای فوتبال ایران غیرقانونی
بود و هیاترییســه کنونــی هم به
صــورت غیرقانونی در فدراســیون
زندگی میکند.
پس بعید نیســت کــه یک تصمیم
نهایی بگیــرد؛ تعلیق فوتبال ایران تا
اصالح اساسنامه فدراسیون فوتبال.
پیام یونسیپور (ایران وایر)
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انصاریفرد  ۳۳میلیارد تومان دیگر را ناپدید کرد
و استعفا داد
«محمدحســن انصاریفــرد» از
مدیرعاملی «باشگاه پرسپولیس»
استعفا داد .این مهمترین اتفاق برای
باشگاهی است که به دلیل بدهیهای
انباشته ،در یک قدمی بسته شدن
پنجرههای نقل و انتقاالتی ،کســر
امتیاز و حتی سقوط لیگ پایینتر
قرار دارد.
فدراســیون جهانــی فوتبال در
تازهتریــن رای خــود ،باشــگاه
پرسپولیس را به پرداخت جریمهای
حدود  ۴۵میلیــارد تومان محکوم
کــرده اســت .آیا انصــراف یک
مدیرعامل در مقطع زمانی کنونی،
به دلیل آنچه «برکناری مدیر روابط
عمومی باشــگاه» از سوی اعضای
هیات مدیره و بدون هماهنگی با او
اعالم شده ،قابل باور است؟

محمدحســن انصاریفرد کیست؟
بازیکنی در دهه  ۶۰خورشــیدی که
بــا پیراهن پرســپولیس و تیم ملی
ایــران به زمین میرفــت یا کارمند
ت بدنی
بانفوذ ســازمان وقــت تربی 
ایران؟ آنچه مشخص است ،در تمام
دورههای حضورش در فوتبال ایران،
چه به عنوان بازیکن ،چه مربی و چه
مدیر ،صاحب نفــوذی مثالزدنی در
دستگاههای سیاسی ایران بود.
انصاریفــرد را میتــوان در دوران
بازیگــری ،با ایــن جمله خطاب به
«احمد ابهــران» به یــاد آورد« :تو
میدانی من کی هستم که ب ِ ِهم کارت
زرد دادی؟»
حاال اســتعفا داده و از این مجموعه
کنار رفته اســت؛ آنهم در حالی که
باشگاه پرسپولیس کمتر از یک هفته
تا رسیدن به جریمههای سنگین فیفا
فاصله دارد.
ابتدا دالیل استعفایش را مرور کنیم؛
آنچه بســیاری از زبان خودش روی
خط مســتقیم برنامه «فوتبال برتر»
شنیدند .محمدحسن انصاریفرد در
دقایق پایانی دوشنبه شب مدعی شد
که مسعود سلطانیفر او را به عنوان
عضو هیات مدیــره معرفی نمیکند
تا اعضــای هیات مدیره با او با لحنی
توهینآمیز صحبت کنند .گفت که
هیات مدیره جلوی قرارهای اقتصادی
و قراردادهــای مالی کــه او پیشتر
هماهنگ کرده بود را گرفته اســت.
مدعی شــد که «مهدی رسولپناه»،
رییس هیات مدیره از الفاظی رکیک
برای او اســتفاده کرده است .بعد هم
اعالم کرد که خداحافظ پرسپولیس!
امــا این چهقدر بــه حقیقت نزدیک
اســت؟ بگذریــم از تکذیبیهای که
روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان
دقایقی بعد منتشر کرد و مدعی شد
هرآنچه محمدحســن انصاریفر به
زبان آورده اســت ،کــذب بودهاند و
دروغ .اما میتوان کارنام ه مدیریتی او
را کمی بررسی کرد.
در روزهایی که باشــگاه پرسپولیس
میدانــد باید دســت بــه گریبان
ی خود
بدهیهــای انباشــته قدیم 
باشد ،محمدحســن انصاریفرد قید
حضــور «گابریل کالــدرون» را زد و
«یحیی گلمحمــدی» را جای او به
پرسپولیس آورد .همین ،به معنای ۹
میلیارد تومان هزینه جدید فقط برای
نیم فصل دوم بود.
از سویی هم سراغ «آنتونی استوکس»
رفت؛ بازیکن پرحاشــیهای که بعد از
ســه بازی برای پرسپولیس ،این تیم
را ترک کرد ،در امارات ماند و سپس
به ایرلند بازگشــت .خبر رســید که
پرسپولیس رقمی که برای رضایتنامه

«علیرضا بیرانوند» دریافت کرده بود
را به اســتوکس داده و او هم از ایران
رفته است و دیگر بر نمیگردد؛ یعنی
 ۷۰۰هزار یورو ضرر مالی.
داســتان زمانــی هیجانانگیزتــر
میشود که وبسایت خبری «بانک
ورزش» مدعی میشود محمدحسن
انصاریفرد در کمتر از شش ماه۱۳ ،
میلیــارد تومان چک بیمحل دولتی
در اختیار طلبکاران باشگاه گذاشته
است.
محمدحسن انصاریفرد فقط با همین
سه قلم جنس ۳۳ ،میلیارد تومان در
شش ماه به باشگاه پرسپولیس ضرر
مالی زده است.
ســایت بانــک ورزش خبــر از ورود
ســازمان بازرســی کل کشــور به
پروندههای محمدحسن انصاریفرد
داده و نوشــته اســت« :بعید به نظر
میرســد پروندههای مالی او با یک
استعفا بسته شوند».
اما سه باشگاه پرسپولیس« ،استقالل»
و «تراکتورسازی» طبق احکام قطعی
فدراسیون جهانی فوتبال ،به بیش از

شش میلیون یورو بدهی و محکومیت
قطعی محکوم شــدهاند .بیش از ۵۰
مدیرعامــل و عضو هیات مدیره طی
چهار سال اخیر ،بدهیهای همین سه
باشگاه را مهندسی کردهاند .سازمان
بازرســی حتی به پرونــده مدیرانی
مانند «علی فتحاهللزاده» یا «محمد
رویانیان» که بیشــترین ارقام بدهی
خارجی را برای دو باشگاه استقالل و
پرسپولیس ساختهاند ،ورود نکرد.
محمدحسن انصاریفرد با این بهانه
که مهدی رسولپناه به عنوان عضو و
رییس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس
و دندانپزشک اختصاصی وزیر ورزش
و جوانان در فعالیتهای او کارشکنی
کرده است ،از این مجموعه جدا شد.
دندانپزشک اختصاصی وزیر ورزش
اما امروز بــه خبرگزاری «برنا» گفته
اســت« :اجازه نمیدهیــم با هیاهو،
هواداران را مقابل باشگاه و وزارت قرار
دهند».
کمی دورتــر« ،مهــرداد میناوند»،
بازیکن سابق پرسپولیس و یار نزدیک
انصاریفرد در استوری اینستاگرامش
نوشت« :وقتی انصاریفرد از رسولپناه
پرسیده بود چه کسی جواب مردم را
میدهــد ،او جــواب داد مردم هیچ
غلطی نمیتوانند بکنند».
این پاسخ البته از عضو شورای مرکزی
«حــزب اعتماد ملــی» و کاندیدای
ســابق ورامین در انتخابات مجلس
عجیب نیســت .او پیشتر ادعا کرده
بود که میتــوان از مقبره برادر «امام
رضا» که در ورامین دفن شده است،
به عنوان یکی از مناطق گردشگری
و منبع درآمدزایی مردم این منطقه
استفاده کرد.
پرسپولیس اینگونه اداره میشود؛ ۴۵
میلیارد تومان بدهی .مقابل این مدل
مدیریتی ،چیزی نیست.
پیام یونسیپور (ایران وایر)

فوتبال ایران و انتخابی جام جهانی،
شاید وقتی دیگر...

بعد از جلســه کنفدراسیون فوتبال
آســیا با فیفا تصمیم گرفته شــد تا
مســابقههای انتخابی جــام جهانی
 ۲۰۲۲برای جلوگیری از شیوع بیشتر
ویروس جدید کرونا عقب بیافتد.
اما یک تبصره در این دســتورالعمل
جالب توجه است :اگر دو فدراسیون
کشــورهایی که با هم مسابقه دارند
توافــق کنند ،بازی ســر موعد مقرر
برگزار خواهد شــد .به نظر میرسد
این تبصره برای این گنجانده شده که
بعضی از مسابقهها طبق برنامه جلو
بروند و به تقویم بازیهای بینالمللی
بیشتر از این فشــار وارد نشود .برای
مثال برگزاری مســابقه  ۵فروردین
تیمهای تاجیکستان (که هیچ مورد
ابتــا به کرونا در آن گزارش نشــده
است) با مغولستان نباید خطر خاصی
داشته باشد.
دردسرهای ایران

در مــورد ایــران این مســاله صدق
نمیکند .بــه دالیل مختلف احتمال
توافق فدراسیونهای حریف با ایران
بســیار پایین است .حتی اگر توافقی

جام ملتهای اروپا در تنگنای کرونا
بیبیسی -ویروس جدید کرونا فوتبال
اروپا را زیرورو کرده است .بازیها یا به
تعویق میافتند یا در اســتادیومهای
خالی برگزار میشــوند .در این میان
جام ملتهای اروپا که برای اولین بار
قرار اســت در  ۱۲کشور برگزار شود،
وضعیت نامشــخصی دارد و یوفا را با
مشکل بزرگی روبرو کرده است.
دوازدهــم ژوئــن ،قرار اســت جام
ملتهای اروپا با دیدار افتتاحیه میان
ترکیه و ایتالیا در رم آغاز شــود .در
کشــوری که از دوشــنبه شب برای
مبارزه با گسترش بیماری کوید۱۹-
به طور کامل و سراسری قرنطینه شده
است .در کشوری که لیگ فوتبالاش
فع ً
ال به مدت چهار هفته تعطیل شده
است.
هنوز معلوم نیســت چه بر سر یورو
 ۲۰۲۰میآیــد .تورنمنتی که برای
اولین بار قرار است با حضور  ۲۴تیم
در  ۱۲کشور مختلف اروپا برگزارشود؛
از باکو کنار دریای خزر تا دوبلین کنار
دریای ایرلند ،بزرگتر و گستردهتر از
همیشــه .آن هم درست در زمانهای
که ویروس کرونا به ســرعت در حال
گسترش است.
اتحادیه فوتبال اروپا ،یوفا که متولی
جام ملتهــای اروپا ،لیگ ملتهای
اروپا ،لیگ اروپا و لیگ قهرمانان اروپا
اســت ،تا کنون چندیــن اقدام برای

مبارزه با گســتروش کرونا انجام داده
است ،از جمله منع بازیکنان و داوران
را از دست دادن با یکدیگر.
بازیهــای ایــن هفتــه رقابتهای
لیــگ اروپا هم یا لغو شــدهاند یا در
ورزشگاههای خالی برگزار میشوند.
اما در مورد جام ملتهای اروپا قضیه
کمی متفاوت اســت .هر چند معلوم
نیســت تا صد روز دیگر چه اتفاقی
میافتد ،اما از حاال مسئولین برگزاری
یورو  ۲۰۲۰در حال بررســی اوضاع
هســتند ..روزنامه سوییســی «نویه
سورشر سایتونگ» خبر داده که یوفا
به طور غیررسمی به شرکای تجاری و
اسپانسرها اطالع داده که امکان تعویق
بازیها به مدت یک سال وجود دارد.
اما ایــن تصمیمگیری به این راحتی
نیست .اوالً که به اجازه فیفا نیاز دارد.
رابطه این دو نهــاد هم در این اواخر
چندان خوب نبوده اســت .عالوه بر
آن روی زمان برگزاری سایر رویدادها
مثل مسابقات جدید لیگ ملل اروپا،
جام جهانــی باشــگاهها در چین و
بازیهای مقدماتی جام جهانی تاثیر
میگذارد.
اما شاید مهمترین عامل برای برگزاری
بدون تماشاچی یا تعویق یورو ،۲۰۲۰
عامل اقتصادی باشد .هر کدام از این
تصمیمها هزینههای اقتصادی مربوط
به خــودش را دارد و یوفا احتماالً با
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توجه شــرایط در زمان مقتضی باید
بهترین تصمیم اقتصادی را بگیرد.
بر اساس برآوردها میزان درآمد حاصل
از این دوره از مسابقات جام ملتهای
اروپا  ۲میلیارد و پانصد میلیون یورو
خواهد بود .حدود دو برابر درآمد یورو
 ۲۰۱۶در فرانسه .به عنوان قیاس ،کل
درآمد حاصل از یورو  ۱۹۹۲در سوئد
تنها معادل  ۴۱میلیون یورو بود.
برگزاری بازیها پشت درهای بسته
و بــدون تماشــاگر عالوه بــر اینکه
تاثیر زیادی روی جذابیت مسابقات
میگذارد و حتی تصاویر تلویزیونی را
هم تحتالشعاع قرار میدهد ،براساس
برآوردها خسارتی بالغ بر نیم میلیارد
دالر وارد میکند.
با نفروختن بلیت ،لغو شــدن سفرها
و خالــی ماندن هتلهــا در این ۱۲
شــهر .لغو و تعویق بازیها نیز عالوه
بر آن باعــث از بین رفتن درآمدهای
تلویزیونی و درآمدهای تجاری حاصل
از قراردادهای اسپانسرینگ میشود
که به مراتب بدتر است.
سه ماه تا شــروع جام ملتهای اروپا
باقی مانده است و یوفا در هفتههای
آینده تحــوالت را در نظــر خواهد
گرفت .برگزاری مسابقات با تماشاگر
در  ۱۲کشور مختلف در شرایط فعلی
بعید به نظر میرسد.

هــم صورت بگیــرد ،بعیــد به نظر
میرسد کنفدراسیون فوتبال آسیا یا
فیفا اجازه بدهند که این مســابقهها
طبق برنامه انجام شوند.
ایران در دور برگشــت مسابقههای
انتخابی جام جهانی چهار مســابقه
پیش رو دارد .در فروردین دو مسابقه:
با هنگکنگ در تهران و با کامبوج در
پنومپن .سپس دو مسابقه حساس با
بحریــن و عراق که طبق برنامه اولیه
قرار بود خرداد مــاه در تهران برگزار
شوند.
با توجه به شرایط فعلی شیوع ویروس
کرونــا در ایران بســیار بعید اســت
کــه کادرفنی ،بازیکنــان تیم ملی و
فدراســیون هنگکنگ راضی شوند
تا به ایران ســفر کننــد .در همین
حال فدراســیون فوتبال ایران که با
پروندههای متعدد مالی و شــکایت
بازیکنان و مربیان خارجی از تیمهای
لیگ روبرو است و مشکالت قانونی در
اساسنامه خود دارد در شرایط مناسبی
نیست تا بتواند اردویی استاندارد برای
تیم ملی بزرگساالن تشکیل دهد.
لژیونرها  ،قرنطینه و لیگ تعطیل

توجیــه کــردن فــرا خوانــدن
ملیپوشهای ایرانی که در باشگاههای
خارجی توپ میزنند هم اصال آسان
نیســت .پروازهای اکثر کشورها در
حال حاضر به ایران قطع شده است.
در عین حال جلب رضایت باشگاهها
برای در اختیار گذاشتن این بازیکنان
هم ساده نیست.
به طور مثال اگر علیرضا جهانبخش
برای اردوی تیم ملی به ایران ســفر
کند ،در بازگشــت به بریتانیا باید دو
هفته قرنطینه شود و باشگاه برایتون
در این مــدت او را در اختیار نخواهد
داشــت .یا برای بازیکنی مثل سامان
قدوس که بعد از چهار ماه محرومیت،
تــازه دارد به ترکیــب اصلی آمیان
برمیگــردد ،یک وقفــه دیگر مضر
خواهد بود.
اصال فرض کنیم ،برایتون و آمیان به
ملیپوشــان ایرانی خود اجازه رفت و
برگشت به کشورشــان را بدهند .به
نظر شما باشگاههایی مانند لیورپول،
منچســتر ســیتی و پاریسنژرمن
حاضرنــد ریســک مبتــا شــدن
ســتارههای میلیون دالریشــان در
تماس با بازیکنانی مشکوک به داشتن
ویروس کرونا را قبول کنند؟
حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که
دراگان اسکوچیچ با بازیکنان شاغل
در لیگ ایران میتواند از پس کامبوج
و هنگکنگ برآید ،باز هم مشکالتی
وجود دارد.
در شــرایطی که ایران با دو شکست

پیاپــی مقابــل بحرین و عــراق در
گروهش ســوم اســت جای ریسک
وجود ندارد .به عــاوه لیگ داخلی
ایران فعال تعطیل شــده و قرار است
اگر شرایط به حالت عادی بازگشت از
 ۱۴فروردین  -که بعد از دو مسابقه با
هنگکنگ و کامبوج است  -پیگیری
شــود .با تعطیلی لیگ و رسیدن به
تعطیالت نوروز بازیکنان داخلی هم
اکثرا از تمرینات تیمی به دور بودهاند
و آمادگی الزم را نخواهند داشت.
«بدون تماشاگرانم هرگز»

هر کسی تجربهای از فوتبال حرفهای
داشــته باشد به شــما خواهد گفت
که محال اســت هنگکنگ ،بحرین
و عراق راضی شــوند در این شرایط
به ایــران بیایند و در قبالش امتیازی
نگیرند .شاید تنها شرطی که میتواند
آنهــا را راضی کند در تهران به زمین
بروند یک استادیوم بدون تماشاگر و
برگزاری مسابقه پشت درهای بسته
است .شــرطی که نه تنها برای ایران
منطقی و حرفهای نیست بلکه میتواند
مهلک هم باشد و پرونده صعود به جام
جهانی را همین جا ببندد.
شــرایط صعود به دور بعدی انتخابی
جام جهانی برای ایران بسیار سخت
شده اســت و ایران باید دستکم ۳
مســابقه از  ۴بازی باقی مانده را ببرد
تا شانسی برای باال رفتن به دور بعدی
انتخابی داشته باشد.
برای بردن این مسابقهها فقط تالش
بازیکنان و برنامهریزی کافی نیست.
امتیــاز میزبانی و تشــویق هواداران
پرشور ایران هم باید به کمک بیاید تا
حریف تحت فشار بیشتری قرار بگیرد.
به گفته بازیکنان و کادر فنی تیم ملی
در هر دو شکســتی که ایران مقابل
بحرین در مســقط و مقابل عراق در
اردن پذیرفت هــواداران تیم حریف
(میزبان) نقــش پررنگی بازی کردند
و جو را برای ایران ســنگین کردند.
هواداران ایران هم خیلی وقت اســت
که منتظرند در مسابقههای خانگی
دور برگشت از خجالت آنها در بیایند.
به این ترتیب خیلی راحت میشــود
به این نتیجه رســید که توافق برای
برگزاری مســابقههای ملــی ایران
در ایــن شــرایط به نفــع هیچکس
نیست .نه هنگکنگ ،نه کامبوج ،نه
بحرین ،نه عراق و نه ایران .با تداخل
تقویم مسابقههای باشگاهی و ملی،
همینطور کــش آمدن لیگ داخلی
تا اواســط تابســتان به نظر میرسد
منطقیترین زمان بــرای انجام این
 ۴مسابقه شهریور یا مهر سال آینده
خواهد بود.
پوریا ژافره (بیبیسی)
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ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺎزى و ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻰ
ﻣﺸﺎوره ،ﻃﺮاﺣﻰ ،اﺟﺮا ،ﻧﮕﻬﺪارى

GREAT SPACES LANDSCAPING Ltd.

نوروز را با ما شروع کنيد

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

GREAT SPACES LANDSCAPIN

accounting services ltd.

ﺷرﮐﺖ ﺣﺴاﺑﺪاری
و ﻣاﻟﯿاﺗی اﺑراهﯿﻤی
اراﺋﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺪﻣات ﺣﺴاﺑﺪاری و ﻣاﻟﯿاﺗی
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ﻣﺸاوره و ﺑرﻧاﻣﻪرﯾﺰی ﺑرای ﮐﺴﺐ و ﮐار

دﯾوارکﺸﻰ ،ﺳاخﺖ ﺑرکﻪ و آبنﻤا،
ﻣﺤﻮﻃﻪﺳﺎزى :کﻒﺳازى ،ﻓﻨﺲ کﺸﻰ،
GARDENING
& LANDSCA
آﻻﭼیﻖ ،دك ،ﭘاور واشر و ﺗﻤیز کردن ﮔاﺗرﻫا
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Business Plan and Consulting
USA and Non-Resident Tax

) محوطه سازی و باغبانﯽ (

ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻰ :اﺻالح ﻓﻀاى ﺳﺒز موﺟود ،ﻫرس ،ﭘیوند ،کوددﻫﻰ،
کاشﺖ درخﺖ ،ﮔﻞ ،ﭼﻤﻦ ،نﮕهدارى دورهاى ﻓﻀاى ﺳﺒز

مشاوره  ،طراحﯽ  ،اجرا  ،نگهداری
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کارشناسان فضا
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778-855-9645

ی

Cell: 604-724-9645

Email:يق و
 ، greatspaceslandscaping@gmail.comآﻻچ
) کفسازی  ،فنس کشﯽ  ،ديوارکشﯽ  ،برکه و آبنما
دک  ،پاور واشر و تميزکاری قاتريها (

Tel: (604) 757-1279
#500-1199 W Pender St., Vancouver, V6E 2R1

درخت  ،گل ،
وند  ،کوددهﯽ ،
ﻼح فضای سبزموجود  ،هرس  ،پي
Kinman
Mulholland
ساعتچی
ساعتچی و
جواهری
سبز (
ی
فضا
ی
دوره ا
چمن  ،نگهداری
Barristers and
Solicitors
Tel: 604-526-1805 | Fax: 604-526-8056
www.kinmanmulholland.com

Robson Street, Vancouver O:778-85
C:1105
604-724-9645
دفتر حقوقی «کی ام» ــ مشاوره اولیه رایگان
Tel: 604.685.5625

Trial Lawyers:
فرشاد حسینخانی (مشاور و مترجم)
E:
greatspaceslandscaping@gmail.c
• Ian H.
Kinman
)Farshad H. Khani (Manager

Kinman M

Cell: 604-727-4555

Barris

Tel: 604-5
www

ولیه رایگان

م)

F

E-mail:farshadx@hotmail.com
ساعات کار ۹ :صبح تا  ۹شب

Neil A. Mulholland
David Milburn
Marco Von Antal
Claire Hong

•
•
•
•

kinman Mulholland

ICBC and
مراجعــه بــه
 تصادفــات ( :)ICBCبعــد از هــر تصــادف و قبــل ازBarristers
Solicitors

مشــورت بــا مــا بــه نفــع شماســت Tel: 604-526-1805 Fax: 604-526-8056
 امــور جنائــی :قتــل ،دزدی ،رانندگــی در حــال مســتی و مــواد مخــدر،www.kinmanmulholland.com
«Trialکی ام»
حقوقی
دفتر
Lawyers:
درگیــری و زدوخــورد

• Ian H. Kinman
 امور مهاجرتﺣﺴﯿﻦ Neil
A. Mulholland
ﺧﺎﻧﻰ•)ﻣﺸﺎور و ﻣﺘﺮﺟﻢ(
ﻓﺮﺷﺎد
خانواده
Milburnامور
• David
)(Managerامور
- Antal
• Khani
Marco
Von
کمپانیH.ها Farshad
•
Claire
Hong
 -اعاده حیثیت و خسارت

Trial Lawyers:
Ian H. Kinman
Neil A. Mulholland
David Milburn
Marco Von Antal
Claire Hong

Cell: 604-727-4555

ICBCکار بدون دلیل کافی
اخراجی از
مراجعــه-بــه

دف و قبــل از Farshadx@hotmail.com

۲۲ ICBC
پشـتوانه
بامکارتل ازگولد ،با
سـابق
حقوقی  ،KMاز
دفتـر
خدمتنﻔﻊبهشﻤاﺳﺖ.
سـالﺑا ما ﺑﻪ
مﺸورت
مراﺟﻌﻪ ﺑﻪ
ﺗﺼادف و ﻗﺒﻞ
وکالی ﻫر
) :(ICBCﺑﻌداز
ﺗﺼﺎدﻓﺎت
مخــدر،
ی در حــال مســتی و مــواد
خسـارت
ازای
در
را
رقم
باالتریـن
خبـره،
وکالی
از
برخـورداری
و
ایرانـی
جامعـه
اﻣﻮر ﺟﻨﺎﺋﻰ :ﻗتﻞ ،دزدى ،رانﻨدﮔﻰ در ﺣال مﺴتﻰ و مواد مﺨدر ،درﮔیرى و زد و خورد
اﻣﻮر گرفت.
خواهد
اﻣﻮر شـما
ﺧﺎﻧﻮاده ،اﻣﻮر ﮐﻤﭙﺎﻧﻰًﻫﺎ ،اﻋﺎده ﺣﯿﺜﯿﺖ و ﺧﺴﺎرت ،اﺧﺮاﺟﻰ از ﮐﺎر ﺑﺪون دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻓﻰ
ﻣﻬﺎﺟﺮت،
جهت اطالعات بیشتر ،لطفا با فرشاد حسینخانی تماس بگیرید.
دفتر حقوقی  KMاز وکالی سابﻖ بامکارتل گولد ،با پشتوانه  22سال خدمت به جامعه
ایرانی و برخورداری از وکالی خبره ،باالترین رقم را در ازای خسارت شما خواهد گرفت

مشاوره اولیه رایگان

Are you an
Internationally
Trained Professional
in need of financial
support for your
Foreign Credential
?Recognition
For more information contact:

لحظه تحویل سال ۱۳۹۹
در ونکوور

ل گولد ،با پشـتوانه  ۲۲سـال خدمت به
ـره ،باالتریـن رقم را در ازای خسـارت

پنجشنبه  ۱۹مارچ
ساعت  ۸و  ۴۹دقیقه
و  ۳۷ثانیه شب

778-372-6609
globaltalentloans@issbc.org
issbc.org/globaltalentloans
Global Talent Loans program
is delivered in partnership with

Funded in part by the Government
of Canada’s Foreign Credential
Recognition Program

د حسینخانی تماس بگیرید.

Global Talent Loans Program
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»ﺷﻦ ﯾﻮن«
ﻧﻤﺎﯾﺸﻰ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد!

www.shenyun.com/van
630 Hamilton Street, Vancouver
نﻤاﯾــﺶ ﻫــاى رﻗــﺺ و موﺳــیﻘﻰ »شــﻦ ﯾــون« در دنیــا ﻃرﻓــداران زﯾــادى ﭘیــدا
کــرده اﺳــﺖ ﺑــﻪ ﻃــورى کــﻪ ﺑﺴــیاراند کﺴــانﻰ کــﻪ آن را ﺣتــﻰ ﭼﻨــد ﺑــار دﯾــده اند
وﻟــﻰ ﺑــراى دﯾــدن نﻤاﯾــﺶ ﺟدﯾــد آن ﺑــﻰ ﺻﺒرانــﻪ مﻨتﻈرنــد .اﯾــﻦ نﻤاﯾــﺶ ﻫــاى
زﯾﺒــا کــﻪ ﺗرکیﺒــﻰ از موﺳــیﻘﻰ ﭼیﻨــﻰ و ﻏرﺑــﻰ را درﻫــﻢ آمیﺨتــﻪ اﺳــﺖ ،ﺑــﻪ ﻫﻤــراه
رﻗــﺺ ﻫــا ،رواﯾــﺖ ﻫــاى داﺳــتانﻰ ،ﺗــک خوانــﻰ و ﺗــک نوازندﮔــﻰ ارکﺴــتر زنــده
متﺤیر کﻨﻨــده ﭘﺸــﺖ ﺻﺤﻨﻪ اﺳــﺖ ،آن
کــﻪ ﻫﻤاﻫﻨــﮓ ﺑــا رﻗــﺺ و انیﻤیﺸــﻦ ﻫــاى ّ
را در نــوع خــود مﻨﺤﺼــر ﺑــﻪ ﻓــرد کــرده اﺳــﺖ .اﻟﺒتــﻪ در کﻨــار ﺗﮑﻨیــک ﻫاى ﺑﺴــیار
ﺑــاﻻى ﻫﻨرمﻨــدان ،اﻫــداف واﻻﯾــﻰ را اﯾــﻦ نﻤاﯾــﺶ ﻫــا دنﺒــال مــﻰ کﻨﻨــد؛ ﺗﺠدﯾــد
و اﺣیــاى ﻓرﻫﻨــﮓ ﭘﻨــﺞ ﻫــزار ﺳــاﻟﻪ ﭼیﻨــﻰ کــﻪ ﭘــﺲ از روى کار آمــدن ﺣــزب
کﻤونیﺴــﺖ در ﭼیــﻦ ،ﺑــﻪ ناﺑــودى رﻓتــﻪ اﺳــﺖ .امــا آﯾــا اﯾــﻦ ﺑــﻪ ﺗﻨهاﯾــﻰ موﺟــﺐ
مﻨﺤﺼــر ﺑــﻪ ﻓــرد شــدن اﯾــﻦ نﻤاﯾــﺶ ﻫــا ﺑــوده اﺳــﺖ؟ ﺳــواﻟﻰ اﺳــﺖ کــﻪ ﺟــواب
ﺑــﻪ آن نیــاز ﺑــﻪ ﺗوﺿیﺤــات زﯾــادى دارد .ﺑاﯾــد دﯾــد اﯾــﻦ ﻫﻨرمﻨــدان اﺑتــدا خودشــان
ﭼــﻪ کﺴــانﻰ ﻫﺴــتﻨد و ﭼــرا ﺣــزب کﻤونیﺴــﺖ ﭼیــﻦ ﺑــا آن ﺑﺸــدت مﺨاﻟﻒ ﺑــوده و
در اکﺜــر کﺸــورﻫا و شــهرﻫاﯾﻰ کــﻪ ﻗــرار اﺳــﺖ ﺑــﻪ اﺟــرا در ﺑیاﯾد ،ﭘیﺸــاﭘیﺶ ﺗالش
ﻫاﯾــﻰ ﺑــراى متوﻗــﻒ کــردن آن انﺠــام مــﻰ دﻫــد.
زﯾﺒﺎﯾﻰ وﺻﻒ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد
اﺳــتﻔاده از رنــﮓ ﻫــاى روشــﻦ و زﯾﺒــا ،ﻟﺒــاس ﻫــاى ﻓــوق اﻟﻌــاده زﯾﺒــا و دﺳــﺖ دوز
و ﻫﻤاﻫﻨــﮓ ﺑــا داﺳــتان ﻫــاى نﻤاﯾــﺶ ،ﺑــاﻻ ﺑــودن ﺗﮑﻨیــک ﻫــاى ﻓﻨــﻰ ﻫﻨرمﻨدان
و انﺠــام ﺣــرکات و ﺟهــﺶ ﻫــاى زﯾﺒــا ،ﺑــﻪ ﺗﻨهاﯾــﻰ نﻤــﻰ ﺗوانــد خیــره کﻨﻨدﮔــﻰ و
ﺗاﺛیــر ﻋﻤیــﻖ و شــﮕﻔتﻰ کــﻪ اﯾــﻦ نﻤاﯾــﺶ ﺑــر ﺗﻤاشــاﭼیان مــﻰ ﮔــﺬارد را ﺗﺒییــﻦ
کﻨــد کــﻪ از کﺸــورﻫا و مﻠیــﺖ ﻫــاى متﻔــاوت ﺑــﻪ ﺗﻤاشــاى آن ﺑرونــد و اﯾﻨﮕونــﻪ
ﺗوﺻیــﻒ ﺑﻨﻤاﯾﻨد:
»مﺴــﺤور کﻨﻨــده! اﺣیــاى دوﺑــاره میــراث ﻓرﻫﻨﮕــﻰ اﻟهــام ﮔرﻓتــﻪ از آﺳــﻤان ﭼیﻦ«.
دونــا کاران ،خاﻟــﻖ DKNY
»مهیﺞ ﺑراى ﺗﻤاشا و ﺣﻘیﻘتا اﻟهام ﺑﺨﺶ!«
اﺳتوارت اف .ﻟیﻦ ،ﺑرنده شﺶ ﺟاﯾزه ﺗهیﻪکﻨﻨدﮔﻰ ﺗونﻰ
» اﯾــﻦ نﻤاﯾــﺶ ،ﻗﻠﻤــروى ﺟدﯾــدى از رﻗــﺺ اﺳــﺖ -مﻔاﻫیــﻢ ﻋﻤیﻘــﻰ در آن وﺟــود
داشــتﻪ و ﺑﺴــیار ﭘر مﺤتواﺳــﺖ«.
ونﺴــا ﻫــاروود ofﬁcer of the order of Canada ،رﻗﺼﻨــده اﺻﻠــﻰ ﭘیﺸــیﻦ
ﺑاﻟــﻪ مﻠــﻰ کانادا
»واﻗﻌـ ًا ﭼیــزى وراى اﯾــﻦ ﺟهــان! کﻠﻤاﺗــﻰ کــﻪ مــﻰ شــود ﺑــراى ﺗوﺻیــﻒ آن ﺑــﮑار
ﺑــرد» :آﺳــﻤانﻰ«» ،ﺗوﻟّــدى دوﺑــاره« و »امیــد««.
کرﯾﺴتیﻦ واﻟوﺳﮑا ،اﺳتاد نوازنده وﯾوﻟون ﺳﻞ
»اﯾــﻦ ﺑاﻻﺗرﯾــﻦ و ﺑهترﯾــﻦ ﭼیــزى اﺳــﺖ کــﻪ انﺴــانها مﻰﺗوانﻨــد ﺗوﻟیــد کﻨﻨــد«.
اوﻟیوﯾــا ﺑــراون ،خوانﻨــده و نوازنــده
»ﻫﺸــتﻤیﻦ ﻋﺠاﯾــﺐ ﺟهــان! ﺑروﯾــد آن را ﺑﺒیﻨیــد ﺗــا ﺑــاور کﻨید ،ﺑــراى اﯾﻨﮑــﻪ در ﻏیر
اﯾــﻦ ﺻورت ،شــﻤا مهﻤترﯾــﻦ ﭼیــز در زندﮔیتان را از دﺳــﺖ خواﻫیــد داد«.
ﺟو ﻫرد ،ﻋﮑاس ﭘیﺸیﻦ کاخ ﺳﻔید
دﯾــدﮔاه و نﻈــرات ﺗﻤاشــاﭼیان ،کــﻪ اﻓــرادى از ﺑﺨــﺶ ﻫــاى مﺨتﻠــﻒ ﺟامﻌــﻪ و
ﺑوﯾــﮋه ﻫﻨرمﻨــدان ،موﺳــیﻘﻰ دانــان ،دانﺸــﻤﻨدان ،و...ﻫﺴــتﻨد نﺸــان مــﻰ دﻫــد کــﻪ
ﺗﻤاشــاﭼیان در نﻤاﯾــﺶ ﻫــاى شــﻦ ﯾــون ﯾــک ﺣــﺲ درونــﻰ و اﻟهــﻰ را ﺗﺠرﺑــﻪ
کــرده انــد؛ ﭼیــزى کــﻪ وراى ﺻرﻓــا نﻤاﯾﺸــﻰ ﺑــراى ﺗﻔﻨــﻦ و ﺗﻔرﯾــﺢ اﺳــﺖ ،ﭼیــزى
ﻫﻤانﻨــد مﻌﻨــا دادن ﺑــﻪ زندﮔــﻰ و اﺣیــا کــردن ﻓرﻫﻨﮕــﻰ ﺑاﺳــتانﻰ کــﻪ در آن انﺴــان
ﻫــا خﺼاﺋــﺺ واﻻى انﺴــانﻰ را در ﺣــد ﻗــوى داشــتﻨد؛ خﺼاﯾﺼــﻰ ﻫﻤﭽــون وﻓــا

)888-974-3698 (Shen Yun ticketing
)604-757-0355 (Local presenter

دارى ،راﺳــﺖ ﮔوﯾــﻰ ،مهرﺑانــﻰ و ﺑردﺑــارى ...در اﯾــﻦ ﺻــورت ﺑــﻪ نﻈــر مــﻰ رﺳــد
»شــﻦ ﯾــون » در ﺣــال اﺣیــاى ارزش ﻫــاى انﺴــانﻰ مــﻰ ﺑاشــد و کﻤــک مــﻰ کﻨــد
ﺗــا انﺴــان ﻫــا ﺑــﻪ ﺳــﻄوح ﺑاﻻﺗــر مراﺗــﺐ انﺴــانﻰ دﺳــﺖ ﭘیــدا کﻨﻨــد و آنﭽــﻪ کــﻪ
در ﻓرﻫﻨــﮓ ﺑاﺳــتانﻰ ﭼیﻨــﻰ ﮔــران ﺑهــا و ﺣیاﺗــﻰ ﺑــوده وﻟــﻰ از دﺳــﺖ رﻓتــﻪ اﺳــﺖ
را دوﺑــاره ﺑدﺳــﺖ آورنــد .در اﯾــﻦ ﺻــورت ،ﭼﻨیــﻦ ﭘیامــﻰ واﻗﻌـ ًا مــﻰ ﺗوانــد ﺑﺴــیار
ارزشــﻤﻨد و مــورد نیــاز ﺟامﻌــﻪ ﺟهانــﻰ ﺑﺸــدت نیازمﻨــد ﺻﻠــﺢ و آرامــﺶ ﺑاشــد.
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان »ﺷﻦ ﯾﻮن« ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﮐﺠﺎ ﻣﻰآﯾﻨﺪ؟
شــﻦ ﯾــون در ﺳــال  ،2006در نیوﯾــورك ،ﺑــﻪ وﺳــیﻠﻪ ﮔروﻫــﻰ از ﭼیﻨﻰﻫــا کــﻪ از
آزار و شــﮑﻨﺠﻪ رژﯾــﻢ کﻤونیﺴــتﻰ ﭼیــﻦ ﮔرﯾــزان ﺑودنــد ،ﺗﺄﺳــیﺲ شــد .ﭘﺸــﺖ ﭘــرده
آن ﺑﻰشــﺒاﻫﺖ ﺑــﻪ دوره رنﺴــانﺲ نیﺴــﺖ؛ ﯾﻌﻨــﻰ زمانــﻰ کــﻪ اندﯾﺸــﻤﻨدان ﯾونانــﻰ
از امپراﺗــورى متﺠــاوز ﻋﺜﻤانــﻰ در ﻗــرن ﭘانزدﻫــﻢ میــالدى ﻓــرار کردنــد و درنهاﯾــﺖ
ﻓرﻫﻨــﮓ ﺑاﺳــتانﻰ خــود را ﺑــﻪ کرانﻪﻫــاى ﻫﻨــر خیــز اﯾتاﻟیــا آوردنــد .اکﻨــون ،ﭼیــﻦ
ﺑاﺳــتان دوﺑــاره متوﻟــد شــده اﺳــﺖ امــا در ﺟــاى دﯾﮕــرى ،در آمرﯾــﮑا.
امــا ﭼــﻪ ﭼیــز مﻨﺤﺼــر ﺑــﻪ ﻓــردى در ﻫﻨرمﻨــدان »شــﻦ ﯾــون« وﺟــود دارد کــﻪ
موﺟــﺐ ﺗﻔــاوت اﯾــﻦ نﻤاﯾــﺶ ﺑــا دﯾﮕــر نﻤاﯾــﺶ ﻫــا مــﻰ شــود؟ ﻫﻨرمﻨــدان اﯾــﻦ
شــو ،اﻓــرادى ﻫــﻢ ﭼیﻨــﻰ و ﻫــﻢ ﻏیــر ﭼیﻨــﻰ ﻫﺴــتﻨد کــﻪ در امرﯾﮑا ﺳــاکﻦ ﻫﺴــتﻨد
و ﺗﻌﻠیﻤــات ﺣرﻓــﻪ اى ﺑــراى اﯾــﻦ شــو دﯾــده انــد .امــا در کﻨــار آن مﺴــاﻟﻪ اى ﺑــﻪ
نــام ﺗزکیــﻪ و ﺗﻤرﯾﻨاﺗــﻰ وﺟــود دارد کــﻪ اﯾــﻦ ﻫﻨرمﻨــدان آن را انﺠــام مــﻰ دﻫﻨــد.
آنــان ﺗﻤرﯾــﻦ مدﯾتیﺸــﻦ »ﻓاﻟــون داﻓــا« ﯾــا »ﻓاﻟــون ﮔونــﮓ« را انﺠــام مــﻰ دﻫﻨــد
ﺗﻤرﯾﻨــﻰ کــﻪ در کﻨــار انﺠــام مدﯾتیﺸــﻦ و ﯾــک ﺳــرى ﺗﻤرﯾﻨــات آرام اﯾﺴــتاده،
اﺻوﻟــﻰ ﻫﻤﭽــون ﺣﻘیﻘﺖ-نیﮑﺨواﻫــﻰ و ﺑردﺑــارى را نیــز ﺑاﯾــد در زندﮔــﻰ روزمــره
شــان انﺠــام دﻫﻨــد .نوﻋــﻰ خودﺳــازى و ﺗﻐییــر در ﺟهــﺖ ﻓــردى ﺑهتر و ﺑهتر شــدن
و رﻫــا کــردن اﻓــﮑار و اﻋﻤــال ﺑــد .اﯾــﻦ مﺴــاﻟﻪ مهﻤــﻰ اﺳــﺖ کــﻪ ﺑــا انﺠــام اﯾــﻦ
ﺗﻤرﯾــﻦ ﭘاﻻﯾــﺶ ذﻫــﻦ وﺑــدن ،آنــان درونﺸــان را ﻫــﻢ زﯾﺒــا و ﭘــاك مــﻰ کﻨﻨــد و
مــﻰ ﺗوانﻨــد ﺑــﻪ نﺤــوى اﯾــﻦ زﯾﺒاﯾــﻰ را نیــز مﻨتﻘــﻞ کــرده و ﭘیامﺸــان را ﺑــﻪ نﺤــو
موﺛرﺗــرى مﻨتﻘــﻞ کﻨﻨــد .اﯾــﻦ اﺳــﺖ آن ﭼیــزى کــﻪ اﯾــﻦ نﻤاﯾــﺶ را واﻗﻌــا مﻨﺤﺼــر
ﺑــﻪ ﻓــرد مــﻰ کﻨــد.
رﻗﺺ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﻰ ،ﺑﺎزﯾﮕﺮى داﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﺣﮑﺎﯾﺎت
شــﻦ ﯾــون رﻗــﺺ را ﺑــا ﺑازﯾﮕــرى و نﻤاﯾــﺶ ﻫــاى داﺳــتانﻰ کهــﻦ مﺨﻠــوط کــرده
اﺳــﺖ؛ رﻗــﺺ کالﺳــیک ﭼیﻨــﻰ ﺑــا ﺑازﯾﮕــرى ﺗرکیﺐ شــده کــﻪ اﺣتﻤــاﻻ در ﺟاﻫاى
دﯾﮕــر ندﯾدهاﯾــد .آن ﺑــﻪ نوﻋــﻰ خــود را ﺑــﻪ داﺳــتان ﺳــراﯾﻰ ﻗــرض داده اﺳــﺖ.
ﭼیــزى مﺜــﻞ مﺨﻠوﻃــﻰ از ﺑاﻟــﻪ و شﮑﺴــپیر :مالﺣــﺖ و ﻇراﻓــﺖ ﻓــرم انﺴــانﻰ از
ﯾــک ﺳــو ،و از ﺳــوى دﯾﮕــر ،ﺟﺴــﺖ و خیزﻫــاى ﺗﺌاﺗــرى کــﻪ مﻰﺗوانــد ﺑــﻪ ﻃــور
ﺣیــرت انﮕیــزى دراماﺗیــک ﯾــا ﺣتــﻰ خﻨــدهدار و کﻤیــک ﺑاشــد .ﺗیــﻢ آﻟــﻦ ،ﺑازﯾﮕــر
و کﻤدﯾــﻦ مﻌــروف کــﻪ اﺟــراى ﺳــال  2017را در ﻟــﺲ آنﺠﻠــﺲ دﯾــد ،ﮔﻔــﺖ:
»ﻃﻨــز را در آن اﺣﺴــاس مﻰکﻨــﻢ ،ﺑــﻪ نﻈــر مﻰرﺳــد کــﻪ ﻓرﻫﻨﮕــﻰ انﺤﺼــارى و
مﺨﺼــوص ﺑــﻪ ﯾــک ﺟــا نیﺴــﺖ .کﻤــدى ،کﻤــدى اﺳــﺖ و مــﻦ موﺳــیﻘﻰ کﻤــدى
را دوﺳــﺖ دارم .وﻗتــﻰ ﭼیــزى خﻨــده دار اﺳــﺖ ﺑالﻓاﺻﻠــﻪ مﻰﺗوانــﻢ ﺑﮕوﯾــﻢ ،ﺣتــﻰ
اﮔــر ﭼیﻨــﻰ ﺻﺤﺒــﺖ نﮑﻨــﻢ .خیﻠــﻰ ﻋاﻟــﻰ اﺳــﺖ » .ﺗﻘرﯾﺒــا نیﻤــﻰ از ﻗﻄﻌــات مــا
را ﺑــﻪ رواﯾتــﻰ ﺳــوق مﻰدﻫﻨــد ،از اﻓﺴــانﻪﻫاى ﺑاﺳــتانﻰ ﻗهرمانــان و دوشــیزﮔان
ﮔرﻓتــﻪ ﺗــا ﺻﺤﻨﻪﻫاﯾــﻰ از رمــان ﻫــاى کالﺳــیک .ﺗﻠﺦﺗرﯾــﻦ ﻗﻄﻌــات آن شــاﯾد
نﻤاﯾﺶﻫاﯾــﻰ ﺑاشــد کــﻪ در آن آزار و اذﯾــﺖ ﺗﻤرﯾــﻦ کﻨﻨــدﮔان روش ﺻﻠﺢآمیــز
ﻓاﻟــون داﻓــا ﺑــﻪ وﺳــیﻠﻪ ﺣــزب کﻤونیﺴــﺖ ﭼیــﻦ را ﺑــﻪ ﺗﺼوﯾــر مﻰکﺸــﻨد.

ﺑﯿﺎن ﺻﻠﺢ آﻣﯿﺰ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻠﺦ ﺟﺎرى در ﭼﯿﻦ
؛ ﺑــﻪ نوﻋــﻰ ﻓرﻫﻨــﮓ ﺳــﻨتﻰ ﭼیﻨــﻰ ﺑــا ﺟهــان ﺑیﻨــﻰ کامـ ً
ال خــوش ﺑیﻨانــﻪ و رﯾﺸــﻪ
ﻫــاى ﻋﻤیــﻖ مﻌﻨــوى ،ﺑــا کﻤونیﺴــﻢ در ﭼیــﻦ ﺟاﺑﺠــا شــد )ﺟاﯾــﺶ را کﻤونیﺴــﺖ
در ﭼیــﻦ ﮔرﻓــﺖ(.
شــﻦ ﯾــون ،درﺣﻘیﻘــﺖ در ﭼیــﻦ مﻤﻨــوع اﺳــﺖ و ﮔزارشﻫــاى مﻔﺼﻠــﻰ از
آزار و اذﯾــﺖ و مﺒــارزات ﺿــد شــﻦ ﯾــون کــﻪ ﺗوﺳــﻂ کﻨﺴــوﻟﮕرىﻫاى ﭼیــﻦ و
رﺳــانﻪﻫاى ﭼیﻨــﻰ خــارج از کﺸــور در ﺳراﺳــر ﺟهــان انﺠــام شــده ،وﺟــود دارد.
»شــﻦ ﯾــون« نﻤــﻰ ﺗوانــد در ﭼیــﻦ اﺟــرا شــود ﺑدﻟیــﻞ اﯾﻨﮑــﻪ انﺠــام ﯾــک ﺗﻤرﯾــﻦ
ﺗزکیــﻪ و ﭘاﻻﯾــﺶ ذﻫــﻦ و ﺑــدن »ﻓاﻟــون داﻓــا ﯾــا ﻓاﻟــون ﮔونــﮓ« در ﭼیــﻦ مﻤﻨــوع
اﺳــﺖ ﻫﻤــان ﺗﻤرﯾﻨــﻰ کــﻪ ﻫﻨرمﻨــدان شــﻦ ﯾــون نیــز انﺠــام مــﻰ دﻫﻨــد .اﯾــﻦ
مﻤﻨوﻋیــﺖ از ﺳــال  1999در ﭼیــﻦ ﺗوﺳــﻂ ﺣــزب کﻤونیﺴــﺖ ﭼیــﻦ شــروع شــده
و ﻫﻤﭽﻨــان ادامــﻪ دارد و ﺗﻤرﯾــﻦ کﻨﻨــدﮔان آن در ﭼیــﻦ ﺳاﻟهاﺳــﺖ ﺑدﻟیــﻞ انﺠــام
اﯾــﻦ ﺗﻤرﯾــﻦ مــورد آزار و اذﯾــﺖ ﻗــرار ﮔرﻓتــﻪ انــد و ﺑﺴــیارى نیــز کﺸــتﻪ شــده انــد.
اﯾــﻦ ﻫﻨرمﻨــدان در ﺑﺨﺸــﻰ از ﺑرنامــﻪ ﻫــاى شــﻦ ﯾــون ﺑــﻪ اﺟــراى وﺿﻌیــﺖ ﺗﻤرﯾﻦ
ﻓاﻟــون ﮔونــﮓ در ﭼیــﻦ مــﻰ ﭘردازنــد و اﯾــﻦ آزار و اذﯾــﺖ ﺟــارى را ﺑــا ﻫــدف آﮔاه
ﺳــازى ﺑــﻪ مــردم ﺟهــان ﺑــﻪ روشــﻰ ﺻﻠــﺢ ﺟوﯾانــﻪ و ﺑــا رﻗــﺺ و داﺳــتان ﺑیــان
مــﻰ کﻨﻨــد؛ روشــﻰ ﻫﻨرمﻨدانــﻪ و زﯾﺒــا و ﺻﻠــﺢ ﺟوﯾانــﻪ و اﻟﺒتــﻪ مﺒتﮑرانــﻪ .ﺑــﻪ اﯾــﻦ
دﻟیــﻞ اﺳــﺖ کــﻪ ﺣﮑومــﺖ ﭼیــﻦ ﺑــا آن مﺨاﻟــﻒ اﺳــﺖ ﭼرا کــﻪ آنــان ماﯾﻞ نیﺴــتﻨد
مــردم ﺟهــان متوﺟــﻪ ﺟﻨاﯾاﺗــﻰ کــﻪ در ﭼیــﻦ ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﮔــروه از مــردم مﻰ شــود ،آﮔاه
شــوند ﭼــرا کــﻪ دﻟیــﻞ مﻨﻄﻘــﻰ ﺑــراى آن نﻤــﻰ ﺗوانﻨــد اراﺋــﻪ کﻨﻨــد -دﻟیﻠــﻰ ﺑــراى
اﯾﻨﮑــﻪ ﭼــرا ﺑاﯾــد انﺴــان ﻫــا را ﺻرﻓا ﺑدﻟیــﻞ انﺠــام ﺗﻤرﯾﻦ مدﯾتیﺸــﻦ »ﻓاﻟــون داﻓا«
دﺳــتﮕیر و آزار و اذﯾــﺖ کﻨﻨــد.
کاردﯾﻨــال » ﺟــوزف ذن ِز کیــون « از کﻠیﺴــاى کاﺗوﻟیــک ﻫﻨــﮓ کﻨــﮓ کــﻪ اﺟراى
ﺳــال  2017را در ﺗاﯾــوان دﯾــده ،ﮔﻔــﺖ » :آنهــا ﺣﻘیﻘــﺖ را مﺤﮑــﻢ ﺑــﻪ دﺳــﺖ
ﮔرﻓتﻪانــد و اﯾــﻦ کار را ﺑــا روشــﻰ ﺻﻠــﺢ آمیــز انﺠــام مﻰدﻫﻨــد .امیدوارنــد کــﻪ
ﺣتــﻰ آن کﺴــانﻰ کــﻪ مرﺗﮑــﺐ اشــتﺒاه شــدهاند ﺑتوانﻨــد در نهاﯾــﺖ درك کﻨﻨــد و از
اﻋﻤــال ﺑــد خــود دور شــوند .اﯾــﻦ از مﺒــارزه ﺳیاﺳــﻰ متﻔــاوت اﺳــﺖ؛ آنهــا ﺑــﻪ خاﻃر
اﯾﻤــان خــود اﯾــﻦ ﮔونــﻪ ﭘﺸــتﮑار دارنــد.« .
در ﭘاﯾــان ،ﺳــﺨﻨان ناﻓــﺬى از نهﻤیــﻦ ﺳــﻤﻔونﻰ ﺑتهــوون کﻪ شــاﯾد مﺸــهورﺗرﯾﻦ اﺛر
کالﺳــیک در ﻏــرب ﺑاشــد ،را اراﺋــﻪ مــﻰ کﻨیﻢ:
» آﯾا خاﻟﻖ ﺟهانﺗان را اﺣﺴاس مﻰکﻨید؟
او را در ﺑاﻻى خیﻤﻪ ﺳتارﮔان ﺟﺴتﺠو کﻨید !
اﯾــﻦ اشــﻌار )کــﻪ اﺑتــدا ﻓردرﯾﺶ شــیﻠر شــاﻋر آﻟﻤانــﻰ آن را ﺳــروده( کامال متﻨاﺳــﺐ
ﺑــا مﻀﻤــون شــﻦ ﯾون اﺳــﺖ.
نﻤاﯾــﺶ ﻫــاى زﯾﺒــاى شــﻦ ﯾــون در ونﮑــوور ﻫــﻢ ﺑرنامــﻪ خواﻫﻨــد داشــﺖ.
»ﻫﻨرﻫــاى نﻤاﯾﺸــﻰ شــﻦﯾون« 13 ،اﻟــﻰ  22مــارس ،2020
در  Queen Elizabeth Theatreدر ونﮑــوور ﺑــﻪ اﺟــراى نﻤاﯾــﺶ خواﻫــد
ﭘرداخــﺖ .ﻋالﻗﻪمﻨــدان ﺑــﻪ ﺗﻤاشــاى اﯾــﻦ نﻤاﯾــﺶ ﺑــزرگ و ﺑﻰنﻈیــر مﻰﺗوانﻨــد
ﺑــراى ﺗهیــﻪ ﺑﻠیــﺖ و درﯾاﻓــﺖ اﻃالﻋــات ﺑیﺸــتر ﺑــﻪ وبﺳــاﯾﺖ شــﻦ ﯾــون مراﺟﻌــﻪ
کﻨﻨد :

www.shenyun.com/van

)888-974-3698 (Shen Yun ticketing
)604-757-0355 (Local presenter
ﻣﻨﺒﻊ :اﭘﮏ ﺗﺎﯾﻤﺰ ﻓﺎرﺳﻰ
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این را شــما در فضای یک شب شعر
یا محفلی خصوصی با دوستانتان اگر
بخوانید میتواند خندهدار باشد ،ولی
وقتی قطعه موسیقی میخواهد بیاید
بیرون و منتشر بشود ،یک آفیشالیتی
و رســمیتی دارد که به نظر میرسد
این کمی رو حرف زدن باشد.

از اعجاب « ُم َطنطن»
گفتوگو با محسن نامجو
«مطنطن» نام آلبوم جدید محســن
نامجو است .این آلبوم مجموعههای
از ســاختههای این خواننده را در بر
میگیرد که بین سالهای  ۷۵تا ۹۸
نوشته و ساخته شدهاند.
این آلبوم همزمان با ویدئوکلیپهایی
بر روی برخی از قطعــات این آلبوم
منتشر شده است.
درباره این مجموعه و کارهای ویدئویی
این آلبوم با محسن نامجو گفتوگو
کردهایم.
آقــای نامجو ،برای انتشــار آلبوم
« ُم َط َ
نطن» تبریک میگویم .سؤال
اول ،که البته جوابش را در دفترچه
آلبوم داده اید ولی برای شنوندگان
رادیوفردا می پرسم ،چرا «مطنطن»؟
دلیل انتخاب این اسم چیست؟

حضور شــما عارضم ،راجع به معنای
مطنطن ،که [توضیحــش] در جلد
آلبوم هم آمــده[ ،این کلمه برگرفته
از] دو صوت اســتَ ،ط َ
بدبه.
نطنه و َد َ
که در واقع طنطنه به معنای صدای
طبلها یا صدای سازهای زیر است،
دبدبه صدای سازهای بم است.
این جالب اســت ،که خود ط و نون،
زیرتــر بــودن فرکانس و صــوت را
میرســاند ،د و ب حالت بمتر بودن
را .این اعجابی اســت که در حروف
و الفبای خیلی از زبانها هســت .در
واقع ،خود این دو کلمه در شاخهای از
ادبیات [و زبانشناسی] قرار میگیرند
که در انگلیســی بــه آن میگوییم
آنوماتوپیــا ()Onomatopoeiaو در
فارســی میگوییم نامآوا؛ چیزی که
هم اســم است و هم صدای آن .مثل
فدف ،که هم اســم ساز دف است و
َد َ
هم صدای کوبیدن به دف.
خیلی نمونههای دیگری داریم ،مثل
شُ رشُ ــر ،...نــام آوا ،و «مطنطن» هم
گرفته شــده از آن اســت .اما معنی
پرط َ
ضمنیاش در واقع کالم َ
مطراقی
اســت که در این آلبوم ،در ترانههای
مختلف ســعی شــده از شکلهای
مختلف الهام بگیرد ،از ســبک شعر
خراســانی ،و اولین نســل شاعران
شعر فارســی حتی قبل از رودکی و
فردوسی ،شاعران دوره صفاری ،مثل
ابوسلیک گرگانی و حنظله بادقیسی،
و خیلیهای دیگر.
من ســعی کردم در قطعــه «زاد ازم
ببر» از آنها الهام بگیرم ،تا بیاید برسد
بــه قطعه «من از آن خاک» ،که بحر
طویل اســت .خود کلمه مطنطن در
قطعه «مــن از آن خاک» آمده و در
واقع معنی ندارد .یعنی یک جاهایی
معنی دارد و یــک جاهایی ندارد .در
وسط قطعه «نظم» شعری خوانده می
شود که میگوید نظم میمان َد از من،
پشت ســبزیِ کاغذی که میمان َد از
ِ
ِشمند ...
منَ ،سلْخْ پخته
چنگ ُچغالن َ
قرار است که اینها ،دالها یا لفظهایی
باشند که معنی مشخصی را منتقل
نکنند ،اما حسی را به ما انتقال دهند،
و همین.
مطنطــن در واقع برگرفتــه از این
ماجراســت .ولی خب موسیقیاش
به شکلهای مختلفی است و عموماً
در این آلبوم از ســاز زهی اســتفاده
شده .علت طول کشیدن و زحمت و
هزینهای هم که داشته ،افزوده شدن
سازهایی اضافه بر آن چهار ساز اصلی
است که ما همیشه استفاده میکنیم،
یعنی گیتار ،گیتارباس ،درامز و خود
من با سه تار.

ســالهایی که کارها را نوشتهاید
از  ۱۳۷۵هســت تا همین امسال،
 .۱۳۹۸یعنی از قبل از مهاجرت شما
تا همین چندوقت پیش .چه چیزی
باعث شده این کارها با فاصله زمانی
بیست و چند ساله بتوانند کنار هم
قرار بگیرند؟

اینکه فرمودید کارهایی با فاصله زمانی
بیست و چندســاله ،تقریباً در همه
آلبومهایی که من بعــد از مهاجرت
کار کردهام ،وجــود دارد .فقط آلبوم
«ترنج» بــود که قطعاتش در ایران و
در همان فاصله یکی دوســال قبل از
ضبطش ساخته شده بود ،که در واقع
حاصل همکاری من بود با دوســتان
مشهدیام در گروه «ماد» .ولی بقیه
کارها بعــد از مهاجرت ،همهشــان
مجموعهای هستند از کارهایی که در
آمریکا ساخته شدهاند یا در ایران بوده
و بعدا ً من آنها را کامل کردهام .غیر
از آلبوم «آخ».
مث ً
ال آلبــوم  Useless Kissesکه
در آمریــکا کار شــد ،مجموعهای از
شــعرهایی بود که از ســال ،۱۹۹۴
[ ۱۹۹۵تهیه شــده بود] .آن ســال،
سال اول دانشــگاه بود .شاید اولین
سالی بود که حاال بشود گفت من به
خاطر اتفاقات روحی و روانی و عاطفی
و آن چه در زندگیم با آن روبهرو شده
بودم و برای همه پیش میآید ،شروع
کردم به نوشتن چیزهایی که مضمون
ثابتش یک تجربه عاشقانه بود.
در آلبومهــای «الکــی» و آلبومهای
بعدی هم این هســت[ ،ترکیبی و]
مجموعهای از کارهای داخل ایران و
بیرون ایران .در واقع من در این مورد
تصمیم خاصی نداشــتم ،این اتفاق
افتاده.
در «مطنطــن» هم« ،بــاد وزنده»
مربوط به داخل است .ولی جدیدترین
قطعهای که ســاخته شده ،شعرش
مربوط به یکی دو ســال پیش است،
ولی مضمون آن بعدتر تکمیل شــد؛
«زاد ازم ببر» ،و «چه باشد اگر مرگ
در من بخسبد» ،که سر تمرین تئاتری
بودیم در نیویورک ،و یک روزی به این
فکر کردم که آدم هم از این روزگار و
از این هرچه هست خسته است ،نه به
عنوان افسردگی ،به این فکر میکند
که چه میشــود اگر [مرگ] بیاید و
دست مرا بگیرد و ببرد و راحت شوم،
مث ً
ال یک چنین شکلی .این در میان
شعرها جدیدترینشان است.
ولی «خشــم کردم» که قطعه آخر
است ،جزو قطعاتی است که من حدود
بیست و یکی دو ســالگی در همان
زمان دانشگاه با ســهتار میزدمش.
همیشــه هم فکر میکردم که فقط
ساز اصلیاش ،باید سهتار باشد .در این
آلبوم هم زیاد کاری روی سازهایش
نشــده .حتی ل ِ ِول (سطح) سازها در
«خشــم کردم» پایینتر است ،ولی
چند خــط آوازی دارد و در واقع یک
رسیتال
گروه کورال هستند ،مثل یک
ِ
آوازی است که دارد میخوان ََدش.
آقای نامجو ،قبل از انتشار «مطنطن»
چند تــا از کارهای ایــن آلبوم را
به صورت موزیک ویدئو منتشــر
کردید .آیا نشــاندهنده این است
که عالقهتان به بیان تصویری بیشتر
شده؟

سه تایش تا االن منتشر شده .بقیهاش
هم [آماده] هست .یکی چند روز دیگر
منتشر میشود ،یکی موزیک ویدئویی
اســت که روی همیــن قطعه «چه
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ویدئویی منتشــر کردید چند روز
پیش از انتشار آلبوم که در آن گفتید
ایرانیهای ســاکن ایران به صورت
رایگان میتوانند به این آلبوم گوش
کنند .آیا پیام دیگری هم دارید برای
شنوندهها؟

باشد» است که در واقع بخشی از آن
در نیویورک [ساخته شده] و بخشی
از آن را دوســتان در ایران ساختهاند
که منتشر میشود .یکی هم چند روز
یا یک هفته بعدش منتشر میشود،
ویدئویــی روی قطعــه «مــن از آن
خاک».
ولی باید اعتراف کنم این ایده اشتباهی
از جانب من بود .به خاطر این که االن
دیگر آن ویدئوها ،با اینکه بخشهایی
هم از آن فیلمبرداری شده ،نمیتواند
ادامــه پیدا کند چون ســرمایه من
بــرای این ماجــرا تمام شــد .چون
حمایت مالی که داشــتم -از بعضی
کنســرتهای خــودم و کمکهایی
که از یکی دو دوست نزدیکم گرفته
بودم که اسمهایشــان در جلد آلبوم
آمده -فقط برای تولید این موسیقی
کفایت میکرد و [برای] همین تعداد
ویدئویی که ساخته شده.
متأسفانه ایده اولیه من این بود که ما
بتوانیم یک بار کنسرت بدهیم و عین
قطعاتی را که اجرا میکنیم ،ویدئویش
هم پخش بشــود .اما از آنجا که برای
هر کاری که میکنیم بر تجربیات آدم
افزوده میشود و انگار آدم هیچوقت
از ایــن خامی کــه در بعضی جهات
وجود دارد ،دور نمیشــود ،فهمیدم
اگر زمانبندی قطعات مطابق ضبط را
رعایت نکنید و بسته به حال و هوای
اجرا کوتاهتر و بلندتر اجرایش کنید،
میتواند جذابتر باشد .و این دیگر با
ویدئو جور در نمیآید و هیچ وقت هم
نمیشود کاری کرد که [اعضای] گروه
از لحاظ سرعت و تعداد میزانها ،عیناً
مثل [زمان] ضبط بزنند .اگر این کار
را بکنند...
خوشبختانه نوازندگانی که دوستان
من هم هستند- ،آنهایی که بچههای
نیویورک هســتند ،به ویــژه نوازنده
گیتار و بیسمان ،خود یحیی هم که
در واقع رهبر چارتنویسی ماجراست،
اص ً
ال جذاب نیســت که ما بخواهیم
عیــن آن اجرا کنیم .آن حس و حال
اجراســت که اجازه میدهد تندتر یا
کندتر بشویم.
یک زمانی هســت که اص ً
ال شنونده

دوســت دارد با شــما بخواند ،و شما
ممکن است یک جمله را بیشتر تکرار
کنید برای اینکه مردم لذت میبرند از
خواندن خودشان .برای همین ،نفس
ویدئو ساختن به این منظور ،اشتباه
بود.

یک چیزی را هــم خدمتتان عرض
کنم ،یک ویدئو هســت روی قطعه
اخترکم ،که چون ۹دقیقه است دیگر
اسمش موزیک ویدئو نیست ،یک جور
ویدئوآرت اســت .امیدوارم محصول
نهایی یک جوری باشــد که بشود در
موزه یا مدیومهای دیگر به صورت یک
فاینآرت ارائهاش داد.

من اص ً
ال هیچ وقت روی قطعاتی که
میســازم ،هیچ تصویری نمیبینم.
خیلی کم پیش آمــده .مث ً
ال یک بار
پیش آمده ،بــرای «گل ممد» پیش
آمده« .ترنــج» را میتوانــم بگویم
خیلی از آدمهایی که شنیدهاند ،حتی
آدمهایی که کار فرهنگی نمیکنند،
با آن ،تصویر دیدهاند .ولی من خودم
هیچ تصویری از «ترنج» برایم شکل
نمیگیرد.
من ذهن تصویری نــدارم .باید یک
اعتراف دیگر هم بکنــم ،من ک ً
ال در
زندگی خــواب هم زیــاد نمیبینم.
بیشتر طبیعی است؛ ذهنم روی صوت
و زیروبمی محیط حســاس است و
برای همین ،ویدئو ســاختن همیشه
یک نقض غرض بوده است.
من ایدهای نداشتم و باید آن را میدادم
به آدمهــا ،ایده خودشــان را انجام
بدهند .آدمها هم که ایده خودشــان
را انجام میدهند .خــود ایدهپردازی
هم به خاطر [محدود بودن] سرمایه،
ممکن اســت لزوماً توســط بهترین
آدمها انجام نشود .آدمها دارند صرفاً به
من لطف میکنند ،به عنوان دوستان
من ،و تجربه شان را با کار من انجام
میدهند و [ضمناً] یک قرار کاری هم
با هم داریم.
در واقع جواب کوتاهتر به سؤال شما
این اســت که من ذهن تصویری ،و
تصمیمی بر این که تصویری باشــد
نداشتهام .این ویدئوها را ساختیم ،اول
به آن منظور ،ولی خب یک سری کار
است و االن هم باعث میشود بعد از
بیرون آمدن آلبوم ،اگر سرمایهمان را
جمع کنیم و بقیه را هم تکمیل کنیم،
باعث تبلیغ و حمایت از آلبوم شود و
اینکه باز آلبوم شنیده بشود ،همین.

این کار قرار است چه وقت منتشر
شود؟

پس در حقیقت تفکــر تصویری و
بصری پشت اینکارها نبوده.

این هم حدود نــوروز یا کمی بعد از
آن تکمیل خواهد شد .چون قرار بوده
در چهار فصل فیلمبرداری شــود و
به گمانم هنوز فصل زمستانش تمام
نشده است.

در دفترچه توضیحات آلبوم ،شــما
متن کامل شعرها و توضیحاتی راجع
به آلبوم ارائه دادهاید .اما قسمتی از
شعرها کمرنگ چاپ شدهاند و نوشته
شده که در آهنگ خوانده نمیشوند.
دلیل خواندن نشدن این قسمت از
شعرهاچیست؟

دوســتان من در ایران این دفترچه
اشعار را درست کردهاند و ما چند روز
قبل از انتشار آلبوم ،آن را روی اینترنت
گذاشتیم .من شعر کامل را برایشان
فرســتادم و این از خوشســلیقگی
آنهاست که شعر کامل را بگذارند و آن
قسمتها را که جزو شعر هست ولی
در قطعه خوانده نمیشــود ،کمرنگ
کنند.
خــب شــما وقتی حتی شــعرهای
کالسیک را هم اســتفاده میکنید،
لزوماً همه شــعر را نمیخوانید .این
اتفاق برای شعر خود آدم هم میتواند
بیفتد .مث ً
ال شعر «ایرانه خانم» جناب
براهنی در واقع ســه صفحه است ،یا
شعر «دف» از ایشان سه صفحه ،سه
صفحه و نیم است ولی من فقط سه
صفحه از آن را خوانــدم یا از «ایرانه
خانم» فقط حدود نصف صفحه.
مــن االن همــه را یادم نیســت که
کدامها کمرنگ اســت و نخواندهایم،
ولی مث ً
ال در شــعر «مــرگ» در آن
بیت «نسنجیدهام جرم کیهان کامل/
ز دســت خدای خر خلــق جاهل»،

پیغامی کــه من دو ســه روز پیش
گذاشتم ،منظورم بیشتر ...نمیدانم،
آدم کــه نمیتوانــد خــودش را آن
جوری ببیند که نقشی دارد در تغییر
چیزی .در حد این که اگر کســی به
این موزیک عالقهمند است ،برای این
چند ثانیه دیگر دغدغه خرید و اینها
نداشته باشد .گرچه با این شرایطی که
هســت ،اگر امکان خریدش در ایران
هم بود ،با ایــن اوضاع اقتصادی آدم
اص ً
ال نمیتواند از کسی انتظار داشته
باشد.
به هرحال من حدســم این است که
مخاطب ما یــا مخاطب این موزیک
کسانی هســتند که اوضاع احوالشان
به احتمــال زیاد [خوب نیســت] و
قیمت آلبومی که ایــن جا  ۱۵دالر
است به قیمت واحد ایران[ ،قیمتی]
تعیینکننده اســت و نمیشــود از
ایشان انتظار داشت .دوماً هم که اص ً
ال
راهی هم که وجود ندارد .آیتیونز و
چیزهای دیگر هم که به خاطر اوضاع
جهان بسته است.
لــذا قصد من فقط ایــن بود که این
آلبوم بتواند حواس آدمها را [از اوضاع
بــد] پرت کند و امیــدوارم بعضی از
کارها غمگینترشان نکند به هرحال.
اما چیزی کــه میخواهــم بگویم،
من حقیقتش ،هــم اطرافیانم به من
میگفتند و توصیه کردند نگویم این
را ،خودم هم مردد بودم که به معنای
دیگری برداشت نشود خدای نکرده.
من فقط میخواهم اطالع بدهم .این
کار ماســت ،هیچ منتی نیست .اگر
زحمتی هست از لحاظ وقت و هزینه،
خب آدم وقتی میخواهد تجربههای
جدید و بلندپــروازی کند ،طبیعی
اســت هزینه هم دارد .ولی این آلبوم
با توجه به آن کمپینی که ما دو سال
پیش به راه انداختیــم ،یک چیزی
حدود  ۱۰تا  ۱۵هزار دالر (به قیمت
هزینههای اینجــا) برای تولیدش در
نظر گرفته بودیم و آن کمپین هم به
ما کمک کرده بود.
ولی میگویــم ،اتفاقاتی افتاد که این
ماجرا تقریبــاً حدود ســه براب ِر این
[بــرآورد] تمام شــد و [هزینه] این
ویدئوها را هم باید اضافه کنیم ،چون
که خواســتیم تجربهای کنیم .ولی
نکتهاش در خطاب به دوستان ایران
نیســت .منظورم به دوستان بیرون
از ایران بوده که اگر واقعاً دستشــان
میرســد ،تا اندازه که میتوانند این
ساپورت (حمایت) را انجام بدهند.
حتــی اگر آلبوم را شــنیدند یا کپی
کردنــد ،به یک شــکلی ،حــاال در
کنسرتها یا به شکلی ،این را [در نظر
بگیرند] تا حتیاالمکان بخشی از این
سرمایه برگردد و ما بتوانیم کارمان را
ادامه بدهیم ،همین .ببخشید که اص ً
ال
این مسئله را مطرح کردم ولی خب
فکر کردم صمیمی هستیم و میتوانم
بگویم.
خیلی هم ممنون که وقت گذاشتید
بــرای این آلبــوم ،و معرفی شــد.
مخلصیم.
فرید امین (رادیو فردا)
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پزشکی و بهداشت
دکتر رضا حصیری
دندانپزشک خانواده در مرکز شهر کوکیتالم

دندانپزشکی به زبان ساده
با ابزارهای اصلی دندانپزشکی بیشتر آشنا شوید

احتماال شــما هم وقتی روی صندلی دندانپزشــکی
مینشــینید ،کلی ســوال در ذهنتان قطار میشود:
اینجاروبرقی چیســت که در دهانام میگذارند؟ این
آبپاش چیســت که دندانها را میشوید؟ یعنی این
نور لیزر است که دندانها را پر میکند؟ و ..اگر دوست
دارید با مهمترین این وسایل آشنا شوید ،این مطلب را
بخوانید:

البته برای جراحیهای دهان مانند جراحی دندان عقل
و یا جراحیهای لثه نیاز است که دندانپزشک شما از
ن قویتری اســتفاده کند چون در این صورت
ساکش 
مقدار زیادی خون و مایعات وارد دهان شــما میشود
که الزم است بیرون کشیده شود تا محیط عمل برای
کار دندانپزشــک پاک و تمیز باشــد .در این صورت
ساکشنهای جراحی استفاده میشوند .ساکشنهای
جراحی ،قدرت مکش بســیار باالیــی دارند و قادرند
محتویات دهان را با قدرت باال بیرون بکشند.

اولین صدایی که از مطب دندانپزشکی به گوش همه
آشنا است ،صدای سرنگ هوا و آب است.
سرنگ آب و هوا مانند یک تفنگ است که روی همه
صندلیهای دندانپزشکی وجود دارد .این وسیله معموال
 ۳دکمه و یک ســر دارد .هنگام فشار دادن یک دکمه
از آن آب و از دیگــری هوا خارج میشــود .اگر هر دو
دکمه را همزمان فشار دهید ،آب و هوا همزمان خارج
خواهد شد.
شاید بپرســید این وسیله به چه درد میخورد؟ وقتی
دندانپزشک دندانهای شما را تراش میدهد ،الزم است
بقایای دندانهای تراشیده شده را از روی دندان بزداید
و بشوید .به همین دلیل پوآر آب را بهکار میبرد تا این
مواد تراشیده شده را از روی دندان و داخل دهان پاک
کند .پوآر هوا نیز وسیلهای است که هوا را با فشار روی
دندان میپاشد .گاهی الزم است محیط دهان خشک
شــود و یا دندان مورد نظر برای ترمیم با مواد همرنگ
دندان خشک شود .در این صورت الزم است با پاشیدن
هوا با فشــار زیاد روی دندان ،محیــط دندان و دهان
خشک شود که این وسیله به کار میآید.
فراموش نکنید که چون سر این وسیله در دهان همه
بیماران وارد میشــود ،باید حتما ســر آن به وسیله
پوششهای یکبار مصرف کامال پوشانده شده باشد و
بعد از هر بیمار این پوشــشهای یکبار مصرف کامال
عوض شود.

الیت کیور :شــما این وســیله تفنگیشکل را وقتی
میخواهید دندانتان را با مواد همرنگ پر کنید ،دیدهاید.
این وسیله نور بنفش یا آبی رنگی دارد که باعث میشود
ماده ترمیمی پلیمریزه شده و محکم شود .این نور به
هیچ وجه لیزر به شــمار نمیآید چون نور لیزر نوری
بسیار متمرکز و قوی اســت که برای برش بافت و یا
تراش دندان در دندانپزشکی استفاده میشود .دستگاه
الیتکیور دارای المپ هالوژن یا  LEDاست.
المپهای  LEDتازهتر از نوع هالوژن هستند ولی به نظر
میرسد دندانپزشکان با دستگاه الیتکیوری که المپ
هالوژن دارد بهتر کار میکنند و نتایج ترمیم دندان با آن
را مفیدتر و بهتر میدانند .این دستگاه نورآبی از خودش
منتشر میکند که باعث میشود مواد ترمیمی هم رنگ
دندان روی دندان شما از حالت خمیری شکل بهصورت
جامد و محکم شوند.

سرنگ آب و هوا

ساکشن
ساکشن همان وسیلهای است که مانند جاروبرقی کار

میکند ولی آب دهان شما را از داخل دهانتان به بیرون
میمکد .ا
ین وسیله هنگام هر عمل دندانپزشکی در دهان شما
گذاشته میشود .ساکشن با ایجاد یک محیط خأل در
درون خود باعث میشــود که آب دهان شما به درون
لوله آن کشیده شــود .ساکشنها معموال یا با آب کار
میکننــد یا با هوا .ساکشــنهای هوایی مطمئنتر و
بهداشتیترند.

متههایدندانپزشکی
متههای دندانپزشــکی را توربین و انــگل وایرموتور
مینامند .این دو وســیله برای تراش دندان و برداشتن
پوسیدگی به کار میروند .توربین مته دندانپزشکی است
که در سر آن فرزهایی الماس نشان قرار داده میشود
که میتواند مینای دندان را به راحتی تراش دهد .انگل
مته دندانپزشکی است که سروصدای بیشتری دارد و
دلیلاش هم این اســت که موتور قویتری نسبت به
توربین دارد .بهتر است دندانپزشک برای هر بیمار یک
انگل و توربین جداگانه استفاده کند .این دستگاهها با
سرعت زیاد میچرخند و به وسیله سرهای برندهای که
دارند مینا و عاج دندان را برش میدهند.
دوربین داخل دهانی
حتما شــما هم دوست دارید بدانید دندانپزشکتان در
حین درمان چــه کاری روی دندانهای شــما انجام
میدهد و قبل و بعد از درمان دندان شما به چه شکلی
درخواهد آمد.
ادامه دارد...

«ویروس کرونا»
آیا ابتالی مجدد پس از بهبودی ممکن است؟
نخستین بار آزمایش ویروس کرونای
جدید (کووید )SARS-CoV-2 ،۱۹
برای یک زن ژاپنی در تاریخ  ۲۹ژانویه
مثبت اعالم شد .او پس از حدود یک
هفته (روز ششم فوریه) با وجود اینکه
هنوز ســرفه میکرد ،دوبــاره مورد
آزمایش قرار گرفــت .این بار نتیجه
منفی بود و نشــانهای برای بهبودی
نسبی بیمار.
آزمایش دیگری که یک هفته بعد از
تست دوم صورت گرفت نشان داد که
او بهطور کامل بهبود یافته است.
این زن که حدود  ۴۰سال سن دارد
و پیــش از ابتال به عنــوان راهنمای
گردشگران به ووهان چین رفته بود،
در روز  ۲۱فوریه دچار درد شدید در
گلو و ناحیه شکم شــد و در روز ۲۶
فوریه مورد آزمایش قرار گرفت .نتیجه
آزمایش نشان داد که او «بار دیگر» به
ویروس کرونا مبتال شده است.
پس از انتشار خبر بیماری مجدد زن
ژاپنی ،گزارشهایی مبنی بر ابتالی
دوباره چند بیمار مبتال به این ویروس
در چین منتشر شد.
در گــزارش مجله تخصصی JAMA
به چهار مورد ابتالی مجدد در چین
اشــاره شده اســت .این افراد پس از
بهبودی پنج روز بیشتر در قرنطینه
بهســر بردند و در این مــدت مورد
آزمایش قــرار گرفتند .از آنجایی که
در روز پنجم نتایج آزمایشهای آنان
مثبت اعالم شد ،آنها چند روز بیشتر
در قرنطینه نگهداری شدند و در روز
سیزدهم هم آزمایش آنها مثبت بود.
بیماران آلوده بــه این ویروس زمانی
شفا یافتهاند که به مدت سهروز تب
نداشــته باشند ،مشــکالت تنفسی
آنها به طور کامل بهبود یافته باشد،
در عکــس ریه آنهــا هیچگونه اثری
از بیماری مشــهود نباشــد و نتیجه
آزمایشهای ویژه ( )PCRدر دو روز
پیاپی منفی باشد.
ابتالی مجدد برای همگان؟

در برخــی بیماریهای عفونی مانند
سرخچه این امکان موجود است ،که
عوارض بیمــاری در دو یا چند دوره
ظهور کنند .امــا درباره اینکه آیا این
در مورد کووید  ۱۹هم صدق میکند،
نظرات گوناگونی وجود دارد.
پژوهشگران شبانه روز در حال تحقیق
در باره این ویروس هستند اما به نتایج
واحدی نرســی دهاند .به همین دلیل
هنوز بهطور قطع نمیتوان گفت که
آیا برای برخی بیماران امکان ابتالی
دوباره وجود دارد یا خیر.
پرفسور کریســتیان دروستن ،مدیر
انستیتوی ویروسشناسی بیمارستان
شاریته برلین پس از بررسی گزارش
کارشناســان چینی بــه این نتیجه
رسیده است که بر مبنای این گزارش
نمیتوان گفت که امکان بروز بیماری
مجدد وجود دارد ،زیرا تنها سندی که
چینیها ارائه کردهاند ،آزمایشهای
 PCRبــوده که آنها هم قابل اعتماد
نیستند.
به اعتقاد دروســتن ،نتایج این گونه
آزمایشها میتواند در نخستین هفته
پس از بروز عالئم بیماری گاهی منفی

و گاهــی مثبت باشــد ،در حالی که
ریههای بیمار مملو از ویروس هستند.
کارشــناس دیگری که بــه گزارش
همکاران چینی خود با دیده شــک
مینگرد ،پروفسور ایزابال اکرله ،رئیس
گروه تحقیقاتی ویروسهای نوظهور
در بیمارستان دانشگاه ژنو است.
خانــم اکرله تاکید میکند که امکان
خطــای انســانی در آزمایشها زیاد
است ،به همین دلیل باید به نتایج آنها
محتاطانهنگریست.
او تصریح میکند که خطا در آزمایش
برای سایر ویروسهایی که باعث بروز
بیماریهای تنفسی (مانند آنفلوانزا)
میشوند ،شناخته شده است.
پرفســور اکرله تاکیــد میکند که
پسماندههای ویــروس میتواند به
مثبتبــودن آزمایــش بیانجامد ،در
حالی که عفونــت حاصل از ویروس
بهبود یافته است.
او همچنین به این نکته اشاره میکند
که آزمایش میتواند به دلیل حرفهای
نبودن کادر آزمایشگاه درست انجام
نشود و به منفی بودن نتیجه آزمایش
بیانجامد.

تشکیلپادتن

تا به امــروز فرض بر این اســت که
بیماران بهبود یافته به دلیل تشکیل
پادتــن (آنتیبادی) بــه طور موقت
از ابتال بــه  2-SARS-CoVمصون
میماننــد .به گفته فلوریــن کرامر،
استاد واکسیناسیون مدرسه پزشکی
آیکان در نیویورک ،این را میتوان در
گزارشهای اولیه در باره ویروس کرونا
نیز دریافت؛ اگر چــه تاثیر پادتنها
میتواند طوالنیمدت نباشد.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام
بپیوندید
کرامر میگوید ،برای آگاهی بیشــتر
در باره این ویروس خوب اســت که
بیماران شفایافته در درازمدت مورد
آزمایــش قرار بگیرند ،امــا به اعتقاد
او ،در حالــت کنونی تنها چیزی که
میتواند به ما از بهبودی بیمار اطالع
دهد ،همیــن آزمایشهــای PCR
هستند.
بســیاری از کارشناسان معتقدند که
تنها بر اساس چند مورد مشکوک در
ژاپن و چین نباید یافتههای تاکنونی
را زیرسوال برد.

چکار کنیم که کمتر به صورتمان دست بزنیم؟
بیبیسی -مایکل هالزورث ،استاد علوم رفتاری در دانشگاه کلمبیا که
زمانی مشاور دولت بریتانیا بود ،میگوید که تبدیل توصیه به عمل واقعا
کار سختی اســت .او میگوید ایجاد تغییر در کارهایی که ناخودآگاه
اتفاق میافتند مشکلی قدیمی اســت .ترغیب مردم به شستن مرتب
دستهایشان به مراتب راحتتر از این است که از آنها بخواهیم کمتر به
صورتشان دست بزنند .اگر صرفا به مردم بگویید که فالن کار ناخودآگاه
را نکنند موفق نخواهید شد.
البته آقای هالزورث عقیده دارد که برخی از روشها میتوانند مثمر ثمر
باشند .یکی از آنها توجه کردن به دفعاتی است که به صورتمان دست
میزنیم.
به گفته او «وقتی یک نیاز بالینی مانند خارش هست ،میتوانیم رفتار
دیگری اتخاذ کنیم .مثال از ساعد یا بازو برای این کار استفاده کنیم .شاید
ایدهآل نباشد ،ولی خطر کمتری دارد».
توصیه دیگر کارشناســان رفتاری این اســت که دالیل دست زدن به
خود را کشــف کنید .آقای هالــزورث میگوید که «اگر عوامل محرک
این اتفاق را پیدا کنیم ،میتوانیم بر آن اســاس عمل کنیم .کسانی که
به چشمانشان دست میزنند میتوانند عینک آفتابی بزنند .یا با نشستن
روی دستهایشان مانع این کار شوند».
ما حتی میتوانیم برای دستهایمان کار بتراشیم .مثال از فرفره بیقراری
(اسپینر) یا توپ اضطراب استفاده کنیم ،مخصوصا وقتی شستهایمان
بیکار افتادهاند .ولی این وسایل را هم باید مرتب ضدعفونی کرد.
روش دیگری که میتواند کمک کند «فرستادن پیغام به خودمان» است.
به گفته آقای هلزورث «کســانی که تیک عصبــی دارند میتوانند از
دوستان و آشنایان بخواهند که به آنها هشدار دهند».
اما استفاده از دستکش برای یادآوری کار خوبی نیست ،چرا که اگر مرتب
تعویض نشود میتواند مانند یک سطح آلوده عمل کند.
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کوکوی بروکلی و سیب زمینی

مواد الزم:
بروکلی خردشده  ۱پیمانه
جعفری خردشده  ۱/۲پیمانه
تخم مرغ  ۶عدد
پیاز متوسط  ۱عدد
شیر  ۱/۲پیمانه
پنیر چدار رنده شده  ۱/۲پیمانه
سیب زمینی  ۲عدد
نمک و فلفل و روغن به مقدار الزم
طرز تهیه:
برای تهیه کوکوی بروکلی و سیب زمینی ابتدا فر را با دمای  ۱۸۰درجه
سانتیگراد روشن کنید تا گرم شود .قالبهای «مافین» را با کمی روغن
چرب کرده و کنار بگذارید.
در یک تابه مقداری روغن بریزید و آن را روی حرارت قرار دهید ،سپس
تکههای پیاز و بروکلی را داخل آن سرخ کنید .بعد از حدود  ۷-۱۰دقیقه
که پیاز و بروکلی نرم شدند ،تابه را از روی حرارت بردارید.
در یک کاسه سیبزمینیها را پوست گرفته و بهصورت نگینی خرد کنید.
پنیر رنده شده ،جعفری ،تخممرغ ،شیر و مخلوط داخل تابه را هم به سیب
زمینی ها اضافه کنید .به میزان الزم نمک و فلفل هم بریزید .مواد را خوب
با هم مخلوط کنید تا مایه یکدستی حاصل شود.
قالبهای «مافین» را با مایه کوکو پر کنید ،ســپس آنها را به مدت ۲۰
دقیقــه داخل فر قرار دهید تا کوکوها آماده شــوند .بعد قالبها را از فر
درآورید و صبر کنید تا کمی خنک شوند.
کوکوها را داخل ظرف مورد نظرتان قرار داده و سرو کنید.
خواص بروکلی :فواید سالمتی بروکلی از ترکیبی از مواد مغذی ،ترکیبات
ارگانیک ،مواد معدنی و ویتامینهایی نشات میگیرد که در ان وجود دارند.
این مواد شــامل ویتامین ث ،ویتامین کا ،فیبر رژیمی ،فوالت ،پتاسیم،
سلنیوم ،ویتامین آ ،منگنز ،تریپتوفان ،ویتامین ب ،۶و فسفر هستند .از
نظر ترکیبات ارگانیک ،بروکلی یک منبع غنی گیامغذی گلوکوزینوالت،
فالونوئیدها ،و ســایر انواع ترکیبات آنتیاکســیدان اســت که به شدت
سالمتمان را بهبود میدهند.
مزایای تغذیهای بروکلی بسیار زیاد است و یکی از قابلیتهای آن کمک
به رژیم غذایی است .این کلم یک منبع عالی فیبر است و یکی از گیاهان
عالی اســت که به کاهش وزن کمــک میکند .کلم بروکلی حاوی فیبر
محلول و غیرمحلول است که از یبوست جلوگیری میکند و قند خون را
متعادل نگه میدارد .یک فنجان کلم بروکلی شامل مقدار ضروری پروتئین
برای یک رژیم غذایی سالم است.
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در دوران یائسگی
با افزایش امید به زندگی ،یائسگی هم
به عنوان یک پدیده سن میانسالی هر
چه بیشتر مورد توجه قرار میگیرد.
به طورکلی زنان بیش از یک ســوم
عمر خود را در دوران یائسگی به سر
میبرند.
اگــر چــه یائســگی یــک فرآیند
فیزیولوژیک میباشد ،اما عالئم کمبود
استروژن ،شــامل عالئم گرگرفتگی،
تپش قلب ،تعریق شبانه ،اضطراب و
افســردگی ،افزایش وزن و بیخوابی
به صــورت قابل مالحظــه کیفیت
زندگــی زنــان را تحت تأثیــر قرار
میدهد .همچنین خطر ابتال به پوکی
استخوان ،بیماریهای قلبی و عروقی،
بیاختیاری ادرار در این دوران افزایش
مییابد .وقوع یائسگی در زنان بین 42
تا  58سالگی و میانه آن  51سالگی
میباشد.
بر طبــق مطالعات انجام شــده در
ایران ،میانگین سن یائسگی پایینتر
و  47.8ســالگی میباشــد .در این
زمان ،تخمدانها بــه میزان کمتری
هورمونهــای زنانــه بــه خصوص
استروژن ترشح کرده و سبب بروز این
عالئم در زنان میشود.
راههای متداولی برای تسکین عالئم
دوران یائسگی وجود دارند که عبارتند
از:
 -1هورمون درمانی
 -2ورزش
 -3برنامه غذایی
یکی از کلیدهــای موفقیت در کنار
آمدن با عالئم آزاردهنده یائســگی،
داشتن یک رژیم سالم و متعادل است.
در این رژیم الزم است همه گروههای
غذایی به میزان متناسب مصرف شوند
و در کنــار آن توجه ویژهای به غالت
و کربوهیــدرات انتخابی ،پروتئین و
جایگزینهای آن ،محصوالت لبنی و
مصرف میوه و سبزی داشته باشند که
در زیر بــه توضیحاتی در مورد فواید
این گروههای غذایی میپردازیم.
سبزی بیشتری مصرف کنید

این مواد عالوه بر داشتن فیبر ،ویتامین
و امالح در یائسگی نقش مهمی دارند؛
زیرا دارای فیتواستروژنها هستند که
نوعی ماده شیمیایی گیاهی است که
بسیار شبیه استروژن است و به عنوان
یک اســتروژن ضعیف در بدن عمل
میکند و میتوانند عالئم این دوران
را تسکین دهند.
میوهها و سبزیجات حاوی ماده معدنی
به نام برون هســتند ،کــه در حفظ
اســتروژن بدن نقش بســزایی دارد،
همچنین با کاهش کلسیم دفعی در
روز باعث تقویت استخوانها در این
دوران میشود.
منابع خوب حاوی فیتواستروژن و برم
در میوهها و سبزیها شامل موارد زیر
است :سیب ،انگور ،هلو ،گالبی ،گوجه
فرنگی ،پرتقال ،تمشک و سبزیهایی
مانند کلم ،کاهو ،پیاز ،سیب زمینی،
شلغم ،چغندر ،مارچوبه ،گل کلم
حبوبات را بیشتر از قبل مصرف کنید

حبوبات باعث کندی در جذب گلوکز
در جریان خون شده و اشتها افراد را
کنترل میکند.
حبوبات سرشار از فیبر و فیتواستروژن،
پروتئین ،اســیدفولیک ،کلســیم و

ویتامین ب 6میباشد .یکی از راههای
مناسب برای مصرف حبوبات اضافه
کردن آن به ساالد ،پاستا ،خورشتها
و سوپها میباشد.
سویا مصرف کنید

از اثــرات مهــم ســویا ،کاهــش
عوارض ناشــی از یائســگی از جمله
گرگرفتگی میباشــد .ســویا حاوی
فیتواستروژنهایی میباشد ،که حالت
گرگرفتگــی در خانمهــا را کاهش
میدهد ،البته برای داشــتن این اثر
باید سویا به طور مداوم مصرف شود.
بررسیها نشان داده است که مصرف
سویا در این دوران نیز میتواند سطح
هورمونهای بدن زنان را تنظیم کند.
در مطالعهای که روی  45زن یائســه
انجام شــده ،افرای که رژیم غنی از
سویا (دانه سویا و شیرسویا) مصرف
کردهاند تکرر گرگرفتگی کاهش پیدا
کرد.
همچنین مصرف سویا ،باعث کاهش
کلسترول خون شده و از قلب و عروق
محافظت میکند .منابع سویا شامل:
دانه ســویا ،توفو ،شیر سویا ،غذاهای
غنی شده با سویا میباشد.
مصرف اسیدهای چرب امگا 3

امگا  3یکی از اسیدهای چرب ضروری
است که در ساختمان برخی چربیها
وجود دارد و ویژگیهای خاصی دارد.
این اســیدهای چرب را به این دلیل
ضروری نامیدهاند که برای ادامه حیات
بدن کام ً
ال ضروری اســت همچنین
توسط خود بدن انســان قابل تولید

نیست ،و باید از طریق رژیم غذایی یا
مکملها تأمین شود.
برای پیشگیری از بیماریهای قلبی
و عروقی ،اســترس و افسردگیها و
سرطان از اسیدهای چرب امگا  3که
در ماهی ،روغن زیتون ،روغن کانوال و
مغزها یافت میشود ،استفاده نمایید.
در ایــن دوران (و در تمــام دوران
زندگی) از مصرف چربیهای اشــباع
و اســیدهای چــرب ترانــس مانند
چیپسهــا ،شــیرینیات ،کیکها و
غذاهای فرآوری شده پرهیز کنید.
تخم کتان

تخــم کتان یکی از دانههایی اســت
که ارزش غذایی بســیار باالیی دارد
و حــاوی پروتئین ،فیبــر ،برخی از
ویتامینهــای گــروه ب ،منیزیوم و
فسفر میباشد.
تحقیقــات اخیر حاکی از آن اســت
کــه دانههــای تخم کتان ســبب
کاهش کلسترول ،تثبیت قند خون،
جلوگیری از پوکی استخوان ،کمک به
کاهش وزن ،افزایش سالمت سیستم
ایمنی بدن و پیشــگیری از سرطان
میشوند.
گنجاندن تخمکتان در برنامه غذایی
خود و مصرف منظــم آن ،میتواند
احتمال ابتال به گرگرفتگی در دوران
یائسگی در زنان را کاهش دهد.
تخم کتان حاوی اســیدهای چرب
امگا  ۳و فیتواســتروژن است و یکی
از بهترین مواد غذایی مورد نیاز زنان
میباشد.
در این دوران از دانههای روغنی مانند
کتان در برنامه غذایی خود اســتفاده

خوراکیهای ضد ریزش مو
آب چغندر :آب چغندر تازه ،سرشــار از کربوهیدرات ،پروتئین ،پتاسیم،
کلسیم ،ویتامین بی و ویتامین سی است .این نوشیدنی را روزانه بنوشید
تا مخاذن این مواد مغذی در بدنتان پر شود .در اینصورت ریزش مویتان
متوقف خواهد شد.
عــدس :عدسها پر از مواد غذایی ســالم همچون آهن ،روی ،پروتئین و
بیوتین هستند .همچنین دانهی سویا و لوبیا قرمز هم برای پیشگیری از
ریزش مو عالیاند.
اسفناج :سبزیجات برگدار ،همچون بروکلی ،کلم پیچ ،شنبلیله و اسفناج
به حفظ سالمت فولیکولهای مو کمک میکنند .همچنین گردش چربی
پوســت سر را نیز تسهیل میکنند .این ســبزیجات تامین کنندهی بتا
کاروتن ،فوالت ،ویتامین سی و آهن هستند.
تخم مرغ :تخم مرغ ،منبعی غنی از پروتئین ،روی ،سلنیوم ،سولفور و آهن
است .روی ،مادهایست که برای ترمیم بافت پوست سر و تضمین صحت
عملکرد غدد چربی در اطراف فولیکولهای مو ضروری است.
پس مطمئن شوید که به اندازهی کافی آهن مصرف میکنید .این مواد
به اکســیژن رساندن به فولیکولهای مو و سالم نگاه داشتن آنها کمک
میکنند.
ماهی قزل آال :ماهی قزلآال انباری از پروتئین و ویتامین دی اســت ،دو
مادهای که اجزای کلیدی موهایی سالم و قوی بحساب میآید .این ماهی
آبهای شیرین ،منبع بزرگی از اسیدهای چرب امگا ۳هم هست ،اسیدی
که مورد نیاز غشای سلولی و چربی طبیعی محافظ پوست سر است.

نمایید و به غذاها ،ماست و انواع ساالد
و غیره افزوده و میل کنید.
نوشیدنیها

مصــرف روزانه حداقــل  8لیوان آب
برای حفظ عملکرد کلیهها ضروری
میباشد .در حالی که نوشیدنیهای
حاوی کافیین مانند چای و قهوه به
علت تشدید عالئم گرگرفتگی و دفع
کلسیم از کلیهها باید محدود شود.
بــه جــای نوشــیدنیهای گازدار و
قهوه از آبمیوههای طبیعی مصرف
نمایید ،ماننــد آب پرتقال که حاوی
ویتامین ث و اســیدفولیک میباشد،
همچنین مصــرف آب انگور حاوی
آنتیاکسیدانهای قوی میباشد ،که
برای سالمت بسیار سودمند هستند.
از مواد غذایی حاوی کلسیم استفاده
نمایید
با افزایش ســن در خانمها ،مصرف
کلسیم ضرورت بیشتری پیدا میکند.
بهترین منابع کلسیم :شیر ،ماست و
پنیر است که بهتر است کم چرب یا
بدون چربی باشد.
همچنین ســبزیجات برگ ســبز و
حبوبات حاوی کلسیم میباشد.
نکات مهم

با افزایش سن میزان متابولیسم بدن
کاهش یافتــه و نیاز بــه انرژی کم
میشــود ،این امر بــه دلیل کاهش
فعالیت بدنی و توده عضالنی است و
احتمال افزایــش وزن در این دوران
باال اســت؛ بنابراین الزم است میزان
دریافت غذا در این دوران تحت کنترل
باشد تا از افزایش وزن جلوگیری شود.
همچنیــن در مطالعات نشــان داده
شده است زنانی که از لحاظ جسمانی
فعال هستند حدود  50درصد کمتر
گرگرفتگی را در مقایســه با زنان بی
تحرک تجربه میکنند.
مصرف چربیها را کاهش دهید


اصــوال مصــرف غذاهــاي پرچرب
بخصوص چربیهاي حیوانی و اشباع
شده در هیچیک از دورانهاي زندگی
توصیه نمی شوند.
مصرف زیاد چربیهــا بخصوص نوع
اشباع شده انها به عنوان یکی از عوامل
خطر دربروز سرطان سینه در خانمها
ودر ســنین یائسگی به اثبات رسیده
است .براي کاهش مصرف چربیها می
توانید :
غذاهــا را بیشــتر به شــکل آب پز،
بخارپز ،کبابی یا تنوري مصرف کنیدو
از مصرف غذاهاي چرب و سرخ شده
پرهیزنمایید.
روغن جامد را حذف کنید وبراي تهیه
غذا ها ازروغن مایــع و به مقدار کم
استفاده کنید.
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چهل سال پيش در همين روز

فال
هفته

قاب امروز

تماميمطالبازروزنامهاطالعاتروزیکشنبه19اسفندماه1358
(برابربا21ربیعالثاني9،1400مارس)1980نقلشدهاست

شرايطمتقابلدانشجويانوشورايانقالب
برايتحويلگروگانها

امروزشرايطمتقابلشورايانقالبودانشجويان
مس���لمان پيرو خط امام ،در مورد تکليف مالقات با
گروگانها اعالم شد.
آيتاهلل مهدوي كني عضو شوراي انقالب ،عضو
نگهباناگرو سرپرست وزارت كشور در اين
ش���وراي
باشید اما
فروردین :ممکن است بیشتر از همیشه از نظر احساسی کنجکاو
جلسه ديشب شوراي انقالب بخاطر
گفت :در
مطلوبی در
زمينهنتیجه
بخواهید بدون فکر کردن به عاقبت کاری آن را انجام دهید
مست ودانشجويان و مردم تصور نکنند كه
بازهمسرآقايان
اينکهتجربه
پی نخواهد داشت .معموال شما اول کار هیجان دارید و از این
انقالبو از آن
اعتماد کنید
شادمان هستید .به جای انکار احساسات تان به ناشناختهها
زحمات دانشجويان را مورد نظر قرار
شوراي
به عنوان عاملی برای تغییر استفاده کنید.
نداده و نميدهد ،قرار شد دوباره با آنان مذاكره بشود
تا اگر حاضر بشوند كه اين هيات با آنان مالقات كند
کنید!
گروگانهاسیر می
اردیبهشــت :شما مدتی اســت در فضاهای احساســی زیبا
در اختيار آنان باشد.
كماكان
قدرتميزنيمامارايگاننميدهيم
چراکهآتش
خوشبختانه شما به سادگی از دیدگاههای خود دست نمیکشید؛گازرا

تجزیه و تحلیل گرایانه شما خیلی قدرتمند است .تفکرات منطقی خیلی خوب
دوش���نبه آينده هيأت نمايندگي شوروي
روز
هستند ،اما به نحوی از آن استفاده نکنید که که از احساسات صادقانه تان دوری
برياست معاون وزارت تجارت خارجي آن كشور،
گزینید.
براي ادامه مذاكرات مرب���وط به افزايش قيمت گاز
محدودیتهایتانكشور ما ميشود.
صادراتي ايران وارد
خرداد  :حاال شما میخواهید تغییری ایجاد کنید .آگاه بودن به
ریزیفر وزير نفت ،امروز ،در گفتگويي
برنامهمعين
علياكبر
کمکتان میکند ،اما شما باید برای عقب نشینی کردن و کوتاه آمدن
ضمن اشاره باين مطلب اظهار داشت:
«اطالعات»
کنید .تنها بودن در میان برنامههای خیلی شلوغ تان از با
آنچه تصور می
کنید بدتر
ریزیاعالم كرده و ميكنيم كه اگر قرار
صراحت
ندارید ،را
اســت .اگر فکر میکنید زمان برای تمام کارهایتان اين
شمابهبا برنامه
باش���د گاز را به قيمت ارزان و به ثمن بخس بدهيم
اندکی از پس کارهایتان بربیایید.
ترجيح ميدهيم آنرا بسوزانيم.
ممکن است
تیر :شــما قادرید که بسیار جدی و عمیق فکر کنید،ماگرچه که
مملکتيبسازيمكهدرتمامممالكاسالمي
ميخواهيم
کنید،
ها
گذشــته
درگیر نگرانی هایی شــوید .از این که ذهنتان را معطوف به
نمونهباشد

حال حاضر
مطالب بســیاری می آموزیداین کار به شما نشان می دهد که
مهدوي كن���ي عصر ديروز در اجتماع
دراهلل
آيت
تکرار
خطر
در
تاریخ
چگونه باید رفتار کنید .ممکن اســت تشخیص دهید که
افسران و دانشجويان دانشگاه پليس سخناني ايراد كرد.
بزنید.
آن
از
جلوگیری
دوباره است ،مگر این که شما دست به کاری برای سرپرست وزارت كشور در قسمتي از سخنان خود
گفت :فرهنگ سابق ميگفت از آنها كه باالي سرشما
مرداد  :صحبت کردن قبل از اندیشــیدن طریقه شما نیست ،با این حال شما
باالتر دارند تو سري بخوريد و نسبت
هستند و مقامي
از نظر فکری در اوج هســتید و رازی در ســینه دارید که باعث شده احساس
توسري بزنيد ،ولي فرهنگ ما ميگويد
زيردستانتان
ناخشنودی کنید .نگران این نباشید که ممکن است به
اگر قلب
کسی را برنجانید.
براینه تو س���ري بزن ،نه ظالم باش
بخور و
تو سري
تان در جای درســتی از زندگی تان قرار دارد ،پس نه
دیگران اصال
حرفهای
و نه مظلوم .آيتاهلل كني در بخش ديگر از س���خنان
تان مهم نخواهد بود.
خود افزود :دانشجويان عزيز و محترم يک روز بود
اید،شما تحصيل كردهها اينطور تبليغ
ميان
بودندر
عدهاي
رسیده
كهفعال
شهریور  :شما در این روزها به یک سکون و حالت غیر
چهل سال پيش در همين روز
تمدن و
و
فرهنگ
و
ترقي
با
روحانيون
كه
كردند
دوباره شما را
ميسازد و
شما به یک محرک نیاز دارید تا شما را از این حالت خارج
تماميمطالبازروزنامهاطالعاتروزیکشنبه19اسفندماه1358
نقلشده
مارس)1980
مملکت(برابربا21ربیع
بسیاری که
مثل سابق به فردی پویا تبدیل کند .شاید به دلیل تجربههای
استكنم
نمي
فکر
الثاني9،1400من
مخالفند ولي
تلخاين
پيشرفت
انقالب
شوراي
و
دانشجويان
متقابل
شرايط
مسائل راه
االن تمام این
داشته اید شجاعت خود را از دست داده اید اما شما با وجود
بپذيريد.ها ما به عنوان
تبليغات را ديگر
ش���ما اين
برايتحويلگروگان
تان را ادامه دهید.
دانشجويان و
علم شما
شما،
فکر
خدمتگزاراني كه به ياري
انقالبو
شوراي
شما،متقابل
امروزشرايط
با
مالقات
تکليف
مورد
در
امام،
خط
پيرو
مس���لمان
خواهيم يک مملکت آباد
خدمت شما نياز داريم مي
گروگانها اعالم شد.
خاطرواینکه کامال
دارید به
انقالب ،عضو
عضو شوراي
مهدوي كني
اسالمي
ممالک
تمام
مملکتي كهآيتدراهلل ميان
سربلند
مهر  :واقعا نیاز نیست که وانمود کنید اوقات خوشی و
سودوکو
جدول
مشخص است که همه چیز به میل شماست .اما الزم است که بیشتر از همیشهش���وراي نگهبان و سرپرست وزارت كشور در اين
نمونهباشد،
بسازيم.زمينه گفت :در جلسه ديشب شوراي انقالب بخاطر
تالش کنید و از همین االن شروع بکار کنید .بنابراین اگر در میان راه به مانعی
آسان
تصور نکنند كه
مردم
و
دانشجويان
آقايان
بازهم
اينکه
درموردمديرانتشاراتاميركبير
برخورد کردید ناامید نشوید .پایداری و مقاومت تنها راهی است که میتواند عالیشوراي انقالب زحمات دانشجويان را مورد نظر قرار
بشود با
رابطه
در
انقالبآنان مذاكره
كلشد دوباره با
دادستاني قرار
روابط عمومينداده و نميدهد،
ترین تاثیر را بر زندگی تان داشته باشد.
كند
مالقات
آنان
با
هيات
اين
كه
بشوند
عبدالرحيماگر حاضر
تا
موسسه انتشارات
جعفري مدير
بازداشت
گروگانها كماكان در اختيار آنان باشد.
كرد.
اطالعيهاي
اميركبير
آتشميزنيمامارايگاننميدهيم
حسصادرگازرا
گرچه شما
آبان  :شما این روزها با مجموعهای از تضادها مواجه میشوید.
شوروي
نمايندگي
هيأت
آينده
دوش���نبه
روز
هموطنان
اطالع
به
است:
شرح
بدين
اطالعيه
متن
میکنید این جریانات زیاد بهتان مربوط نمیشــود ،اما از نظر احساسی خیلیبرياست معاون وزارت تجارت خارجي آن كشور،
قيمت گاز
با به افزايش
مرب���وط
مذاكرات
كليهتانبراي
نسبت
مدركي
شکايت
ادامهكه
كساني
در آن غرق شده اید و به کسی اجازه نمیدهید در موردميرسانيم
احساساتازدرونی
صادراتي ايران وارد كشور ما ميشود.
اميركبير
انتشارات
موسسه
مدير
عبدالرحيم
چیزی بفهمد ،چرا که خودتان نیز در جستجوی به
نظرات دیگران
فهمیدن نقطه
در گفتگويي
وزير نفت ،امروز،
اكبر معينفر
جعفري علي
بازپرسياظهار داشت:
اشاره باين مطلب
بهضمن
«اطالعات»
با
نیستید.
دادسراي
شعبه
58/12/27
دارند تا تاريخ
اين را به صراحت اعالم كرده و ميكنيم كه اگر قرار
مراجعه
اوين
واقع در
بخس بدهيم
زندانبه ثمن
قيمت ارزان و
مركزگاز را به
انقالب اس���المي باش���د
باشند .تالش کردنترجيح ميدهيم آنرا بسوزانيم.
آذر  :ممکن است احساسات شما با منطقتان تضاد داشته
نمايند.
ماميخواهيممملکتيبسازيمكهدرتمامممالكاسالمي
حتی
اینکه
برای
شد،
برای حل این مشکل باعث خوشحال شدن شما نخواهد
باشدپيوست
المللي
كرمانبهشبکهتلفنبين نمونه
متوسط
اعالمدر اجتماع
عصر ديروز
كن���ي
آيتاهلل مهدوي
عقلتان
زمانی که شما در مسیرهای مختلفی پیش میروید نیاز دارید که هم به
داشت
ايران
مخابرات
شركت
سخنگوي
افسرانو دانشجويان دانشگاه پليس سخنانيايراد كرد.
به
خودتان
لزومــی ندارد که
تلفنسخنان خود
قسمتي از
وزارت كشور در
سرپرست
خودكار
58/12/15
روز
س���اعت  11صبح
رجــوع کنید و هم به حرف دلتان گوش بدهید .از
تردیدهایتان فکر کنید.
گفت :فرهنگ سابق ميگفت از آنها كه باالي سرشما
خودكار
سراسريسريتلفن
شهرس���تان كرمان به
بخوريد و نسبت
شبکهباالتر دارند تو
هستند و مقامي
توسري بزنيد ،ولي فرهنگ ما ميگويد
زيردستانتان
بينالملليكشور به
گرديد.
متصل
دی  :شما بهتر از همه دوستان تان میتوانید درباره آینده فکر کنید و تصمیم
نه تو سري بخور و نه تو س���ري بزن ،نه ظالم باش
بخششد
تعطيل
روز
مظلوم10.
قشنگ
سينماشهر
ديگر از س���خنان
كني در
آيتاهلل
فضایو نه
بگیرید .این موضوع مثل این است که تمام موانع موجود کنار رفتهاند و
روز بود
محترم يک
دانشجويان عزيز و
خود افزود:
ايران
فيلم
كاركنان
هنرمندان و
مشترك
ی
شوراي م
تواند
بیشتری به شــما میدهند تا ذهن خود را بسط دهید .اما این حالت
كه عدهاي در ميان شما تحصيل كردهها اينطور تبليغ
تبليغاتي
ترقي وآگهي
داغ» كه
«احساس
نمايش
حس اشتباهی از استقالل را به شما القا کند .مراقب در
فرهنگ و تمدن و
روحانيون با
فيلمميكردند كه
موردخاطر اینکه این
باشید به
نميكنم
من فکر
مملکت مخالفند ولي
عصراين
آن در بعضي جرايدپيشرفت
كرد:
اعالم
رس���يد،
بچاپ
کار بیشتر از آنکه فکر میکنید شما را درگیر خواهد کرد .
االن ش���ما اين تبليغات را ديگر بپذيريد .ما به عنوان
احساس
فيلم
بدينوسيله به اطالع عموم
شما ،علم شما و
كهفکر
ميرساندشما،
خدمتگزاراني كه به ياري
خدمت شما نياز داريم ميخواهيم يک مملکت آباد
بررسي
شوراي
طرف
داغ از
شما در حال
زندگی
بهمن  :اگر چه غیر ممکن به نظر میرســد ،اما ســرعت
ممالک اسالمي
كنندگاندروميان تمام
تهيه و مملکتي كه
انجمنو سربلند
سخت
نمونهباشد،
سينمايدنبال
دیگریوبدوید و به
بسازيم.تصفيه شده و سينماي
شامل
كشور
افزایش است .شما میتوانید از یک چیز به سمت چیز فيلم

درموردمديرانتشاراتاميركبير
حقکنید
تالش
اعالماینکه
خود یک سری از کارهای ناتمام را بر جای بگذارید .به جای
ضوابط
نداشته و
آگهي
نمايش
كننده
ازدر رابطه با
انقالب
دادستاني كل
و عمومي
روابط
موسسه انتشارات
بهمينمدير
عبدالرحيم جعفري
نمودهبازداشت
روش کار
سعی کنید
تا انبوهی از کارها را در وقت کم و با هم دیگر انجام دهید،
سينماي
منظور
اس���ت.
تخلف
صنفي
اميركبير اطالعيهاي صادر كرد.
خود را عوض کنید و کارهای کمتری را انجام دهید.
هموطنانده
اطالعمدت
(ديروز)به به
58/12/18
بدين شرح است:
شهر قشنگ از تاريخ متن اطالعيه
روز تعطيل ميگردد.ميرسانيم از كليه كساني كه شکايت با مدركي نسبت
اســفند  :نگهداشــتن افکارتان پیش خود از درمیان گذاشتن آنها با دیگرانبهعبدالرحيمجعفريمديرموسسهانتشاراتاميركبير
فقط
فيلم،
صاحبان
س���ينماها و
دادسراي
بازپرسي
 58/12/27به شعبه
ضمن ًا صاحبدارند تا تاريخ
مطمئن تر است ،اما این کناره گیری که شما می توانید خودتان را از آن خارجانقالب اس���المي مركز واقع در زندان اوين مراجعه
نمايند.م���ورد فيلمهايي را دارند كه
حق آگهي و تبليغ در
کنید ،شاید الزم نباشد .اینکه شما چگونه فکر می کنید مشکل واقعیتان نیست.،
بينالمللي
كرمانبهشبکهتلفن
پيوستايران از
اسالمي
جمهوري
کردننمايش
پروانه
موفق به اخذ
سعی نکنید شخص دیگری را وادار سازید که در قبال آرزوهای شما و حل
سخنگوي شركت مخابرات ايران اعالم داشت
عالي
آموزش
و
فرهنگ
وزارت
ونمايش
اداره ترويج
از س���اعت  11صبح روز  58/12/15تلفن خودكار
مسائل پیچیده تان احساس مسئولیت کند.
شهرس���تان كرمان به شبکه سراسري تلفن خودكار
گرديدهاند.

بينالملليكشورمتصلگرديد.

سينماشهرقشنگ 10روزتعطيلشد

شوراي مشترك هنرمندان و كاركنان فيلم ايران
در مورد نمايش فيلم «احساس داغ» كه آگهي تبليغاتي
آن در بعضي جرايد عصر بچاپ رس���يد ،اعالم كرد:
بدينوسيله به اطالع عموم ميرساند كه فيلم احساس
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سرایه

پند بزرگان

درياهانمادفروتنیهستند.درنهادِخودكوه هايی
گر دمی بر سر بالين من آيی
همه گويند كه عمرت به سرآمد بلندتر از خشکی دارند ولی هيچ گاه آنها را به رخ
ما نمی كشند.
كامم اين بود كه جان برتو فشانم
حکیم ارد بزرگ
عاقبت كام من خسته برآمد
27518است مرگ را
شماره ،بهتر
وچهارم ـنمائيم
زندگی
آزاد
نتوانيم
اگر
دوشنبه  19اسفند  1398ـ سال نود
خواجو آن نيست كه از درد بنالد
گر چه پيکان غمش بر جگر آمد با آغوش باز استقبال كنيم.
امروز در تاريخ
قاب امروز
ايرانيراونديهدربغداد مهاتماگاندی
كشتار600
ِ
خواجویکرمانی
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بس���ياري از مورخان ،روز كشتار راونديه در بغداد
را «دهم مارس» درس���ال  758ميالدي نوشته اند .عده
مقتوالن  600تن ذكر شده است .اين گروه ايراني در باطن
ﺑﺎﻏﺒﺎﻥ
ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ
منصور �
براي گرفتن انتقام خون ابومسلم خراساني از
خليفه عباسي ،از ايران به بغداد كه هنوز كامال ساخته نشده
بود ،رفته بودند .

ﺟـﺪﻭﻝ ﺷـﺮﺡ ﺩﺭ ﻣـﺘـﻦ

بودجه ايران درسال1320

طبقارقامبودجهكلايرانبرايسال1320كه17اسفند
 1319از تصويب مجلس گذش���ته بود ،كل هزينههاي
دولت برای آن سال تنها  432ميليون تومان تعيين شده
بود.

پ

احضار سران حزب توده

چند هفته پس از صدور حکم محکمه نظامي تهران،
در اين ماه در س���ال  ،1344آگهي رسمي حاوي اسامي
سران حزب كمونيست «توده» را كه غياب ًا به اعدام يا حبس
محکوم شده بودند درچند نوبت در روزنامه ها  -من باب
احضاريه!منتشركردهبودند؛ازاينقرار:دكتررضارادمنش،
دكتر فريدون كشاورز ،دكتر غالمحسين فروتن ،احسان
طبري ،ايرج اسکندري ،عبدالصمد كامبخش قزويني،
رضا روستا ،آرداشس آوانسيان ،يوسف جماراني ،پتروس
شمعوني ،علي امير خيزي و محمود بقراطي به اعدام و
مريم فيروز به حبس ابد.

��ﻳﺎﭼﻪ
ﻣﺠﺎ�ﺳﺘﺎ�

ويليام ایُ .كلبی مدير «سی .آی .ا ».از  1973تا و
1975
در مارس  1979و هجده روز پس از پيروزی انقالب ايران
گفت كه تشتّت نظرات و ضعف تحليل در آن سازمان
اطالعاتی سبب شده بود كه واشنگتن نتواند سقوط شاه و
تغييرات متعاقب آن را در ايران دقيقاً پيشبينی كند كه برای
دولت آمريکا كه نمیخواهد يک قدرت ديگر وارد آن
منطقه شود امری مهم و حساس است.
اظهاراتمديرپيشين«سيا»دربارهسقوطشاه
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پند بزرگان

گر دمی بر سر بالين من آيی
همه گويند كه عمرت به سرآمد
كامم اين بود كه جان برتو فشانم
عاقبت كام من خسته برآمد
خواجو آن نيست كه از درد بنالد
گر چه پيکان غمش بر جگر آمد
خواجویکرمانی
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ﺻﻔﺘﻰ ﺑﺮ��
ﻧﻮ����� ﭘﺴﺮ

درياهانمادفروتنیهستند.درنهادِخودكوه هايی
بلندتر از خشکی دارند ولی هيچ گاه آنها را به رخ
ما نمی كشند.
حکیم ارد بزرگ
اگر نتوانيم آزاد زندگی نمائيم  ،بهتر است مرگ را
با آغوش باز استقبال كنيم.
مهاتماگاندی

ﺟـﺪﻭﻝ ﺷـﺮﺡ ﺩﺭ ﻣـﺘـﻦ

ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺑﺎﻏﺒﺎﻥ
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زندان،مجازاتگويندگانآمريکايی

دهم مارس 1949بانوي آمريکايي «ميلدرد گيالرز
» در يک دادگاه فدرال آمريکا به جرم خيانت به وطن به
 12سال زندان محکوم شد.
جرم اين بانو كه هنگام محاكمه  49ساله بود اين بود
كه در دوران جنگ جهاني دوم ،مدتي گوينده برنامه زبان
انگليسي راديو آلمان شده بود.

��ﻳﺎﭼﻪ
ﻣﺠﺎ�ﺳﺘﺎ�

و
ﺻﻔﺘﻰ ﺑﺮ��
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جدول شرح در متن

آن دسته از خوانندگانی که نسبت
به جدول های این صفحه پیشنهاد
و ی�ا انتق�ادی دارن�د می توانن�د
فق�ط ب�ه ش�ماره تلف�ن هم�راه
 09304740289پیامك نمایند.
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شماره مجله ،اسم
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هفته جدول
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درمنه

حرف صريح

مادرزن

ناموس
پرستي

منادي
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بي سواد

شهر ،نام و نام خانوادگي (در ساعتهای  8تا  16:30روزهای شنبه تا چهارشنبه) به شماره سامانه  09304740289پیامك
مصيبت
تقدیم میشود .البته به شرطي كه تنها یک بار پیامک زده
نمایند ،یک نفر به قید قرعه انتخاب و هدیه ای به رسم یادبود
شود و كدپستي،نشاني و نام نویسنده با دقت نوشته شده باشد.
اتوماتیک از سامانه حذف میشود
توضیح ضروری اینکه با ارسال بیش از یک پیامک نام شما به طور
مادر

حرف ( ی ) چه تعداد است؟

توانا شدن
درب شيشه
مايعات

نوعيسردار ايراني
عهد ساسانيان

جزا

مركز روسيه

به جدول های این صفحه پیشنهاد
و ی�ا انتق�ادی دارن�د می توانن�د
فق�ط ب�ه ش�ماره تلف�ن هم�راه
 09304740289پیامك نمایند.
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حرف ( ی ) چه تعداد است؟

سردار ايراني
عهد ساسانيان

ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را حل کرده و تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله ،اسم
شهر ،نام و نام خانوادگي (در ساعتهای  8تا  16:30روزهای شنبه تا چهارشنبه) به شماره سامانه  09304740289پیامك
نمایند ،یک نفر به قید قرعه انتخاب و هدیه ای به رسم یادبود تقدیم میشود .البته به شرطي كه تنها یک بار پیامک زده
شود و كدپستي،نشاني و نام نویسنده با دقت نوشته شده باشد.
توضیح ضروری اینکه با ارسال بیش از یک پیامک نام شما به طور اتوماتیک از سامانه حذف میشود

واريري

واريري
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نقاشی و تعمیرات
ساختمان

نــیازمــندیهـا
اجاره

604-771-1762
«هدایت»

استخدام

شانس اول را
به هموطنان خود
Iranian
School
به یک (Farsi) Salesman
انگلیسی،فرانسه،اسپانیایی،
بدهید
درنمایشگاه فروش اتومبیل دست دوم

وست وود پالتو ،کوکیتالم
واحد دوخوابه بزرگ ۱۴۰۰ ،اسکورفیت،
طبقه همکف ،بدون پله ،با الندری مجزا،
ماشین ظرفشویی ،آماده اجاره
ماهیانه  ۱۵۰۰دالر  +یک سوم یوتیلیتی
۱۴۶۹ ۶۰۴-۷۲۷-۷۸۷۴
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تافل

جویای کار

ایتالیایی و فارسی

604-441-7464

سیستمهایگرمایشی

تدریسریاضیات

۱۴۶۷

دبیرستان ،کالج و دانشگاه
مهندس فریبرز صیادپور

فرنس ،بویلر ،شومینه،

Water Tank

لوله کشی سرد و گرم
تجاری و مسکونی

یک واحد دوخوابه ،طبقه دوم،
در نورت ونکوور ،کپیالنو روود،

Sea Shell Alteration

با ورودی مجزا

از اول ماه آپریل آماده اجاره میباشد.
تلفن۶۰۴-۴۴۵-۱۰۰۴ :
با صدای متنوع و صمیمی،

آوازهای جدید و قدیم ،همراه با گروه موسیقی
برای جشنها ومیهمانیهای شما

 Sound Sysytemحرفهای و  DJ Sysytemو پروژکتور رنگارنگ

Manicure & Shellac

)849 West 15th St. (Fell Ave.
North Vancouver
604-773-9454 & 604-770-4020

ﻣﺎﻧﯿﮑﻮر و ﻻك ژل ﻓﻘﻂ  25دﻻر
ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن )ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ(  15 ..........دﻻر
رﻧﮓ رﯾﺸﻪ  35 .........................دﻻر
ﻫﺎﯾﻼﯾﺖ  60 ..............................دﻻر
ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن و رﻧﮓ رﯾﺸﻪ  45دﻻر

ﺑﻨﺪ و اﺑﺮو  20دﻻر
»ﻧﻮرت وﻧﮑﻮور«

۶۰۴-۸۳۳-۲۸۶۹

کوتاه کردن شلوار
از  4,99دالر

ماهیانه  ۱۵۰۰دالر +یوتیلیتی

۶۰۴-۵۰۶-۷۵۷۶

ماشینلباسشوﺋی،خشککن،
ماشینﻇرفشوﺋی،یﺨﭽال،
اجاق گاز ،اجاق برقی،
مایکرو ویو ،و ...
تلفن604-773-0096 :

)Iranian School (Farsi

)فارسی(

778-881-4139

۶۰۴-۳۹۶-۰۳۷۲

رضا فردین

داراى ﺟواز رﺳﻤﻰ ﺗﻌﻤیرات ﻟوازم ﮔازى ،و ﻟوازم خانﮕﻰ

آگهی خود را
تردد
صفحهوپر نورت ونکوور ،کوکیتالم و برنابی ،پورت مودی ،یو بی سی و ریچموند
شعبه ها :دروست
ﺷﻌﺒﻪ ﻫﺎ :وﺳﺖ و ﻧﻮرت وﻧﮑﻮور ،ﮐﻮﮐﯿﺘﻼم و ﺑﺮﻧﺎﺑﻰ،
نیازمندی های پیوند
www.iranianschool-farsi.comﭘﻮرت ﻣﻮدى ،ﯾﻮ.ﺑﻰ.ﺳﻰ و رﯾﭽﻤﻮﻧﺪ
کنید(604).
551-9593
تلفن
درج
نصب و تعمیر
۶۰۴-۹۲۱-۴۷۲۶
Iranianschool@hotmail.com

کارهای باغبانی
Landscaping
یاسین
۱۴۶۹ ۶۰۴-۶۰۰-۸۹۹۶
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3هفته آگهی
در نیازمندیهای پیوند
فقط  20دالر
۶۰۴-۹۲۱-۴۷۲۶

تعمیرات لوازم خانگی )امین( Licensed

مدرسه ايرانيان
ﻣﺪرﺳﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن )ﻓﺎرﺳﻰ(

نیازمندیم( .سوری)
۶۰۴-۵۰۰-۳۱۳۱
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱۴۶۹

جای شما در این صفحه خالی است!

۱۴۶۸

«با قیمت نازل»

44

Flat Iron.........................................$20
Brushing.........................................$20
Natural Hair Treatment...................$15
Natural Face Treatment...................$15

وﻗﺖوﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس
اﻣﻼكﻟﻄﻔﺎ ﺑﺮاى ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪاﺟﺎره
ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﺴﮑﻮﻧﻰ
604-219-6202

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﻼك ﻣﺴﮑﻮﻧﻰ و ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺎره

604-551-9593
604-261-6564

www.iranianschool-farsi.com

Iranianschool@hotmail.com

Arman’s Construction Ltd.
ﺑازسازى و ﺗﻌﻤﯿﺮات ساﺧتﻤان
ﺣﻤام و آﺷﭙﺰﺧاﻧﻪ
ﻧﻘاﺷﻰساﺧتﻤان
ﻧﺼﺐ اﻧواع کﻔﭙوش
سﺮامﯿﮏ ،کاﺷﻰ ،ﻟﻤﯿﻨﯿت
و کﻠﯿﻪ امور ﺑازسازى

604-773-6374

ﺗـﺪرﯾـﺲﺧﺼـﻮﺻــــﻰ

شیمی،ریاضی

ﺗﻮﺳﻂ :ﻓﺮﯾﺪه رﺣﻤﺘﻰ

ﺑﺎ  20ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ آﻣﻮزﺷﻰ در ﮐﺎﻧﺎدا

604-949-0201
604-700-5615
ﻓﺮوزان ﯾﺰدان

ﻣﺸﺎوره راﯾﮕﺎن ﺑﺮاى ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﻬﺎى اﺟﺎره ﻣﻠﮏ ﺷﻤﺎ
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﻣﻼك ﺷﻤﺎ ﺑﺮاى اﺟﺎره
E-mail: IranianSchool@hotmail.com / Tel (604) 261-6564
/ Cell (604) 551-9593 / Fax (604) 269-9953
604-817-9933
 forouza.yazdan@gmail.comﻓﺮوزان ﯾﺰدان
راﯾﮕﺎناﺟﺎره
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن
ﺑﺮرﺳﻰ اﻋﺘﺒﺎري و ﺷﺨﺼﯽ
ﺑﺮاى ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﻬﺎى اﺟﺎره ﻣﻠﮏ ﺷﻤﺎ
ﻣﺸﺎوره
Forouzan Yazdan M.A.
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﻣﻼك ﺷﻤﺎ ﺑﺮاى اﺟﺎره 604-817-9933Licensed Property Manager
forouza.yazdan@gmail.com
)(RTA
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﺮارداد ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ اﺟﺎره
اﻋﺘﺒﺎري و ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﺟﺎره
ﺑﺮرﺳﻰ
Forouzan Yazdan M.A.
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ واﺣﺪ اﺟﺎرى
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ
Licensed Property Manager
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﺮارداد ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ اﺟﺎره )(RTA
1370 Marine Drive,
North Vancouver
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ واﺣﺪ اﺟﺎرى
www.iranianschool-farsi.com
Mailing Address: 2116 W. 35th. Ave. Vancouver, BC, V6M 1J3

ﺑﺮاى ﻟﯿﺴﺖ اﻣﻼك ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاى اﺟﺎره ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ www.88westrealty.com

1370 Marine Drive,
North Vancouver

ﺑﺮاى ﻟﯿﺴﺖ اﻣﻼك ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاى اﺟﺎره ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ www.88westrealty.com
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ﻧﻮﺳﺎزى و ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

* ﻃﺮاﺣﻰ * ﻧﺠﺎرى * ﮐﺎﺑﯿﻨﺖ
* در وﭘﻨﺠﺮه * ﮐﺎﺷﻰﮐﺎرى
* ﻧﻘﺎﺷﻰ * ﻧﺼﺐ اﻧﻮاع ﮐﻔﭙﻮش
* دراىوال * ﺑﺮق و ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﻰ
* ﻣﺴﮑﻮﻧﻰ ﮐﺮدن زﯾﺮزﻣﯿﻦ
* ﻧﻮﺳﺎزى ﺣﻤﺎم و آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ
* ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﺼﺐ  Deckو Fence
* اﺧﺬ ﭘﺮواﻧﻪ و ﺟﻮاز از ﺷﻬﺮدارى

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎى ﻣﺴﮑﻮﻧﻰ و ﺗﺠﺎرى
»داراى ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺑﯿﻤﻪﻫﺎى ﮐﺎرى و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ«

ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ 604-761-7745
ﻋﻀﻮ  5ﺳﺘﺎره

ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎر در ﮐﺎﻧﺎدا از ﺳﺎل 1988

شرکت ساختمانی
Home Floor Decor
License, Warranty, Insurance and WCB

مسکونی کردن زیرزمین
لوله کشی و برق

نوسازی ساختمان
نوسازی حمام وآشپزخانه
انواع کفپوش )چوب ،لمینیت ،موکت ،کاشی(...،
نقاشیساختمان
ساخت و نصب کابینت
انواع پرده
درای وال

)امین( 604.781.7778

ﻋ��ﺮﺿﺎ�ا��ﯽ

آموزش
مﺠﺴﻤﻪسازى

آرایﺶ و زیبایی

اتومبیل)تعمیر(

604-980-5464
دارﯾﻮش
604-318-5517
ﻣﮋان
وﯾﺪا )ﭘﻮﺳﺖ و ﻟﯿﺰر( 604-764-2746
ﭘﻮﺳﺖ و اﭘﯿﻼﺳﯿﻮن 604-364-8416

ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﻰ ﺳﯿﺎر ﺑﻬﺮوز 604-828-6589
604-472-1544
اﺗﻮ ﭼﮏ آپ
ﻣﻬﻨﺪس ﭼﯿﺖﺳﺎز )604-931-4444(Frontech

آموزش رانندگی
778-723-7373
آﮐﺎدﻣﻰ آرﯾﺎ
604-537-3525
اﻃﻠﺲ
604-805-7670
ﯾﻮﺳﻒ
604-351-4280
وﻧﮑﻮ )ﺑﻬﺰاد(
ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺻﺎﻟﺤﻰ 778-995-0000
وﻧﮑﻮ دراﯾﻮﯾﻨﮓ اﺳﮑﻮل 778-838-1342
604-338-4103
Canucks
778-772-0269
ﺷﻬﺮام
604-351-9606
ﻓﺮزاد
ﺑﻬﺮوز 778-896-1420 EZ UP ON GAS
604-240-0107
ﺣﺴﯿﻦ وﮐﯿﻠﻰ
ﻣﺤﺴﻦ 604-710-0550 Green Way
604-441-2226
آرﻣﯿﻦ
604-990-0059
Cyber
ﻓﺮﻫﺎد 604-441-3677 BUCKLE UP
ﻣﯿﻨﻮ )ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺮاى ﺳﯿﺘﻰ( 604-928-2224
ﺟﻌﻔﺮى )ﺗﺮاى ﺳﯿﺘﻰ( 604-961-6016
ﻣﺪﻧﻰ 604-857-3070 Maple Driving

آموزش فارسی
ﻣﺪرﺳﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن

604-261-6564

آموزش هنر
ﭘﺮوﯾﺰ ﻧﺰاﮐﺘﻰ )آواز( 604-913-3486
778-709-3432
ﺑﺎﻟﻪ ﻣﻠﻰ ﭘﺎرس
ﺑﻬﻤﻦ ﺧﺴﺮوى )ﺗﻨﺒﮏ ،ﺳﻪﺗﺎر( 604-464-4701
778-891-1541
ﻣﺤﻤﺪ )ﺗﻨﺒﻮر(
ﻋﻠﻰ ﺣﻖﺑﯿﻦ )ﭘﯿﺎﻧﻮ ،ارگ( 604-649-9744
دﮐﺘﺮ ﻣﻨﺸﻮرى )ﭘﯿﺎﻧﻮ ،ارگ( 604-990-9903
ﻧﯿﻤﺎ ﻗﺎﺋﻤﻰ )ﺳﻨﺘﻮر ،دف( 604-771-6565
ﻣﻬﺮدﺧﺖ ﻣﻬﯿﺞ )ﺳﻪﺗﺎر( 604-377-0870
ﺳﯿﻤﯿﻦ اﯾﺮانﻣﻨﺶ )ﻧﻘﺎﺷﻰ( 778-238-2142
ﺟﻤﺎل ﻃﺒﺴﻰﻧﮋاد )ﻃﺮاﺣﻰ ،ﻧﻘﺎﺷﻰ( 778-388-2498
اﺷﺮفآﺑﺎدى )ﺗﺎر ،ﺳﻪﺗﺎر( 604-375-1272
ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺮازى )ﮔﯿﺘﺎر( 604-551-3963
ﺟﻤﺎل ﺻﻠﻮاﺗﻰ )آواز( 778-919-1672
اﻧﻮﺷﯿﺮوان )ﺗﺎر و ﺳﻪﺗﺎر( 604-760-2937
ﻣﻬﺘﺎب ﺣﻘﯿﻘﻰ )ﭘﯿﺎﻧﻮ ،آواز( 604-365-4714
ﺳﺮوش ﺷﺎهﻣﺤﻤﺪ )وﯾﻠﻦ( 604-368-5123

آژانسمسافرتی
آژاﻧﺲ دى
روﯾﺎل ﺗﺮاول
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﺮاول

604-770-1433
604-770-1750
604-945-6002

استودیو ضبﻂ و صدابرداری
ﭘﮋواك

604-464-4701

اجاره وسایل جشنها
604-436-1418 Parallel Rentals

اﻟﻬﻪ ﺳﺎدات آلاﺣﻤﺪ 604-924-9477
604-987-1413
ﯾﻮﻧﮑﺲ
604-839-9938
ﻋﻠﻰ ﻓﺮاﺳﺘﻰ

604-839-0244
ﮐﭙﯿﻼﻧﻮ )(K-12
ﻣﻬﻨﺪس اﺑﺮﯾﺸﻤﻰ 604-724-4592
دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ اﻣﺘﯿﺎزى 604-710-9602
ﻣﻬﻨﺪس ﻋﺮﻓﺎن )رﯾﺎﺿﻰ( 778-895-5040
ﻓﺮﯾﺪه رﺣﻤﺘﻰ )رﯾﺎﺿﻰ ،ﺷﯿﻤﻰ( 604-949-0201
604-904-8881
اﺳﺘﺎد ﺧﯿﺎم
604-727-4883
ﻣﻬﻨﺪس ﻓﯿﺮوزى
ﭘﺮﯾﺴﺎ ﻓﺮﻣﻨﺪ )ﺷﯿﻤﻰ ،ﺑﯿﻮﻟﻮژى( 778-862-4035
ﻣﻬﺪى دُر )رﯾﺎﺿﻰ ،ﻓﯿﺰﯾﮏ( 604-764-8810
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎﻋﺸﻘﻰ)رﯾﺎﺿﻰ( 778-227-8771
) Eliteﮐﻠﯿﻪ دروس( 604-816-8360
ﻣﻮﻧﺎ ﻟﻄﻔﻰزاده ) ﺷﯿﻤﻰ( 604-727-5960
دﮐﺘﺮ ﺑﯿﺎت )رﯾﺎﺿﻰ ،ﻓﯿﺰﯾﮏ( 778-888-2123

امور اجاره مسکن
604-817-9933
ﻓﺮوزان ﯾﺰدان
ﻣﺤﻤﺪاﻣﯿﻦ ﻣﻘﺪﺳﯿﺎن 604-219-9744

تفریحات

باربری  ،حمل و نقل

604-987-9855
ﺷﺪو دىﺟﻰ
ﺳﯿﺎﻣﮏ )ﺷﻌﺒﺪهﺑﺎز( 778-558-7080
ﯾﻮﻧﯿﻮرﺳﺎل دىﺟﻰ 604-551-8883
604-839-0909
ﻓﺮﯾﺒﺮز
778-388-4248
ﻫﻤﺮاز

604-788-6030
آرﯾﺎ ﻣﻮوﯾﻨﮓ
604-970-2233
ﻣﺘﺮو وﻧﮑﻮور
604-318-1390
ﻫﺮﮐﻮل
604-200-1282
ﭘﺎﻧﻮراﻣﺎ
778-846-2573
ﻫﺮﮐﻮل
ﺑﺎرﺑﺮى ﭘﺮوژه )آرﻣﯿﻦ( 778-929-2725
604-259-2545 Ship To IRAN
604-603-9099
آﻟﺒﺮت

تعمیر لوازم خانگی
اﻃﻠﺲ
اﻣﯿﻦ
ﺣﺴﻦ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮى
ﺳﻌﯿﺪ

بیمه
رﺿﺎ ﻣﺼﺒﺮﯾﺎن
ﺣﻤﯿﺪ ﻋﻠﯿﺰاده
زﯾﻨﺎ ﻧﻮرى )اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﻪ(

604-984-7715
778-688-8774
604-838-3513

ترجمه
ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻨﺪﻟﯿﺐ )رﺳﻤﻰ( 604-868-9800
ﺣﻤﯿﺪ دادﯾﺰاده )رﺳﻤﻰ( 604-889-5854
604-922-4600
ﻓﺮﯾﺒﺮز ﺧﺸﺎ
604-716-7066
ﺳﻌﯿﺪ ﺣﺪﯾﺪى
604-925-0490
ﻣﻠﮏﺟﺎه
604-987-1413
ﯾﻮﻧﮑﺲ
604-715-5267
ﻣﯿﺮاﻧﺪا ﻗﺮﺷﻰ
ﺳﻮﺳﻦ )ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻔﺎﻫﻰ( 604-307-8654
اﯾﺰدﻧﮕﻬﺪار )ﮐﻮﮐﯿﺘﻼم( 604-990-3000
آرش اﻧﺪرودى )رﺳﻤﻰ( 604-365-6952
ﺣﺎﺗﻤﻰ )رﺳﻤﻰ-ﮐﻮﮐﯿﺘﻼم( 604-338-7364
ﻓﺮاﺳﺘﻰ )ﺧﻠﯿﻠﯿﺎن( 604-839-9938
604-990-7209
ﺑﺎوﻧﺪ زﻧﺠﺎﻧﻰ

604-277-8643
604-773-0096
604-719-4925
604-346-8925

تعمیردربگاراژ

بازرسی فنی ساختمان
604-518-0078
اﻣﯿﺮ اﺧﻼﺻﻰ
ﺳﻌﯿﺪ ﻓﺎﺿﻠﻰﭘﻮر 604-512-1682
دﮐﺘﺮ اﻣﯿﺮ ﺑﻪﮐﯿﺶ 604-500-0303
ﻣﻬﻨﺪس ﺻﺎﻧﻌﻰ 778-708-0520

برای اطالعات بیشتر با خانم اعظم تماس بگیرید.

604-551-3963

امورکنسولی

604-781-9746
آﻟﻔﺎ اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ
604-765-3329
ﭘﯿﺮوز اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ
778-389-7615
رﻫﺎم اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ
واى.ﺟﻰ اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ 604-830-6444

هر جمعه از ساعت  ۵تا  ۶بعدازظهر در کتابخانه میپل ریج

ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  30ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺪرﯾﺲ

فهرستمشاﻏل،
خدمات
ونیازمندیها

Craftsman

778-773-8012

جواهری
ﺳﺎﻋﺘﭽﻰاﻧﺪﺳﺎﻋﺘﭽﻰ 604-685-5625

ﭼاپ و انتشارات
ﮐﺎﭘﯿﺰ دﯾﭙﻮ

604-990-7272

خدمات ارزی
روﯾﺎل
ﺳﻠﻮﮐﻰ
ﺣﺎﻓﻆ
ﻣﻠﺖ

604-988-1070
778-389-7615
604-984-4445
604-770-0447

خدماتساختمانی
ﻣﻨﺼﻮر ﺧﺮﺳﻨﺪى 604-258-8656
778-862-2528
رﺿﺎ ﻣﺮادﯾﺎن
604-773-6374
آرﻣﺎن
604-761-7745
ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ
ﮐﺎﺷﯿﮑﺎرى )ﻣﻬﺮداد( 604-999-1562
778-882-0936
آرﯾﺎ
)ﮐﯿﻮان( 604-726-7434 Renovation
778-322-0845
ﭘﻮﯾﺎن
778-385-7059
ﮐﺎﻣﻰ
604-781-7778
اﻣﯿﻦ
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺘﻮن ﺗﺎج 604-537-4943

604-944-9677

akaveh9@hotmail.com
طراحی وبسایت

دفتر ازدواج رسمی
ﯾﻮﻧﮑﺲ
ﻋﻠﻰ ﻓﺮاﺳﺘﻰ

604-987-1413
604-839-9938

دفتر ازدواج و طالق شرعی
ﻣﺮﮐﺰ اﻣﺎم ﻋﻠﻰ )ع( 604-715-7712
604-839-9938
ﻋﻠﻰ ﻓﺮاﺳﺘﻰ

دفتر اسناد رسمی
ﮐﺘﺎﯾﻮن روﺣﺎﻧﻰ
ﻓﺮﯾﺒﺮز ﺧﺸﺎ
ﻧﯿﻠﭙﺮ ﻫﻨﺮور
ﺣﺴﯿﻦ ﮐﺎﻣﻮﺳﻰ
ﯾﻮﻧﮑﺲ
ﻓﺮاﺳﺘﻰ )ﮔﻮاﻫﻰ اﻣﻀﺎ(

604-988-5556
604-922-4600
604-230-9767
604-986-5005
604-987-1413
604-839-9938

دندانپزشک
رﺿﺎ ﺣﺼﯿﺮى
ﻻدن ﮐﺮاﻣﺘﻰ
ﺗﻮران اﯾﺰدىﯾﺎر

604-552-8884
604-980-7474
604-734-2114

رادیو
ﻓﺎرﺳﻰ زﺑﺎن وﻧﮑﻮور 778-709-9191

سازمانهایاجتماعی
778-859-0985
ﮐﻠﯿﺴﺎى ﻣﺴﯿﺢ
ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻮرتﺷﻮر 604-988-5281
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮزاﺋﯿﮏ 604-254-9626
ﻧﻮرتﺷﻮر ﻣﺎﻟﺘﻰ ﮐﺎﻟﭽﺮال 604-988-2931
واﺣﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻧﻮرتﺷﻮر 604-983-6700
604-590-4021
ISS of BC
ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن 604-727-8986
ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﻰ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن 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،لولهکشی
604-307-1221
ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﻰ ﺣﻤﯿﺪ
604-603-2657
ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﻮ
604-728-0099
اﯾﻨﺘﮕﺮال
ﻓﺮﻧﺲ و ﺷﻮﻣﯿﻨﻪ 604-562-2530
 911ﻓﺮﻧﺲ ،ﺑﻮﯾﻠﺮ 604-996-2727
778-317-9566
Advantage
604-961-3840
ﻣﺠﯿﺪ
604-512-3783
ﻓﺮزﯾﻦ
ﻓﺮﻧﺲ 604-723-0171 Satrap
ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﻰ و ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ 604-537-8312
ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﻰ )ﻧﻮﯾﺪ( 604-561-7756
778-834-6267
ﺑﻬﺰاد

شیشهاتومبیل
Auto Glass

عﻀو رسمی
نﻈاممهندسی
ایران و آمریکا

کالس فارسی رایگان

)ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﻣﻮﺳﯿﻘﻰ از ﮐﺎﻧﺎدا(

تدریسخصوصی-تقویتی

الکتریک

604-839-9938

ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺮازى

(604)500-7361

دفتر رسمی ازدواج BC 443۵7

ﺑراى ﺗﻌییﻦ وﻗﺖ ﺣﻀورى ﺑا شﻤاره زﯾر ﺗﻤاس ﺣاﺻﻞ ﻓرماﯾید

تﺪریﺲ ﺧﺼوﺻﻰ ﮔیتار

ﻓارغاﻟتﺤﺼﯿﻞ از اﯾتاﻟﯿا

www.HomeFloorDecor.ca
Info@HomeFloorDecor.ca

داراى ﻣﺠﻮز گواهی امضاء رسمی -از دواج ﺷﺮﻋﻰ وﮐﺎﻧﺎداﯾﻰ-
ﻃﻼق ﺷﺮﻋﻰ -اﻣﻮر ﮐﻨﺴﻮﻟﻰ و وکالتنامههای  onlineﺳﺎﯾﺖ دﻓﺘﺮ
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪ اﻣﻀﺎء  -ﻣﺸﺎوره در اﻣﻮر ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ -دﻋﻮتﻧﺎﻣﻪ -
وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻣﻪ PR Card, Citizenship, Sponsorship

ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را از ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﻰ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﻰ آﺷﻨﺎ ﺳﺎزﯾﺪ

ﺗوسط:
ﭘﺮواﻧﻪ رودﮔﺮ

604-460-0490

45

604-512-3268

ﮐﺎﻣﭗ اﮐﺴﭙﺮس

عکاسی و فیلمبرداری
604-925-6800
604-980-6874
604-987-1413
604-358-7060

ﺣﻤﯿﺪ زرﮔﺮزاده
ﺗﻠﻪ وﯾﺪﺋﻮ
ﯾﻮﻧﮑﺲ
ﺣﻤﯿﺪ

lovephoto.ca

فال قهوه و ورق
راﯾﺎ )ﺗﺎروت( ﻓﻘﻂ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ 604-983-9178
604-988-2913
ﭘﻮرى ﻓﻘﻂ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ
ﻣﺮﯾﻢ ﮔﯿﺴﺎ )ﺗﻠﻔﻨﻰ( 778-998-1059

فروشگاه مواد ﻏﺬایی
604-669-6766
604-988-3515
604-472-0049
604-987-7454
604-971-5999

داﻧﯿﺎل
ﭘﺎرس
رز ﻣﺎرﮐﺖ
اﻓﺮا
ﮐﭙﯿﻼﻧﻮ ﻣﺎرﮐﺖ

فرش و خدمات وابسته
604-986-8585

ﺣﺴﯿﻦ دﻟﯿﺮى

قفل و کلید
Tidey

604-773-7375

قنادی
604-973-0119
604-990-7767

رﮐﺲ
ﮔﻠﺴﺘﺎن

کامپیوتر
ﺣﻤﯿﺪ

ﺳﺒﺰ )ﻧﺮم اﻓﺰار(Apple ،

604-506-8319
778-918-2815

گلفروشی
604-987-1413

ﮔﻠﺒﺎران

مشاور امالك
ﻣﺠﯿﺪ ﻃﺎﻟﺒﻰ
ﻓﺮﺷﺘﻪ رﺣﯿﻤﻰ
ﻣﻬﺮﻧﺎز ﮐﺎووﺳﻰ
ﻋﻠﻰ ﻓﺮاﺳﺘﻰ

778-558-8272
778-893-2275
604-779-4146
604-839-9938

مشاور امور مالی و حسابداری
ﻣﺴﻌﻮد اﺑﺮاﻫﯿﻤﻰ 604-783-6097
آﮐﺎدﯾﻦ )ﻧﺎﺻﺮ وﺣﯿﺪى( 604-980-2015
604-461-1661
ﺣﺴﺎﺑﺪارى ﺻﺒﺎ
ﺑﯿﮋن ﺟﻤﺸﯿﺪى 604-990-8292
ﺣﺴﺎﺑﺪارى ﻋﺰﯾﺰى 778-340-7704
ﺗﺪﺑﯿﺮ 604-351-4771 Liberty Tax
ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﺸﯿﺮﻓﺎﻃﻤﻰ 778-989-5280

مشاور امور مهاجرت
ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻃﻨﻰ -ﺑﺎﮐﺎد 604-986-5554
604-569-2080
داود ﻗﻮاﻣﻰ
778-893-2275
ﻓﺮﺷﺘﻪ رﺣﯿﻤﻰ
778-237-1441
ﺳﺎرا دادﺧﻮاه
778-288-2537
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺣﻖﺟﻮ
778-400-8787
ﮐﻦ ﭘﺎرس
604-356-6032
اﯾﺮج رﺿﺎﯾﻰ
604-990-7209
ﺑﺎوﻧﺪ زﻧﺠﺎﻧﻰ

مشاور سرمایه گزاری
604-889-4349

ﺑﻬﺮوز ﮐﺎﻫﮑﺶ

مشاور وام
604-250-0202
604-876-1312
604-773-0298
604-889-4349

ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ ﻣﻬﯿﻦﺳﺎ
ﭘﺮﯾﻮش وﻓﺎﯾﻰ
اﻟﻬﺎم ﻣﻌﻈﻤﻰ
ﺑﻬﺮوز ﮐﺎﻫﮑﺶ

نشریات
604-921-4726
778-300-4414
778-340-8887
778-279-4848
604-770-3570
604-563-9600

ﭘﯿﻮﻧﺪ وﻧﮑﻮور
ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﻰﺳﻰ
داﻧﺴﺘﻨﯿﻬﺎ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻰﺳﻰ
داﻧﺸﻤﻨﺪ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎ

مهد کودك
604-787-9314
آرزو )وﺳﺖوﻧﮑﻮور(
Cypress Park Preschool
ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﻰ  4 -ﺗﺎ  6ﺳﺎﻋﺖ Full day
Paulin Johnson Preschool
ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﻰ  4 -ﺗﺎ  6ﺳﺎﻋﺖ Full day
__________________________
آﻟﺘﺎﻣﻮﻧﺖ )وﺳﺖوﻧﮑﻮور( 604-922-3435
) Durantﮐﻮﮐﯿﺘﻼم( 604-724-6555

موکتشویی
604-945-7539
604-617-7164
604-763-3415

ﺷﺎﻫﯿﻦ
رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن
وﻧﮑﻮور ﮐﻠﯿﻨﯿﻨﮓ

ورزش
ﭘﯿﮑﺎن )ﻓﻮﺗﺒﺎل(
ﻫﺎﮐﺰ )ﻓﻮﺗﺒﺎل(

ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎل TSSA

604-318-5090
604-936-6464
604-990-8292

وکالت دعاوی
ﻓﺮﺷﺎد ﺣﺴﯿﻦﺧﺎﻧﻰ 604-727-4555
604-440-9562
راﻣﯿﻦ ژوﺑﯿﻦ
604-620-9598
ﻫﻤﺎ ﯾﺤﯿﻮى
ﺑﯿﮋن اﺣﻤﺪﯾﺎن 604-227-6000

وکالتپناهندگی
راﻣﯿﻦ ژوﺑﯿﻦ

604-440-9562
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/ 100,000 KM WARRANTY
/ UNLIMITED KM ROADSIDE ASSISTANCE °

COMPREHENSIVE • POWERTRAIN • 100% TRANSFERABLE • ROADSIDE ASSISTANCE ANYWHERE IN NORTH AMERICA

BEST LARGE UTILITY VEHICLE
kia.ca/surprise

IN CANADA FO R 2020

OFFICIAL VEHICLE
OF THE CHL

ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻧﻮﺣﻰ

5 YEARS
..، ﺗﺒﺎدل اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ،ﺑﺮاى ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﻗﯿﻤﺖﻫﺎى وﯾﮋه
/ 100,000 KM WARRANTY
/ UNLIMITED KM ROADSIDE ASSISTANCE

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
COMPREHENSIVE
• POWERTRAIN
100%options
TRANSFERABLE
• ROADSIDE
ASSISTANCE
IN NORTH
AMERICA
otherwise specified).
Other lease and •financing
also available. ΦFinancing
offers
available only ANYWHERE
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
OFFICIAL
VEHICLE
kia.ca/surprise
THElogo
CHLand 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
Limited IVT (SK85BL) is $46,345/$39,995/$28,995/$29,595. †Apple, theOF
Apple
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
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ﻣﺸﺎور ﻓﺮوش

ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ

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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اطالعيه سازمان ها و نهادهاي سياسي و اجتماعي و فرهنگی
باشگاهایرانیان

جامعه چند فرهنگی ریچموند

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 میباشد.
لطفا برای جزئیات بیشتر با شماره تلفن 604-600-8308
تماس حاصل فرمائید.

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.

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  ۲:۳۰بعدازظهر
آدرس:شمال لوهید مال ،خیابان کمرون ،سینیورسنتر،
جنب کتابخانه ،شماره۹۵۲۴
تلفن۶۰۴-۷۷۹-۴۴۲۲ :

محفل مثنوی خوانی ونکوور
محفل مثنوی خوانی
به روش گنج حضور
تلفن و واتساپ 778-882-8868:
ورود رایگان

آموزش رایگان زبان انگلیسی
در شهر برنابی منطقه لوهیدمال
چنانچه میخواهید پیشرفت خود را در مکالمه زبان انگلیسی
افزایش داده و بیشتر با اصطالحات مفید و کاربردی زبان
انگلیسی آشنا شوید ،در کالسهای رایگانی که با معلمین
باتجربه ،هرچهارشنبه از ساعت  7تا  9:30شب در محیطی
دوستانه برگزار میشود ،شرکت فرمائید.
Cameron Recreation Complex - Willow Room
9523 Cameron Street, Burnaby

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  1تا 6
در طی روزهای غیرتعطیل هفته ،صبح ،بعدازظهر و غروب
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های زیر
تماس حاصل نمایید:
(مرکز خدمات رسانی فریزر) 604-324-8300
یا (مرکز خدمات رسانی گرنویل)604-323-0901

S.U.C.C.E.S.S.
« خدمات مشاوره خانواده برای فارسی زبانان »
سرویسی جدید برای خانوادههای فارسی زبان
برای اطالعات بیشتر و تعیین وقت مالقات لطفا با
آذین کالنتری مشاور خانواده و نوجوانان تماس حاصل
ی ۶۰۴-۴۶۸ -۶۱۰۰)۱
نمایید ( :داخل 
Azin.kalantari@success.bc.ca

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

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  6:30تا 8:30
مکان:کتابخانه نورث ونکور واقع در النزدیل  14غربی
برای اطالعات بیشتر با تلفن  6046165475تماس 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  24فوریه و
 ۱۶ ،۹ ،2و  ۲۳مارچ ،از  10:30تا 12:30
جشنواره استخدام ،پنج شنبه پنجم مارچ،
یک تا چهار بعد از ظهر ،کتابخانه ریچموند
حلقه مکالمه انگلیسی ،ویژه افراد دارای پی آر ،چهارشنبهها
 18 ،11 ،4و  25مارچ از  10تا  ،12مرکز سیداربریچ
گروه شبکه ارتباطی تازه واردین ،سه شنبه  10مارچ،
از  9صبح تا دوازده ظهر ،البی مرکز مینرو
سری کارگاه های مایکروسافت آفیس،
چهارشنبه و پنج شنبه ها  11تا  26مارچ۱ ،
 ۰صبح تا  ۲:۳۰بعد از ظهر
کلوپ دارندگان بیزنس ،چهارشنبه  20مارچ1 ،
 0تا  12در مرکز مینرو
گروه حمایتی چندفرهنگی بانوان ،چهارشنبه  25مارچ،
 ۱۲ظهر تا  ۲بعد از ظهر مرکز سیداربریج
حلقه شبکه سازی متخصصان حرفه ای ،جمعه  ۲۷مارچ،
 ۲تا  ۴بعدازظهر در مرکز مینرو
کارگاه ه هایی برای آموزش رهبری به نوجوانان ،جمعه ها
از دهم ژانویه تا  27مارچ ،از چهار تا شش ،مرکز مینرو
تو مگو همه به جنگند و ز صلح من چه آید
تو یکی نهای هزاری تو چراغ خود برافروز
(مولوی)
بیایید گامی در پیشگیری از کرونا و درد ورنج
ناشی از آن در ایران برداریم .
ما میتوانیم با هدیه سبد مواد خوراکی و تحویل
به تهیدستانی در ایران برای تسهیل و تشویق به
خانه ماندن یا کمک مالی به خرید مایحتاج
(مث ً
ال ماسک ،دستکش ،صابون و مواد
ضدعفونیکننده و موارد دیگر)
برای کسانی که در مرحله و زمان استفاده از
آنهایند ،یاورشان باشیم.
یکی از نیکاندیشان ونیکوکاران ونکوور،
آقای فرها د صوفی ،پیشنهاد دادهاند
که هریک از شمایان که مبلغی برای کمک هدیه
دهید (از ده دالر تا پانصد دالر) ،ایشان به همان
اندازه پرداختی شما  ،به این جام مهر بیافزایند.
(سقف پرداخت آقای صوفی که مساوی با
پرداخت یک نفر از شمایان باشد،
پانصد دالر وسقف پرداخت کلی از طرف ایشان
ده هزار دالر اس 
ت)
لطفا کمک خودتان را به ایمیل من ایترانسفر کنید و
واژه()coronaرا برای پسورد انتخاب فرمایید.
minasabz15@gmail.com
یا از طریق لینک زیر و وبسایت GoFundMe
ارسال بفرماییدgf.me/u/xqcvua:

این برنامه تا پایان ماه مارس برقرار است .البته وجوه
اهدایی شمایان بهتدریج به ایران ارسال میشود.
با مهر ,مینا سبزواری -مسئول دریافت ،ارسال به
خیریه  ،پیگیری و گزارش مصرف کمک شما
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نگاهی به رمان «اشراق درخت گوجه سبز»،
نامزد جایزه بوکر بینالمللی
اگر سهراب سپهری به فکر نویسندگی
میافتاد ،شاید بهتر از « اشراق درخت
گوجه سبز» نمینوشت .این رمان نه
تنها ادای دین به شعرهای سهراب،
بلکه افســانهها و باورهای عامیانه و
داستانهای معروف ادب کهن فارسی
نیز هست.
میریام کوسک ،از روزنامه «آسترلین»،
نوشته اســت که این کتاب با «یک
سبک روحانی شاعرانه» با «توصیفات
راوی باریکبیــن از گلها ،پرندگان،
حیوانات و مناظر اطراف» به حکایت
روزگار تیــره و تلخ شــخصیتهای
داستان میپردازد.
ی از
این رمان به شــکل قابل تحسین 
فارسی به انگلیسی ترجمه شده است
و اکنون در کنار «سرتونین» از میشل
ولبک ،نویسنده نامدار فرانسوی ،نامزد
جایزه بوکر بینالمللی است.
در رمــان «اشــراق درخــت گوجه
سبز» ،سرگذشــت یک خانواده پنج
نفره ایرانی بعــد از انقالب  ۵۷از دید
دخترک سیزدهســاله این خانواده به
نام بهار روایت میشود که در جریان
به آتش کشیده شدن کتابخانه پدرش
به دست انقالبیون ،میسوزد و از بین
مــیرود .او از آن پــس همانند روح
حاضر در هر جا ،سرنوشــت تراژیک
بقیــه اعضــای خانــواده را حکایت
میکند.
خانواده بهار پــس از انقالب به امید
آرامش و آزادی از تهران به روستایی
در مازندران میروند که در آنجا خبری
از «نه تلویزیون ،نه روزنامه کیهان و نه
کمیته خواهران مقنعهپوش است».
راوی با لحنی تمسخرآمیز درباره این
کمیته میگوید که در میان اعضای
آن« ،تن فروشان پیشین شهرنو نیز
حضور دارند که اکنون وظیفهشان امر
به معروف و نهی از منکر است».
اما آرامش این خانواده با دســتگیری
پسرشان سهراب و ســپس اعدام او
در سال  ،۱۳۶۸برای همیشه از میان
میرود .سوگ سهراب در سراسر این
رمان محسوس است.
نویسنده با توصیف حبس او ،از یک
ســو خواننده را بــا واقعیت برهنه و
ُمدهش زندانهای جمهوری اسالمی
آشنا میکند ،و از سوی دیگر مقاومت
زندانی را به نمایش میگذارد« :در روز
هشتم ،به فکر این افتاد که سوسکی
پیــدا کند و بخــورد… بعد حتی به
فکرش رســید که مدفوع خودش را
بخورد تا زنده بماند و به آن حیوانهای
کثافتی که او را به روز سگ انداخته
بودند ،ثابت کند که علیرغم میل آنها
میتواند زنده بماند».
شــکوفه آذر در مصاحبهای با مجله
ادبی «لــس آنجلس بــوک ریویو»
میگوید که رمانش در مورد «مصائب
زندگی روزمره ایرانی اســت ...تجسم
نوســان و تقالی پیوسته آن که بین
چهار قطب ســرگردان است :مرگ و
زندگی ،سیاست و مذهب .زندگی ما
در ناامیــدی ،جبر و مرگ رویاهامان
ریشه دارد».
در واقع ،این رمان ثبت تمام رویدادها،
تقالها و مرارتهای انسان ایرانی است
تا هیچگاه از حافظه تاریخ پاک نشود.
خواننده میتواند خشم نویسنده از این
وضعیت را درک کند ،و تالش او برای
چیره شدن بر این شرایط و انسانهای
پلید اطراف را به کمک ادبیات ببیند.
نویسنده به تخیل جادویی و به خلق
واقعیتهای فراواقعی پناه میبرد ،از
عرفان ،از نیروی جــن و پری ،ارواح

و شــیاطین برای غلبه بر پاسداران،
بسیجیها و زنان سیاه پوش استمداد
میجوید .زیبایی و اشراق ،راهی برای
فرار از زشــتی و قساوت زندگی دهه
شصت است.
در حالی که سهراب در سلولش جان
میکنــد ،پدر و مــادر و خواهر او به
شــمال پناه بردهاند .پدر مدتی است
که به جنون جمع کردن صدف دچار
شده است و مادر ،کرمهای شب تاب
را جمع میکند.
نویسنده نشــان میدهد که زیبایی،
موسیقی و ادبیات ،نمیتواند خانواده
ســهراب را از تباهی نهایی و از گزند
اطــراف نجات دهد .هوشــنگ ،پدر
خانــواده ،در جریان یــک تظاهرات
دستگیر و شکنجه میشود ،و به بیتا،
خواهر ســهراب که تبدیــل به پری
دریایی شده است ،تجاوز میشود و با
گلوله از بین میرود.
با این حال ،نمیشود این جمله زیبای
نویســنده را نادیده گرفــت« :وقتی
زندگی دچــار این حــد از فقدان و
بیرمقی اســت ،چرا تخیل نتواند به
واقعیت برای رسیدن به شور زندگی
کمک کند؟»
«اشراق درخت گوجه سبز» یک رمان
سیاسی هوشمندانه است که به دام
شــعارگرایی و نوســتالژی نمیافتد.
انتخابهای نویســنده دقیق و قابل
درک است.
او سبک رئالیسم جادویی را برای روایت
داســتان خود انتخاب کرده است که
هرچند خواننده را گیج و شگفتزده
میکند ،اما به شخصیتهای داستان
کمــک میکند تا با وضعیت حاکم و
نیروهای پلید مبارزه کنند .چنانچه،
ارواح روشــنفکران و فعاالن سیاسی
اعدام شــده در سال  ۶۸از گورستان
خاوران برمیخیزند ،هیاتی را تشکیل
میدهند و به اقامتگاه رهبر جمهوری
اســامی ایران هجــوم میبرند تا بر
اجرای حکم مرگ او نظارت کنند.
برای همین« ،اشــراق درخت گوجه
سبز» سرشار از مقاومت و تابو شکنی
است .راوی در مورد معشوق خواهرش،
بیتا ،میگوید « :او را سرشــار از لذت
میکرد .پس از سوختن تار پدر ،مرگ
بهار در آتش ،سوختن کتابها ،اعدام
سهراب ،رفتن مادر از خانه ،چه دلیلی
برای شادمانی وی وجود داشت؟ بیتا
تصور میکرد که لحظات عشقورزی
با عیســا یادآور آن بــود که زندگی
علیرغم پلیدیهــای موجود ،هنوز
دوستداشتنی و زیبا است».
وی میگوید« :عشــق از موضوعات
محــوری این رمان اســت ،همانطور
که مــرگ ،زندگی ،زیبایی ،معنویت،
کتاب ،سیاســت ،مذهب و باورهای

عامیانه ایرانی .کلیدیترین شخصیت
در این رمان که عشــق به اشــکال
مختلف دور و بر او اتفاق میافتد ،رزا
مادر خانواده اســت .او در  ۱۷سالگی
بطور اتفاقی یکبار فردی را در خیابان
میبینــد و با هم قهوه مینوشــند
و درباره کتاب «مســافر» ســهراب
ســپهری حرف میزنند بدون اینکه
رزا بداند این فرد خود سهراب سپهری
شــاعر محبوبش است .رزا درست در
لحظهای متوجه اســم او میشود که
در حین خداحافظی در حال دویدن
زیر باران بودند .ســهراب در چشم بر
هم زدنی در جمعیت گم میشود اما
عشق دســت نیافتنی او همیشه در
قلب رزا میماند .بعد او با هوشــنگ،
آشنا میشود و ازدواج میکند و یک
عشــق وفادارانه خانوادگی را تجربه
میکند .اما سالها بعد ،در پی اعدام
پسرش و دیگر وقایع ،دچار فراموشی
و جنون راه رفتن میشود و خودش
را در کوههــا گم میکند و در آنجا با
جهانگردی آشنا میشــود و اشراق
عشــق را تجربه میکند .عشقهای
دیگری هم در این رمان هست :مثل
«سیاه عشق» عفت که عشق در حد
جنون و مرگ اســت یا عشــق بیتا
(دختر بزرگ خانواده) و عیســی که
عشق تنانهای است که باعث میشود
هر بار که با هم عشــقبازی میکنند
در محاصــره حلقه آتش قرار بگیرند.
گرمای عشقبازی آنها ،علفهای دور
و برشان را میسوزاند».
«اشراق درخت گوجه سبز» را میتوان
گامی مهم برای شناســایی نســل
تازه نویســندگان ایرانی به مخاطبان
بینالمللی به حســاب آورد .هرچند
این داســتان حاال نامــزد مهمترین
جایزههای بینالمللی شــده است و
ناشران از فروش آن خیلی راضیاند،
ولی موفقیت بینالمللــی آن عالوه
بر کیفیت مســحورکننده داستان،
محصول عالقــه انتشــارات «وایلد
دینگــو» به انتشــار صداهای کمتر
شنیده شده در عرصه داستاننویسی
نیز هست.
شــکوفه آذر ،نویسنده و روزنامهنگار،
در ســال  ۱۳۵۱در تهران متولد شد
و در ســال  ۱۳۸۹در استرالیا اقامت
گزید .او اکنون روی دومین رمان خود
کار میکند که در واقع ادامه «اشراق
درخت گوجه سبز» است و به گفته
خودش ،به این پرســش میپردازد
که «آیا عشــق واقعی در زیر ســایه
استبداد مذهبی ،در جایی که بدن و
عشق سانسور میشود ،میتواند وجود
داشته باشد؟»
خالد خسرو (ایندیپندنت فارسی)

PAIVAND
PAIVAND

604-921-4726
1311
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مکانیکی بهروز

ﺳﺎ
ﻣﻬﯿﻦسا
ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ مهین
کامﺒیﺰ

604-8۲8-6589

604.250.0202
604.250.0202

پر کردن ﮔاز کولر اتومبیل فقﻂ  50دﻻر

AirCare
تعمیرات در منزل و محل کار شما نیز پﺬیرفته میشود

منﺰل،
وامﻣﻨﺰل،
امالك،وام
ﻓروشاﻣﻼك،
خرید وﻓﺮوش
ﺛﺒﺖﺧﺮﯾﺪ و
ﺛﺒﺖ
امﻀا
دعوت
واموام
گواﻫیاﻣﻀﺎ
نامه،ﮔﻮاﻫﻰ
ﻧﺎﻣﻪ،
بانﮑی،دﻋﻮت
ﻫایﺑﺎﻧﮑﻰ،
ﻫﺎى
مدارك
اوراقو وﻣﺪارك
اصﻞاوراق
برابریﺑﺎ بااﺻﻞ
و وﺑﺮاﺑﺮى

تعمیر و تعویض
ﮔیربکس ،ترمز ،دینام،
استارت،کﻼچ،
تایمینگ بلتAircare ،

604.988.5556
604.988.5556

115-1433
)Court
115-1433Lonsdale,
Lonsdale,North
NorthVan
Van(Lonsdale
(Lonsdale
)Court

تعویض لنت ترمز جلو تهیه لوازم یدکی تعویض روﻏن
با قﻄعه
نو و دست دوم
با فیلتر
مناسب
به قیمت
با قیمت مناسب فقﻂ  30دﻻر

Towing

مجموعه ای از فرش های درجه یک ایرانی ،مدرن و اصیل

گالری و خدمات Pacific Rug galleRy

گالری و خدمات

Pacific Rug galleRy

فرش دلیـری

فرش دلیـری

با جدیدترین نقشه های طراحان معروف فرش

در بزرگترین و کاملترین گالری فرش در ونکوور کانادا

30

 %30تخفیف ویژه
عید نوروز

با  3نسل تجربه موفق در تولید ،عرضه و خدمات

رفوگری ،تعمیرات فـرش دست باف و قالیشویی
تنها مرکز تخصصی قالیشویی و تعمیرات فرش

ونکووربهترین طراحان دنیا
کالسیک از
مدرن
فرشهای
انواع
صنفو فرش در
اتحادیه
گواهینامه از
فروش با

برند Tel:
604.986.8585
نیمانی
محصوالت
عرضه کننده
Designed by: Daneshmand.ca

Marine Dr., North Vancouver,
BC
1629 Marine Dr., North Vancouver, BC
1478 Marine Dr., North Vancouver www.pacificruggallery.com
Tel:1478
604.986.8585

www.pacificruggallery.com
PacificGallery

(شعبه)2

Pacific Rug Gallery

Designed by: Daneshmand.ca

(شعبه)1

?ARE YOU READING THIS

خشا ،مشاور کاردان و معتمد شما
در خرید و فروش امﻼك

دفتر نوتاری پابلیک

رسمی
و
Facebook.com/KhashaHomes
خشاآگهی شما رزرو شده است
برای
دارالترجمهمکان
این
3110-233 Robson St., Vancouver

Cell: 604.377.9225

ﻭﺍﺣﺪ ﯾﮏ ﺧﻮﺍﺑﻪ ﺷﻴﮏ ﺩﺭ ﻁﺒﻘﻪ ۳۱
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺗﯽ ﺗﺎﻭﺭ ﯾﻞ ﺗﺎﻭﻥ....

ثبت قانونی معامالت امالک و وامهای مسکن ،تنظیم وکالتنامه،
وصیت نامه ،دعوت نامه ،برابری با اصل اوراق وترجمه رسمی
مدارک تحصیلی ،پاسپورت و گواهینامه مورد تائید ICBC

برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید.

Suite 5-1742 Marine Dr., West Vancouver

604-922-4600
604-921-4726NotaryKhasha@yahoo.ca

OLD

S

OLD

310 – 523 Whiting Way, Coquitlam

S

#3110-233
St.,
JUSTRobson
LISTED

#310-523 Whiting Way,


Coquitlam

NotaryKhasha.ca

Email:
Email:2500202@gmail.com
2500202@gmail.com

Vancouver

ﻭﺍﺣﺪ ﯾﮏ ﺧﻮﺍﺑﻪ ﺷﻴﮏ ﺑﺎ ﺍﻧﺒﺎﺭی ﻭ ﻻﻧﺪﺭی ﺩﺍﺧﻞ
ﻧﻮﺳﺎﺯیﻁﺒﻘﻪ  ۳۱ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺗﯽ ﻭی ﺗﺎﻭﺭ  ،۲ﺑﺎ
ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﯾﮏ ﺧﻮﺍﺑﻪ ﺑﺰﺭگ ﻭ ﺩﻥ ﺳﻮﯾﻴﺖ ﺩﺭ
ﻣﻔﻴﺪ....
ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺁﺏ ﻭ ﮐﻮﻩ ،ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺩﻟﺒﺎﺯ،
ﺷﺪﻩ ۸۲۶ ،ﺍﺳﮑﻮﺭﻓﻮﺕ ﻓﻀﺎیﻣﻨﻈﺮ
ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻫﺎی ﺑﺰﺭگ ﻧﻮﺭﮔﻴﺮ ،ﺟﻴﻢ ،ﺳﻮﻧﺎ ،ﺟﮑﻮﺯی ،ﺳﺎﻟﻦ
ﺳﻴﻨﻤﺎ ،ﭘﺎﺭﮐﻴﻨﮓ ﻧﺒﺶ ﺁﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﻭ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ  ۲۴ﺳﺎﻋﺘﻪ

مکان جدید دارالتـرجمه رسمـی خشـا
در همکاری با دفتر اسناد رسمی سوزان بشیری

جهت سهولت دسترسی جامعه ایرانی به خدمات مورد نیاز در یکجا
ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺮﺟﻤﻪ رﺳﻤﻰ  :ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺪارك ﺣﻘﻮﻗﻰ ،ﺳﺠﻠﻰ ،ﺗﺤﺼﯿﻠﻰ ،ﭘﺰﺷﮑﻰ،
ﻣﺎﻟﻰ ،ﭘﺎﺳﭙﻮرت ،ﺳﻨﺪ ازدواج و ﻃﻼق ،ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ،ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ راﻧﻨﺪﮔﻰ ،ﮔﻮاﻫﻰ
ﻋﺪم ﺧﻼﻓﻰ ،ﺑﯿﻤﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ و ﻋﺪم ﺳﻮء ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ،ﻣﺘﺮﺟﻢ رﺳﻤﻰ وزارت
دادﮔﺴﺘﺮى و دادﮔﺎه ﻫﺎى ﺑﺮﯾﺘﯿﺶ ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ
ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻮﺗﺎرى ﭘﺎﺑﻠﯿﮏ :ﺛﺒﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻣﻼك 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،
اداره مهاجرت و پناهندگی و ،ICBC
دارندة مجوز رسمی گواهی امﻀاء سوگندنامه
و استشهاد نامه در بریتیﺶ کلمبیا

امکان برداخت هزینه بلیت در تهران
604-922-4600
قرار حﻀوری با مراجعین گرامی با هماهنگی پیشین تلفنی یا ایمیل
604-377-9225

1755 Capilano Road, North Vancouver, Suite 201

Fariborz.Khasha@gmail.com

ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺎره
صداقﺖ در خرید و ﻓروش منﺰل شماسﺖ »
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﻼك ﻣﺴﮑﻮﻧﻰ و»تﻌهد ما
$620,000

3110-233 Robson St.

ﻓﺮوزان ﯾﺰدان

ﺧﺷﺎ ،ﻣﺷﺎﻭﺭ ﺧﺭﻳﺩ ﻭ ﻓﺭﻭﺵ ﺍﻣﻼک

604.377.9225ﺷﻤﺎ
ﻣﺸﺎوره راﯾﮕﺎن ﺑﺮاى ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﻬﺎى اﺟﺎره ﻣﻠﮏ
ارزیابﯽ رایگان مﻠﮏ شما
تیﻢ ما با
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﻣﻼك ﺷﻤﺎ ﺑﺮاى اﺟﺎره
ﺷﺨﺼﯽاراﺋه
ﺑﺮرﺳﻰ اﻋﺘﺒﺎري و و
خدمات تخصصی امالك در ونﮑوور604-817-9933 ،
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﺟﺎره
forouza.yazdan@gmail.com
راه را برای خرید و ﻓروش منﺰلتان ﻫموار مﯽکند.
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ
Open Sat-Sun Jul 9-10 2-4 pm

ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﺮارداد ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ اﺟﺎره )(RTA
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ واﺣﺪ اﺟﺎرى

M.A.

ﻫما سروشی

ساناز عالی نسب

ﺑﺮاى ﻟﯿﺴﺖ اﻣﻼك ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاى اﺟﺎره ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ

778-320-6326
www.88westrealty.com

SanazAlinasab88@gmail.com

دﻓﺘﺮ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻫﻤﺎ ﯾﺤﯿﻮى

وﮐﯿﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺎﻧﺎدا

یحـیوی
دﻓتر حﻘوقی ﻫـما
آﯾﺎ ﻣﻤﻨﻮعاﻟﻮرود ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎدا و ﯾﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟

کﻠمﺒیا(ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ
ﮐﺎﻧﺎدا و
دادگاهورود
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ
ﺟﻬﺖ
)بریتیﺶ
ﻫایﺑﻪکانادا
رﻓﻊرسمی
وکیﻞ

778-317-9707

1370 Marine Drive, North Vancouver

HomeByHoma@gmail.com

ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻀﺎى ﺳﺒﺰ
YA Law Corporation
و ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺎزى
ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و اﺳﺒﺎبﮐﺸﻰ
GREEN DREAM Co.

Homa Yahyavi,
»ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺒﺎﻧﻪروزى«
J.D.ﺳﺒﺰ،
ﻃﺮاﺣﻰ ،اﺟﺮا ،ﻧﮕﻬﺪارى ﻓﻀﺎى
Barrister & Solicitor, Attorney
زﻧﻰat،
Law
اﺻﻼح ﺧﺎك،
ﮐﺎﺷﺖ ،ﻫﺮس ،ﭼﻤﻦ

مریﻠند( Are you
inadmissible
Canada
or to the
و?U.S
سیtoو ایالﺖ
)واشنگتن دی
آمریﮑا
?Do you need to apply for a U.S waiver
Contact us

ـ
ـ
ـ

ﭘﯿﺎدهرو ﺳﺎزى ،ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺎزى

ﺗﺠﺎرى و ادارى
ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﮑﻮﻧﻰ ،ﻣﺮاﮐﺰ
- Cross Border Immigration
Law
)- Family Law (Divorce
ﺑﺎ  20ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ

ـ مهاجرت به آمریﮑا

آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻣﻬﺎﺟﺮت
(EB-5 Investor Visa-Green Card, E-2
ﺑﻪ Visa,
)Waiver
کانادا
ﺑﻪ به
مهاجرت
ـ
ﮐﺎﻧﺎدا
ﻣﻬﺎﺟﺮت
ـ دعاوی خانوادگی )ﻃالق(

دﻋﺎوى ﺧﺎﻧﻮادﮔﻰ )ﻃﻼق(

604-620-9598

604-620-9598ﺑﻨﺪى وﺳﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﺼﺼﻰ
ﺑﺴﺘﻪ

YA Law Corporation

تﻌیین وقﺖ
«مشاوره
قﺒﻠی»#504-938 Howe Street,
Vancouver,
V6Zبا BC
1N9
ﻗﺒﻠﻰ«
»ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻗﺖ
www.yalaw.ca Email: info@yalaw.ca

Forouzan Yazdan

Licensed Property Manager

Email:
اﺛﺎﺛﯿﻪ ﻣﻨﺰل
info@yalaw.caو ﻣﻮﻧﺘﺎژ
ﻧﺼﺐ

#304-938 Howe Street, Vancouver, BC V6Z 1N9
»راﻣﯿﻦ«

604-842-2326

»اﻓﺸﯿﻦ«

778-980-1286

