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«قرار گاه کرونا»
یا ستاد کودتای سپاه
کورش عرفانی
به شکست کشاندن کودتای سپاه به بهانه ی مقابل با کرونا نخستین گام مادی و مشخص برای پایین کشیدن
رژیم کنونی است .نیروی سرکوبگر را باید با اراده ی منسجم و واکنش قاطع سرکوب کرد .از همین حاال باید
سازماندهی کرد ،مجهز شد و برای یافتن جریان رهبری و جایگزین تالش جدی به خرج داد.
ویروس کرونا یگانه فاجعه ی کنونی کشور نیست ،فجایع
دیگری در حال شــکل گرفتن است .به گفته ی بسیاری
از شــاهدان و تحلیلگران ،اَبر بحران اصلی همانا فروپاشی
اقتصاد ایران است که نزدیک می شود .به نظر می رسد که
اثرات فروپاشی اقتصادی به مراتب گسترده تر از مرگ و میر
دردناک شهروندان ایرانی در گوشه و کنار خیابان ،به دلیل
ابتال به ویروس کرونا باشد .آن چه در انتظار است بیکاری
های گســترده ،تعطیلی مراکز اقتصادی بزرگ و کوچک،
ورشکســتگی مالی بانک ها و موسســات مالی ،باال رفتن
مستمر و پرشــتاب قیمت کاالها ،افزایش قیمت دالر در
مقابل ریال ،کمبود درآمدهای ارزی و داخلی دولت ،ناتوانی
مــردم وبنگاه های اقتصــادی در پرداخت عوارض ،قبض
های دولتی ومالیات ،عدم توانایی مقروضین در بازپرداخت
بدهی های خود به بانک ها ،عدم توانایی دولت در پرداخت
حقوق کارمنــدان دولت و یا یارانه ها ،کاهش تدریجی اما
محســوس واردات کاالهای اساسی ،بروز کمبود کاالهای
مورد نیاز روزانه از جمله نان و مواد خوراکی در فروشــگاه
ها ،آغاز قحطی و در نهایت ،بی نظمی و آشوب برای تامین
حداقلهای معیشتی برای میلیون ها ایرانی خواهد بود.
به همین دلیل ،چشم انداز اعتراضات اجتماعی ،اعتصابات
صنفی و در نهایت ،شــورش مردم خشمگین و گرسنه در
حال ترسیم شدن اســت .در این شرایط ،دولت جمهوری
اســامی انتخاب دیگری ندارد جز آن که به طور فیزیکی
وارد میدان شود و هر چه سریعتر در چهار راه ها و خیابان
ها ،با هدف خنثی سازی شورش های احتمالی ،سنگربندی
کند .بدیهی است که این لشگر کشی نمی تواند به صورت
علنی و رسمی تحت عنوان «مقابله با شورش ها» صورت
گیرد؛ از همین روی ،موضوع شیوع کرونا-که نظام از حیث
تلفات انسانی آن تاکنون کمترین اهمیتی برایش قائل نشده
است -بهانه ای می شود تا «قرارگاه کرونا» تاسیس کند و
به بهانه ی مقابله ی با ویروس ،دهها هزار نیروی مسلح را
به کوچه و خیابان بریزد .اما کیست که شرایط ایران را بداند
و این را نداند که «قرارگاه کرونا» همان ستاد کودتاست.
کودتای ضد شورش سپاه

ســپاه پاســداران که می بیند اوضاع دارد از دست نظام
بیرون می رود و تمهیدات اداری و اقدامات دولتی نتوانسته
کمترین نقشی در کنترل وخامت اوضاع اقتصادی و یا آرام
سازی روند گسترش فاجعه کرونا داشته باشد اینک برآنست
تا با لشگرکشی در خیابان ها نشان دهد بر اوضاع مسلط و
وضعیت آشوب زده ی کشور تحت کنترل است .برای این
منظور ،سپاه از طریق خامنه ای و ستاد فرماندهی مشترک
نیروهای مسلح سعی دارد ارتش را در کنار خود داشته باشد
تا در مقابل خود .در این راســتا ،برآن شده تا با وارد کردن
نیروهای ارتش-به اسم مبارزه با ویروس کرونا -از آنها ،حتی
به عنوان سیاه لشگر هم که شده ،در کنار خویش بهره ببرد
و در عین حال ،نیروهای وابسته به سپاه ،با آرایش امنیتی-
انتظامی ،آماده ی مقابل با آشوب های احتمالی شوند.
البته محاسبات سپاه در این باره می توانست موفقیت آمیز
باشد اگر چند پیش شرط فراهم بود:
شیوع ویروس تحت کنترل در آمده بود -که نیامده است.
از حیث مالی دولت حداقل هایی را برای اوضاع حاد کشور
ذخیره کرده بود -که نکرده است.
از نظــر اعتبار بین المللی جهان به چشــم یک حکومت
متعارف به رژیم ایران نگاه می کرد -که نمی کند.
در عرصه ی داخلی حداقلی از حداقلی از مشــروعیت نزد
مردم برخوردار بود -که نیست.
پس ،سپاه بدون آن که نظام از حداقل های الزم برای یک
نشریهاجتماعیفرهنگی

تهاجم امنیتی و سرکوبگرانه به بخش رو به عصیان جامعه
برخوردار باشــد دارد خــود را به میانه ی یک میدان مین
مردمی می کشاند .بدیهی است که با توجه به خشم ،نفرت،
هراس و کالفگی انباشته شــده در جامعه ،کمترین اقدام
اجبارگونه ی این نیروها در قبال مردم می تواند کلید انفجار
اجتماعی باشد .در این صورت ،هزاران هزار نیروی متعلق به
نهادهای نظامی و امنیتی رژیم ،در محاصره ی مردم جان
بــه لب آمده ای قرار می گیرند که چیزی برای از دســت
دادن ندارند و می توانند روزگار سختی را برای این نیروهای
مزاحم فراهم کنند.
این موقعیت جدید به خوبی خبر می دهد که رژیم -پس
از آن که مدیریت کشور را بعد از جنبش سبز رها کرد و به
کنترل آن روی آورد -اینک در حال از دست دادن کنترل
و رفتن به سمت سرکوب کوچه به کوچه و به قول فرمانده
ی «قرارگاه کرونا» خانه به خانه اســت .استراتژی فوق به
نحو بارزی به بن بست رسیدن نظام و افق فروپاشی آن را
آشکار می کند .در حالی که اقتصاد کشور به سوی قحطی
و فروپاشی و جامعه به سوی شورش و انفجار می رود ،نظام
سیاســی ،به جای عقب نشینی و تسلیم ،نیروهای نظامی
خود را به شهرها می آورد تا به عنوان آخرین کارت ،بقای
خود را با لشگرکشی در کوچه ها و خیابان ها تامین کند،
بی خبر از آن که در حال سرعت بخشیدن به روند ریزش
ساختاری خویش است.
کودتای ســپاه و بیت رهبری یک واکنش عصبی ناشی از
هراس ســرنگونی و لذا از پیش محکوم به شکست است،
چرا که گرســنگان نان می خواهند نه گلوله .رژیم وامانده
از تامین نان ،بدون تردید نمی تواند گرســنگی را با ترس
برطرف کند .به همین خاطر ،در فاصله ای کوتاه به اشتباه
تاکتیکی خود پی خواهد برد؛ اگر دیر شده باشد تومار عمر
رژیم توســط مردمی که این بار دست خالی به خیابان ها
نخواهند آمد جمع خواهد شــد و اگر هنوز فرصتی باشد،
باید با ذلت و خفت عقب نشــینی کرده و آماده ی تسلیم
بــه آمریکا و یا زانو زدن در مقابل نمایندگان اراده ی مردم
باشد .در آن شرایط ،حتی به راه انداختن جنگ هم خطر
نابودی نظام را به تاخیر نخواهد انداخت ،چه رســد که آن
را از میان برد.
جان کالم ،این چشــم انداز بن بست مطلق برای نظام ،به
همه نیروهای سیاسی و اجتماعی برانداز در داخل و خارج
از کشور هشدار می دهد که خود را آماده کنند .به شکست
کشاندن کودتای سپاه به بهانه ی مقابل با کرونا نخستین
گام مادی و مشخص برای پایین کشیدن رژیم کنونی است.
نیروی سرکوبگر را باید با اراده ی منسجم و واکنش قاطع
ســرکوب کرد .از همین حاال باید سازماندهی کرد ،مجهز
شد و برای یافتن جریان رهبری و جایگزین تالش جدی
به خرج داد.
آری ،بــه زودی تنــش هــا در کشــور اوج مــی گیرد و
هموطنانمان می بینند که از رژیم جمهوری اسالمی الشه
ای بیش باقی نمانده است .آن گاه صحبت از این خواهد بود
که چگونه باید این الشــه را در گورستان تاریخ ایران دفن
کرد .اعتصابات سراسری ،تظاهرات سراسری ،یافتن جریان
سالم رهبری و بعد ،اراده ی جمعی و منسجم برای نبرد آخر
از جمله اجزاء و مراحل پایان بخشیدن به سیاه ترین دوران
نکبت تاریخی در ایران معاصر است .خیزش آبان زنگ پایان
را به صدا درآورد و موج نخست یک جنبش برانداز را میسر
ساخت .این جنبش در دی ماه با تمدید و تجدید اعتراضات
خود را تثبیت کرد و اینک در موج سوم خویش حرکت باید
گسترش یافته ،سازماندهی شده و هدایت شود تا بتوان به
موج چهارم ،یعنی نبرد نهایی با رژیم و پایین کشیدن آن
اقدام کرد.

در تاریک روشــن هوا به صدای بغ بغوی دو کبوتر از
خواب بر میخیزم ،از البالی شاخههای درخت گالبی
روبروی پنجره اطاقم به دو کبوتری که تازه در روزهای
آغازین بهار به النه خود برگشــتهاند نگاه میکنم .چه
عاشقانه و سر شار در گوش هم میخوانند؟ بر میخیزم
با درد تلخ تنهائی در پشت پنجره میایستم.
« در اطاقــی که به اندازه یک تنهائیســت دل من که
به اندازه یک عشقست به بهانههای ساده خوشبختی
خود مینگرد ..و به آواز قناریها که به اندازه یک پنجره
میخوانند » .فروغ
ذهنم بــی تابی میکند .از پنجره میگــذرد ،هزاران
کیلومتر دور تر ،برفراز سرزمینی که سر زمین مادری
من است میچرخد و درگوشــهای از آن سرزمین در
اطاقی که همسرم و دخترم در کنار هم غنودهاند فرود
میآید .میدانم ،همزمان با من میلیونها انسان آواره،
مهاجر ،تک افتاده ،زندانی ،بیمار و غریب در این روزهای
سخت هجوم «کرونا » روحشان چون من ،بیشتر از هر
زمان دیگر در رویا ،میچرخد و عزیزان را خود جستجو
میکند.
چرا که نوروز بر آستانه در ایستاده است!
آخرین چهارشــنبه ســال ،خبر از آمدن میر نوروزی
میدهد .روزهــای کودکی از مقابل چشــمانم عبور
میکنند .شــادی مردم ،هم همهههای پریدن از روی
آتش ،دادن زردی و گرفتن سرخی از آن!
«زردی من از تو سرخی تو از من
غم برو شادی بیا ،محنت برو روزی بیا »
صدای قاشــق زنان ،خنده فال گوشان ،عشوه دختران
جوان برای پسران همسایه ،بیاد شعر شهریار میافتم
«چار شنبه نن گردکانه مویزه
قز الر دیر آتل ماتل چار شنبه
آینا تکن بختم آچل چارشنبه»
گردو و مویز چهارشنبه
دختران میخوانند چهارشنبه بر خیزپریدن آغاز کن!
گشوده شو بختم چون آئینه چهار شنبه! « جیدر بابا
میخندم ،شــال آویخته او را از پنجره غالم به خاطر
میآورم ،جوراب بسته شده برشال را و فاطمه خانم که
خانم ننه اورا به خاطر میآورد و میگرید.
بر چه فرهنگ وسنتهای جانداری تکیه دادهایم.
فرهنگی به درازنای تاریخ به وسعت اقوام وملیتهای
گوناگون که قرنها وقرنها در کنار هم به مســالمت
زیستهاند ،کار کرده سنگ بر سنگ نهاده واین سرزمین
را ســاختهاند .شــادی واندوه خودرا درشعر وموسقی
ریخته ونسل به نسل در سینهها چرخانیدهاند.
ســرزمینی که پیامبرش با «پندار نیک ،گفتار نیک،
کردار نیک » منزلت و جایگاه انسانی اورا معین ساخته
وداریوشش در دعای خود از اهورا مزدا خواستارمصون
داشتن او از خشکسالی ودروغ گردیده است.
اگر امروز حکومتی جابر و ســتمگر بر او حکم میراند
و پیوسته بر طبل دشــمنی میکوبد .اما چه باک که
فرهنگی غنی تر ،انسانی تر ،از زبان حافظ اورا به کندن
نهال دشمنی ونشاندن درخت دوستی میخواند.
سعدی از گوهر یگانه انسان میگوید که اگر روزگارش
عضوی از او را بــه درد بیاورد دیگر عضوهایش قراری

سردبیر و مدیر مسوول :رامین مهجوری

دستیار سردبیر و مدیر اجرایی :فروزان یزدان
وب سایت :امیررضا تمدندوست
پیوند مونتریال :محمد رحیمیان ۵14-996-9692

هر جمعه منتشر میشود

 پیوند در ویرایش نوشتهها با نگهداری دیدگاه نویسنده آزاد است  -نوشتهها و عکسهای فرستاده شده بازگردانده نخواهد شد نظریههای چاپ شده لزوما بیانگر دیدگاههای پیوند نیست  -پیوند از درج نامههای فاقد نام و نشانی و نوشتارهای توهین آمیز معذور استـ نقل نوشتهها با درج ماخذ آزاد است  -پیوند جویای دیدگاههای متفاوت و مخالف با نوشتههای چاپ شده است
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نخواهند داشت .چرا که بنی آدم اعضای یک پیکرند!
سیمای حقیقی این سرزمین نه جنگ ،نه هجوم ونه
هل من مبارز مشتی متجر بنیادگرا بل پیامی از دوستی
است نگاشــته بر لوحی گلی کوروش که از آزاد بودن
انسان میگوید.
امروز اگر چنین آمده که چهره این سرزمین مخدوش
شده و استبداد بر آن حکومت میکند .اما تمام تاریخ
آن مبارزه برای آزادیی و آزادگی بوده است.
طاقت آورده،؛ رنج کشیده اما هرگز دمی از فکر حریت
خود غافل نگردیده است.
در انتهای ســالی که رو به پایان اســت مردم در کنار
روزهای تلخی که ســپری گرده و ســپری میکنند،
روزهای پر شــور پای کوبی ،فریاد آزادی! قدرت مردم
را به خاطر میآورند.
روزهای درد آوری که ســرکوب ونشســتن گلوله بر
قلبهای جوان را تجربه کردهاند.
روزهای دروغ آشکار حکومت به مردم .قربانیان بی شمار
ایپیدمی کرونا و بی مسئولیتی حکومتیان ،در برابر آن.
روزهای سقوط اقتدار کذانی حکومت اسالمی .روزهای
فرو ریختن اعتقاد بخش عطینی ازمردم به حکومت و
باورهای دروغین ترویج شده توسط او ونرفتن اکثریت
بــه پای صندوقهای رای! این خود دســتاورد بزرگی
است!
روزهائی که عاطفه وهمبســتگی عمومی برای مقابه
با کرونا در ســیمای انســانی هزاران پزشگ ،پرستار
وکادرهای درمانی و همیاری مردم سیمای دیگری از
جامعه را ترسیم میکند! ما زندهایم! وبا تاریخ میآئیم!
ذهنم آرام میگیرد .میدانم روزهای ســخت تر از این
داشتهایم اما هرگز در اســتقبال از مقدم میر نوروزی
تعلل نکردایم .هرگز این آتش جاویدان شــعله ور در
درون هر تک تکمان خاموش نگردیده است.
« آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست» .
در آستانه سال یک هزار سیصد نودونه اگر چنین آمده
که نمیتوان هیمه آتش در معبر نهاد .اما با بر افروختن
بوتهای کوچک در حد امکان ویا با بر افروختن شمعی
و نهادنش بر پشت پنجرههای خود و سر دادن سرودی
در رسای آزادی و عظمت انسان آخرین چهارشبه سال
این سور گرما بخش را به یک همبستگی تاریخی وبیاد
ماندنی بدل خواهیم کرد!
ذهنم و روحم آرام گرفته اســت .افق روشن گردیده،
آفتاب در حال دمیدن اســت .کبوتران پرواز میکنند.
امیداین درخت شاداب زندگی در درون هزاران شاخه
قلبم جوانه میزد.
زیر لب زمزمه میکنم.
«آری آری زندگی زیباست
زندگی آتشگهی دیرنده پا بر جاست
گر بیفروزیش رقص شعلهاش از هر گران پیداست
ورنه خاموش است و خاموشی گناه ماست »
سیاوش کسرائی
شب چراغ دل خواهم افروخت بر بال باد نوروزی خواهم
نشست وهمراه مردم خواهم خواند «غم برو شادی بیا
محنت بروروزی بیا »
ابوالفضل محققی (گویا)
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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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،دفتر فروش جدید برای بازدید از نمونه خانه ها
.اکنون باز می باشد
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 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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کانادا مرزهای خود را بست ،فقط کاناداییها حق ورود دارند
ایرانیان کانادا -نخست وزیر جاستین
ترودو اعالم کرد که کانادا مرزهایش
را بر روی همه افراد به جز شهروندان
کانادا ،افرادی کــه اقامت دائم کانادا
را دارند میبنــدد .این قوانین جدید
دیگری است که برای مبارزه با شیوع
ویروس کوید 19-اتخاذ شدهاست.
ترودو گفت :استثناهایی برای خدمه
هواپیما ،دیپلمات ها ،فامیل درجه یک
شهروندان ،و در حال حاضر شهروندان
آمریکا وجود خواهد داشت.
نخست وزیر همچنین اعالم کرد که
هر فردی که نشــانه های بیماری را
داشته باشد مجاز نخواهد بود که سوار
هواپیمایی به مقصد کانادا شــود ،و
مسئولین فرودگاه بایستی یک ارزیابی
اولیه برای تمامی مســافران براساس
قوانین ســامت عمومی کانادا انجام
دهند.
او گفــت «میدانم که این خبر باعث
ایجاد نگرانی کانادایــی هایی که به
خارج از کشور سفر میکنند میشود.
من میخواهم اطمینان حاصل کنم که
دولت از شهروندانش حمایت خواهد
کرد ».برای کمک به بازگشت به خانه
برای کانادایی هایی که عالئمی ندارند،
دولت یک برنامه حمایتی اجرا خواهد
کرد .مســافران کانادایی می توانند
کمک مالی برای هزینه های برگشت
به خانه و یا هزینه های ابتدایی موقتی
تا زمانی کــه به کانــادا برمیگردند
دریافت کنند».
ترودو همچنین اعالم کرد که از 18
مارس پروازهای بین المللی حق دارند
که فقط در فرودگاه های بین المللی
مونترال ،تورنتو ،کلگری و ونکوور به
زمین بنشینند ،این تصمیم در جهت
بررسی بهتر افراد اتخاذ شده است.
او گفت «میدانم که این کارها شاید
عجیب به نظر برســند .اما شــرایط
خاص نیازمند اقدامات خاص است».
ترودو گفت قوانیــن مرزی جدید بر
روی تجارت تاثیری نخواهند گذاشت
تا زنجیره تامین کانادا باز بماند.
یک مسئول دفتر نخست وزیری اعالم
کرد که این تدابیر جدید تا زمانی که
الزم باشد برجا خواهند ماند.
از هر شخصی که از کشوری خارجی
وارد کانادا شــود درخواست می شود
کــه خــودش را  14روز ایزوله کند.
خدمه هوایــی و رانندگان کامیون از
این قانون مستثنی خواهند بود.
دکتر ترزا تم مدیر بخش بهداشت و
دارو کانادا روز یکشنبه اعالم کرد که
اتخاذ تدابیر جدید برای کاهش سرعت
گسترش ویروس الزامی هستند .او هم
اکنون معتقد است که باید از تجمعات
باالی  50نفر خودداری شود.
او گفــت «تمامی کانادایی ها باید به

ﺩﺍﻭﺩ ﻗﻮﺍﻣﻰ

گونــه ای عمل کنند کــه زنجیره را
متوقف کنند».
آژانــس خدمات مرزی کانادا در حال
افزایش نیروها ،آموزش دادن به افراد
و افزایش موارد بررسی در فرودگاه ها
و دیگر نقاط ورودی به کانادا است تا از
گسترش کووید 19-جلوگیری کند.
از روز دوشــنبه از تمامی مسافرانی
که قصد ورود به کشور را دارند ،مهم
نیســت که از چه کشــوری باشند،
پرسیده میشــودکه آیا نشانه هایی
مانند سرفه ،سختی در نفس کشیدن

یا سرماخوردگی را دارند.
تمامی مســافرانی که قصد ورود به
کانادا را دارند باید به سواالت پزشکی
پاســخ دهند ،همچنین مامورانی به
کار گرفته خواهند شد تا نشانههای
بیمــاری را تشــخیص دهنــد .هر
مســافری که مشــکوک به مریضی
باشد به مسئولین سالمت ارجاع داده
خواهد شــد ،تا بدون در نظر گرفتن
جواب هایش به ســوال های پزشکی
دقیق تر ارزیابی شود.
مرزبانــی اعالم کــرده که «وضعیت

کالهبرداری در ارتباط با شیوع کرونا
هشــدار تقلب و کالهبرداری در رابطه با کروناویروس :شهروندان مراقب
آزمایشها و محصوالت تقلبی کالهبرداران و فرصتطلبان باشند.
بــه گزارش هفته ،به نقل از رادیو کانادا ،مرکز ضدتقلب کانادا  CAFCبه
مصرفکنندگان درباره تقلب و کالهبرداریهای مالی مرتبط با کووید19-
هشدار داد.
 CAFCبا انتشار گزارشی اعالم کرد در شرایطی که کشور با شیوع ویروس
کرونا روبرو اســت کالهبرداران به روشهای خالقانه روی آورده و تالش
میکنند از انتشار اطالعات و اخبار نادرست ،ابهامات موجود در رابطه با
این بیماری و همچنین نگرانی شهروندان به نفع خود بهرهبرداری کنند.
 CAFCدر گزارش خود به چندین مورد تقلب و کالهبرداری در ارتباط
با کروناویروس اشاره کرد که تاکنون در نقاط مختلف کانادا مشاهده شده
یا در دیگر کشورها اتفاق افتاده و ممکن است شهروندان کانادایی نیز با
آنها روبرو شوند.
طبق گزارش  CAFCبرخی شرکتها که شاید وجود خارجی هم نداشته
باشــند ،مدعی میشوند که به شهروندان آزمایشــات سریع غربالگری
کووید 19-ارائه میکنند .اما مردم باید توجه داشــته باشــند که فقط
بیمارستانها اجازه انجام چنین آزمایشاتی را دارند و هر مرکز دیگری که
غربالگری کووید 19-انجام دهد ،بیاعتبار و نتایج آن مردود است.
 CAFCهمچنین در گزارش خود هشــدار داد کالهبرداران با انتشــار
آگهیهایی محصــوالت پاککننده و ضدعفونی کننــده و برخی اقالم
بهداشــتی دیگر را به شهروندان پیشــنهاد میکنند؛ اما تاریخ انقضای
بسیاری از این محصوالت گذشته ،کیفیت آنها پایین و حتی برای سالمت
شــهروندان خطرناک اســت .احتکار و فروش مجدد این محصوالت نیز
میتواند نمونه دیگری از این کالهبرداریها باشد.

ﻋﻀﻮ ﺭﺳﻤﻰ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ

)Immigration Consultants of Canada Regulatory Council (ICCRC
Certiﬁed Immigration Consultant

Skilled Worker

Fax: 604.569.2018
Email: info@disimmigration.com

Tel: 604.569.2080

عملیاتی» اش را مطابق شرایط مداوم
به روز رســانی خواهد کرد .همچین
آنها متعهد هستند که تا حد ممکن
جلوی گســترش ویروس را بگیرند و
در کنار آن سفر و تجارت را تسهیل
کنند.
از جمله شرایط جدید عبارتند از:
· افزایــش افســران در نقاط ورودی
برای بررســی سالمت و آگاهی دادن
به مســافران راجع به قوانین آژانس
بهداشــت عمومی کانادا .افســران
مرزبانی هر مسافری را که نشانه ای
از مریضی نشــان دهد را مورد سوال
و بررسی دقیق تر قرار خواهند داد.
· جزوه هــای آموزشــی به تمامی
مســافرانی که وارد کانادا شوند داده
خواهد شد و از آنها خواسته می شود
که  14روز خــود را ایزوله کنند و یا
در صورت ایجاد هرگونه نشانه بیماری
سریعا به مراکز درمانی مراجعه کنند.
· از مسافران درخواست می شود که
یــک فرم راجع به ویروس کرونا را پر
کنند .این فرم به مسئولین بهداشتی
اجازه خواهد داد شرایط مردم را بهتر
بررسی کند و کنترل بهتری بر اوضاع
داشته باشند.
· مســافرانی که نگران هستند یک
کیت دریافت خواهند کرد که شامل
یک ماســک جراحی و آموزش نحوه
استفاده از آن خواهد بود.
تمامــی این اقدامــات جدید مکمل
اقدامت مراقبتی قبلی خواهند بود.
افسران مرزبانی هوشیار خواهند بود و
دقیقا آموش دیده اند که مسافرانی که
قصد ورود به کشور را دارند و احتمال
مریضی دارند را شناسایی کنند.
همچنین دولت کانادا از شــهروندان
خود خواســته اگر در ســفر هستند
هرچه ســریع تر به خانه های خود
بازگردند .اما بسیاری از مسافران برای
برنامه ریزی دوباره سفر دچار مشکل
شده اند.

تلفن های خطوط پرواز پاســخگوی
مسافران نیستند و بســیاری از آنان
مجبور شــدند بــرای تعویض بلیط
خود شخصا به فرودگاه مراجعه کنند.
مسافران نگرانی که به فرودگاه رفته
بودند ،به خانه بازگردانده شدند تا پرواز
خود را به صورت آنالین تغییر دهند.
یکی از مسافران در مورد این وضعیت
می گوید« :ما هیچ ایده ای نداریم چه
اتفاقی می افتد ،کامال گیج شده ایم ،و
می دانید این وضعیت استرس زیادی
دارد ،اینجا می مانیم ،می رویم ،حضور
در هواپیما نیز ریسک دارد ،و هنگامی
که به خانه برسیم باید خود را قرنطینه
کنیم .هنگام حضور در جمع نیز بسیار
محتاط تر شده ایم ،به نظر می رسد
این موضوع از روز ســه شنبه تشدید
شده اســت ،تا پیش از آن ما اصال به
بازگشت فکر هم نمی کردیم».
ترودو در پاســخ به این سوال که چرا
کل کشــور اعالم وضعیت فوقالعاده
ی شــود ،گفت اعــام وضعیت
نمــ 
فوقالعــاده در درون خــودش چیز
مهمی ندارد بلکه راه را برای دستهای
از اقدامات بــاز میکند که در حالت
عادی ممکن نیســت ،بتــوان آنها را
انجــام داد .ما قدم به قــدم که جلو
میرویــم اگر الزم به انجــام اقدامی
باشد ،شرایط را میسنجیم و بر اساس
آن عمل میکنیم.

تا االن کانادا به پیشروی این مشکل،
قدم به قدم پاســخی مسئوالنه داده
است .همچنین دونالد ترامپ ،رئیس
جمهــور آمریکا و جاســتین ترودو،
نخســت وزیر کانادا ،توافق کردند که
برای مقابله با شیوع ویروس کرونا مرز
دو کشور را برای سفرهای غیرضروری
ببندند .ترودو گفت هر دو طرف قبول
کرده انــد که زنجیــره تامین اقالم
ضروری مانند غذا ،سوخت و داروهای
حیاتی به روند معمولش ادامه دهد.
ارزش خدمــات و کاالی بین مرزی
آمریکا و کانادا حدود دو میلیارد دالر
در روز است.
هنگامی که از ترودو پرسیده شد که
آیا محدود کردن ســفر داخل کانادا
مدنظر قرار گرفته است ،ترودو گفت
که دولــت «در حال بررســی همه
گزینههاست».
وزیر امنیت عمومی گفت کاناداییها
و آمریکایــی هایی که هــر روز برای
کارهای ضروری از مــرز می گذرند
تحت تاثیر ایــن قانون قرار نخواهند
گرفــت .وی همچینن اعالم کرد که
دانشجویان بین المللی ،کارگرانی که
ویزای کار دارنــد و کارگران موقتی
خواهند توانســت از مرز رد شوند ،با
این شرط که درخواست دولت کانادا
مبنی بر خود قرنطینگی  14روزه را
بپذیرند.

اعالم وضعیت فوقالعاده در بریتیش کلمبیا

مداد -دادستان کل استان بریتیش کلمبیا اعالم وضعیت فوقالعاده کرد .به
این ترتیب دست مسئوالن دولتی بریتیشکلمبیا برای انجام یک سری از
کارها باز میشود .از جمله حاال دولت این استان میتواند کنترل بیشتری
روی زنجیره تامین کاال و چگونگی توزیع مایحتاج مردم داشــته باشــد.
همچنین خط ارتباطی ویژهای بین دولت استانی و دولت فدرال باز میشود
که همه توان دولت را به روی میز عملیات خواهد آورد .شهردار ونکوور نیز
با استقبال از این تغییر قول داد به سراغ محتکران برود و کسبوکارهایی را
که به قانون احترام نگذاشته و همچنان باز هستند ،مجبور به تعطیلی کند.
اســتان بریتیش کلمبیا با  ۲۳۱بیمار کرونایی و هفت مورد مرگ در اثر
کووید ،۱۹بیشــترین تعداد قربانی را در کانادا داده اســت .اعالم وضعیت
فوقالعاده ،الزاما دلیلی بر حاد بودن اوضاع نیست و صرفا قوانین دستوپاگیر
را حذف و دست دولتمردان را برای عمل سریع و برخورد شدید ،باز میکند.
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بسته  500میلیارد دالری دولت برای مقابله با تبعات اقتصادی کرونا اعالم شد
دولت کانادا تدابیــری مهم و فوری
بــرای حمایت از اقتصاد این کشــور
و همچنیــن حمایت از ســامتی و
بهداشــت ،ایمنی و مشــاغل تمام
کاناداییها در جریان شــیوع جهانی
ویروس کووید 19-اتخاذ میکند.
به گزارش هفتــه ،بهنقل از اطالعیه
دفتر نخســت وزیر ،جاستین ترودو
نخســت وزیر کانادا روز چهارشنبه
اعالم کــرد تدابیر اقتصادی جدیدی
برای کمک به برقراری ثبات اقتصادی
و حمایــت از کاناداییهایی که تحت
تأثیر این دوران سخت قرار میگیرند
در نظر میگیرد.
ایــن تدابیر کــه در چارچوب برنامه
مداخلــه اقتصــادی کانــادا بــرای
پاســخگویی به کوویــد 19-به اجرا
گذاشــته میشــود ،حمایتهــای
مســتقیم مالی بــرای کارگــران و
شرکتهایی کانادایی در نظر میگیرد.
سقف این بسته حمایت مالی ممکن
اســت بــه  27میلیارد دالر برســد.
همچنین بر اســاس این تدابیر55 ،
میلیارد دالر برای پاســخ به نیازهای
نقدینگی خانوادهها و شــرکت هایی
کانادایــی از طریق تعویق مالیاتی در
نظر گرفته شــده اســت .این امر در
برقراری ثبات اقتصادی نقش خواهد
داشت .در مجموع این بسته حمایتی
 82میلیارد دالری معــادل بیش از
سه درصد تولید ناخالص ملی کانادا
خواهد بود .این طرح گسترده کمک
مالی به کاناداییها برای تأمین هزینه
مســکن و آذوقه و به شرکتها برای

تأمین حقوق کارمندان و فاکتورهای
خرید در ایــن دوره بیثباتی کمک
خواهد کرد.
ایــن طرح پــس از تدابیری دیگر به
اجرا درمیآید که پیشــتر و از ابتدای
شــیوع جهانی ویروس کرونا در نظر
گرفته شــده بودند .یکی از مفاد این
تدابیر تأسیس صندوق پاسخ گویی
به ویروس کوویــد 19-با موجودی
بیش از یک میلیارد دالر اســت .این
صندوق وظیفه تأمیــن مالی هزینه
تقویت سیستم مراقبتهای اساسی
بهداشتی در اقصی نقاط کشور را بر
عهده دارد .به عالوه ،بر اســاس این
طــرح بیش از 500میلیــارد دالر به
صورت اعتباری و نقدینگی به لطف
همکاری بین مؤسسات مالی دولتی،
بانک کانادا ،دفتر سرپرستی نهادهای
مالی ( )BSIFو وامدهندگان تجاری
تأمین میشود تا کمک های الزم به
شرکتها برای ادامه فعالیتهای خود
صورت گیرد.
تدابیری که از سوی دولت کانادا اعالم
شد ،بخشی از پاسخ دولت به ویروس
کرونا اســت .در وهله نخست ،هدف
از این طــرح برقراری ثبات اقتصادی
بــا اتخاذ تدابیر هدفمنــد برای رفع
مشکالت فوریای است که کارگران
و شــرکتها با آنها مواجه شــدهاند.
این طرح همچنیــن کمک خواهد
کرد تا نظارتهــای الزم بر کارگران
صورت گیرد تا در صورت بیماری یا
قرنطینه ،یا از دســت دادن شغل یا
بخش عمدهای از درآمد خود ،به پول
مورد نیاز دسترسی داشته باشند .این

انتظار را بدهید.
همچنین امــکان مراجعه حضوری
بــه یکی از دفاتر «ســرویس کانادا»
( )Service Canadaهــم وجــود
دارد .با این وجود ،توصیه میشود اگر
عالیم کروناویروس را دارید و یا اینکه
در قرنطینه خانگی به ســر میبرید،
مراجعه حضوری نداشته باشید.
اگر حائز شرایط دریافت بیمه بیکاری
نیستید ،چه کار باید بکنید؟

طرح همچنیــن به حمایت از افراد و
شرکتهایی میپردازد که با مشکالت
مالی به دلیل شیوع این بیماری مواجه
شدهاند.
کاناداییها نباید بر اساس درآمدهای
خود درباره تأمین بودجه بهداشت و
ســامتی خود تصمیمگیری کنند.
بهتدریج که اوضاع تغییر کند تدابیر
دیگــری برای حمایــت از کانادایی،
روتق اقتصادی و حمایت از مشاغل و
درآمدها اتخاذ خواهد شد.
مداد -به گزارش سیبیسی ،جاستین
ترودو ،نخستوزیر روز چهارشنبه۱۸ ،

افزایش مهلت پذیرش اظهارنامه های مالیاتی تا اول ژوئن
به علت ویروس کرونا
ایرانیان کانادا -ســازمان آمار کانادا
اعالم کرده که کانادایی ها برای ثبت
مالیاتشان یک ماه بیشتر وقت خواهند
داشت.
ایــن تصمیم بــه عنوان بخشــی از
اقدامات مالــی جدید برای کمک به
کانادایی ها در شرایط پاندمی ویروس
کووید 19-اســت .در نتیجه به جای
 30آوریل ،کانادایــی ها تا اول ژوئن
فرصت خواهند داشت که مالیاتشان را
ثبت کنند .همچنین مهلت پرداخت
هرگونه مانده حساب بدون سود نیز
تا  31جوالی افزایش پیدا خواهد کرد.
کســب و کارها نیز فرصت بیشتری
خواهند داشت تا بدون پرداخت سود
یا جریمه مالیاتشان را بپردازند .زمان
جدید برای پرداخت مالیات شرکت ها

یا برنامه ریزی پرداخت تا  31جوالی
افزایش پیدا خواهد کرد.
روز شه شنبه ،دولت کبک نیز اعالم

کرد که همین شرایط در این استان
اجرا خواهند شد.
چندین روز است که دولت کانادا اشاره
هایی به تغییــر آخرین مهلت برای
ثبت مالیــات ها میکند .این تصمیم
در راستای تقاضای افراد ،سازمان ها و
متخصصین مالیاتی برای افزایش زمان
به علت شرایط پیش آمده از ویروس
کرونا است.
یک سخنگوی ســازمان مالیات روز
دوشنبه اعالم کرده بود که «سازمان
مالیات با همکاری دیگر ســازمانها و
آژانس های دولتی و استانی به دقت
شــرایط را رصد خواهــد کرد .دولت
کانادا در حال حاضر در حال ارزیابی
شرایط برای کمک به مشکالت ایجاد
شده برای افراد و شرکت ها است».

604-980-7474
Suite No. 7 - 1480 Marine Drive, North Vancouver
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مارس اعالم کرد یک بسته کمکهای
مالی  ۸۲میلیارد دالری از سوی دولت
فدرال تهیه شده که  ۲۷میلیارد دالر
آن به طور مستقیم به کسانی که برای
یافتــن کار و یا نگهــداری از اعضای
خانواده دچار مشکل هستند پرداخت
میشود.
ایــن طرح قرار اســت بــه زودی به
پارلمان برود تا شرایط موجود در آن
برای پرداخت بیمه بیکاری یا همان
 EIو نیز دو بســته کمکهزینههای
اضطراری تائید شود.
این دو کمکهزینــه اضطراری فعال
در دسترس شــهروندان قرار ندارد.
با این وجــود ،دولت جزئیات مربوط
به کسانی که حائز شرایط دریافتش
نیستند را مشــخص کرده است .در
ادامه به بررسی این شرایط میپردازیم:
چه کسانی حائز شرایط دریافت بیمه
بیکاریهستند؟

حائز شرایط بودن برای دریافت بیمه
بیکاری ( )EIبه منطقه ســکونتتان
و مواردی نظیر نرخ اشــتغال در آن
منطقه و نیز تعداد ســاعاتی که طی
 ۵۲هفته گذشته کار کردهاید بستگی
دارد .دولت به شــهروندان متقاضی
دریافت بیمه بیکاری توصیه کرده که
هر چه ســریعتر بررسی کنند که آیا
حائز شرایط دریافت این بیمه هستند
یا خیر .عدم اقدام پس از چهار هفته از
آخرین روز اشتغال به معنای از دست
رفتن این کمک هزینه خواهد بود.
برای دریافــت بیمه بیــکاری ()EI
باید شــغلتان را به خاطــر مواردی
نظیر ناتوانــی در کار کردن به خاطر
بیماری یــا قرنطینه از دســت داده

باشــید .مواردی که از دســت رفتن
شــغل به خاطــر اشــتباه خودتان
بوده ،شــامل این موارد نمیشود .بر
اســاس آخرین تغییراتــی که دیروز
(چهارشــنبه ۱۸ ،مارس) اعالم شد،
زمان یک هفتهای انتظار برای دریافت
کمکهزینــه بیماری بــرای آنهایی
که ملزم به خودقرنطینگی شــدهاند،
حذف شــده اســت .به این ترتیب،
متقاضیان میتوانند برای اولین هفته
درخواستشــان نیز کمــک هزینه
دریافت کنند.
ســقف کمکهزینــه پرداختی (در
صــورت موافقت) برابر بــا  ۵۷۳دالر
خواهد بود.
چطور برای دریافت کمکهزینه بیمه
بیکاری اقدام کنیم؟

برای ایــن کار معموال نیاز به مدارک
پزشکی و نیز سوابق اشتغال است .با
این وجود ،بر اســاس مقررات جدید،
مستخدمان قرنطینهشده میتوانند
بدون ارائه مستندات پزشکی اقدام به
درخواست کمکهزینه بیمه بیکاری
( )EIکننــد .اگر بــه خاطر قرنطینه
بودن امکان ارائه درخواست را ندارید،
میتوانید بعدا این کمکهزینه بیماری
بیمه بیکاری ( )EIرا بدهید تا شامل
وضعیت گذشته شود.
برای درخواست کمکهزینههای بیمه
بیکاری باید به این وبسایت مراجعه
کنید.
www.canada.ca/en/services//
benefits/ei/ei-sickness/apply.
html

سپس میتوانید با شماره تلفن رایگان
 ۱-۸۳۳-۳۸۱-۲۷۲۵تماس گرفته
و درخواســت کمکهزینه هفته اول

بســته کمک مالی دولت شامل دو
بخش دیگــر یعنــی «کمکهزینه
اضطراری مراقبتی» (Emergency
 )Care Benefitو نیز «کمکهزینه
اضطراری حمایتی» (Emergency
 )Support Benefitنیز میشود.
«کمکهزینه اضطــراری مراقبتی»
مبلغی حداکثــر  ۹۰۰دالر را به ازای
هر دو هفتــه و حداکثر  ۱۵هفته در
اختیار کسانی که به نوعی با پیامدهای
کووید ۱۹-دستوپنجه نرم میکنند
پرداخت میکنــد .این کمکهزینه
برای کسانی اســت که حائز شرایط
دریافت بیمه بیکاری ( )EIنیســتند،
نمیتواند کار کنند و یا اینکه مرخصی
استعالجی با حقوق ندارند.
مستخدمان و البته افرادی که شغل
آزاد ( )self-employedدارنــد و به
خاطر کووید ۱۹-بیمار و یا قرنطینه
هســتند میتوانند برای دریافت این
مبلغ اقدام کنند .والدینی که به خاطر
نگهــداری از فرزندانی که در ســن
مدرسه هستند و به خاطر تعطیالت
مدارس نمیتوانند سر کالس باشند
نیز حائز شــرایط دریافت این مبلغ
هســتند و صرفنظــر از اینکه حائز
شــرایط بیمه بیکاری ( )EIباشند یا
خیر ،میتوانند بــرای این مبلغ هم
اقدام کنند.
کمک هزینه حمایتی اضطراری که
در مجموع  ۵میلیارد دالر اســت ،به
آن دسته از افراد شاغلی داده میشود
که با بیکاری روبرو شدهاند ولی حائز
شــرایط دریافت بیمه بیکاری ()EI
نیستند .این مبلغ قرار است به عنوان
حمایت بلندمدت درآمدی پرداخت
شود .با این وجود ،دولت هنوز اعالم
نکرده که قرار است چقدر به هر نفر
اختصاص دهــد و چقــدر از این ۵
میلیارد قرار است مصرف شود.
برای درخواســت دریافــت هر دوی
این طرحها میتوانید از طریق سایت
 CRAاقدام کنید .البته قرار است یک
خــط ویژه تلفنی هم بــرای این کار
اختصاص یابد که هنوز شــماره آن
منتشر نشده است.
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«شورای خردهفروشی کانادا» از مردم خواست ضمن حفظ آرامش،
دست از خالی کردن فروشگاه ها بردارند!!
ایرونیــا -بعــد از اینکــه تعــداد
بیسابقهای از کاناداییها به مغازههای
خواربارفروشــی هجوم آوردند و تمام
قفســهها را خالــی از اقالمی مانند
دســتمال توالــت ،ضدعفونیکننده
دســت و اقالم بــا مانــدگاری باال
کردند ،شــورای خردهفروشی کانادا
از مصرفکنندگان خواســت از روی
وحشت تصمیم نگیرند.
مارک فورتــن رییس شــورا گفت:
«وقتی مردم جمع شــدند و بیش از
حد نیاز خود خرید کردند کم آوردیم.
هیچ کس آماده چنین کاری نبود».
خرید از روی وحشــت ایجاد شده به
خاطر کنســل شــدن و بسته شدن
بیشتر رخدادها و فعالیتها در سراسر
کشور به خاطر شــیوع کروناویروس
باعث شــده مغازهها خالی شــوند،
صفهای چند ساعته شکل بگیرد و
شهروندان نگران شوند.
فورتــن گفــت« :مــا میخواهیــم
کاناداییها بدانند که نیازمند ذخیره
دســتمال توالت و برنج بــرای  9ماه
نیســتند .بیایید وارد حالت وحشت
نشویم».
در مونترال ،خریداران گفتند قفسهها
خالی از اقالم ضروری از جمله شیر،
نان ،دســتمال توالــت و محصوالت
شــوینده و همچنین اقالم کنسروی
و خشک شــده اســت .چند مغازه
بزرگ از ساســکاتون بعد از انتشــار
خبر نخســتین موارد مثبت استان
شاهد به فروش رفتن تمام دستمال
توالتهای خود بودند .قفسههایی که
معموال پر از اسپریها و دستمالهای
ضدعفونیکننده و وایتکس بودند هم
حاال خالی شدهاند.
در تورنتو بزرگ ،مغازههایی مانند نو
فریلز ،فرشکو و لوبال در توییتر ترند
شــده بودند چون ســاکنان داشتند
«خرید همهگیر» مردم را مســتند
میکردنــد .در یــک توییــت آمده:
«قفســههای پاســتا و آرد ،دستمال
توالت و دستمال کاغذی ،قوطیهای
کنسرو و تن ماهی خالی هستند .یک
خریدار که در صــف بود اینجا آمده
بود چون سر آخرین جعبه دستمال
کاغــذی در مغازه نــو فریلز محلی
خودش دعوا شده بود».
لئو لوســیه ســاکن ویندزور انتاریو
در ویدیویــی که مغازه سوپراســتور
محلیاش را نشان میداد گفت« :دنیا
دیوانه شــده .باید این را فیلمبرداری
میکــردم چون باورم نمیشــد چه
چیزی اینجا میبینم».
شورای خردهفروشی کانادا که نماینده
تمــام زنجیره مغازههــای بزرگ در
کشور اســت گفت تیمهایش سعی

دارند مغازهها را در سراســر کشور در
زودترین حالت دوباره پر کنند.
فورتن گفــت« :تیمهایمان دارند با
تولیدکنندگان خارج از کشور و داخل
کانــادا مانند معمــول کار میکنند.
انبارهایمان پر از محصول هســتند.
حــاال فقط بحث پر کــردن مغازهها
مطرح است که طول میکشد».
مغازهها همچنین شاهد افزایش شدید
سفارشهای آنالین بودهاند که فورتن
میگوید نشانه مثبتی است که مردم
دارند به راهنمایی مسئوالن سالمتی
گوش میکنند.
در موقعیتهــای ضــروری خاص،
متخصصان میگویند داشتن یک یا
دو هفته ذخیره آب و غذا و همچنین
منابع پزشکی و داروها میتواند مفید
باشد .اما این کار همیشه ضروری یا
مفید نیست.
هفته گذشته پتی هاجو وزیر سالمت
کانــادا از کاناداییهــا خواســت در
خانههایشان غذا و دارو ذخیره کنند.
اما مهم است به یاد داشته باشیم که
پیشــنهاد او ذخیره مــواد الزم برای
«حدود یک هفته» بود.
دکتر رونالد ســن جــان مدیر کل
اسبق مرکز آمادگی و پاسخ اورژانسی
سازمان سالمت عمومی کانادا گفت
مهم اســت کاناداییها بــه این فکر
کنند که به مدت  14روز به غذاهایی
نیاز خواهند داشــت .با وجود اینکه
متخصصان میگویند ذخیره کردن
اقــام غذایــی و دارو میتواند مفید
باشد ،آنها همچنین تاکید دارند که
داشتن تفکر احتکار خوب نیست.
ســاموئل وسیره اســتادیار دانشکده
روانشناســی دانشــگاه مکگیــل
میگوید« :کمبود غذا نخواهیم داشت
و ممکن است ماسک صورت موقتا کم
بیاید اما فراموش نکنید که شرکتها
دارند از این مسئله پول درمیآورند.

مــردم میداننــد چطــور از ایــن
آســیبپذیریها سوء استفاده کنند.
مسئله توهم نادر بودن اقالم است».
وسیره هم تاکید میکند که مهمترین
نکته این است که به خودتان استرس

ایرونیا -با استناد به نظرسنجی انجام شــده توسط انستیتو انگس رید ،تعداد
پاســخدهندگانی که کروناویروس را به عنوان یک تهدیــد «واقعی و جدی»
میبینند حاال به  42درصد رسیده و نسبت به  31درصد آغاز فوریه افزایش داشته
است .نتیجه این امر این بوده که تعداد کاناداییهایی که میگویند دستانشان
را به عنوان یک پیشگیری اصلی از مبتال شــدن به ویروس میشویند بسیار
افزایش پیدا کرده است .سه نفر از هر پنج پاسخدهنده ( 57درصد) گفتند حاال
دستانشان را بیشتر از قبل میشویند که این در مقایسه با ماه قبل  16درصد
افزایش داشته است.
یک نفر از هر پنج کانادایی در این نظرسنجی گفتند مشغول جمعآوری ذخایر
مورد نیاز هســتند .بیــن  24تا  31درصد گفتند حاال به کنســرت یا رخداد
ورزشی نمیروند یا حتی حاضر نیســتند به فرودگاه بروند .حدود  28درصد
از پاسخدهندگان نظرسنجی گفتند هر سفر بینالمللی که برای شش ماه آینده
برنامهریزی شده بود را کنسل میکنند.
در کنار اضطرابی که کاناداییها نسبت به حفظ سالمت خود دارند ،نگرانیهای
اقتصادی هم اضافه شدهاند .نظرســنجی به این نتیجه رسید که  66درصد از
کاناداییها نگران هستند که اقتصاد کشور به خاطر کروناویروس ضربه بخورد و
 44درصد گفتند نگران هستند که شخصا ضرر مالی بکنند 49 .درصد ،نزدیک
به نیمی از کاناداییها در نظرســنجی گفتند دولــت فدرال تا اینجا کار خوبی
در زمینه مدیریت کروناویروس انجام داده است .از نظر استانی ،مردم بریتیش
کلمبیا ( 62درصد) بیشترین اطمینان خاطر را نسبت به پاسخ دولت خود نشان
دادنــد و بعد از آنها مردم کبک ( 60درصــد) قرار گرفتند .پایینترین میزان
اطمینان مربوط به آلبرتا با  40درصد میشدiroonia.ca .

درآمد  30هزار دالری زوج ونکووری از فروش مجدد
محصوالت بهداشتی در آمازون!
ایرونیا -مانی رانگو و همسرش وایولتا
پرز دارند با فروش آنالین محصوالت
توشو ســود عظیمی میکنند.
شس 
آنها پنجشــنبه به یک کاستکو در
ونکــوور رفتند و وانتشــان را پر از
جعبههــای محصوالتــی کردند که
گفتند میخواهند آنالین بفروشند.
ی نیوز ونوکور جمعه با رانگو
سیتیو 
بیرون خانهاش صحبت کرد .او گفت
«این فقط کس 
بوکاری است که االن
دارم انجام میدهم» و اضافه کرد که
حدود سه تا چهار هفته مشغول این
کار بوده است.
در سراســر کشور ،قفسههایی که در
مغازهها معموال مخصوص محصوالت
توشو و دستمال توالت هستند
شس 
حاال خالی شدهاند .صفهای طوالنی
برای ورود به این مغازهها شکل گرفته
چون مردم ســعی دارنــد به خاطر
فراگیری کروناویروس خودشان را در
خانه قرنطینه کنند.
او گفت «تنها کســی نیســت» که
دارد اقالمی را برای بازفروش احتکار
میکند .وی افزود سه فرزند دارد که
به خاطــر کروناویروس نمیتوانند به
مدرسه خصوصیشان بروند ،آنها هم
نمیتوانند کار بکنند و بنابراین باید
راهی برای کسب درآمد داشته باشند.
او گفت« :دولت به ما کمک نمیکند
هزینههایمان را پرداخت کنیم .بچهها

Paciﬁc 4 Renovation
P-4-R
PACIFIC 4 RENOVATION

778.862.2528

وارد نکنید .او گفــت« :نگران بودن
سیســتم ایمنــی بــدن را تضعیف
میکند ،بنابراین اگر افراد یک تهدید
واقعی را دست کم بگیرند برایشان
بهتر استiroonia.ca ».

نیمی از کانادایی ها از عملکرد
دولت فدرال در قبال کروناویروس
رضایت دارند

#230-1185 Paciﬁc St., Coquitlam, BC V7B 7Z2
E-mail: paciﬁc4construction@hotmail.com

Reza Moradian

نمیتوانند به مدرسه بروند ،آنها به
مدرسه خصوصی میروند .من سالی
 20هزار دالر بابت این هزینه می کنم
و آنها پول را برنمیگردانند».
او و همســرش ســازنده ساختمان
هســتند و رانگو میگویــد به خاطر
کروناویــروس فروش ملــک ،زمین
خورده است« :هیچ کس نمیخواهد
بــرود خانه بخرد و اگــر بخواهد هم
درخواست میشود که ماسک بزنید
و چیزهایی مثل این که سخت است.
کمــی اوضاع از کنترل خارج شــده
است».
شــورای خردهفروشــی کانادا گفت

«هیچ کس آماده نبود» تا این درجه
از خرید در اثر ترس و وحشــت را در
سراسر کشــور ببیند .گرگ ویلسون
مدیر روابط دولتی شورا در بریتیش
کلمبیا گفت تعجــب نکرد که مردم
توشو را آنالین
دارند محصوالت شس 
بازفروش میکنند.
ویلســون گفت« :همیشــه مردمی
هســتند که ســعی میکنند از یک
وضعیت سخت سوء استفاده کنند».
رانگو گفت با همســرش حدود 100
هزار دالر جنــس فروخته و نزدیک
به  30هزار دالر سود کرده  .او تاکید
کرد به مشتری بستگی دارد که چقدر

قیمت جنس باال برود« :اگر وســایل
مدرسه و این جور چیزها باشد خیلی
قیمت را باال نمیبرم».
نخســتوزیر جان هــورگان در یک
کنفرانــس خبری کــه از افرادی که
محصوالت را آنالین خرید و بازفروش
میکننــد «عمیقا ناامید» اســت و
خواســتار «پاســخی درخور» برای
شیوع ویروس شد.
او گفت« :بیایید به عواقب اینکه مردم
همه چیز را بخرند فکر کنیم .چنین
چیزی برای نفر بعــدی که در صف
است و به محصوالت نیاز دارد به چه
معنی خواهد بود؟» iroonia.ca

داراﻟـﺘﺮﺟـﻤﻪ رﺳـﻤﻰ
آرش اﻧــﺪرودى

ﻋﻀﻮ رﺳﻤﻰ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن ﺑﺮﯾﺘﯿﺶ ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ
ﻣﺘﺮﺟﻢ رﺳﻤﻰ دادﮔﺴﺘﺮى اﯾﺮان
ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﻌﺘﻤﺪ دادﮔﺎه ﻫﺎى ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﻰ و اداره ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﺷﻬﺮوﻧﺪى ﮐﺎﻧﺎدا
»Arash Androudi«Certiﬁed Translator
Accredited by Immigration and Refugee Board of Canda

ترجمه شفاهی در دادگاه های حقوقی و مراجع قﻀایی،
ترجمه رسمی گواهینامه رانندگی ،سوابﻖ بیمه اتومبیﻞ ،شناسنامه ،پاسپورت،
سند ازدواج و طﻼق و کلیه مدارك تﺤﺼیلی ،پﺰشکی ،حقوقی و بازرگانی و ...

ﺗﻠﻔﻦ 604-365-6952 :
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نیکوکاری
به سبک کانادایی
مداد -شــبکههای اجتماعی با وجود
دردســرهایی که دارند ،در روزهای
حساســی نظیر این ایام که با شیوع
کروناویروس روبرو هستیم ،میتوانند
بسیار ســودمند باشند .در این میان،
برخی جوانان کانادایی چندی پیش
حرکتی فیسبوکی را راه انداختند که
نه تنها در خود کانادا بسیار گسترش
یافت ،که در رسانههای مختلف دنیا
نیز بازتاب داشت.
بیبیســی در گزارشــی به بررسی
این حرکت فیســبوکی کاناداییها
میپردازد که خالصه آن را میخوانیم:
چنــد روز پیــش واژه انگلیســی
( caremongeringبــه معنــای
گسترش حمایت) در هیچ واژهنامهای
وجود نداشت .اما چند روزی است که
این عبارت به شــدت در رسانههای
اجتماعی محبوب شده است .این واژه
با حرکت برخی جوانان در تورنتو برای
حمایت از افراد آســیبپذیر در شهر
آغاز شد و خیلی زود به سایر مناطق
کانادا رسید.
طی کمتر از  ۷۲ســاعت ۳۵ ،گروه
فیسبوکی با بیش از  ۳۰هزار عضو با
هدف کمک به افراد نیازمند در اتاوا،
هالیفکس ،آناپولیــس کانتی در نوا
اسکوشیا شکل گرفت.
در ایــن گروهها ،افراد بــا هدف ارائه
کمک به ســایر شــهروندان به ویژه
آنهایی که بیشتر در معرض خطرات
ناشی از کروناویروس قرار دارند ،حاضر
میشوند.
ماجرای همهگیری کووید ۱۹-سبب
ایجاد حرکتهایی در سراسر جهان
بــرای کمک به افراد نیازمند شــده
که بــرای نمونه میتــوان به بردن
سوپ برای ســالمندان در بریتانیا و
یا برگــزاری کالسهای نرمش برای
ساکنان مناطق قرنطینه روی بالکن
خانهها در اسپانیا اشاره کرد.
امــا در کانادا یعنی در کشــوری که
مردم دنیا ،شــهروندانش را به عنوان
انســانهایی مهربان میشناســند،
کمک کردن به ســایر افراد در قالب
حرکتــی که «گســترش حمایت»
( )caremongeringنامیده میشود،
صورت میگیرد.
این حرکت با شــبکههای اجتماعی
شــکل گرفت .اقدامات نیکوکارانه در
این حرکت مردمی به صورت آنالین
هماهنگ میشود که خبری خود در
میان اخبار منفی این روزها به شمار
میرود.

اولین گروه فیســبوکی (گســترش
حمایت) توسط میتا هنس و کمک
ولنتینا هارپر و چند نفر دیگر شکل
گرفــت .ولنتینــا در توضیــح این
نامگذاری میگوید« :پدیده گسترش
تــرس» ( )Scaremongeringیک
مشــکل بزرگ اســت .میخواستیم
رونــدی دیگــر را در پیش بگیریم و
انســانها را در مسیری مثبت با هم
متصل کنیم .ایــن حرکت در نقطه
مقابل ترس انداختــن در دل مردم
است و موجب تقویت حس همدلی و
رفاقت میشود و به ما امکان میدهد
تا نیازهــای افرادی کــه در معرض
ریسک قرار دارند را تامین کنیم».
ولنتینا میگوید که رشــد سریع این
روندی که به همراه دوســتانش آغاز
کــرد ،فراتر از انتظاراتــش بود .گروه
ولنتینا در تورنتو اکنون  ۹هزار عضو
دارد .خودش با خنده میگوید« :فکر
میکردیم در نهایت ده یا دوازده نفر

عضو داشته باشیم ،ولی االن چند هزار
عضو داریم .مثبتترین اتفاق ،ایجاد
گروههای محلی است که در محالتی
مشخص فعالیت دارند».
او در ادامه میگوید« :اضطراب ،انزوا
و امیــد پائین ،بر ما انســانها تاثیر

میگذارد .ایجاد این اجتماع مجازی
که به انســانها امــکان میدهد به
یکدیگر کمک کننــد ،فکر میکنم
به مردم نشــان میدهــد که هنوز
امیدهایی برای انســانیت وجود دارد.
هنوز امیدمان را از دســت ندادهایم.

همین به من امیدی برای ادامه مبارزه
میدهد».
پســتها در این گروههــا به یکی از
دو دسته اصلی تعلق دارند .برخی از
پستها دارای هشتگ  iso#هستند
که مخفف عبارت «در جســتجوی»

موجود برای کمک کردن به صاحب
خانههایــی اســتفاده میکنــد که
نمیتوانند پرداختهای وام مســکن
خود را انجام بدهند.
اما ســیدال در پیغامــی دیگر گفت
که ســازمان در حــال حاضر «هیچ
راه آســانی برای حمایت ســریع از
اجارهنشــینها ندارد» .او اضافه کرد
که سازمان در حال همکاری با دیگر
ســازمانهای دولتی در زمینه تدابیر

حمایت درآمدی اورژانســی از جمله
بیمه کارمندی است.
در ونکــوور و تعــدادی از دیگــر
شــهرداریهای متــرو ونکــوور،
اجارهنشینها میتوانند از یک “بانک
اجاره “استفاده کنند که منبع تامین
مالی کوتاه مدت برای اجارهنشینهایی
است که در معرض خطر بیرون رانده
شدن از منزلشان هستند.
بوکارها بسته شدهاند،
بسیاری از کس 

صنعت توریسم بریتیش کلمبیا یک
ضربه مالی بزرگ خورده و بســیاری
از رخدادهــا در تــاش برای کاهش
سرعت کروناویروس کنسل شدهاند.
اتحادیــه کارمنــدان میخواهــد
دولتهای فدرال و اســتانی برنامهای
را اجرایــی کنند که بتواند مقدمهای
برای تدابیر بیشتر در حمایت از درآمد
کارمندان باشد.
اســمیت گفــت« :همهمــان یعنی
کارمندان ،کارفرمایان و دولتها باید
نقشــی در صاف کردن منحنی بازی
کنیم .دولتهای فدرال و اســتانی ما
حاال فرصتی برای کاهش دادن یکی
از فشــارهای اقتصادی عظیم دارند
که مردم را مجبــور میکنند حتی
در صــورت قرار گرفتــن در معرض
کووید ۱۹-به کار خود ادامه بدهند».
جمعه گذشته نخستوزیر جاستین
تــرودو اعالم کــرد که یک بســته
انگیزشــی اقتصادی بــزرگ در راه
اســت و این عالوه بر یــک میلیارد
دالری خواهد بود کــه از قبل اعالم
شده بود .دولت فدرال همچنین بازه
انتظار کمک بیمه کارمندی را برای
کارمندانی که در قرنطینه هســتند
حذف کرده استiroonia.ca.
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( )in search ofهســتند و برخــی
دیگر نیز هشــتگ  offer#دارند که
توسط افرادی که کمک ارائه میدهند
به کار میرود.
البته پستهایی برای گفتگو ،مطالب
جدید و نیز معرفی فروشــگاههایی
که باز هســتند نیز وجود دارد .با این
وجود ،بیشتر مطالب این گروه دارای
یکی از این دو هشتگ هستند.
پــاول وینو کــه از هالیفکس به این
حرکت پیوسته میگوید« :شبکههای
اجتماعی ،جنبههــای منفی زیادی
دارند و معموال ما را منزوی میکنند.
این حرکــت فرصتی بود کــه افراد
بتوانند به یکدیگر کمک کنند ».پاول
که خــودش دچار معلولیت اســت،
از کمکهــای داوطلبان این حرکت
اســتفاده کرده اســت .او در این باره
میگوید ۲۹« :ســال است که دچار
معلولیت هستم و سیستم ایمنی بدنم
هم دچار مشکل اســت .هر روز باید
دستهایم را ضدعفونی کنم .چند روز
پیش به شدت نگران تمام شدن ماده
ضدعفونیکنندهبودم».
یکی از دوســتان پاول از طرف او در
یکی از گروههای «گسترش حمایت»
درخواست ماده ضدعفونیکننده کرد
و یک نفــر از داوطلبان ،آن را برایش
تهیه و به خانهاش بــرد .پس از آن،
پاول که به شدت تحت تاثیر این اقدام
قرار گرفته بود ،در پیامی در گروه از
همه تشکر کرد.
اقدامات انساندوســتانه زیاد دیگری
در گروههای فیسبوکی صورت گرفته
اســت .یکی از رایجتریــن اقداماتی
که برخــی داوطلبان ایــن گروهها
انجــام میدهند ،انجــام خریدهای
ســوپرمارکتی برای افراد ناتوان است
که البته با توجه به صفهای طوالنی
برخــی فروشــگاهها میتواند کاری
دشوار باشد!
رهیــا ریو فای یکــی از فعاالن دیگر
این گروه میگوید« :این گروه نشانگر
خوبیهای آدمها بود و ثابت کرد که
وقتی با هم هستیم ،میتوانیم کارهای
ارزشمندی انجام دهیم ».او بر این باور
است که موفقیت این گروهها نشانگر
یکی از ویژگیهای کاناداییهاســت:
«فکر میکنم مردم کشورهای مختلف
بر این باورند که کانادا کشوری بسیار
مودب اســت و کاناداییها آدمهای
خوبی هستند .فکر میکنم این باور
درســت باشــد زیرا جمعیتمان به
عنوان یک کشور کم است و معموال
گرایش داریم به همدیگر کمک کنیم،
هر چند که افراد نابهکار هم هستند
که همه دستمال توالتهای موجود
در فروشگاهها را یکجا میخرند! ولی
فکر میکنم این حرکت نشانگر چیزی
مهم درباره کاناداست و آن هم اینکه
مــردم اینجا به هم کمک میکنند و
این منحصربهفرد است».

درخواست تعلیق پرداخت اقساط وام و اجارهخانه در بریتیش کلمبیا
تا پایان بحران کرونا
ایرونیــا -یک اتحادیــه در بریتیش
کلمبیا خواســتار تعلیــق فوری هر
گونه پرداخت اقســاط وام مسکن و
اجارهخانــه تا پایان رســیدن بحران
همهگیری کروناویروس شده است.
اســتفانی اســمیت رییس اتحادیه
کارمندان دولت بریتیش کلمبیا گفت
این تقاضا بخشی از ماموریت اتحادیه
برای محافظت کردن از کارمندان طی
این بحران است.
او در بیانیهای گفت« :اتحادیه از اعضا
و تمــام افراد کارمنــد میخواهد به
علم اعتماد و از راهبردهای ســامت
عمومی پیروی کنند .دولتهای فدرال
و اســتانی میتوانند با معلق کردن
پرداختهای وام مسکن و اجارهخانه
طی همهگیری کووید ۱۹-از پیغام ما
حمایت کنند تا اطمینان حاصل کنند
که افراد کارمند میتوانند کار درست
را انجام بدهند».
اوان ســیدال مدیر عامل شرکت وام
مسکن و مســکن کانادا در توییتی
گفت سازمانش از وامدهندگان در به
تعویق انداختن پرداختها تا ســقف
شش ماه برای افرادی که تحت تاثیر
کروناویروس قــرار گرفتهاند حمایت
میکند .ایــن ســازمان از برنامهای

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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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
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

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

7

Tel: 604-362-2557

Email: Mike.Ghasemi2005@yahoo.com
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بلد نباشیم که چگونه میتوان این را
مدیریت کنیم.

گفتگو با تینا فرشادگهر،
محقق بهداشت روان دانشگاه مکگیل

ُخب فکر کنم شما موفق شدید من را
حسابی بترسانید .حاال چه کار کنیم؟
راهحل چیست؟

کروناویروس قبل از جسم،
روان ما را هدف میگیرد

کروناویروس قبل از اینکه جسم ما را
هدف بگیرد ،به ســراغ روح و روان ما
میآید .موضوع مهمی که این روزها و
پس از جدیتر شدن وضعیت شیوع
بیماری کووید ۱۹در خــاک کانادا،
بســیاری از خوانندگان «مــداد» را
درگیر خود کرده است.
تقریبــا همه ما اکنون و حدود ســه
ماه پس از پیدا شدن این ویروس در
ووهان در چین ،به خوبی میدانیم که
در صورت آلوده شدن به این ویروس،
بدنمان چه عکسالعملهایی میتواند
نشان دهد .اما آیا از عواقب فکر و خیال
بیش از اندازه دربارهی این ویروس و
بیماری ناشی از آن یا بیخیالی مفرط
نسبت به این تهدید جدید ،بر ذهن و
روح خود نیز آگاهیم؟
برای پیدا کردن پاسخ این پرسشها،
«مداد» به ســراغ خانــم دکتر تینا
فرشادگهر ،محقق بهداشت روان در
دانشگاه مکگیل رفت.
تینا فرشــادگهر در ترکیه پزشــکی
خوانــده و وقتی وارد کانادا شــده به
ن در
عنوان پژوهشگر بهداشــت روا 
دانشــکده «پزشــکی خانواده» در
دانشگاه مکگیل مشــغول به کار و
تحصیل شده است.
اما خانم دکتر فرشادگهر صرفا به دلیل
تخصص خود ،با موضوع همهگیری
کروناویروس در ارتباط نیست .او عضو
هیئتمدیره خانه ایران و همان فرد
کلیدی است که با اوج گرفتن اخبار
این بیماری جدید ،پا پیش گذاشت
و گروه داوطلبان کمــک به افراد در
قرنطینه را ایجاد کرد.
همــان روزهای نخســتی کــه آمار
بیماران کرونایی کانادا تازه شروع به
باال رفتن کرده بود و مسافران تازه از
ایران بازگشــته ،نقش مهمی در این
افرایش داشــتند ،ترس و وحشت از
اینکه این ویروس نوظهور ،کامیونیتی
ایرانیــان مونترال را درگیر خود کند،
مــردم را فراگرفته بــود .تقریبا همه
اعضای کامیونیتــی ایرانیان مونترال
حداقــل یک مکان مشــترک با هم
دارند .مغــازهای که از آن اقالم ایرانی
میخرند ،آرایشــگاهی که در آن مو
کوتاه میکنند ،دانشگاهی که در آن
درس میخواننــد ،کنســرتی که در
آن به خواننده محبوبشــان گوش
میدهنــد و … برنامههــای متنوع
نوروزی که آن زمان هنوز لغو نشــده
بودند.
اقدام تینا فرشادگهر در راهاندازی گروه
داوطلبان در «خانه ایران» برای کمک
به ایرانیانی که از سفر بازگشته بودند و
تشویق آنها به قرنطینهی خودخواسته
در خانه ،باعث شد تا کامیونیتی کمی
راحتتر نفس بکشد.
حجم انبــوه کارهــای مرکز کمک
به افــراد در قرنطینه ،گفتگوی ما را
چند باری به تعویق انداخت تا اینکه
در بعدازظهر یــک روز تعطیل ،تینا
فرشادگهر پای صحبتهای خبرنگار
«مداد» نشست.
با دو کفه ترازو روبرو هســتیم که
نمیشود هیچکدام را فراموش کرد.
از یک ســو تهدید کروناویروس که
باید جدی گرفته شــود و از سوی
دیگر وســواس گرفتن و به وحشت
افتادن .چگونه میتوان بین این دو
وضعیت تعادل به وجود آورد؟

من این وضعیت را با یک مثال تشریح
میکنــم .ببینید همه ما شــبهای
امتحان را پشــت ســر گذاشتهایم و
یادمان هست .موقع امتحان ،هرچقدر
هم که آماده باشــیم ،هیچ وقت آرام
و بیخیال نیستیم .همیشه اضطراب
امتحان همراه ماســت در عین حال
هم باید به خودمان مسلط باشیم تا
امتحان را درست پشت سر بگذاریم.
آن اضطــراب شــب امتحــان و روز
امتحان بــد نیســت و اتفاقا کمک
میکند تا شما جدیتر درس بخوانید
و آماده شوید ،اما اگر این اضطراب را
کنترل نکنیم ،سر جلسه امتحان ذهن
و جســم ما را فلج میکند .چند نفر
را میشناسید که درسشان را خوب
میخوانند اما ســر جلسه امتحان به
هم میریزند ،فلج میشوند و علیرغم
اینکه خــوب درس خواندهاند ،هیچ
چیزی نمیتوانند بنویسند .البته که
مدیریت بیــن این دو حالت زیاد هم
دست خود ما نیست …
اگر دست خود ما نیست ،پس کنترل
اضطراب با چیست؟

در واقع ما داریم از کنترل اســترس
حرف میزنیم و در بدن انســان این
وضعیت بــا میزان ترشــح هورمون
کورتیــزول کنترل میشــود .به این
هورمــون ،هورمــون اســترس هم
میگویند .یکی از اساسیترین وظایف
هورمون استرس این است که در زمان
خطر ترشح میشود تا بدن انسان را
در وضعیت هشدار و هوشیار نگه دارد،
برای زمانیکه خطری شــما را تهدید
میکند و ترشح این هورمون شما را
آماده فرار میکند .قابل تصور است که
در هنگام بروز خطر و وقتی انسان قرار
اســت جانش را حفظ کند ،میتوان
روی خیلی چیزها چشــم پوشــاند،
مثال بایــد درد را فراموش کرد ،زخم
را فراموش کرد ،جایی از بدن شــما
ورم نکنــد و همه موضوعات دیگری
که در حالت عادی اتفاقا حافظ جان
شــما هســتند ،اینجا فدا میشوند
چون تهدید بزرگتری در کار است.
بنابراین یکی از تاثیرات ترشح هورمون
کورتیــزول ،کاهش قــدرت موقتی
سیســتم ایمنی بدن است تا وقتی
خطر بزرگ رفع شــود و بدن بتواند
برای گرفتاریهای کوچکتر فرصت
فکر کردن داشته باشد.
شما از ترشــح هورمون استرس و
هوشیار شــدن بدن حرف زدید اما
برعکس هســتند کسانی که وقتی
میترسند ،فلج میشوند و نمیتوانند
تکان بخورند؟

بله دقیقا ،اینها کسانی هستند که در
زمان خطر ،بدنشــان بیش از اندازه
هورمون ترشــح میکند .حتما شما
هم دیدهاید یا شنیدهاید که بعضیها
سر جلسه امتحان از شدت اضطراب از
حال میروند .دلیل ،همان ترشح بیش
از اندازه هورمون اســت .بدن انسان
طوری طراحی شــده تا وقتی چنین
خطری پیش میآید ،هوشیار و آگاه
شده و درست عکسالعمل نشان دهد.
با بیخیالی یــا اضطراب بیش از حد
نمیتوان از دست یک تهدید در رفت.
اما میزان ترشح این هورمون که در
اختیار ما نیســت .در بحبوحه یک

بحران مثل همهگیری کروناویروس
چهکار باید بکنیم تا بدنمان به اندازه
درست هورمون استرس ترشح کند؟

درست اســت که ترشــح هورمون
محصول فعل و انفعاالت فیزیولوژیکی
بدن انسان اســت اما نحوه عملکرد
فیزیولوژیکــی بدن هم بــه کنترل
ذهنی ما هم مربوط میشود .ببینید
این هورمون وقتی ترشح میشود که
خطری با حــواس چندگانه ما حس
میشــود و مغز این حواس را آنالیز
میکند و ســیگنال ترشح هورمون
کورتیــزول میفرســتد و بعد باقی
قضایا ،اگر ذهن ما درســت ارزیابی و
محاسبه نکند ،طبیعتا میزان ترشح
هورمون هم متناسب با میزان خطر
نخواهــد بود و یکــی از دو گرفتاری
«بیخیالــی» یا «اضطــراب بیش از
حد» به وجود میآید .اما مغز بشــر
خیلی پیشرفت ه است و میتواند آنقدر
درباره یک موضوع خیالپردازی کند
که آن را واقعــی تصور کند و فرمان
ترشح هورمون بیشتری را صادر کند
اما این بار ترشح هورمون به دلیل یک
رویداد واقعی و طبیعی نیست ،بلکه به
دلیل یک رویداد خیالی است و به این
ترتیب بدن در وضعیت استرس مداوم
و ترشح مداوم هورمون استرس قرار
میگیرد که سیستم ایمنی بدن انسان
را به شدت ضعیف میکند.
حاال که بحث فکر و خیال وسط آمد
باید یادمان باشد که کامیونیتی ما از
آبان ماه تحت حمله مداوم خبرهای
بد قرار دارد .از اعتراضات سراسری
در ایران تا هواپیمای اوکراینی و حاال
هم کروناویروس .اعضای کامیونیتی
احتماال مشکالت شخصی خودشان
را هم دارند .تاثیر این همه بال بر بدن
انسان چیست.

هر کدام از این اتفاقاتی که شــما نام
بردید به تنهایی کافیست تا سالمت
روانی یک شــخص را دچار اختالل
کند .در واقع اســترس مداوم نه تنها
سالمت روان را دچار اختالل میکند
بلکه با تضعیف سیستم ایمنی بدن،
سالمت جسم انســان را نیز تهدید
میکنــد .من همین جا مایلم ســه
کلمه ترس ،اضطراب و استرس را از

هم جدا کنم .ترس ،اضطراب نیست
و اســترس هیچکدام از آنها نیست.
اتفاقی کــه از آبانماه تا قبل از اعالم
ورود ویروس به کانادا افتاد ،اضطراب
بود ،ترس نبود .اضطراب مداوم ما را
به سمت افسردگی هل میداد .وقتی
خبرهای کروناویروس منتشــر شد،
ترس هم به سراغ ما آمد .ترس ناشی
از تهدید ناشناختهای که از عواقب آن
هم بیاطالع بودیم .اما کروناویروس با
خودش فقــط ترس به ارمغان نیاورد
بلکه بعد از آن صدها سوال به مغزمان
هجــوم آورد که چگونه خرید کنیم؟
چگونه دســتهایمان را بشــوییم؟
ماسک از کجا بخریم؟ از بچههایمان
چگونه مراقبت کنیــم و … در این
قسمت اســترس هم وارد میدان شد
و ما االن بســته کاملی از اضطراب،
ترس و اســترس داریم .یادمان نرود
که اضطراب خودش به تنهایی کافی
بود تا ما را در خودمان فرو بکشــد و
از نظر روحی ویرانمان کند .البته اگر

راهحلها خیلی ساده هستند و احتماال
همه میدانند اما چون ساده هستند،
انکار میشوند .اما این راهحلها بسیار
موثرند.
اولین کاری که باید نکنیم اتفاقا همان
کاری است که زیاد میکنیم .اخبار و
اطالعات را زیاد نخوانیم .البته میدانم
که شما به عنوان روزنامهنگار زیاد از
این توصیه من خوشتان نمیآید اما
مردم باید از خودشــان بپرسند حاال
به چه درد من میخورد که دقیقه به
دقیقه بفهمم چند نفر ویروس گرفتند
و چند نفر فوت کردند .روزی یکبار
آنهم بــرای اینکه درک درســتی از
موقعیت خطر کروناویروس به دست
آوریم و برای آن آماده شــویم ،کافی
است .ما الزم داریم بدانیم این ویروس
چگونه عمل میکند ،چگونه شــیوع
مییابد و برای پیشــگیری چه باید
کرد .االن دیگر فکر نمیکنم کســی
در دنیا مانده باشد که جواب این سه
سوال را نداند .پس دور هرگونه مطلب
در این خصوص را خط بکشید .آمار و
اطالعات هم روزی یک بار کافی است
که ماکزیمم روزی نیم ســاعت وقت
میگیرد .اگر بیشتر پای خبر هستید،
یک جای کار ایراد دارد.
دومین کار این است که کروناویروس را
از فعالیتهای روزمره خانوادگی خود
خارج کنیم .همانطور که نمیخواهیم
ویروس روی میز غذایمان باشد ،حرف
زدن از ویروس را هم باید سر میز شام
و صبحانه ممنــوع کنیم .همینطور
بقیه فعالیتهــای داخل خانه .مثال
اگر میخواهیم فیلم ببینیم ،یک فیلم
لطیف خانوادگی یا عاشقانه ببینیم.
سومین کار این است که فعالیت بدنی
را فراموش نکنید .حتی اگر قرنطینه
هســتید در خانه به راحتی میتوان
نرمش کرد .یکی از بهترین ورزشها
در محیط خانههــای کوچک ،انجام
یوگا است .یوتیوب را باز کنید و دنبال
ویدئوی یوگای مقدماتی بگردید و با
کمک آن در خانه و جلوی تلویزیون
یوگا کار کنید.
چهارمین و از نظر من مهمترین کاری
که میشــود کرد ،مدیتیشن است.
مخصوصا مدیتیشن Mindfulness
که سریعا میزان هورمون کورتیزول در

احتمال کمبود دستگاههای تنفسی
در کانادا

همه افرادی که به ویروس کرونا آلوده میشوند برای درمان به دستگاههای
تنفس مصنوعی نیاز ندارند اما در برخی موارد حاد استفاده از دستگاههای
تنفس مصنوعی برای بیماران ضروری است و میتواند جان آنها را نجات
دهد .در شرایطی که ویروس کرونا در انتاریو شیوع پیدا کرده است ،برخی
متخصصان بخش بهداشــت این استان از احتمال این که بیمارستانها و
مراکز درمانی انتاریو در روزهای آینده با کمبود دستگاههای تنفسی مواجه
شوند ،ابراز نگرانی کردهاند.
به گزارش هفته ،بهنقل از رادیو کانادا ،دکتر جو فیشر استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه تورنتو میگوید« :نخستین کانون شیوع ویروس کرونا در ایتالیا از
ثروتمندترین و پیشیرفته ترین مناطق این کشور است و دانش و تجهیزات
پزشکی این منطقه قطعا از دانش و فناوری پزشکی کانادا چیزی کم ندارد با
این حال گسترش ویروس کرونا مقامات بهداشتی شمال ایتالیا را غافلگیر و
بیمارستانهای این منطقه را با کمبود تجهیزات روبرو کرد».
دکتر فیشــر هشدار داد اگر ویروس کرونا در انتاریو با همین سرعت شیوع
پیدا کند و تدابیر پیشگیرانه مناسبی به اجرا گذاشته نشود ،بعید است که
بخش مراقبتهای فوری بیمارستانهای انتاریو ظرفیتهای الزم را برای
پذیرش مبتالیان به کووید 19-داشته باشند.
این متخصص کانادایی ابراز امیدواری کرد که مســئوالن بهداشتی دولت
فدرال و استانهای کانادا از اشتباهات همتایان ایتالیایی خود درس بگیرند
و پیش از آن که بحران شــیوع کروناویروس وخیمتر شود ،اقدامات الزم را
انجام دهند.

بدن شما را پایین میآورد و استرس را
از بدن دور میکند .ویدئوهای آموزش
این نوع مدیتیشن هم روی یوتیوب
وجود دارد.
با این چهار راهــکار میزان هورمون
استرس در بدن کاهش مییابد و این
هورمون نقش مهمی در پایین آوردن
قدرت سیستم ایمنی بدن انسان دارد.
بنابراین حتی اگر بــه کروناویروس
آلوده شویم ،احتمال اینکه از پس آن
بربیاییم ،بسیار باال خواهد رفت .پایین
نگه داشتن میزان استرس در بدن به
اندازه شســتن دست ،مهم و اساسی
است.
در حال حاضر آنهایی که از ســفر
برگشتهاند باید خودشان را  ۱۴روز
قرنطینه کنند .اینگونه که ما داریم
جلــو میرویم احتماال بــه زودی
بقیه هم بایــد برای مدتی قرنطینه
شوند .برای در خانه زندانی شدن و
گرفتاریهای روحی ناشی از آن چه
راهکاری دارید؟

راهکار مــن برای آنهاییکــه خود را
قرنطینه میکنند این است که مثل
شما نیمه خالی لیوان را نبینند .زندانی
شدن در خانه یعنی چه؟
ببینیــد شــما  ۱۴روز فرصت دارید
تا همــه کارهایی که ســالها وقت
انجامش را نداشــتهاید انجام دهید.
کتاب بخوانید ،بــا یوتیوب یک هنر
جدید یــاد بگیرید ،فیلــم ببینید،
بنویسید ،یک چیزی بسازید ،آشپزی
کنید ،تعمیرات خانــه انجام دهید.
خدا را شــکر ما در کشوری زندگی
میکنیم که دولت پشــت سر ملت
ایستاده و مردم احتماال مشکل مالی
هم نخواهند داشت.
حاال که بحث به قرنطینه رسید ،اطالع
داریم که شما به عنوان عضو هیئت
مدیره خانه ایران و پیشنهاددهنده
ایجاد مرکز داوطلبین،نقش مهمی
در کمک به ایرانیانی داشتید که خود
را قرنطینه کردهاند .چه گزارشی به
مردم میتوانید بدهید؟

قبل از هر چیــزی من مایلم از همه
داوطلبینی که در این راه به ما کمک
کردنــد ،تشــکر کنــم .از زمانی که
اعالم کردیم قصد انجــام این کار را
داریم ،تعداد زیــادی از افراد پا پیش
گذاشــتند و هر کس گوشهای از کار
را گرفت و امروز شــاهدیم که حدود
 ۵۰نفر داوطلب مشــغول چرخاندن
این مجموعه هســتند .از کسانی که
مشغول سر و ســامان دادن به گروه
تلگرامی هستند تا کسانی که مایحتاج
روزانــه را خریــد میکننــد و برای
قرنطینهشــدگان به درب منزلشان
حمل میکنند تا پزشــکانی که ۲۴
ساعته مشغول پاسخ دادن و مشاوره
دادن به پرســشهای بیپایان افراد
نگرانی هستند که این بیماری جدید
ذهنشــان را پر از سوال کرده است.
ما این کار را بدون حاشــیه و با دقت
در ارائــه اطالعات صحیح و علمی به
افراد انجــام میدهیم .من مخصوصا
خیلی خوشحالم که تاسیس گروه ما
توانست به تازهمهاجران خیلی کمک
کند .آنهایی که تازه از راه رســیدهاند
و جا ندارند تا شب اول را بگذرانند و
حاال باید به فکر قرنطینهی  ۱۴روزه
خود باشــند .حداقل کاری که برای
بسیاری از این افراد ما توانستیم انجام
دهیم این بود که اطالعات دست اول
و درست و دلگرمی به آنها دادیم تا این
دوران را راحتتر طی کنند .آنچه من
را خیلی خوشحال میکند دوستانی
هستند که االن در قرنطینه هستند
و در قرنطینــه باقی ماندهاند صرفا به
خاطر کمکهای این گروه و دلگرمی
که از کمکهای بچههای داوطلب به
دست آوردند.
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Kam Mahinsa, Mortgage Broker

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

وام ﺗﺎ  80درﺻﺪ ارزش ﻣﻨﺰل ﺑﺮاى 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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ویروس کرونا

میتوانید بــه کارهــای عقبافتاده
برســید و باالخــره آن کتابی را که
دوست داشتید بخوانید.

چگونه سالمت روانی
خود را حفظ کنیم؟
نگرانی بابت اخبــار کامال قابل درک
است ،اما این نگرانی میتواند مشکالت
روانی فعلی خیلیها را وخیمتر کند.
وقتی در پی شــیوع ویــروس کرونا
سازمان بهداشت جهانی توصیههایی
را برای حفظ ســامت روانی منتشر
کرد ،با اســتقبال گرم شــبکههای
اجتماعی روبرو شد.
همانطــور که نیکــی لیدبتــر ،از
کارمندان خیریه «اضطراب بریتانیا»،
میگوید ویژگیهای مشترک بسیاری
از اختــاالت اضطرابی را میتوان در
ترس از نداشــتن کنترل و ناتوانی در
تحمل بالتکلیفی یافــت .به همین
خاطر چالشی که برای افراد مبتال به
این اختالالت ایجاد شده قابل درک
است.
ُرزی ودرلی ،سخنگوی خیریه سالمت
روانــی «ماینــد» در تایید میگوید:
«دلیل اصلــی اضطــراب نگرانی از
نادانســتهها و انتظار وقوع یک اتفاق
است  -ویروس کرونا دارد این نقش را
در مقیاس کالن ایفا میکند».
با این حســاب ،چطــور میتوانیم از
سالمت روانی خود مراقبت کنیم؟
اخبــار را محدود کنیــد و مراقب
چیزهایی که میخوانید باشید

نیک ،ساکن استان کنت در بریتانیا،
پدر دو بچه که دچار اختالل اضطراب
است ،به خاطر خواندن اخبار ویروس
ت شده است.
کرونا دچار وحش 
او میگوید« :وقتــی دلواپس چیزی
میشــوم ،نمیتوانم بر افکارم مسلط

خود را از پا نیندازید

بمانم و فقط به فاجعه فکر میکنم».
او نگران والدین خود و دیگر آشنایان
سالخوردهاش اســت« :معموال اگر از
چیزی ناراحت باشــم از فضا فاصله
میگیرم .وضعیت فعلی اما دست من
نیست».
دوری مستمر از وبسایتهای خبری و
شبکههای اجتماعی به او در مدیریت
اضطرابش کمک کرده است.
زمــان کمتری به خوانــدان و دیدن
چیزهایی اختصاص دهید که حالتان
را بد میکنند  -شاید بهتر باشد فقط
در زمانی مشخص سراغ اخبار بروید
امــروزه اطالعات زیــادی در گردش
اســت  -ســعی کنید صرفا از منابع
مطمئــن مثــل دولــت و مقامات
بهداشتی استفاده کنید

هشتگهای مربوط به ویروس کرونا
را نیز دنبال نمیکند .او دارد بسختی
تالش میکند از شبکههای اجتماعی
دوری کند و بیشتر تلویزیون نگاه کند
یا کتاب بخواند.
در شبکههای اجتماعی کلیدواژههایی
را که ممکن اســت محرک اضطراب
باشند ببندید و کاربران مسئلهساز را
دنبال نکنید
گروههــای واتساپــی ،تلگرامــی و
فیسبوکی آزاردهنده را ساکت کنید

برای مدتی شبکههای اجتماعی را
ترک کنید

الیسون  ۲۴ساله از منچستر ،اضطراب
ســامتی دارد و حس میکند باید
دانش خود از ویروس کرونا را افزایش
دهــد .او در عین حــال میداند که
شبکههای اجتماعی میتوانند عامل
محرک اختالالت روانی باشند.
او میگوید« :یک ماه پیش داشــتم
تمامی هشــتگها را دنبال میکردم
و با کلی تئوری توطئه مزخرف روبرو
میشدم که باعث دلواپسی میشد .از
زور ناامیدی فقط میتوانســتم گریه
کنم».
او حاال در انتخــاب منابع موجود در
شبکههای اجتماعی دقت میکند و

دستان خود را بشویید  -اما نه بیش
از حد

بنا بر گزارشها ،در پی شیوع ویروس
کرونا ،تعداد افراد مبتال به وســواس
که متقاضی کمک هســتند افزایش
پیدا کرده اســت .برای مبتالیان به
اختالل وسواس فکری-عملی و برخی
از اختالالت اضطرابی ،توصیه مرتب
به شستن دســتها میتواند باعث

ناراحتی شود.
برای لیلی بیلی ،نویسنده کتابی درباره
زندگی با اختالل وســواس ،ترس از
آلودگــی یکی از نمودهــای ابتال به
اختالل وسواس فکری-عملی است .او
میگوید توصیههای رایج برای شستن
دستها میتواند عامل افکار مزاحمی
باشد که قبال از آن رنج میبردهاند:
«خیلی ســخت است چون حاال باید
دوباره همان رفتــاری را بکنم که از
آن اجتنــاب میکردهام .البته توصیه
را خیلی جدی گرفتهام ولی ســخت
است ،چرا که صابون و ژل ضدعفونی
برای من مثل مواد مخدر بود».
یکــی از ســازمانهای خیریه که در
زمینه اختالل وســواس فعال است
میگوید مسئله اصلی توجه به نحوه
کاربرد است  -برای نمونه ،آیا شستن
دســتها طبق توصیــه و به منظور
کاهش خطر ابتال انجام میشــود یا
نظمی آیینــی دارد و هدفش ایجاد
حس «پاکیزگی کامل» است؟

مســئله دیگری که خانم بیلی به آن
اشــاره میکند این اســت که برای
مبتالیان به اختالل وسواسی قرنطینه
شخصی میتواند چالش دیگری باشد:
«اگر مجبور شــویم در خانه بمانیم
وقت زیادی خواهیم داشــت و مالل
میتواند وسواس را بدتر کند».
تماس خود را با دیگران حفظ کنید

در آینــده تعداد افــرادی که خود را
قرنطینــه میکنند بیشــتر خواهد
شــد ،پس بهتر اســت که از همین
حاال شــماره تلفــن و آدرس ایمیل
نزدیکانتان را جایی یادداشت کنید.
خانم ودرلی میگوید« :ساعتی را برای
تماس مشخص کنید و حس رابطه با
دیگران را در خود ایجاد کنید».
اگــر در قرنطینه شــخصی به ســر
میبرید ،بیــن روال عادی و مقداری
تنوع توازن برقرار کنید.
شــاید نهایتا دو هفته مفیدی باشد.

همهگیــری ویروس کرونــا هفتهها
و ماههــا طول خواهد کشــید ،پس
ذهنتان را اســتراحت دهید .خیریه
«مایند» میگویــد از طبیعت لذت
ببرید و خــود را در صورت امکان در
معرض نور خورشید قرار دهید .نرمش
کنید ،خــوب بخوریــد و آب کافی
بنوشید.
خیــره «اضطــراب بریتانیــا» برای
اضطراب و دلواپسی توصی ه میکند:
بــروز نگرانــی را در ذهن خود درک
کنید و بپذیرید.
مثل حالت عادی به آن واکنش نشان
ندهید .اصال واکنش نشــان ندهید.
درنگ کنید و نفس بکشید.
به خود بگویید که نگرانی عامل این
افکار اســت و نیاز بــه یقین نه الزم
است نه کمکی میکند .صرفا فکر و
احساس است .افکار خود را باور نکنید.
تفکرات ما حقایق و قطعیات نیستند.
این فکر یــا احســاس را رها کنید.
میگذرد .دلیل ندارد که به آن پاسخ
دهید .تصور کنید که مثل حباب یا ابر
از شما دور میشود.
به لحظه اکنون توجه کنید ،چرا که در
حال حاضر ،در این لحظه ،همه چیز
خوب است .به تنفس و حسی که از
نفس کشیدن میگیرید توجه کنید.
به زمین زیر پایتــان توجه کنید .به
اطرافتان نگاه کنید و به چیزهایی که
میبینید ،میشنوید ،لمس میکنید و
میبویید توجه کنید .سپس حواستان
را به چیز دیگری بدهید  -به کارهایی
که باید بکنید یــا کاری که پیش از
دلواپسی داشتید میکردید یا کاری
دیگری بکنید و تمام حواستان را به
آن بدهید.
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 ۲۲۹۹دقیقه انتظار
برای کنسل کردن پرواز با ایرالین کانادایی!

عزم کانادا برای عبور از بحران همه گیری ویروس کرونا

در خانه بمانیم تا جان یکدیگر را نجات دهیم

ایرونیا -در خانــه بمانید .فعالیتهای
روزانه تــان را متوقف کنید تا به این
وســیله شــانس ابتالی هم شهری
هایتــان به ویــروس کرونا را کاهش
دهید.
در حالیکه ایتالیا و دیگر کشورها صبر
کردند و بعد از این دست به عمل زدند
کهمبتالیانکروناویروسبیمارستانها
را پر کرده بودند ،محققانی که شیوع
این ویروس مرگبار در سراســر دنیا
را زیر نظر داشتهاند میگویند کانادا
شانسی برای جلو زدن از بحران این
ویروس دارد.
دکتر دیوید فایزمن اپیدمیولوژیست
دانشگاه تورنتو میگوید« :نمیتوانیم
صبر کنیم تا ببینیم اوضاع چقدر بد
میشود .این یعنی فرصت را از دست
دادهایم».
امــا حفظ فاصله اجتماعــی یکی از
چالشبرانگیزترین کارهایی است که
کاناداییها تا به حــال انجام دادهاند.
در حالیکه مدرسهها بسته و رخدادها
کنســل میشــوند ،ممکن است به
نظر برســد جامعه در حــال عقب
کشیدن است؛ اما در حقیقت جامعه
دارد کنترل را به دســت میگیرد و
در تالشــی جمعی جلوی فاجعه را
میگیرد.
یک دکتــر مراقبت حیاتی در تورنتو
پنجشنبه یک نامه سرگشاده نوشت و
اخطار داد که این تنها شانس موقت
کانادا برای تغییر مسیر این همهگیری
است .دکتر مایکل وارنر رییس بخش
آیسییو بیمارستان مایکل گارون در
تورنتو نوشت« :میخواهم فقط این را
بدانید که وضعیت کووید ۱۹-وخیم
است و ممکن است به زودی کامال از
کنترل خارج بشود».
پیغام او کامال واضح بــود :از ارتباط
نزدیــک با افراد دیگــر اجتناب کند
و فقط در صورت ضــرورت این کار
را انجام دهید .هرگز با کســی دست
ندهید .تمام سفرها را کنسل کنید.
او نوشت« :تنها امید کند کردن این

ویروس رفتار جمعی است .این یعنی
شــما ،همسای ه شــما ،خانواده شما،
یعنی همه .ریســک فعلی برای افراد
پایین باقی مانده ،اما ریســک برای
اجتماعی غیرقابل اندازهگیری است.
از شــما میخواهم برای کند کردن
گســترش ویروس این کارها را انجام
بدهید».
فایزمن تخمین میزنــد که به طور
متوســط حدود پنج روز بین ابتال به
ویروس و بروز عالئم طول میکشــد
و بعــد حدود هفت روز هم طول می
کشد تا فرد مبتال به اندازهای مریض
بشود که به دکتر برود .سه روز دیگر
هم طول میکشد تا او شدیدا مریض
بشود و به آیسییو برسد.
ایتالیا درس سختی یاد گرفت چون
تا زمان مشــاهده نخســتین موارد
آیســییو صبر کرد تا تست کردن
را آغاز و کشور را قرنطینه کند .حاال
داستانهای هولناکی از آنجا شنیده
میشود.
وارنر گفت« :والدین دارند میمیرند.
منابع جیرهبندی شــدهاند .بیماران
غیر کرونا با بیماریهای قابل درمان
نمیتوانند درمان بشوند .من از مریض
شدن نمیترسم ،از این میترسم که
نتوانم به مردم کمک کنم».
کانــادا درسهای دیگــری هم برای
یاد گرفتن دارد :کروناویروس عاشق
جمعیت اســت .گروههای کلیســا،
کشتیهای تفریحی و کنفرانسهای
بزرگ همگی مکانهای اصلی شیوع
هستند.
فایزمن گفت« :این طور است که این
ویروس اهریمنی عمــل میکند .به
نظرم ما کمی وقت داریم چون هنوز
به آن مرحله نرسیدهایم».
مطالعهای که در ســال  ۲۰۰۷انجام
شــده بود آنفلوانزای اسپانیایی در دو
شهر آمریکا را با هم مقایسه کرده بود
که ناگهان دچار این ویروس شدند.
فیالدلفیا اجــازه داد حتــی با ورود
ویروس به شــهر تمــام رخدادهای
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اجتماعــی و بــزرگ انجام شــود و
ســنلوییس ســه روز بعــد از ورود
ویروس فاصلــه اجتماعی ایجاد کرد
که باعث شد به شدت نرخ مرگ شهر
کاهش پیدا کند .آیا تمام اینها یک
واکنش بیش از حد است ؟ این چیزی
است که در آینده میتوان دربارهاش
تصمیم گرفت.
وارنــر گفت« :به نظرم فقط در آینده
میتوانیم بدانیــم که زمانبندیمان
درست بوده یا نه ،اما به نظرم باید از
علم برای راهنمایی استفاده کنیم .به
اندازه کافی علم از چین و ایتالیا داریم
که به ما نشان بدهد چه تصمیمهایی
باید بگیریم»iroonia.ca .

ایرونیا -در حالیکه مردم با ســرعت
ســعی دارند به خاطر هشــدارهای
محدودیت پرواز از سوی دولت کانادا
پروازهای خود را کنسل کنند ،برخی
از مشتریان ساعتها منتظر مانده و
نتوانستهاند در تماس با سرویس های
ویژه درخواست خود را مطرح کنند.
پنجشنبه مسئوالن سالمت بریتیش
کلمبیا گفتنــد شــهروندان باید از
تمام ســفرهای غیرضروری خارج از
کانادا صــرف نظر کنند و جمعه هم
نخستوزیر جاســتین ترودو همین
حرف را زد.
شنبه وبســایت وستجت یک زمان
انتظار تخمینــی  ۲۲۹۹دقیقهای یا
 ۳۸ساعته به مخاطبان نشان میداد.
تا یکشنبه این امکان از روی وبسایت
حذف شد.
الری جنکینز یک مامور مسافرت اهل
ونکوور است که جمعه هفت ساعت
در خط انتظار بود و باالخره شــنبه
توانست وصل بشود .او گفت وضعیت
بیسابقه است و از مسافران خواست
صبور باشند .او گفت اگر سفرتان در
یک هفته آینده است دست نگه دارید
چون مراکز تمــاس ایرالینها کامال
مشغولهستند.
جنکینز که  ۳۰سال است به عنوان

آمار کروناویروس در کانادا

تعداد قربانیان به  ۹نفر رسید
بر اساس آخرین اطالعات منتشر شده توسط دولت کانادا ،شمار مبتالیان
بــه کووید ۱۹-به  ۶۹۰و تعداد قربانیان این ویروس نیز به  ۹نفر رســید.
فهرســت مبتالیان قطعی و مشکوک به کروناویروس بر حسب استان به
شرح زیر است :بریتیش کلمبیا ۲۳۱ :نفر ،آلبرتا ۱۱۹ :نفر ،ساسکاچوان۲ :
نفر ،منیتوبا ۱۵ :نفر ،انتاریو ۲۱۴ :نفر ،کبک ۹۴ :نفر ،نیوبروانزویک ۲ :نفر،
نوا اسکوشیا ۳ :نفر ،مسافران کانادایی (کشتی کروز و …) ۹ :نفر
بر اســاس این آمار ۵۲ :درصد از مبتالیان مرد بودند؛  ۳۱درصد باالی ۶۰
سال سن داشتند؛  ۱۱درصد بستری شدند؛  ۹نفر بر اثر ابتال جان باختند؛
 ۶۹درصد از موارد ،ســفر خارجی داشتند و  ۱۳درصد نیز با این مسافران
در ارتباط بودند.
در شرایطی که شمار مبتالیان به کووید 19-و تعداد قربانیان این بیماری
در کانادا هر روز افزایش مییابد ،ســه اســتان کانادا برای مقابله با شیوع
ویروس کرونا حالت فوقالعاده بهداشتی اعالم کردهاند.
نخست وزیر کانادا نیز بر ضرورت رعایت توصیههای بهداشت عمومی کانادا
به منظور محافظت از جان افراد آسیبپذیر جامعه تاکید و اعالم کرد اتاوا
برای مقابله با شیوع کروناویروس تدابیر الزم را به کار بسته است.
به گفته ترودو ،دولت فدرال همچنین امکان توسل به قانون تدابیر اضطراری
را که اختیارات گســتردهای برای مقابله با کروناویروس به دولت میدهد،
ارزیابی میکند.
ترودو تصریح کرد حالت فوقالعاده به خودی خود هدف نیست بلکه این
امکان را به وجود میآورد تا دولت فدرال بهتر و سریعتر بتواند از امکاناتی
که در اختیار دارد در مبارزه با ویروس کرونا استفاده کند.

مامور سفر کار کرده گفت« :االن وقت
بوکار بهتر
شکایت کردن به دفتر کس 
به خاطر اینکه ایرالینها تلفن جواب
نمیدهند نیســت .اگر بتوانند حتما
تلفن را جواب میدهند .آنها هم در
حال حاضــر در وضعیت بحرانی قرار
دارند».
او گفت باالخره توانست  ۱۰هزار دالر
اعتبار برای مشتری خود که از طریق
وســتجت یک تعطیالت خانوادگی
رزرو کرده بود پس بگیرد.
اما خیلیها میگویند مطمئن نیستند
بتواننــد پولشــان را از ایرالینهــا
پس بگیرند چون نتوانستهاند بعد از
ساعتها تالش با کسی تماس برقرار
کنند.
اندرو آیزنبرگ قرار بود صبح یکشنبه
همراه بــا همســر و دو فرزندش از
ونکوور به فورت الدردیل پرواز کند و
به والدینش برسد .اما خانواده تصمیم
گرفت به اصرار والدین آیزنبرگ سفر
را تقریبا یک هفته پیش کنسل کند.
او سفر را با استفاده از امتیازهای جایزه
کارت اعتباری خریداری کرده بود و با
توجه به اطالعاتی که ایرالنش یعنی
ایر ترنزت داده بود میدانست باید با
آربیسی ریواردز صحبت کند.
او گفــت« :پنج بار اولی که زنگ زدم
اصال وصل نشدم .بار ششم وصل شدم
و در خــط انتظار قرار گرفتم که بعد
تلفن قطع شد» .همین اتفاق چند روز
تکرار شد.
اندی و نیکی ساندرز هم میخواستند
شــنبه همراه بــا دو فرزنــد خود با
استفاده از پرواز وستجت از کلونا به
پالم اسپرینگز بروند اما بعد از شنیدن
اخطار ترودو منصرف شــدند .آنها
 ۱۸۰۰دالر و مقــداری امتیاز جایزه

مشتری وستجت را خرج این سفر
کردند.
اندی ســاندرز گفت« :شرکت بیمه
سفر به من گفت اگر گیر بیفتیم آنها
میتوانند بیمه سفر ما را تمدید کنند.
اگر اتفاقی طی دو هفته اقامت ما اینجا
میافتاد قرار بود ما را پوشش بدهند.
اما اگر ممنوعیت سفر پیش میآمد
امــکان تمدید بیمه پزشــکی وجود
نداشت».
آنها از هشــت صبح شروع به زنگ
زدن به وســتجت کردند و باالخره
ساعت  ۷:۳۰شب بود که تماسشان
وصل شــد اما از چیزی که شنیدند
تعجب کردند .ساندرز گفت« :با یک
مامور خدمات مشتری صحبت کردیم
که گفت تقصیر مــا بوده که با آنها
تماس نگرفتهایــم و انتخاب ما بوده
کــه پرواز نکنیــم .در بهترین حالت
میتوانند به ازای هر فرد و هر مسیر
به ما  ۱۰۰دالر جریمه پرداخت کنند.
وقتی اعتراض کردم و گفتم با توجه به
وضعیت فعلی این عمال کالهبرداری
است ،او تلفن را قطع کرد».
وستجت درباره مورد ساندرز نظری
نداد امــا در بیانیهای گفــت تعداد
بســیار زیادی تماس دریافت کرده و
از مشتریانی که «برنامه سفر ضروری
ندارند» درخواست کرد تا  ۷۲ساعت
پیش از پرواز خود تماس نگیرند.
ایرکانادا در بیانیهای گفت هر کسی
که از طریق یک واسطه سفر خود را
رزرو کرده باید با واسطه تماس بگیرد.
ایرالین همچنین گفت انتخابهای
آنالینی برای مشتریانی وجود دارند
که ســفارش خــود را آنالین ثبت
کردهاند و میخواهند آن را کنســل
کنند یا تغییر بدهندiroonia.ca .

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

ﺑﺮاى ﮔﺮﻓﺘﻦ وام ﻣﺴﮑﻦ و ﺗﺠﺎرى و ﯾﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارى دﯾﮕﺮ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﻣﺸﺎوره راﯾﮕﺎن ﭘﺮﯾﻮش وﻓﺎﯾﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ

دسترسی به پائینترین نرخ بهره از بانﮏهای مﻌتبر کانادا

ﭘﺮﯾﻮش وﻓﺎﯾﻰ

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

778-233-7939
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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گفتﮕو با وکیﻞ و مشاور حقوقی در مورد سقوط هواپیمای اوکراینی
پیﮕیری قانونی و دریافت غرامت برای بازماندگان
بــا ســﻼم جنــاب آقــای جــو فیورانتــه ( ،)Joe Fioranteاز شــما
بــرای شــرکت در ایــن مﺼاحبــه سپاســﮕﺰاریم .ﻟﻄفــا دربــاره
خودتــان و ســوابﻖ کاری و تﺨﺼــﺺ تــان بــرای مــا شــرح دهیــد.

در

ﺳــﻼم .ﻣــن یﮑــﻰ از ﺷــرﮐﺎى دفﺘــر ﺣﻘﻮﻗــﻰ »ﺳــﻰ اف ام« CFM
وﻧﮑــﻮور ﻫﺴــﺘﻢ .ایﻨﺠﺎﻧــﺐ داراى ﻋﻨــﻮان »ﻣﺸــﺎور ﻣﻠﮑــﻪ« یــﺎ »Queen’s
 «Counselﺑــﻮده و ﺣــﺪود  30ﺳــﺎل اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﻃــﻮر ﺧــﺎص در اﻣــﻮر

ﺣﻘﻮﻗــﻰ و ﻗﺎﻧﻮﻧــﻰ ﺳــﻔرﻫﺎى ﻫﻮایــﻰ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨــﻢ .ﻣــن در ﮔﺬﺷــﺘﻪ »رﺋﯿــﺲ
ﺑــرد ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧــﺎن ﺳــﻔرﻫﺎى ﻫﻮایــﻰ ﮐﺎﻧــﺎدا« یــﺎ »Former Chair of the
 «Canadian Bar Association Aviation Lawﺑــﻮدم و در ﺣــﺎل
ﺣﺎﺿــر ﻋﻀــﻮ »آﮐﺎدﻣــﻰ ﺑﯿناﻟﻤﻠﻠــﻰ وﮐﻼى دادﮔﺎه و ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧــﺎن ﻗﻀﺎیــﻰ
آﻣریــﮑﺎ« »International Academy of Trial Lawyers and the
 Litigation Counsel of Americaﻣﻰﺑﺎﺷــﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿــن ﻣــن افﺘﺨــﺎر
دارم ﻧﻤﺎیﻨــﺪه ﮐﺎﻧــﻮن وﮐﻼى ﮐﺎﻧــﺎدا در »ﺳــﺎزﻣﺎن ﺑﯿــن اﻟﻤﻠﻠــﻰ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎیــﻰ
ﻏﯿرﻧﻈﺎﻣــﻰ« )ایﮑﺎﺋــﻮ( در ﻣﻮﻧﺘــرآل ﺑﺎﺷــﻢ .ایــن ﻫﻤــﮑﺎرى ﺑــراى ﮐﻤــﮏ ﺑﻪ
دوﻟــﺖ ﮐﺎﻧــﺎدا در ﺑﺴــﺘن  2ﭘﯿﻤــﺎن ﻧﺎﻣــﻪ ﺑﯿــن اﻟﻤﻠﻠــﻰ ﻫﻮایــﻰ ﺑــﻮده اﺳــﺖ.
پــس از ســقوط هواپیمــای اوکراینــی در تهــران ،خانــواده هــای
بازمانــده ،نیازمنــد حمایــت هــای فــوری هســتند .شــما چــه
خدماتــی میتوانیــد بــه آنهــا ارائــه کنیــد؟

ﻣــﺎ ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﺑﯿﻤــﻪ ﺧﻄــﻮط ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎیــﻰ اوﮐرایــن ،در ﺣــﺎل ﮐﻤــﮏ
ﺑــﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧــﺪه ﻫــﺎ ﺑــراى ﮔرفﺘــن ﭘﯿــﺶ ﭘرداﺧــﺖ ﻏراﻣــﺖ ﻫﺴــﺘﯿﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿن
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕــﻰ ﺑــﺎ وﮐﻼى ﻣﺘﺨﺼــﺺ در اﻣــﻮر دارایــﻰ و اﻣــﻼك یــﺎ Estate
 Lawyersﺑــراى رﺳــﯿﺪﮔﻰ ﺑــﻪ اﻣــﻮر ﻣرﺑﻮﻃــﻪ ﺻــﻮرت ﮔرفﺘــﻪ اﺳــﺖ.
اﮔــر اﻋﻀــﺎى ﺧﺎﻧــﻮاده ﻫــﺎ ﺑﻠﯿــﻂ ﻫﻮاﭘﯿﻤــﺎي ﺧــﻮد را ﺑــﺎ ﮐﺎرت اﻋﺘﺒــﺎرى
) (credit cardﺧریــﺪارى ﻧﻤــﻮده اﻧــﺪ؛ ایــن اﻣــﮑﺎن وﺟــﻮد دارد ﮐــﻪ ﮐﺎرت
اﻋﺘﺒــﺎرى ﺳﯿﺎﺳــﺖ ﺑﯿﻤــﻪ فــﻮت ﺗﺼﺎدفــﻰ و ﺑﯿﻤــﻪ ﻋﻤــر را در ﺑرﮔﯿــرد .ایــن
ﺳﯿﺎﺳــﺖ ﻫــﺎ ﺑﺴــﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿــﺪه ﺑــﻮده و اﻏﻠــﺐ ﻣــﺪت زﻣــﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫــﻰ ﺑــراى
ﺷــﮑﺎیﺖ ﮐــردن دارﻧــﺪ .ﺑــراى ﻣﺜــﺎل ﺑﻌﻀــﻰ از ﮐﺎرت ﻫــﺎى اﻋﺘﺒــﺎرى ﻧﯿــﺎز
ﺑــﻪ اﻃﻼﻋﯿــﻪ ﺷــﮑﺎیﺖ در ﻃــﻰ  90روز از زﻣــﺎن ﺣﺎدﺛــﻪ ،و ﺑرﺧــﻰ دیﮕر ﺣﺘﻰ
ﻣــﺪت زﻣــﺎن ﮐﻮﺗــﺎه ﺗــرى ﺑــراى ایــن ﻣﻬــﻢ دارﻧــﺪ .در ایــن راﺑﻄــﻪ ،ﺑــراى
ـﮑﺎن ﺷــﮑﺎیﺖ ﮐــﻪ ﺷــﺎیﺪ ﺧﺎﻧــﻮاده ﻫﺎ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ،ﻣﺎ
ـن ﻫرﮔﻮﻧــﻪ اﻣـ ِ
ﺗﻀﻤﯿـ ِ
ﻣﺸــﺎوره ﺣﻘﻮﻗــﻰ اراﺋــﻪ ﻣــﻰ ﮐﻨﯿــﻢ.
اﮔــر ﺧﺎﻧــﻮاده ﻫــﺎى ﺑﺎزﻣﺎﻧــﺪﮔﺎن ﻫﻨــﻮز در ﺟریــﺎن ﻧﯿﺴــﺘﻨﺪ ،دوﻟــﺖ ﮐﺎﻧــﺎدا در
ﺣــﺎل اراﺋــﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗــﻰ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺧﺎﻧــﻮاده ﻫــﺎ ﻣــﻰ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ از آن اﺳــﺘﻔﺎده
ﻧﻤﺎیﻨــﺪ .درﺑــﺎره ایــن ﮐﻤــﮏ ﺧــﺎص و ﻣﻬــﻢ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿــﺪ از ﻃریــﻖ ﻟﯿﻨــﮏ زیر و
ایــن وب ﺳــﺎیﺖ اﻃﻼﻋــﺖ ﺑﯿﺸــﺘرى ﺑﺪﺳــﺖ آوریــﺪ.
www.international.gc.ca/world-monde/issues_devel-/

opment-enjeux_developpement/response_conﬂict-reponse_conﬂits/crisis-crises/ﬂight-vol-ps752.aspx?lang=eng

در موارد مشابه و در گﺬشته شما چه نتایجی گرفته اید؟

در ﮐﺎﻧــﺎدا و ﻫﻤﭽﻨﯿــن ﺳــﺎیر ﮐﺸــﻮرﻫﺎى ﺟﻬــﺎن ،ﻣــﺎ ﻣــﻮارد ﺣﻘﻮﻗــﻰ در اﻣــﻮر
ﺳــﻔرﻫﺎى ﻫﻮایــﻰ ﻣﺘﻌــﺪدى را ﺑــﻪ دﺳــﺖ ﮔرفﺘﯿــﻢ .از ﺟﻤﻠــﻪ در ﻣﻮرد ﺳــﻘﻮط
ﻫﻮاﭘﯿﻤــﺎى ﻣﺎﻟﺰیﺎیــﻰ  Malaysian Airlines Flight 17ﮐــﻪ در اوﮐرایــن
ﺳــﻘﻮط ﮐــرد ،یــﮏ ﺗﺼــﺎدف ﻫﻮایــﻰ ﺑﯿــن ﭘــرواز ﻫﻮاﭘﯿﻤــﺎى ﺑــﺎرى  DHLو
ﻫﻮایﭙﻤــﺎى ﻣﺴــﺎفرﺑرى روﺳــﯿﻪ ﺑــر فــراز دریﺎﭼــﻪ ﮐﻨﺴــﺘﺎﻧﺲ Constance
در آﻟﻤــﺎن ،ﺳــﻘﻮط ﻫﻮاﭘﯿﻤــﺎى ایــر فراﻧــﺲ  Air France Flight 358در
ﺗﻮرﻧﺘــﻮ و ﺳــﻘﻮط ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘــر  Sikorsky s-92در ﺳــﻮاﺣﻞ ﻧﯿﻮفﺎﻧﻠﻨــﺪ ﮐﺎﻧﺎدا.

آیــا مراجﻌــه بــه شــما میتوانــد بــه افﺰایــش وجــوه دریافتــی بــرای
بازمانــدگان منجر شــود؟

اﮔــر ﻣــﺎ وﮐﺎﻟــﺖ ﺧﺎﻧــﻮاده ﻫــﺎى ﺑﺎزﻣﺎﻧــﺪه را ﺑــﻪ ﻋﻬــﺪه ﺑﮕﯿریــﻢ ،ﻟﺰوﻣــ ًﺎ
ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿــﻢ افﺰایــﺶ وﺟــﻮد دریﺎفﺘــﻰ را ﺗﻀﻤﯿــن ﮐﻨﯿــﻢ .اﻣــﺎ ﻣــﺎ ﻣﺸــﺎوره
رایــﮕﺎن ﺑــﻪ ﻫﻤــﻪ ﺧﺎﻧــﻮاده ﻫــﺎى ﺑﺎزﻣﺎﻧــﺪﮔﺎن ﭘــرواز  UIA 752ﮐــﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ
درﺑــﺎره ﺣﻘــﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧــﻰ ﺧــﻮد و ﭼﮕﻮﻧﮕــﻰ ﻣﻮاﺟﻬــﻪ ﺑــﺎ ﻣــﻮارد ﭘﯿﭽﯿــﺪه ایــن
ﭼﻨﯿــن در ﺳــﻔرﻫﺎى ﻫﻮایــﻰ ﺑﺪاﻧﻨــﺪ ،اراﺋــﻪ ﻣــﻰ ﮐﻨﯿــﻢ.

شــما بــا چــه دفاتــر حقوقــی دیﮕــری همــکاری داریــد و در چــه
اســتانهایی از کانــادا خدمــات حقوقــی بــه ایــن خانــواده هــا ارائــه
میکنید ؟

ﻣــﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿــﻢ در ﻫــر اﺳــﺘﺎﻧﻰ از ﮐﺎﻧــﺎدا ،ﺧﺪﻣــﺎت ﺣﻘﻮﻗــﻰ ﺗﺨﺼﺼــﻰ در اﻣــﻮر
ﺳــﻔرﻫﺎى ﻫﻮایــﻰ اراﺋــﻪ ﮐﻨﯿــﻢ .در ﺣــﺎل ﺣﺎﺿــر ﺑــﺎ دفﺘــر ﺣﻘﻮﻗــﻰ Howie
 Sacks & Henryدر ﺗﻮرﻧﺘــﻮ ،ﺑــراى ﻧﻤﺎیﻨﺪﮔــﻰ ﺧﺎﻧــﻮاده ﻫﺎیــﻰ ﮐــﻪ در
اﺳــﺘﺎن آﻧﺘﺎریــﻮ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ،ﻫﻤــﮑﺎرى داریــﻢ.

ایــن رونــد چقــدر طــول خواهــد کشــید؟ هﺰینــه هــای مشــﺨﺺ و
پنهــان ایــن کار بــرای خانــواده هــای بازمانــدگان چقــدر خواهــد
بــود؟

ﭘروﻧــﺪه ﻫــﺎى ﺳــﻔرﻫﺎى ﻫﻮایــﻰ ﻣــﻰ ﺗﻮاﻧــﺪ ﺧﯿﻠــﻰ ﭘﯿﭽﯿــﺪه ﺑﺎﺷــﻨﺪ و ﺳــﺎﻟﻬﺎ
ﻃــﻮل ﺑﮑﺸــﺪ ﺗــﺎ ﺑــﻪ ﻧﺘﯿﺠــﻪ ﺑرﺳــﻨﺪ .ﺑــر اﺳــﺎس ﺗﺠرﺑــﻪ ﻫــﺎى ﮔﺬﺷــﺘﻪ،

ﻣــﺎ ﭘﯿــﺶ ﺑﯿﻨــﻰ ﻣﯿﮑﻨﯿــﻢ ﺷــﮑﺎیﺖ از ایرﻻیــن ﺑﯿــن یــﮏ ﺗــﺎ ﺳــﻪ ﺳــﺎل
ﻃــﻮل ﺑﮑﺸــﺪ .در ﺣﺎﻟﯿﮑــﻪ ﺷــﮑﺎیﺖ ﻫــﺎ ﺑــر ﻋﻠﯿــﻪ دوﻟﺖ ایــران ،ﺑﯿﺸــﺘر ﻃﻮل
ﺧﻮاﻫــﺪ ﮐﺸــﯿﺪ .ایــن ﭘروﻧــﺪه ﻫــﺎ ﺑــر اﺳــﺎس »ﭘرداﺧــﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﻫﺰیﻨــﻪ« یﺎ
 Contingency feeرﺳــﯿﺪﮔﻰ ﻣﯿﺸــﻮﻧﺪ ،ﺑــﻪ ایــن ﻣﻌﻨــﻰ ﮐــﻪ اﮔــر ﭘروﻧــﺪه
ﺑرﻧــﺪه ﻧﺸــﻮد ،ﻣــﻮﮐﻞ ﻫﯿــﭻ ﻫﺰیﻨــﻪ اى ﺑــﻪ دفﺘــر وﮐﺎﻟــﺖ ﭘرداﺧــﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨــﺪ.
چه وجوه و یا غرامت هایی را میتوان درخواست کرد؟

در اﺳــﺘﺎن ﺑریﺘﯿــﺶ ﮐﻠﻤﺒﯿــﺎى ﮐﺎﻧــﺎدا ،ﻫﻤﺴــر ،ﭘــﺪر یــﺎ ﻣــﺎدر و یــﺎ فرزﻧــﺪ
ﻣﺴــﺎفر از دﺳــﺖ رفﺘــﻪ ،ﻣﻤﮑــن اﺳــﺖ »ﻏراﻣــﺖ« compensation
یــﺎ ﻣﻌــﺎدل ﺣﻘﻮﻗــﻰ آن »ﺧﺴــﺎرت«  damagesﺑــراى از دﺳــﺖ دادن
ﺣﺎﻣــﻰ ﻣﺎﻟــﻰ ﺧﺎﻧــﻮاده ،یــﺎ از دﺳــﺖ دادن ﺧﺪﻣــﺎت ﺑــﺎ ارزش آﻧﻬــﺎ ،ﻫﺰیﻨــﻪ
ﻫــﺎى ﺧــﺎك ﺳــﭙﺎرى ،از دﺳــﺖ دادن راﻫﻨﻤــﺎ ،ﻣراﻗﺒــﺖ ﮐﻨﻨــﺪه یــﺎ ﻫﻤــﺪم،
درﺧﻮاﺳــﺖ ﮐﻨﻨــﺪ .اﻟﺒﺘــﻪ ﻃﺒــﻖ ﻗﻮاﻧﯿــن ﺣﻘﻮﻗــﻰ اﺳــﺘﺎن ﺑریﺘﯿــﺶ ﮐﻠﻤﺒﯿــﺎ،
درﺧﻮاﺳــﺖ ﻏراﻣــﺖ ﺑــراى ﻫﺰیﻨــﻪ ﻫــﺎى ﺟﻠﺴــﺎت ﺳــﻮﮔﻮارى ،ﻣــﻮرد ﺗﺎیﯿــﺪ
ﻧﯿﺴــﺖ و ﭘﻮﺷــﺶ داده ﻧﻤﯿﺸــﻮد.
آیــا بازمانــدگان در ایــن مقﻄــع زمانــی میتواننــد کمکــی دریافــت
کننــد؟

ﺑﻠــﻪ ،ﻣــﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿــﻢ ﻫــر ﮐﻤــﮏ ﺣﻘﻮﻗــﻰ ﮐــﻪ ایــن ﺧﺎﻧــﻮاده ﻫــﺎ ﻧﯿــﺎز دارﻧــﺪ،
ﺑــﻪ آﻧﻬــﺎ اراﺋــﻪ ﮐﻨﯿــﻢ.

طبــﻖ مﻌاهــدات و پیمــان نامــه هــای بیــن اﻟمللــی چــه کمﮏهایی
بــرای ایــن خانــواده ها در دســترس اســت؟

ﺧﺎﻧــﻮاده ﻫــﺎ اﺣﺘﻤــﺎل ﺷــﮑﺎیﺖ ﺑــراى درﺧﻮاﺳــﺖ ﻏراﻣــﺖ ،ﻋﻠﯿــﻪ ﺷــرﮐﺖ
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎیــﻰ اوﮐرایــن را ﺑــر اﺳــﺎس ﻣﻌﺎﻫــﺪه ﻣﻮﻧﺘــرال Montreal
 Conventionﮐــﻪ یــﮏ ﭘﯿﻤــﺎن ﺑﯿــن اﻟﻤﻠﻠــﻰ اﺳــﺖ را دارﻧــﺪ؛ ایــن ﭘﯿﻤــﺎن
ﺷــﺎﻣﻞ ﻫﻤــﻪ ﻣﺴــﺎفران ﭘروازﻫــﺎى ﺑﯿــن اﻟﻤﻠﻠــﻰ ﻣــﻰ ﺑﺎﺷــﺪ  .ایــن ﺷــﮑﺎیﺖ
ﻣﯿﺘﻮاﻧــﺪ در دادﮔﺎﻫﻬــﺎى ﮐﺎﻧــﺎدا اراﺋــﻪ ﺷــﻮد ﻣﺸــروط ﺑــر ایﻨﮑــﻪ ﻣﺴــﺎفر ﺑﻠﯿﻂ
دوﻃرفــﻪ رفــﺖ و ﺑرﮔﺸــﺖ از ﮐﺎﻧــﺎدا ﺑــﻪ ایــران و ﺳــﭙﺲ از ایــران ﺑــﻪ ﮐﺎﻧــﺎدا
داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿــن ایــن اﺣﺘﻤــﺎل وﺟــﻮد دارد ﮐــﻪ ﺧﺎﻧــﻮاده ﻫــﺎى ﮐﺎﻧﺎدایــﻰ ﺗﻤﺎیــﻞ
ﺑــﻪ اراﺋــﻪ دادﺧﻮاﺳــﺖ ﻋﻠﯿــﻪ دوﻟــﺖ ایــران داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ .دو ﻣﺴــﯿر ﺑــراى
ایــن دادﺧﻮاﺳــﺖ وﺟــﻮد دارد ﮐــﻪ ﻣﯿﺘــﻮان اﻧﺘﺨــﺎب ﮐــرد .یﮑــﻰ ﻣﺴــﯿر دوﻟﺖ
در ﺑراﺑــر دوﻟــﺖ یــﺎ  state to stateاﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺑــﻪ دﻟﯿــﻞ ﻧﻘــﺾ ﻗﻮاﻧﯿــن
ﺑﯿــن اﻟﻤﻠﻠــﻰ ﻣــﻰ ﺑﺎﺷــﺪ و ﻗﺎﺑــﻞ ﻃــرح در دیــﻮان ﺑﯿــن اﻟﻤﻠﻠــﻰ دادﮔﺴــﺘرى،
ﺗﻮﺳــﻂ دوﻟــﺖ ﮐﺎﻧــﺎدا را دارد .ایــن ﻧــﻮع دادﺧﻮاﺳــﺖ ﻏراﻣــﺖ ﺑــراى ﺧﺎﻧــﻮاده
ﻫــﺎ ،ﺑﺼــﻮرت دادﺧﻮاﺳــﺖ دوﻟــﺖ در ﺑراﺑــر دوﻟــﺖ یــﺎ State to Stateدر ﻣــﻮارد
ﻣﺸــﺎﺑﻬﻰ ،ﺳــﺎﺑﻘﻪ ﻗﺒﻠــﻰ ﻫــﻢ دارد .در ﺳــﺎل  ۱980ایــران ﺑــراى ﺑﺎزﻣﺎﻧــﺪﮔﺎن
ﭘــرواز ﻫﻮاﭘﯿﻤــﺎى ایــران ایــر ﮐــﻪ ﺗﻮﺳــﻂ ﻧــﺎو ویﻨﺴــﻨﺲ ﻣﻨﻔﺠــر ﺷــﺪ از
دوﻟــﺖ آﻣریــﮑﺎ در دیــﻮان ﮐﯿﻔــرى ﺑﯿــن اﻟﻤﻠﻠــﻰ درﺧﻮاﺳــﺖ ﻏراﻣــﺖ ﮐــرد.
ایــن ﭘروﻧــﺪه ﺑــﺎ ﺗﻮافــﻖ ﻃرفﯿــن ﺑــﻪ ﺳــراﻧﺠﺎم رﺳــﯿﺪ.
ﻣﺴــﯿر دوم ،ﮐــﻪ ﭘﯿﭽﯿــﺪه ﺗــر اﺳــﺖ ،اراﺋــﻪ دادﺧﻮاﺳــﺖ ﻋﻠﯿــﻪ دوﻟــﺖ ایــران،
در دادﮔﺎﻫﻬــﺎى ﮐﺎﻧــﺎدا از ﻃــرف ﺧﺎﻧــﻮاده ﻫﺎیــﻰ اﺳــﺖ ﮐــﻪ آﺳــﯿﺐ دیــﺪه اﻧﺪ.
ایــن روش ،یــﮏ ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﺣﻘﻮﻗــﻰ ﺑﺴــﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳــﺖ و ﺷــﺎﻣﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﻣرﺗﺒــﻂ ﺑــﺎ ﻗﻮاﻧﯿــن ﺟﻨﺎیــﻰ ،ﻣﺼﻮﻧﯿــﺖ ﻗﻀﺎیﻰ دوﻟــﺖ ﻫــﺎ ،و ﺳــﺎیر ﻣﻌﺎﻫﺪات
ﺑﯿــن اﻟﻤﻠﻠــﻰ ﺧﻮاﻫــﺪ ﺑــﻮد .ایــن ﻣﺴــﯿر داراى دو اﺷــﮑﺎل اﺳــﺖ .اول ایــن ﮐﻪ
ﻣﻤﮑــن اﺳــﺖ اﻋﻀــﺎى ﺧﺎﻧــﻮاده ﻫــﺎ را در ایــران ﺑــﻪ دﻟﯿــﻞ ادﻋﺎى ﺗروریﺴــﻢ
ﻋﻠﯿــﻪ دوﻟــﺖ ایــران در ﺧﻄــر اﻧﺘﻘــﺎم ﺟﻮیــﻰ اﻧــﺪازد .دوﻣﯿــن اﺷــﮑﺎل ایــن
اﺳــﺖ ﮐــﻪ ایــران در ﮐﺎﻧــﺎدا دارایــﻰ زیــﺎدى ﻧــﺪارد ﮐــﻪ ﺑﺘــﻮان از آﻧﻬــﺎ ﺑــﻪ
ﻋﻨــﻮان ﻏراﻣــﺖ اﺳــﺘﻔﺎده ﮐرد.

کــدام کشــورها ایــن غرامــت هــا را بــه بازمانــدگان خواهنــد
پرداخــت؟

در ﺳﺌﻮاﻻت ﻗﺒﻞ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﺪ.

آیــا دادگاهــی هســت کــه بــه امــور ایــن خانــواده هــا و ســایرین
رســیدگی کنــد؟

دادﺧﻮاﺳــﺖ ﺑــراى دریﺎفــﺖ ﻏراﻣــﺖ از ﺷــرﮐﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎیــﻰ اوﮐرایــن ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
در دادﮔﺎه ﻫﻤــﺎن ﺷــﻬرى اراﺋــﻪ ﺷــﻮد ﮐــﻪ در آن زﻧﺪﮔــﻰ ﻣﯿﮑﻨﻨــﺪ.

آیــا شــما افــرادی در دفتــر حقوقــی خــود داریــد کــه بــه زبــان
فارســی صﺤبــت کننــد؟ ایــن خانــواده هــا چﻄــور میتواننــد بــه
شــما مراجﻌــه کننــد؟

ﺑﻠــﻪ .ﻣــﺎ در  CFMدﺳــﺘﯿﺎر ﺣﻘﻮﻗــﻰ فﺎرﺳــﻰ زﺑﺎﻧــﻰ داریــﻢ ﮐــﻪ داراى ﻣﺪرك
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﻰ ارﺷــﺪ ﺣﻘــﻮق از ایــران ﻣــﻰ ﺑﺎﺷــﺪ .ﻫﻤــﮕﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨــﺪ ﺑــﺎ ﻣــن ﺑﺎ
ﺷــﻤﺎره ﺗﻠﻔــن  604-377-8۱82یــﺎ ﺑــﺎ ﺧﺎﻧــﻢ ﺑﻬــﺎره ﻣﻌﺘﻤﺪیــﺎن ﺑﺎ ﺷــﻤﺎره
ﺗﻠﻔــن  604-33۱-9526ﺗﻤــﺎس ﺑﮕﯿرﻧﺪ.

آقــای  Joe Fioranteاز شــما بــرای شــرکت در ایــن گفتﮕــو
سپاســﮕﺰاریم .ممنــون از وقــت شــما.

Interview with Mr. Joe Fiorante
Vancouver based law ﬁrm of Camp Fiorante Matthews
Mogerman LLP
1. Mr. Joe Fiorante, Thank you for participating in this interview. Please tell us about yourself and the
area that you are experienced in.
I am a partner with CFM Lawyers in Vancouver. I am a Queen’s Counsel and have been practicing
aviation law for 30 years. I am the former Chair of the Canadian Bar Association Aviation Law
section, and am currently a fellow of the International Academy of Trial Lawyers and the Litigation
Counsel of America. I had the privilege of being the Canadian Bar Association’s delegate to the International Civil Aviation Organization in Montreal to assist the government of Canada in negotiating
two international treaties dealing with civil aviation.
2. After airplane crash in Tehran, affected families are in need of immediate assistance. In which area
?you can help them
We have been assisting our clients with obtaining advances from the insurers of Ukrainian Airlines.
We have also arranged for estate lawyers to handle estate matters.
If family members purchased their airline ticket on a credit card, it is possible the card included an
accidental death/life insurance policy. These policies are complex and often have short periods in
which to make a claim. For instance some credit card companies require notification of a claim within
90 days of the date of the accident, and some of them have even a shorter timeline for this. In order
to protect any possible claim which families may have, we offer legal advise.
If families are not already aware, the Government of Canada is offering assistance which families can
benefit from without consulting lawyers. Information about this assistance is available here: https://
www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/response_conﬂict-reponse_conﬂits/crisis-crises/ﬂight-vol-ps752.aspx?lang=eng
?3. What are your previous credentials in related cases
We have handled aviation cases all across Canada and internationally. Some of our past cases
include the downing of Malaysian Airlines Flight 17 over Ukraine, a mid air collision involving a DHL
cargo jet and a Russian airliner over Lake Constance Germany, the crash of Air France Flight 358 at
Toronto and the crash of a Sikorsky s-92 helicopter off the coast of Newfoundland.
?Does working with you increase the chances of getting more compensations
We cannot guarantee that families will get more compensation if we represent them. We provide free
consultations to any family affected by the crash of UIA 752 who would like to learn more about their
legal rights and our approach to complex aviation cases.
4. Which other firms are you working with, and in which provinces you can assist families.
We are able to assist and represent families in any province in Canada. We are currently working with
the Toronto firm of Howie Sacks & Henry to represent families in Ontario.
5. How long does this process take? What are obvious and hidden expenses to families along their
?filing
Aviation cases can be very complex and can take years to resolve. Based on past experience, we
expect it will take anywhere from 1 to 3 years to resolve the claims against the airline. The claims
against the state of Iran will take longer. These cases are handled on a contingency fee basis so
there are no legal fees payable if the case is not successful.
?6.What costs can be claimed
In British Columbia, the spouse, parent or child of the passenger may claim compensation (in legal
terms “damages”) for loss of financial support, loss of valuable services, funeral expenses and loss of
care, guidance and companionship. British Columbia law does not permit recovery of compensation
for grief or bereavement.
?7. Can victim’s family get help within this period
Yes, we can assist families with any legal needs they have.
?8. What type of help would be available through international treaties or countries to families
Family members likely have a claim for compensation against the airline under the Montreal Convention, the international convention which applies to international passenger ﬂights. This claim can
brought in the courts of Canada if the passenger was traveling on a round trip ticket from Canada to
Iran, back to Canada.
It is also possible that Canadian families may have claims against the State of Iran. There are two
possible avenues for this. The first is a “state to state” claim by the Government of Canada in the
International Court of Justice based on violation of international law. There is precedent for bringing
a “state to state” claim for compensation for family members in similar cases. In the 1980’s, Iran
brought a claim for compensation in the ICJ against the United States as a result of the downing in of
an Iran Air ﬂight by the USS Vincennes. The case was resolved by way of settlement.
A second, more complex, avenue could be to proceed with a claim by family members for civil damages against the State of Iran in the courts of Canada.
This is a highly complex legal issue which
involves issues of criminal law, sovereign immunity, and other international conventions. This option
has two main disadvantages. First, it puts family members in Iran at risk of reprisals for making public
claims of terrorism against the Iranian state. Second, it is highly unlikely the state of Iran has assets
in Canada which could be used to satisfy any judgment.
?9. Which countries will pay for these compensations
See answer above. Claims for compensation can be brought by the government of Canada against
the state of Iran in the International Court of Justice.
10. Will there be any sort of court to judge between families and others? If yes, then who will represent
?who
The claims for compensation against UIA can be brought in the court where the family is resident.
?11. Do you have people who speak Farsi? How do people can reach out to you
Yes, we have a Farsi speaking legal assistant who has a master’s degree in Iranian law at CFM.
People can contact me at 604-377-8182 or Bahar Motamedian at 604-331- 9526 .
Mr. Joe Fiorante, Thank you for your time and for answering these questions.
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Gardening & Landscaping

ebrahimi

مﺤوطه سازی و باغبانی

accounting services ltd.

ﺷرﮐﺖ ﺣﺴاﺑﺪاری
و ﻣاﻟﯿاﺗی اﺑراهﯿﻤی

مشاوره ،طراحی ،اجرا ،نﮕهداری

نوروز را با ما شروع کنيد

GREAT SPACES LANDSCAPING Ltd.
ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  25ﺳﺎل ﺗﺠرﺑﻪ
و ﺑﻬره ﻣﻨﺪى از ﻣﺠربﺗرین ﻣﺠریﺎن و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن فﻀﺎى ﺳﺒﺰ و آرﺷﯿﺘﮑﺖ

GREAT SPACES LANDSCAPIN

اراﺋﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺪﻣات ﺣﺴاﺑﺪاری و ﻣاﻟﯿاﺗی
ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻورتﺣﺴابهای ﻣاﻟی )ﺗرازﻧاﻣﻪ ،سود و زﯾان(
ﻣﺸاوره و ﺑرﻧاﻣﻪرﯾﺰی ﺑرای ﮐﺴﺐ و ﮐار

دیﻮارﮐﺸﻰ ،ﺳﺎﺧﺖ ﺑرﮐﻪ و آبﻧﻤﺎ،
مﺤوطهسازی :ﮐﻒﺳﺎزى ،فﻨﺲ ﮐﺸﻰ،
GARDENING
& LANDSCA
آﻻﭼﯿﻖ ،دك ،ﭘﺎور واﺷر و ﺗﻤﯿﺰ ﮐردن ﮔﺎﺗرﻫﺎ

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

) محوطه سازی و باغبانﯽ (

باغبانی :اﺻﻼح فﻀﺎى ﺳﺒﺰ ﻣﻮﺟﻮد ،ﻫرس ،ﭘﯿﻮﻧﺪ ،ﮐﻮددﻫﻰ،
ﮐﺎﺷﺖ درﺧﺖ ،ﮔﻞ ،ﭼﻤن ،ﻧﮕﻬﺪارى دورهاى فﻀﺎى ﺳﺒﺰ

مشاوره  ،طراحﯽ  ،اجرا  ،نگهداری

ی سبز و آرشيتکت
کارشناسان فضا
تجربه و بهره مندی از مجربترين مجريان و
Office:
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

ﻼح فضای سبزموجود  ،هرس  ،پيوند  ،کوددهﯽ  ،درخت  ،گل ،
ساعتچی (و ساعتچی
جواهری
چمن  ،نگهداری دوره ای فضای سبز

O:778-85

1105 Robson Street, Vancouver
C: 604-724-9645
Tel: 604.685.5625

E: greatspaceslandscaping@gmail.c

مشاورین متﺨﺼﺺ و باتجربه در کلیه امور بیمه
بیمه اتومبیﻞ ،ساختمانهای مسکونی و تجاری،
مسﺌوﻟیت و تجاری ،بیمه مسافرت،

بیمه ساختمانهای در حال ساخت برای ماﻟکین و سازندگان

ﻟیﻼ پرویﺰیان
M. Eng, CAIB, CSE

رﺿا مﺼبریان
)(More than 25 years experience

Insurance Advisor

Senior Insurance Advisor

778-835-5228

604-329-3329

laila@insurebc.ca

reza@insurebc.ca

InsureBC has more than 80 ofﬁces in BC, therefore we have access
to special markets and products to protect you and your assets

برای کسﺐ اطﻼعات بیشتر و مشاوره با ما تماس بﮕیرید

#738-2601 Westview Drive,
North Vancouver
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جوادسلیمانی:
کار حکومت به بازداشت
و آزار جنسی خانواد ه قربانیان
پرواز  ۷۵۲رسیده است
«جواد سلیمانی» ،همسر «الناز نبیی» ،یکی از مسافران پرواز ۷۵۲
تهران-کییف است .وی در گفتگویی اسکایپی با ایرانوایر ،از آنچه
پس از این «جنایت» ،بر خانوادههای مســافران این هواپیما گذشت
میگوید .خانم نبیی ۲۹ ،ساله ،که برای تعطیالت به ایران برگشته بود،
دانشجوی دکتری مدیریت در آلبرتای کانادا بود و در حال بازگشت به
کانادا بود.
«جواد ســلیمانی» ،همســر «الناز
نبیی» ،یکی از مســافران پرواز ۷۵۲
تهران-کییــف اســت کــه بامداد
چهارشنبه ۱۸دی ،۱۳۹۸اندکی پس
از برخاســتن از فرودگاه ،در آسمان
تهران هــدف دو موشــک زمین به
هوای سپاه پاســداران قرار گرفت و
سرنگون شــد .خانم نبیی ۲۹ ،ساله،
که برای تعطیالت به ایران برگشــته
بود ،دانشــجوی دکتری مدیریت در
آلبرتای کانادا بود و در حال بازگشت
بــه کانادا بــود .آقای ســلیمانی در
گفتگویی اسکایپی با ایرانوایر ،از آنچه
پس از این «جنایت» ،بر خانوادههای
مسافران این هواپیما گذشت میگوید.
به گفته آقای سلیمانی ،یکی از اعضای
کابینه به او گفته «حســن روحانی»
همــان روز چهارشــنبه  ۱۸دی از
ســاقط کردن هواپیما به دست سپاه
مطلع شده است و دروغ میگوید که
تا عصر جمعه  ۲۰دی از آن اطالعی
نداشته است .آقای سلیمانی همچنین
میگوید علیرغم اینکه عزیزان آنها
قربانی شــدهاند و به دست نیروهای
حکومتی به قتل رسیدهاند ،فشارهای
حکومت بر آنها ادامه داشته است و
در مواردی موجب بازداشت ،شکنجه
و حتی آزار جنسی بستگان قربانیان
پــرواز  ۷۵۲شــده اســت .در ادامه،
خالصهای از این گفتگو را میتوانید
بخوانید.
جواد ســلیمانی که اکنون ســاکن
ادمونتون کانادا است ضمن اشاره به
اینکه هیچکدام از رسانههای داخل
ایران حاضر نشدهاند صدا و سخنان او
را بازتاب دهند از سفرش به ایران برای
شناسایی پیکرها و شرکت در مراسم
ختم همســرش میگوید ،از اینکه
درنهایت به دلیــل بازگرداندن پرواز
لوفتهانــزا از فرانکفورت به تهران از
میانه راه ،او و تعدادی دیگر از اعضای
خانواده جانباختههای پرواز اوکراینی
 ،۷۵۲خیلی دیر به ایران رسیدهاند.
به گفتــه آقای ســلیمانی او بامداد
شنبه و همزمان با اعالم رسمی خبر
ســاقط کردن هواپیما با موشکهای
سپاه ،به تهران رســیده است« :من
که رسیدم ،سپاه به اینکه هواپیما را
زده است اعتراف کرد .البته قبال کانادا
و کشــورهای دیگــری در این مورد
اطالعرسانی کرده بودند و آنها چاره
دیگری نداشتند .سپاه و بنیاد شهید
و امامجمعه شــهر از همان روزی که
سپاه مسئولیت ساقط کردن هواپیما
را پذیرفــت ،برنامهریزی کرده بودند
و به منزل پدر و مادر الناز در زنجان
مراجعه کرده بودند .ما راضی به این
مراجعــات نبودیم اما بــرای اینکه
تنشــی پیش نیاید و آنهــا پیکر را
تحویل دهند برخوردی نکردیم».
همســر خانــم نبیی میگویــد روز
دوشــنبه  ۲۲دی ،پیکر ایشــان را
تحویــل او دادهانــد و او پیکــر را به
زنجان منتقل کرده اســت .به گفته

آقای ســلیمانی ،در دادسرای جنایی
تهران ،قاضی شــهریاری به او گفته
است جنازه شناســایی شده است و
حلقه و یک ســری وسایل همسرش
الناز در پزشکی قانونی موجود است
و او میتوانــد آنها را به همراه پیکر
همسرش تحویل بگیرد« :در پزشکی
قانونی به من گفتند آنها هیچچیزی
از همسرم ندارند .گفتند نه حلقهای
اینجاســت و نه هیچ وسیله دیگری.
من شــرط کرده بودم پیکر را برای
شناســایی کردن ببینم ،وقتی پیکر
همســرم را دیدم ،ســوخته بود اما
دســتها از مچ به پایین ســالم بود؛
یعنی در پزشــک قانونی کهریزک،
یک کســی آن حلقه را برداشته بود.
این برای همه خانوادهها اتفاق افتاده
بود .چمدان یا کیــف را تحویل داده
بودنــد امــا جواهرات ،پول و ســایر
وسایل قیمتی داخل آن که خانوادهها
میدانستند همراه عزیزانشان بوده ،گم
شده بود».
جواد ســلیمانی اضافــه میکند که
نکته عجیبتر این اســت که وسایل
ارزشمند داخل چمدانهای  ۸۴نفر
از مسافرهای پرواز هم که در هواپیما
بار زده نشــده بود ،گم شــده است:
«به دلیل آنچه ســنگینی هواپیما به
خاطر بنزین زیاد عنوان شده بود ،این
چمدانها را از هواپیما خارج کرده و
قرار بوده با هواپیمای دیگری ارسال
شــود؛ اما لپتاپ و وسایل ارزشمند
آن چمدانها هم گم شده بود که این
خبر از وقیح بودن و بیکفایت بودن
این مجموعه است که حتی به وسایل
قیمتی این عزیزان هم رحم نکردهاند.
این در مــورد خانوادههای متعددی
اتفاق افتاده است».
جواد سلیمانی میگوید پس از انتقال
پیکر به زنجان ،اولویت آنها تحویل
پیکر و خاکســپاری همسرش بوده
اســت و دنبال تنش نبودهاند« :بنیاد
شــهید تالش داشت شیوه خود را به
مراسم تحمیل کند و اصرار داشتند
پیکر الناز را در قطعه شهدا به خاک
بسپارند و حتی با تعدادی از بستگان
الناز جلسه گذاشــته بودند و تهدید
کرده بودند که این یک دستور است.
البته ما مقاومت کردیم و الناز در قطعه
خانوادگی به خاک سپرده شد».
جواد سلیمانی میگوید او برای همه
کســانی که برای وطن و در جریان
جنگ «شهید» شدهاند احترام قائل
اســت اما مقاومت آنها برای اینکه
همسرش در قطعه شــهدا به خاک
ســپرده نشــود به این خاطــر بوده
است که همســرش و همه آن ۱۷۵
سرنشــین دیگر هواپیمــا به جنگ
نرفته بودند« :آنها به قتل رسیدند.
آدمهایی که برای ادامه تحصیل ،کار و
یا برگشتن پیش خانوادههایشان سوار
یک هواپیما شده بودند و همه به قتل
رسیدند .آنها میخواستند با شهید
نامیدن عزیزان ما ،از آنها بهرهبرداری
کنند و همهچیز را مصادره کنند و ما

مقاومت کردیم و اجــازه ندادیم این
اتفاق بیفتد».
آقای ســلیمانی میگوید در مراسم
ترحیم ،فرمانــده ســپاه و نماینده
خامنهای در ســپاه زنجــان جلوی
مســجد بهعنوان صاحبعزا ایستاده
بودند و او دیگر نتوانســته است این
را تحمل کند« :من این را نتوانســتم
تحمل کنــم و خواســتم بروند در
مسجد بنشــینند ،اول نرفتند و بعد
یک درگیری لفظی پیش آمد و آنها
را ناچار کردم بروند بنشــینند .گفتم
یزید هم در مراســم عــزاداری امام
حسین شــرکت کرده است ،اما شما
کارهایی کردهاید که حتی یزید نکرده
اســت .من این صحبت را روز مراسم
ترحیم با امامجمعه زنجان داشــتم.
حکومت میداند ما ،خانواده الناز ،هیچ
دلبستگی به آنها نداریم .آنها فشار
زیادی هم آوردند که او را تحتعنوان
شهید ثبت کنیم که ما تسلیم نشدیم.
البته فشارها هنوز ادامه دارد».
آقای سلیمانی میگوید صبح شنبه
 ۲۷دی ،درحالیکه او عازم سر خاک
همسرش و سپس رفتن به تهران بوده
است ،تماسی از اداره اطالعات زنجان
میگیرد« :گفتند با امامجمعه چنین
صحبتی داشتهاید و یک پستهایی
هم در اینســتاگرام نوشتهای و باید
توضیح بدهی .من گفتم زنجان نیستم
و ســپس عازم تهران شدم .در مسیر
هم خبر دادند کــه جاهای مختلف
در زنجان دنبالم رفتند .در تهران هم
منزل پدرم نرفتم و جایی دیگر پیش
یک دوســتی ماندم و یکشنبه ۲۸ام
ناچار شدم ایران را ترک کنم و عمال
نتوانســتم در مراسم تهران و کرمان
که برای روزهای بعدازآن برنامهریزی
شده بود ،شرکت کنم».
همسر جانباخته الناز نبیی میگوید
فشارها بر خانوادهها ،از جمله خانواده
او ادامه دارد امــا او نمیتواند درباره
همــه آنچه ُرخ داده اســت صحبت
کند تا وقتی زمانش برســد« :نکته
مهمتر این اســت که ما خانوادههای
جانباختگان پــرواز  ،۷۵۲حکومت
ایران را مســئول آنچه اتفاق افتاده،
میدانیم .ما بین بخشهای مختلف
حکومت تفاوتی قائل نیستیم .جواد
ظریف و حسن روحانی ادعا میکنند
روز جمعه از شلیک موشک به هواپیما
مطلع شدهاند که این کامال کذب است
چون یکی از اعضــای کابینه دولت
ایران بهصراحت به من گفت حســن
روحانی ظرف  ۲۴ســاعت از ساقط
کردن هواپیما به او گفته است که ما
میدانیم موشکهای خودمان هواپیما
را ساقط کردهاند .مکالمه پخششده
از خلبان هواپیمایی آســمان با برج
مراقبت هم نشان میدهد که سازمان
هواپیمایی کشوری هم از این موضوع
اطالع داشــتند و موضوع را کتمان
میکردند».
به گفته آقای سلیمانی ،فشار و تهدید
روی خانوادههایی اســت که سکوت

نکردهاند و بهصورت علنی دادخواهی
میکنند« :یکی از مقامات ایرانی که
در ایــن پرونده هم مســئولیت دارد
با مــن از طریق اینســتاگرام تماس
گرفت و من صدای ضبطشــدهاش
را هم دارم .او اصرار داشــت که سپاه
به آنها دروغ گفته اســت و به آنها
اجازه انتشــار خبر را نداده است .من
به او گفتم برای ما فرقی نمیکند چه
بخشی از حکومت ایران عزیزان ما را
به قتل رسانده است .طبیعتا کسی که
دیگری را حتی بهصورت غیرعمد در
خیابان میکشد باید بازداشت و سوال
و جواب شــود و بعد قبول مسئولیت
کند و پوزشخواهی کند».
آقــای ســلیمانی میگویــد رهبر
جمهوری اسالمی ،مسئول باالدستی
همه نیروهای نظامی ایران اســت و
طبعا باید بابت اقدامات زیردستانش
در انجام چنیــن جنایتی ،حتی اگر
غیرعامدانه باشد عذرخواهی کند اما
ایشــان در نماز جمعــه کمتر از ۲۰
ثانیــه در این مــورد صحبت کرد و

عذرخواهی هم نکرد».
جواد سلیمانی معتقد است حکومت
نهفقط فعاالن سیاسی را که هر کسی
که احســاس کند مخالف اوست ولو
انتقادی ساده را مطرح کند ،سرکوب
و بازداشــت میکند« :برخی از من
در اینســتاگرام انتقــاد میکنند که
درخواست شما برای همراهی عمومی
در دادخواســت برای عدالت ،انتظار
بیجایی اســت ،من درواقع از کسی
انتظار ندارم ،امــا بنا بر تجربه خودم
بگویم اینکه بگوییم ما به سیاســت
کاری نداریــم و ســکوت میکنیم و
حکومت ســراغ ما نمیآیــد ،تصور
درستی نیست .این حکومت بیکفایت
ن افراد سیاســی و
و جانی نهفقط جا 
معتــرض که جــان همــه را خطر
میاندازد و مثال بارز آن هم ویروس
کرونا اســت .حکومت میتوانســت
مقدماتی فراهم کند که آســیب این
ویروس کمتر باشد و ایران در این حد
درگیر نباشد».
آقای ســلیمانی میگویــد آزارهای

جزئیات سقوط نرخ بهره وام مسکن
و آشفتگی اقتصاد کانادا
ایرانیان کانادا -وام دهندگان همچنان به دنبال کاهش نرخ وام مســکن
پس از کاهش نرخ اوراق قرضه که بازده کانادا را به پایین ترین حد خود
رساند ،می باشند.
بازده اوراق قرضه ،منجر به رشد پایین  0.27و  0.23درصدی نرخ وام های
ثابت  5ساله و  10ساله نسبت به رشــد  1.07و  1.12درصدی آنان در
ابتدای ماه گشته و در نتیجه ،نرخ ثابت  5ساله را برای وام مسکن بیمه ای
به  2.03درصد رسانده است ،در حالی که در حال حاضر نرخ وام مسکن
بیمه نشده در ســطح ملی (با پیش پرداختی بیش از  20درصد) 2.39
درصد می باشد .ناگفته نماند که سایر بانک های بزرگ نیز نرخ های ویژه
خود را کاهش دادهاند .از جمله رویال بانک کانادا ،شش نرخ ثابت خود را
به طور میانگین حدود  35 bpsکاهش داد.
نرخ بهره وام های متغیر نیز هفته گذشته به دنبال کاهش نرخ 50 bps
بانک کانادا ،کاهش یافته که ابتدا با کاهش نرخ رویال بانک کانادا شروع و
توسط سایر بانک ها دنبال شده است ،که در نتیجه منجر به کاهش نرخ
بهره پایه کانادا از  3.95درصد به  3.45درصد گشته ،و بالفاصله پس از آن
نرخ متغیر و اعتباری سهام نیز حدود  0.50درصد کاهش یافت.
چنانچه آخرین پیش بینی های مونتریال بانک درست باشد ،انتظار می
رود بانک مرکزی کانادا نرخ وامهای متغیر خود را در جلسه بعدی خود
در تاریخ  15آوریل  bps75و در ماه ژوئن  25 bpsدیگر ،کاهش دهد.
این کاهش نرخ شبانه بانک کانادا به میزان  0.25درصد ،پایین ترین رکورد
آن از زمان آخرین بحران مالی در سال  2009تا کنون به شمار می رود.
در عین حال ،فروش مســکن در شهر تورنتو در مقایسه با فوریه ،2019
حدود  45.6درصد افزایش یافته اســت .با این حال همچنان پایین تر از
میزان رکورد فروش آن در سال  2017می باشد.
این در حالی است که متوسط قیمت فروش انواع مسکن در منطقه تورنتو
بزرگ با افزایشی  16.7درصدی نسبت به سال گذشته به  910,290دالر
رسیده است.
براســاس داده های اخیر دفتر نظارت بر ورشکستگی ،تعداد پرونده های
کانادایی ها در پرداخت های مربوطه در ژانویه ســال  2020حدود 8.7
درصد نســبت به ماه گذشــته افزایش یافته است .که در این بین تعداد
ورشکستگی ها  1.7درصد کاهش و پیشنهادات مصرف کنندگان 15.5
درصد افزایش داشته است.
ایــن در حالی اســت که رکــورد بدهی ها در ســال  2019در مجموع
 – 137,178دومین رکورد در تعداد پرونده های ساالنه کانادا تاکنون –
بوده ،یعنی افزایشی  9.5درصدی نسبت به سال گذشته.

حکومــت در مــورد خانــواده
جانباختگان پرواز تهران-کییف به
همینجا هم ختم نشد و برای نمونه،
خاله «امیرحسین سعیدینیا» که در
آن پــرواز جانش را از دســت داد در
این مورد صحبت کرده اســت« :لیال
لطیفی ،مادر امیرحســین ،زمانی که
ایران بودند ،همان ابتــدا به خیابان
آمدند و فریاد دادخواهی ســر دادند
و ویدیــو آن هــم زیاد دیده شــد و
وزیر خارجه کانادا هم واکنش نشان
داد .این خانواده ســاکن مهرشــهر
کرج هســتند .امامجمعه مهرشــهر
و فرماندههای ســپاه و بنیاد شهید
کرج روی آن خانواده فشــار زیادی
میآورند .پدر امیرحسین زیر فشار و
بهاجبار مامورانی که وارد خانه آنها
شده بودند ،مصاحبه میکند .مادرش
در همان شرایط  ۵روز در بیمارستان
بستری بود اما از اعتراض و خبررسانی
کوتاهی نمیکرد و چند بار هم احضار
میشــود و به او تذکــر میدهند اما
ایشــان کوتاه نمیآید .درنهایت خاله
امیرحســین را که در خبررسانی در
این مورد خیلی فعال بود ،تهدید کرده
و آزار جنسی میدهند».
به گفته آقای ســلیمانی حکومت در
اعمال فشــار بر خانوادهها قدمبهقدم
جلــو آمــده و رفتارش بدتر شــده
است« :اول وسایل را تحویل ندادند،
بعد تلفن و احضار بــود ،بعد تهدید
کردند ،بعد آزار جنسی دادند و االن
هم مــن که با برخــی خانوادهها در
تماســم ،میدانم و مستنداتش هم
کامال موجود است که کار به شکنجه
فیزیکی هم رسیده است .من میدانم
چه کسی شکنجه شده است و عکس
و صحبتهایش هم موجود است اما
فعال نمیتوانم اسمش را ذکر کنم».
به گفتــه آقای ســلیمانی ،در کانادا
یک سری از خانوادهها شکایاتی ثبت
کردهاند و پیگیریاش در جریان است
و ممکن است آنها هم به این شکایات
بپیوندند اما درعینحال آنها تالش
میکنند با یک تیم حقوقی خبره هم
برای محکوم کردن مقامات ایران به
خاطر انجــام این جنایت کار کنند و
در حال ارزیابــی گزینههای ممکن
برای سپردن مسئولیت چنین کاری
هســتند« :برخی از تیمهای حقوقی
پا پیش گذاشــته و میگویند آنها
میتوانند در گرفتن خســارت کمک
کنند ،اما برای بســیاری از خانوادهها
مســاله پرداخت غرامت نیســت و
آنها دنبال عدالت و پاسخگو کردن
مقامــات ایران و شناســایی آمران و
عامالن این جنایت و محکومیت آنها
به خاطر این جنایت اســت .ما دنبال
شکایت از حکومت ایران و خط هوایی
اوکراین هستیم چون علیرغم داشتن
مجوز پرواز ،نباید در آن شرایط پرواز
میکردند».
آقای ســلیمانی معتقد اســت رفتار
جمهوری اسالمی پس از این جنایت،
رفتار آدمی نبود که صرفا از روی یک
خطای انسانی و ســهوا این جنایت
را رقم زده باشــد« :رفتار جمهوری
اســامی با خانوادهها ،رفتــار آنها
در مورد جعبه ســیاه و رفتار آنها با
صحنه سقوط که بالفاصله با بولدوزر
مستندات فاجعه را از بین بردند ،همه
اینها نشان میدهد که احتماال این
مســاله فراتر از یک خطای انســانی
است».
جواد ســلیمانی درنهایت میگوید:
«من هیچ آشــنا و فامیلی در کانادا
ندارم و باید تشــکر ویژهای بکنم از
همه عزیزانــی که در ادمونتون کانادا
در کنار من بودند ،یاور من بودند .اگر
ن عزیــزان نبودند من تا اینجا دوام
ای 
نمیآوردم».
شاهد علوی (ایران وایر)
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ﺗﻨﻮع ﮐﺎﻻ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮﺗﺮ،
ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺳﺮوﯾﺲ ﻋﺎﻟﻰ
ﺷﻌﺎر ﻣﺎﺳﺖ

ﺷﻤﺎره  143ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ )ﻻﻧﺰدل(
ﺗﻠﻔﻦ604-988-3515 :

� روز�ن نوروز ،نوروز�ن �وز

�ﺸا �ﺶ رفارسیدن نوروز  ۱۳۹۹را � �ﻤا ��ان ��ﺮیﮏ ��ته
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 اﯾﺮاﻧﻰ ﺳﺎده و دودى ﻣﺨﺼﻮص ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﭘﺎرس
ﮐﺘﺎب ﺗﻌﻠﯿﻢ راﻧﻨﺪﮔﻰ ﭼﺎپ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ

صنایع دستی ،تﺨته نرد،
انواع آﻻت موسیقی،
انواع ﻇروف مسی.....،
ﺣﺮاج ﻗﺎﺑﻠﻤﻪﻫﺎى 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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مهاجران جدید و موفقیتهای اقتصادی کانادا

سفیر اوکراین در کانادا  :پیگیر اجرای عدالت
در مورد سرنگونی پرواز  ۷۵۲در ایران هستیم
اوکرایــن تأکید میکند نه شــیوع
ویروس کرونا و نه دیگر نابسامانیهای
جهانی ،سرنگونی هواپیمای اوکراینی
در ایران را از دستور کار دولت خارج
نخواهد کرد و کییف تا اجرای کامل
عدالت پیگیر این مسئله خواهد بود.
آنا رایسکایا گزارشــگر رادیو فردا ،در
این ارتباط با آندری شفچنکو ،سفیر
اوکرایــن در کانــادا و نماینــده این
کشــور در ایکائو ،سازمان هواپیمایی
غیرنظامی بینالمللی گفتوگو کرده
است.
نماینــده اوکرایــن در ایکائو ،در این
گفتوگو با استقبال از اعالم آمادگی
ایران برای ارسال جعبه سیاه هواپیما
به فرانسه ،ابراز امیدواری کرده که این
اقدام گام نخست برای تحقیقات جامع
و شفاف در مورد این سانحه باشد.

کانادا همواره به دنبال کسب اطمینان
تاثیر مهاجــران در عرصــه مالی و
اقتصادی خود است.به همین دلیل
تمرکز این کشــور به روی گزینش
متقاضیانی اســت که دارای باالترین
شانس در یافتن شغل مناسب در بازار
کار کانادا باشند.
تحقیقات انجامشــده توسط دولت
فدرالدردهههایمختلفنشاندهنده
این است که مهاجرانی که در سنین
جوانی ،با تحصیالت باال و دانش زبانی
قوی وارد کانادا میشــوند ،شــانس
باالتری برای موفقیت در کانادا دارند.
به دنبال اهمیت این موضوع ،بودجه
یســاالنه ک هبه
 1.5میلیــارد دالر 
حمایت از جذب مهاجران تازهوارد در
بافت اقتصادی در نظر گرفت ه میشود،
خود گواه اهمیــت این موضوع برای
دولتمردان کاناداست؛ این بودجه برای
یافتن شغل مناسب مرتبط با تخصص
نو تقویت مهارتهای
این تازهواردی 
زبان اختصاص یافته است.
تحقیقــات آماری زیــادی درزمینه
مقایســه درآمد مهاجرین تازهوارد با
نمتخصــص کانادایی در
همردیفــا 
ســالهای اخیر انجام گرفته اســت
این تحقیقات نشاندهنده پیشرفت
یمتخصصین
اقتصــادی باالتری برا 
کانادایی و یا شهروندانی که در کانادا
متولد و تحصیل کردهاند نســبت به
مهاجری 
نتازهوارد وجود دارد.
این نوع مقایسه آماری توسط بسیاری
از منتقدان ر د میشود.
دلیل نخست این است که مهاجرانی
که وارد کانادا میشوند نسبت به خود
کاناداییهــادارای نقطه ضعفهایی
هســتند :آنها معموال فاقد ارتباطات
اجتماعی و حرفهای در سطح جامعه
هستند و برای اینکه کارفرمایان بتوانند
آنها را شناســایی کنند مدت زمانی
الزم است تا بتوانند در حرفه و شغل
مرتبط با تخصص خود وارد شــوند.
مهاجرانی که نیاز به اخذ درآمدهای
باال دارند ،میبایست حداقل  5سال
از ورودشان به کانادا گذشته باشد تا
بتوانن دبا کسب سابقه کار کانادایی و
قبا استانداردهای کاری در این
تطبی 
کشور به مرحلهای برسند تا حقوقی
برابر حقوق افرادی که در کانادا متولد
شدهاند ،داشته باشند.
دلیل دوم برای ناکافی بودن حقوق و
دستمزد دریافتی مهاجران این است
ک هاکثریت مهاجرانی کــه به کانادا
وار د میشــوند به دالیــل اجتماعی
و انساندوســتانه اســت .بــا وجود
اینکه همواره انتظار میرود ســاالنه
مهاجران گروه اقتصادی 60درصد کل

مهاجرتهای کانادا را شامل شوند ،اما
درعمل فقط 25درصد را از این رقم را
لمیدهند.
تشکی 
اینها مهاجرانی هستند که بر اساس
عواملی نظیر سن ،تحصیالت ،دانش
زبانی و سابقه کارشــان موردارزیابی
قرار میگیرند .بدیــن ترتیب کانادا
بیشــتر از پناهنــدگان و برنامههای
ل میکند
کفالت افراد خانوادهاستقبا 
تا مهاجــران کاری و دارای مهارت و
تحصیلکرده.
دلیل سوم این است که تنها با بررسی
درآمد نمیتوان به عملکرد اقتصادی

تازهواردیــن پی برد .عــاوه بر آن،
شاخصهای دیگری نیز وجود دارند
که میتواننــد برای ارزیابی اقتصادی
تازهواردین مورد استفاده قرار بگیرند.
یکی از این شاخصهای اقتصادی که
میتواند نشانگر موفقیت مهاجران در
جامعه کانادا باشــد،سهم مشارکت
آنهــا در بازار مســکن کانادا اســت.
نسرمایهگذاری
خرید خانه ،بزرگتری 
برای کاناداییهاو مهاجران به شمار
مــیرود .تحقیقــات اداره آمار کانادا
ن میدهد که ســهم مالکیت
نشــا 
خانه در بیــن کاناداییهاو مهاجران
یکسان است (69درصد هر دو گروه
مالک خانه هستند) .میانگین ارزش
خانه هر مهاجــر در ونکوور یا تورنتو
برابر با متوســط ارزش خانه یک فرد
متولد کاناداست .این بدان معنا است
که مهاجران با پسانداز و سرمایه قابل
توجهی وارد کانادا میشــوند و این
پسانداز قدرت خریدشان در کانادا را
بسیار با ال میبرد.
شــاخص دوم این اســت که ،درآمد
خانوادههای مهاجــر نیز تقریبا برابر
درآمد خانوادههای کانادایی اســت.
به طور میانگین ،خانوادههای مهاجر
ســاالنه  85هزار دالر درآمد کسب
میکنند .ایــن در حالی اســت که
خانوادههای کانادایــی  90هزار دالر
کانادا درآمــد دارند .به عبارت دیگر،
میانگیــن درآمد مهاجــران کمتر از
میانگیــن درآمد کاناداییهااســت.
نمیتوان این تفاوت را در نظر نگرفت
که خانوادههای مهاجرین معموال پر
جمعیتتر هستند و تعداد بیشتری از
افراد خانواده کار میکنند بدین دلیل
درآمد خانواده میتوان دبا قدرت خرید
و سطح درآمد خانوادههای کانادایی
کمجمعیتتر برابری کند .
شاخص سوم منصفانهترین راه برای
ن میباشد .که
بررسی عملکرد مهاجرا 
شامل مقایسه گروههای مهاجران تازه
وارد با گروههای قبلی مهاجران است.
با توجه به اینکه مهاجران از مسیرهای

متفاوتی نسبت به کاناداییهاوارد بازار
کار میشــوند ،اساسا مقایسه آنها در
ها نمیتواند صحیح
بازار کار با کانادایی 
باشــد و بهترین مالک برای مقایسه
آنها ،مهاجران قدیمی هســتد که از
همان طریق وارد بازار کار شدهاند.
در واق عمقایســه عملکرد اقتصادی
مهاجران نسل دوم (فرزندان مهاجران
قبلی)با شــهروندان کانادایی بیشتر
معقول به نظر میرســد .این نکته به
ی میکند که گرچه مهاجران
ما یادآور 
نسل قبل عملکرد قدرتمندی نسبت
به خود کاناداییهاندارند،اما فرزندان
آنها میتوانند امیدوار باشند که برای
اقتصــاد کانادا ســودمندتر خواهند
بود .نبایــد فراموش کرد که طبیعت
مهاجــرت در بلندمدت اثرات خود را
ن میدهد.
نشا 
طی دههی پیــش رو ،میلیونهانفر
از کاناداییهابه بازنشستگی خواهند
پیوست و این بیانگر این واقعیت است
که عملکرد اقتصادی مهاجران همراه
با درآمدهای آنان رو ب هبهبود خواهد
رفت.
معصومهعلیمحمدی(هفته)

در رابطه با جعبه ســیاه هواپیمای
اوکراینی داشــته و به جای تحویل
فوری جعبه سیاه به اوکراین بازهم
دو هفته برای خود زمان خرید .آیا
اوکراین و ایکائو اطمینان دارند ایران
آقای شــفچنکو ،رویکرد ایران در این بار به وعده خود عمل کند؟
ایکائو در رابطه با پرواز پیاس  ۷۵۲موضع ایــران واقعاً چندین بار تغییر
را چگونه ارزیابی میکنید؟
کرده اما امروز حاضر نیســتم درباره

این روزها مونترآل میزبان جلســات
شــورای ایکائو اســت و  ۱۱مارس
نشست این شــورا به سرنگونی پرواز
 ۷۵۲اختصاص یافت .مهمترین نتیجه
این نشست ،اعالم آمادگی ایران برای
تحویل جعبه ســیاه این هواپیما به
اوکرایــن و در صورت نیاز به اقدامات
بیشــتر برای بازخوانــی اطالعات،
رضایت ایران برای ارسال جعبه سیاه
به فرانسه بود.
ایــن اعــام آمادگی را که توســط
فرهــاد پــرورش نماینده ایــران در
ایکائو اعالم شــد ،بــه معنای اجرای
تعهدات بینالمللی ایران از جمله در
چهارچوب قواعد این ســازمان تلقی
میکنیم .ایکائو و کشورهای مرتبط
با این سانحه از این سخنان استقبال
کردنــد و امیدواریم عملی کردن آن
نشان حسننیت و گام اول در راستای
تحقیقات جامع و شفاف این سانحه
در ایران باشد.

سناریوهای فرضی بهویژه سناریوهای
منفی اظهارنظر کنــم ،هرچند برای
روبهرو شــدن با آن آماده هستیم .به
نظرم مه م است مکانیزمی پیدا کنیم
تا اجازه دهد کشورهای درگیر در این
مســئله به تعهدات بینالمللی خود
عمل کنند.
مقــررات ایکائــو زمان دقیــق برای
بازخوانــی اطالعات جعبه ســیاه را
تعیین نمیکند امــا در این مقررات
به مدتزمان معقول اشــاره شــده و
تردیدی نیست مدتزمانی که از وقوع
فاجعه پرواز  ۷۵۲گذشته ،از محدوده
معقول رد شده است .به همین دلیل
برای ما بســیار مهم است از مرحله
حرف به مرحله عمل برسیم.
ایــران  ۱۱مارس گفــت حداکثر تا
دو هفته دیگر جعبه سیاه را تحویل
خواهد داد و انتظار داریم حتی پیش
از پایان این مهلت به وعده خود عمل
کند.

ایران اظهارات ضدونقیض متعددی آیا ایکائو تحقیقات ایران در رابطه
با سانحه پرواز  ۷۵۲را رضایتبخش
ارزیابی میکند؟

دو سوم کاناداییها شدیدا نگران تاثیر
شیوع کرونا بر شرایط مالی شان هستند

ایرونیا -با اســتناد به نتایج یک نظرسنجی جدید توسط انستیتو انگوس
رید که سهشنبه منتشر شد ،نزدیک به دو سوم از کاناداییها نگران نحوه
اثرگذاری کووید 19-بر امور مالی شخصیشان هستند.
نظرسنجی نشان داده که  65درصد از کاناداییهایی که به سوالها پاسخ
دادند نگران نحوه آسیب زدن همهگیری کووید 19-بر امور مالی شخصی
خود هستند .این بعد از اعالم اخیر کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی و
کمک مالی از سوی وزارت اقتصاد است.
چشــمانداز کاناداییها از خود ویروس به سرعت بدتر شد و  68درصد از
پاسخدهندگان گفتند کووید 19-را به عنوان چیزی «جدی» میبینند .این
نسبت به  50درصد به ثبت رسیده در نظرسنجی قبلی که  10روز پیش
برگزار شده بود افزایش قابل توجهی داشته است.
با این حال تقریبا یک سوم از کاناداییها هنوز فکر میکنند وضعیت ویروس
بیش از حد بزرگ شده است .انگوس رید اعالم کرد افرادی که این حرف را
میزنند بیشتر یا زیر  35سال سن دارند ،یا مرد میان سال هستند یا فردی
هستند که در انتخابات قبلی فدرال به حزب محافظهکار رای داده است.
نگرانی کاناداییها نسبت به مریض شدن خودشان یا یکی از عزیزانشان
هم به سرعت در حال افزایش بوده و نظرسنجی به این نتیجه رسیده که
نسبت به نظرسنجی قبلی ( 39درصد) حاال تقریبا دو برابر کاناداییها (76
درصد) نگران سالمت خود و عزیزانشان هستند.
در نتایج نظرســنجی همچنین آمده که کاناداییها بیش از همیشه دارند
نســبت به نهادهای بزرگ خود از جمله دولت و رسانهها اعتماد میکنند.
کاناداییها دارند در مقایســه با یک هفته پیش نســبت به اطالعاتی که
سازمانهای خبری و مسئوالن دولتی درباره بحران منتشر میکنند اعتماد
پیدا میکنند و تعداد بیشــتری از کاناداییها از پاسخ دولتهای استانی و
فدرال نسبت به بحران راضی هستندiroonia.ca .

طی جلســه شــورای ایکائو فان لیو
دبیرکل این ســازمان گزارشی ارائه
کــرد که در آن به پیشــینه و دالیل
این سانحه اشــاره و تاکید شده که
تحقیقات در این زمینه باید کامل و
شفاف باشد .این فاجعه از موضوعاتی
نیســت که بتوان آن را به فراموشی
ســپرد ،یا تا ابد درباره آن حرف زد و
کاری انجام نداد.
اوکراین ،کانادا و شــاید کل جهان از
ایران انتظار دارند به تمام ســؤاالت
پاسخ واضح بدهد .برای دریافت این
پاسخها مکانیزم حقوقی وجود دارد.
در اوکراین و کانادا نهادهای دولتی در
چارچوب قوانین ملی خود نیز پیگیر
این مسئله هستند.
گزینه تشــکیل کارگروه تحقیقاتی
بینالمللی همانند آنچه برای بررسی
سانحه پرواز اماچ  ۱۷ایجاد شده بود،
روی میز است .هیچکس نباید شک
کند این موضوع را تا زمانی پیگیری
خواهیم کرد کــه دالیل و عاملین و
آمرین سرنگونی هواپیمای اوکراینی
را بشناسیم و مطمئن شویم تمام این
افراد مجازات شدهاند.

ایران همواره تأکیــد کرده خطای
انسانیرخداد،اپراتورسامانهموشکی
بازداشت شــده و پیگیری بیشتر
این موضوع صرف ًا ســودجوییهای

سیاسی است .آیا ایکائو و کشورهای
مرتبط با این سانحه ابرازهایی دارند
تا ایران را برای افشای تمام جزئیات
تحت فشار بگذارند؟

ببینیــد ،درباره احترام به قواعد بازی
گفتوگو میکنیم .اعتبار ایکائو جای
سوال ندارد .در دنیای امروز نمیتوان
با نادیده گرفتن اســتانداردهای این
سازمان در عرصه هوانوردی غیرنظامی
فعالیت کرد و بسیار بعید میدانم اگر
کشــوری میخواهــد در این عرصه
آینده داشته باشد مقررات ایکائو را به
چالش بکشد.
به همین دلیل امیدواریم ایران مطابق
سناریوی مطلوب عمل کند ،بهویژه
که موضع یکســان تمام کشورهای
مرتبط با این ســانحه نیز ایران را به
انتخاب این گزینه وامیدارد .اظهارات
همصدا ،ادامه جلب توجه عمومی به
این سانحه ،هماهنگی تمام اقدامات
از جمله بهکارگیری اهرمهای فشــار
در نهادهای بینالمللی اعم از ایکائو،
اســتراتژی و تاکتیک ماست و به آن
ادامه خواهیم داد.
ایکائو چه گامهایی برای جلوگیری
از تکرار سوانحی همانند اماچ ۱۷و
پیاس ۷۵۲برمیدارد؟

 ۱۱مارس همزمان با بررسی سانحه
 ۷۵۲در ایکائــو ،کانــادا ابتکاری با
ن امنتر» مطرح کرد
عنوان «آســما 
کــه دربرگیرنده پیشــنهادات پنج
کشوریســت که شهروندانشان در
سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران
جان باختند .انگیزه نهایی این طرح،
حفظ امنیت پروازهای غیرنظامی در
مناطق بحران و درگیری است.
اوکراین به عنوان کشوری که طی پنج
سال و نیم گذشته درگیر دو فاجعه،
یعنی ســرنگونی هواپیمــای مالزی
اماچ ۱۷در شرق اوکراین و سرنگونی
هواپیمــای اوکراینی پیاس  ۷۵۲در
ایران بود ،تجربه تلخــی دارد .نکته
مشــترک این دو فاجعه ،بهکارگیری
تسلیحاتی است که مسئولیت آن با
دولتهاســت به همین دلیل بسیار
مهم است دولتها مسئولیت خود را
بپذیرند و تمام اطالعــات الزم را در
اختیار خطوط هوایی و خلبانها قرار
دهند تا آنها بتوانند درســت تصمیم
بگیرند.
از این ابتکار بهخوبی اســتقبال شده.
نه ایران ،نه روسیه -هرچند موضوع
اماچ  ۱۷بهویژه در پی آغاز دادرســی
این پرونده در دادگاه برای این کشور
دردناک است -با طرح آسمان امنتر
دستکم در ایکائو مخالفتی نکردند .به
عقیده من ،فجایع مانند پیاس ۷۵۲
نباید تنها غم بــرای ما باقی بگذارند
بلکه بایــد ما را به بهبود شــرایط و
جلوگیری از تکرار اینگونه ســوانح
ترغیب کنند.
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پروازهای شرکت ترانست تا 30مارس
تعلیقمیشود

این روزها برای خرید خانه در مناطق مختلف ونکوور بزرگ
به چقدر پیش پرداخت نیاز دارید؟
ایرونیا -خانه در ونکوور ارزان نیست
اما دادههای انجمــن امالک منطقه
نشــان میدهد قیمت معیار طی دو
سال گذشته کاهش داشته است.
ماه گذشــته ،انجمن امالک ونکوور
بزرگ اعالم کرد قیمت به 1.020.060
دالر رســیده اســت .برای یک خانه
مستقل ،آن تخمین به ازای معیارهای
استاندارد در بازار فعلی به 1433900
دالر میرسد .قیمت معیار کاندوها هم
 677200دالر است.
در مقایســه با  2018که اثر استرس
تست وام مســکن فدرال شروع شد،
رقم قیمت معیار  4.7درصد کاهش
داشته اســت .قوانین استرس تست
چند مــاه دیگر تغییر میکنند و این
مسئله اثراتی بر میزان فروش خواهد
داشــت .اما تا آن موقع ،یک ســایت
ثبت مسکن به قیمت فروش امسال
نگاه کرده و آ 
ن را با قیمت اوج 2018
مقایسه کرده است .قیمت معیار کاندو
تغییری نداشــته اما برای خانههای
مستقل قیمت  10درصد کمتر شده
است.
زوکاسا هم گزارشی تهیه کرده که به
قیمتهای معیار هر دو ســال در 18
شهرداری ونکوور نگاه میکند و بعد
تخمین میزند که خریدار باید چقدر
پول پیش پرداخت کند .رقم تخمین
زده شده بر پایه این فاکتورهاست :پنج
درصد قیمت خریــد برای خانههای
زیر  500هــزار دالر 10 ،درصد برای
خانههای بین  500هزار دالر تا یک
میلیون دالر و  20درصد برای امالک
باالی یک میلیون دالر.
داخل مترو ونکوور ،زوکاسا میگوید
امالکی که در درجه ورودی قرار دارند
در بازه دو ســاله بیشــترین تقاضا را
داشتهاند .قیمت کاندو در بسیاری از
شهرداریها افزایش داشت که باعث
شده خریداران وارد براکت دوم بشوند.
زوکاسا گفت« :در نتیجه پیشپرداخت
مورد نیاز در چهار بازار از  17بازار مورد
مطالعه افزایش داشت» .بوئن آیلند به
خاطر «کمبــود موجودی آپارتمان»
در مطالعه قرار نگرفت .دیگر مناطق
شاهد کاهش پیشپرداخت بودند اما
رقم این کاهشهای خیلی چشمگیر
نبود .در اینفوگرافیــک میتوانید با
دنبال کــردن رنگها ببینید قیمت
معیار در هر محله چقدر تغییر کرده
است .بر اســاس دادهها ،مناطقی که
شاهد بیشترین افزایشها بودند میپل
ریج ،کوکیتلم و ونکوور ایست هستند.
افــرادی که در وســت ونکوور کاندو
خریدند شــاهد بزرگترین کاهش
نسبت به قیمت معیار در سال 2018

بودند 44640 :دالر .قیمت معیار در
یک شهرداری در نورث شور از 247
هــزار دالر برای یک کانــدوی 1.2
میلیون دالری به حــدود  203هزار
دالر بــرای یک کاندوی یک میلیون
دالری رسید.
در نیمه غربی شهر ونکوور ،خریداران
بایــد در  2018حــدود  4هزار دالر

بیشتر از فوریه امسال جمع میکردند.
بــرای بخش شــرقی ،پیشپرداخت
معیار در آغــاز  2020حدود 1450
دالر بیشــتر از بازه مشــابه دو سال
قبل بود .شهرداریهایی که در آنها
خریداران باید بیشترین پیشپرداخت
را انجام بدهند وست ونکوور ،ونکوور
وست ،برنابی ،پورت مودی و ریچموند

بودند .میپل ریج ،نورث دلتا ،لنگلی،
ساری و پورت کوکیتلم هم کمترین
معیارهــا و در نتیجــه کمتریــن
پیشپرداختها را داشتند.
در زمینــه خانههای مســتقل هم
دادههای معیار نشان میدهد که بازار
ساری شــاهد بزرگترین کاهش در
پیشپرداخت بود .افرادی که امسال
یک ملــک معیار خریــداری کردند
 127هزار دالر کمترنسبت به افرادی
پرداخت کردند که دو سال پیش خانه
خریده بودند.
وســت ونکوور و ونکوور وســت هر
دو شــاهد کاهش ســه رقمی مبلغ
پیشپرداخت بودنــد و خریداران در
 11شهرداری از  18شهرداری حداقل
 14هزار دالر کمتر پرداخت کردند.
مناطقی که باالتریــن قیمت معیار
خانههــای مســتقل و باالتریــن
پیشپرداخــت حداقل را داشــتند،
ونکوور وست ،وســت ونکوور ،نورث
ونکــوور ،ریچموند و پــورت مودی
بودنــد .مناطقــی کــه پایینترین
پیشپرداختها را داشتند میپل ریج،
پیت مــدوز ،بوئن آیلند ،نورث دلتا و
پورت کوکیتلم بودندiroonia.ca .

ایرونیــا -چنــد هفته پیــش بازار
مسکن بهار تورنتو بسیار داغ و تعداد
خریداران بیشتر از موجودیهای ثبت
شده بود .حتی تا هفته قبل  ،مدیران
شرکتهای امالک نتایج مختلطی را
از ارایــه خانهها در آخر هفته گزارش
دادند.ولی با جدی شدن همه گیری
ویروس کرونا به نظر می رســد بازار
مســکن کانادا روند کامال متفاوتی را
دنبال کند.
انجمن امالک تورنتو هنوز پیشبینی
قبلی خود مبنی بر رشد  10درصدی
قیمت در ســال جاری را تغییر نداده
و جیسون مرســر مدیر تحلیل بازار
میگوید هنــوز دو هفته دیگر طول
میکشــد تا وضعیت کمی واضحتر
بشود .او اشاره میکند که بسته شدن
مکانها و کنســل شــدن رخدادها
به خاطر کوویــد 19-در پایان هفته
گذشته واقعا مشاهده شد ،اما باید در
نظر گرفت که نرخ بهره در طی یک
هفته دو بار کاهش یافته است .
وی گفت« :چیزی کــه خواهید داد
عمال این اســت که فروشــندگان و

تشکیل گروه داوطلبانه پزشکان ایرانی
برای مشاوره تلفنی به اعضای کامیونیتی
در استان کبک
مــداد -در این روزهای پر اســترس
کافیست یک درجه تب کنی تا هزار
وســواس به جانت بیفتــد و ده هزار
سوال مغزت را درگیر کند.

 Home Realtyمیگویــد ویروس
ممکن است از جذبه نرخ بهره پایین
قدرتمندتــر باشــد .او گفــت« :اگر
نمیتوانید بیرون بروید تا خانه ببینید
اهمیتی نمیدهم که نرخ بهره منفی
هم باشد .مطمئن نیستم چند مشاور
امــاک میتواننــد در این وضعیت
کارشان را انجام دهند».
دوشنبه گزارش هفتگی این شرکت
نشان داد میزان ثبت مسکن در هفته
گذشــته  7.5درصد نسبت به هفته
قبل افزایش یافته بود اما هنوز نسبت
به بازه مشــابه سال گذشته  4درصد
کمتر بــود .فروشهای در حال انجام
 11درصد افزایش پیدا کرده بودند و
تراکنشهای در حال بسته شدن 14
درصد بیشتر شده بودند.
اما تعــداد خانههایی که برای بازدید
آماده هســتند بســیار پایین بود و
لوســینک گفت هفته آینده تصویر
بسیار متفاوتی شکل خواهد گرفت .او
گفت« :تا پایان هفته تعجب میکنم
اگر خانــهای برای بازدید گذاشــته
شــود واین منجر به کاهشــی  50تا

 70درصدی در تراکنشهای ورودی
خواهد شــد .به نظرم حتما شــاهد
اثری خواهیم بود اما با توجه به تمام
خبرهایی کــه دارد از دولت و صنایع
منتشر میشود ،این اتفاق چند روز به
طول خواهد انجامید».
خدماتی که از صنعت امالک حمایت
میکنند هم دارند بســته میشوند.
کریستوفر الکساندر مدیر منطقهای
 Re/maxگفت شــرکتش نمیتواند
عامالن را مجبــور کند نمایش خانه
برگزار نکنند .او گفت« :اما به شدت
آنهــا را تشــویق میکنیم نمایش
خانهها را تا موقع بازگشــتن مدارس
معلق کنند ».در عین حال ،او گفت
اســتفاده از ابزارهای فروش مجازی
بسیار افزایش داشته است .تعدادی از
مشاوران امالک شاغل در کشورهای
اروپایی از این ابزارها استفاده میکنند.
این بیشتر در کشورهایی که همه امور
در آنها بسته شده یا در جاهایی مانند
اتریش اتفاق میافتــد که ارایه خانه
در بحبوحه شیوع کووید 19-ممنوع
اعالم شده استiroonia.ca .

در چنین وضعی عدهای از پزشــکان
ایرانیتبار که در استان کبک به کار
طبابت اشــتغال دارنــد ،با همکاری
«خانــه ایران» تصمیــم گرفتهاند تا
داوطلبانه و به شــکل  ۲۴ســاعته
پاسخگوی هموطنان خود باشند.
این تصمیم به منظور کاهش مراجعه
اعضای کامیونیتی به مراکز بهداشتی و
یا تماس آنها با خط تلفنی اینفوسانته
انجــام میگیرد تا ضمــن کمک به
همشــهریان ،باری از دوش سیستم
سالمتی کبک برداشته شود.
دکتــر امیر بشــارتی ،نماینده گروه
پزشــکان داوطلــب در گفتگــو با
«مداد» و با اشاره به تجربه همکاران
پزشــک خود در ایــران تأکید نمود
کــه در جریــان یــک همهگیری،
بیمارستانها و مراکز درمانی خود به
محل انتقال آلودگی تبدیل میشوند
و بنابراین در شرایط حاضر بهتر است
تا از ابتالی خود به کووید ۱۹مطمئن
نشدهاید سراغ بیمارستانها و مراکز
درمانی نروید.
پزشــکان این گروه به پرسشهایی
نظیر تشــخیص بیماری ،زمان نیاز
به ویزیت پزشــک یا اورژانس ،عالئم
خطر و نحــوه علمی پیشــگیری و
درمان پاســخ خواهنــد داد .این کار
یک حرکت خیرخواهانه و داوطلبانه
برای ارائه مشــاوره آنالین به منظور
کاهش استرس و سردرگمی اعضای
کامیونیتی اســت و مســئولیتی را
متوجــه تیم پزشــکان و خانه ایران
نمیکند.

ﺑﺎزرس ﻓﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

موسسه حسابداری و حسابرسی SMF

به مدیریت شیرین مشیرفاطمی

عﻀو رسمی انجمن CPABC

ﻣﮭﻨﺪس ﻣﮭﺪی ﺻﺎﻧﻌﯽ
Certified Home Inspector
M.Arch

* خدمات ماﻟیاتی اشﺨاص و شرکتها

* انجام کلیه خدمات حسابداری
* مشاوره ماﻟیاتی

ترانست در بیانیه خود اعالم کرد با مد نظر قرار دادن تصمیم دولت فدرال مبنی
بر منع ورود مســافران خارجی به کشور ،تصمیم گرفته است به طور تدریجی
پروازهای خود را تا  30مارس به حال تعلیق درآورد.
به گزارش هفته ،بهنقل از رادیو کانادا ،ترانســت تصریح کرد فروش بلیط پرواز
به بسیاری از مقاصد در اروپا یا آمریکا یا بلیط برگشت از این مناطق بالفاصله
پایان میپذیرد و تا پایان دوره تعلیق از سر گرفته نخواهد شد .اما طی دو هفته
آینده برخی پروازها برای بازگرداندن مشتریان ترانست به کشور متبوعشان ادامه
خواهد یافت.
ترانســت در بیانیهاش اعالم کرد برای این که در این شرایط بتوانیم بیشترین
تعداد مسافر را به مقصدشان بازگردانیم ،فروش بلیط پرواز از مونترال به پاریس
و لیسبون و همچنین از تورنتو به به لندن و لیسبون در دو جهت به طور موقت
باز خواهد بود .ترانســت همچنین اعالم کرد فروش بلیط پرواز به کارائیب و
مکزیک یا از این دو منطقه به کانادا به حال تعلیق در میآید با این حال برخی
پروازها برای بازگرداندن مسافران به کشور ادامه خواهد یافت .ترانست در بیانیه
خود از مشتریانش خواست توصیههای دولت فدرال را دنبال کنند و از سفرهای
خارجی بپرهیزند .ترانست همچنین در خصوص پروازهای داخلی از مشتریان
خود خواست برای کسب اطالع به پایگاه اینترنتی این شرکت مراجعه کنند.

ویروس کرونا و«فاصلهگیری اجتماعی» چقدر بر تصمیم خریداران
در بازار مسکن کانادا تاثیر خواهد گذاشت؟
خریداران بالقوه هزینههای بســیار
پایین وام گرفتن را مقابل پتانســیل
پایینتــر رفتن و اثــرات اقتصادی و
سالمتی کووید 19-میسنجند».
فیل سوپر مدیر عامل رویال لوپژ گفت
کاهش فوقالعــاده یک درصدی نرخ
بهره بانک مرکزی آن هم تنها در چند
روز باعث شد بازار مسکن به دو بخش
تقسیم شود.
اولین گروه شــامل افرادی است که
برنامههای خود برای خریدن یا ثبت
کردن خانهشان را به تعویق انداختهاند
تــا بتوانند طبق توصیه مســئوالن
ســامت عمــل و از فاصلهگیــری
اجتماعی اعالم شــده پیروی کنند.
اما ســوپر گفت یک گروه دیگر هم
شامل افرادی است که بهبود ناگهانی
وضعیــت مقرون بــه صرفگی باعث
شده تشویق بشوند« ،افرادی که قبال
نمیتوانستند مسکن خریداری کنند
حاال حس میکنند این فرصت بیش
از حد مهم اســت که بخواهند آن را
رها کنند».
جان لوســینک رییــس Right at

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
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Single family, Townhouse, Condo, Mobile home
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کرونا فراگیر است،
اما قسمت محرومان
بیشتر است

گزارش روزنامه ایران اپیدمی کووید
 ۳۵ ،۱۹درصد از مســافران تاکس 
ی
را کم کرده اســت .این یعنی کاهش
شــدید درآمد رانندگان تاکسی ،در
پرهزینهترین ماه سال .با این وصف،
آیا میتوان هزینه توصیه اول ،یعنی
پاکیزه ماندن را تامین کرد؟
پس حتما دستهایتان را با صابون
بشویید!

حتی خوشبینانهترین برآوردها هم نشان میدهند که حدود
 ۷۰درصد کارگران زیر خط فقر هســتند .این جمعیت چند
میلیونی در ماههای پیشرو سرنوشــت نامعلومی دارد .چه
کسی و چگونه بالی کرونا را از سر میگذراند؟
کمتر کسی فکر میکرد فرازوفرودهای
پاییز و دی به روزهای کنونی ختم شود.
پاییزی که میانههایش با اعتراضهای
سراســری گره خــورد ،ســپس با
تنشهای ناشی از کشتهشدن قاسم
سلیمانی در عراق ،و شلیک موشک
به هواپیمای مسافربری توسط سپاه
پاســداران و حاال مردم درگیر تجربه
دیگری هستند که بیشتر از گذشته
بوی مرگ میدهد .تجربه جمعیای
که بیواسطه با ترس و اضطراب گره
خورده است .حاال شبح مرگ احساس
میشود.
در خــال این وضعیت که گروههای
اجتماعی بــا تجربهی -تــا حدی-
مشترک درگیرش شدهاند تفاوتها
کمتر به چشــم میآید .اما واقعیت
این اســت که اپیدمی ،شــکافهای
موجود در میان گروههای اجتماعی
را عمیقتر میکند .همه آنچه زندگی
«عادیشده» را شکل میدهد در این
موقعیت تشدید میشــوند .اپیدمی
آیینهای میشود از شکافهای موجود
در میان جمعیتها؛ شکافهایی که
میان وجوه گوناگــون زندگی عادی،
آنها را از ابتداییترین خواستهای
زندگیشان برحذر میدارد؛ جنسیت
و ســکس ،درآمد و معیشت ،و وجوه
ایدئولوژیک مســلط بــر زندگی ،که
تضادهــایاش بیشــتر در ســاحت
نمادین جامعه نمــود پیدا میکند.
همه این شــکافها تشدید میشوند
و میشــود از منظر تجربهی اپیدمی
واضحتر دیدشان.
این گــزارش نگاهی دارد به تجربهی
کارگران روزمزد که بیشترین هزینه
اپیدمی کنونی را میدهند .تجربهای
ِ
ایدئولوژیک
که شکافهای طبقاتی و
جامعهای از هم گسست ه را عمیقتر از
قبل میکنند.
باالخره در خانه بمانیم یا نه؟

در حال حاضر که هنوز واکسیناسیون
قطعی ویروس کرونا در دست نیست،
مقابلهی اصلی با آن از طریق کنترل
و جلوگیــری از شــیوع بیشــترش
اســت .روشــی که بیش از هر چیز
مجموعهای از توصیههای بهداشتی
(و در مواردی مثل ووهان قرنطینه و
نظارت سختگیرانهی تردد) را در بر
میگیرد.
از این میان دو توصیه اصلی نهادهای
بهداشــتی از مردم بــرای مواجهه با
اپیدمی کرونا« ،پاکیزه ماندن» و «در
خانه ماندن» است .صداهای مختلف
میگویند که این دو توصیه را جدی
بگیرید« ،آن وقت بیمار نمیشوید».
توصیه دوم بیشتر از زبان کارشناسان
و متخصصان حوزه بهداشت و سالمت
مدیران کسبوکار،
شنیده میشود و
ِ
چــه دولتی و چه انــواع دیگرش ،با
تردیــد آن را بــه کار میبرند .آنها
بیشــتر توصیه اول را تکرار میکنند.
مختص ایران نیست و از
این وضعیت
ِ
گوشه و کنار جهان میشود توصیهی
اول را از زبان افراد و نهادهایی شنید
که منفعتشــان به نوعی در گروی

برقــراری کســب و کار در مقیاس
عظیم اســت« .فرامــوش نکنید که
دستهایتان را بشــویید» را بوریس
جانسون همان زمانی گفت که گوین
ویلیامســون ،وزیر آموزش و پرورش
بریتانیــا هم اعالم کــرد «مدارس تا
زمانی که وزارت بهداشت اعالم کند،
بــاز خواهند ماند ».کمــی آنطرف
یورگن کلوپ ســرمربی تیم فوتبال
لیورپول به خبرنگاران گفت« :ویروس
کرونا؟ فعال هیچ تغییری در برنامههای
پیشفصل فصل آینده باشگاه ایجاد
نشده است .فقط میتوانم توصیه کنم
دستهایتان را زیاد بشویید ».توییت
اوباما هم مشابه همین واکنشها بود:
«هول نکنید ،فقط دســتهایتان را
بشویید».
در خانــه مانــدن ،اولیــن ضربه به
کسبوکارهای است و برای صاحبان
کســبوکارها هزینه دارد .هزینهای
کــه هیچ دولت یا نهــادی حاضر به
گــردن گرفتن آن نیســت .بنابراین
مسئله اصلی این است که چه کسی
هزینه این اپیدمی را بدهد .در تاریخ
 ۱۳بهمن مــاه ،در زمانی که ویروس
کرونا در شهر ووهان چین به سرعت
منتشر میشد چانگ هوا سفیر چین
در ایــران در صفحــه توییتــر خود
نوشــت« :در دیدار با آقای عرب نژاد
مدیر عامل محترم شرکت هواپیمایی
ماهان ،ایشان اعالم کردند که تمایل
دارند همکاری با چین را ادامه دهند».
تصویر عربنژاد مدیرعامل شــرکت
هواپیمایی ماهان به همراه چانگ هوا
با واکنشهای بسیاری در شبکههای
اجتماعی روبهرو شد .انتشار این تصویر

اینجا بازار روز کوی فرهنگ در زنجان است .دیگر تعطیل شده است .تکلیف دستفروشان چه میشود؟ در خانه
میمانند تا کرونا نگیرند .اما با چه زندگی کنند؟ انتخاب میان کرونا و گرسنگی است.

درست در زمانی که وحشت و نگرانی
جمعی از یک اپیدمی جدید ،ذره ذره
وارد فضای جامعه ایران میشــد چه
پیامی به همراه داشت؟ «کسبوکار
برقرار است».
اما چه کسی هزینهاش را میدهد؟

آشکار است که هزینه در خانه ماندن
بــرای گروههای مختلــف اجتماعی
متفاوت است .این روزها کافی است
در خیابانهای شهرهای مختلف قدم
بزنیــد و به کار روزمره شــهری نگاه
کنید :همه نشــانهها حاکی از راکد
شدن فروش کاال و خدمات است .به
ندرت کســب و کاری را یافت که از
وضعیت امروز متاثر نشده باشد.
فروشگاههای لباس در خیابان رودکی
(سلسبیل) تهران را در نظر بگیریم.
خیابانی که در شمال از خیابان آزادی
را قطع میکند و جنوبش به خیابان
کمیل میرسد .یک خیابان به عرض
سه خطِ ماشینرو ،که هفت چهارراه
اصلــی را طی میکند.سراســر این
خیابان در قرق فروشــگاههای لباس
اســت و بازار بزرگی را شکل داده در
ابعاد خود همپای بازار لباس خیابان
گیشا (کوی نصر) به حساب میآید.

در اســفند ماه ،عالوهبر صدها مغازه
در کنار خیابان و پاساژها ،چند هزار
نفر در مقابل مغازهها لباس و اجناس
مختلف میفروشند .چند هزار نفر در
این خیابان امرار معاش میکنند ،که
اگر صاحبان مغازهها را فاکتور بگیریم،
اکثریت آنها یا کارگر هســتند ،یا با
سرمایهی کم دستفروشی میکنند.
آن هــم در ماههایی کــه بازار اصلی
سرتاسر ســال اســت .حاال در این
خیابان راه میروی و خبری از شلوغی
و ازدحام هرســاله نیست .کسانی که
در فروشــگاهها کار میکنند جلوی
در ایستادهاند .مغازهها خالی است و
دستفروشها هم مگس میپرانند.
این نمونه کوچک از جمعیتی است
که به صــورت روزمزد گذران زندگی
میکند .سرپرستان خانوار نمیتوانند
راهحــل دوم (در خانه ماندن) را اجرا
کنند .هرچند که این شکل کسبوکار
روزمــزدی نمیتواند در ماههای آتی
دســتمزد نیروی کار خود را تامین
کند ،با اینحال امی ِد درآمدی هرچند
انــدک نمیگذارد در خانــه بمانند.
با این وجــود ،با رکود کســبوکار
هزینههایشــان تامین نمیشــود و
به همین سادگی راهحل دوم ،یعنی
پاکیزگی ،هم آنطور که مد نظر است

افزایش چند صدهزار تومانی
هزینه زندگی خانوارهای ایران با شیوع ُکرونا
کیهان لندن -در شرایطی که کمیته
دســتمزد شــورای عالــی کار برای
برگزاری جلســه برای تعیین حداقل
دســتمزد در ســال  ۹۹امروز و فردا
میکند ،فعــاالن کارگری میگویند
هزینه معیشت با شیوع ُکرونا حداقل
 ۳۲۰هزار تومان افزایش یافته است.
جلسه کمیته دســتمزد متشکل از
نماینده کارگران ،کارفرمایان و دولت
برای تعیین حداقل حقوق در سال ۹۹
از سه هفته پیش تا کنون باید برگزار
میشد اما برخالف تالش نمایندگان
کارگران ،نماینــدگان کارفرمایان و
دولت به بهانه شیوع ویروس کرونا از
برگزاری این جلسه سر باز زدند.
پــس از دو هفته تــاش نمایندگان
کارگری و اصرار برای برگزاری نشست
و تعیین حداقل دستمزد سال آینده،
این نشست روز دوشنبه  ۲۶اسفندماه
برگزار شد اما پس از ساعتها بحث و
گفتگو بینتیجه پایان یافت .قرار است
جلســه بعدی کمیته دستمزد فردا
چهارشنبه  ۲۸اسفندماه برگزار شود.
به گزارش خبرگزاری ایلنا کارفرمایان
خواستار ساده کردن مسئله به بهانه
«بحران ُکرونا» هستند و میخواهند

مذاکرات مــزدی را قبل از آغاز ،لوث
کرده و به پایان برسانند!
میانگیــن حداقلــی هزینههای یک
خانوار  ۳.۳نفــره ۴ ،میلیون و ۹۴۰
هزار تومان اســت و با در نظر گرفتن
بند دوم ماده  ۴۱که بر تطابق حداقل
دستمزد بر هزینههای حداقلی تاکید
دارد ،برای سال  ۹۹حداقل دستمزد،
باید صد درصد افزایش یابد.
از ســوی دیگر فرامرز توفیقی رئیس
کمیته دستمزد کانون عالی شوراها
معتقد است هزینه متوسط خانوارهای
کارگری در طول نوزده روز (از پنجم
تا بیســت و چهارم اســفند) حداقل
 ۳۲۰هزار تومان افزایش یافته است
و اگر ســهم مواد بهداشتی و افزایش

قیمت آن را دقیــق در نظر بگیریم،
این افزایش بــه  ۴۶۰هزار تومان هم
میرسد.
با وجــود این افزایــش هزین ه که به
دلیل شــیوع ُکرونا برای خانوارهای
کارگری پیش آمده است نمایندگان
کارفرمایان معتقدند حداقل دستمزد
در ســال آینده نسبت به امسال تنها
افزایش  ۱۵درصد افزایش پیدا کند.
پیشنهاد نمایندگان کارگران افزایش
یک میلیــون و  ۱۸۰هزار تومانی که
تفاوت سبد معاش ســال گذشته و
سبد معاش محاسبه شده در اسفند
ما ِه امسال اســت بوده و نمایندگان
دولــت هنوز هیچ پیشــنهادی ارائه
نکردهاند.

عملی نمیشود .هزینهای که این گروه
جمعیتی از اپیدمی میدهد ،از سویی
مرگ است ،از سوی دیگر بیماری ،و
اگر جان به در ببرند ،صدمه اقتصادی
سنگینی که از مواجهه با این اپیدمی
خواهد خورد.
هزینههای ایــن زندگی «معمولی
جدید»

کســبوکارهای روزمــزدی طیف
وسیعی از مشاغل را شامل میشوند؛
در کنار فــروش ،ارائه خدمات بخش
بســیاری از بازار کار روزمزدی را در
بر میگیرد .مریم ،خانمی  ۳۶ســاله
است که در تهران ،در یک آرایشگاه
زنانه حوالی میرداماد صندلیای اجاره
کرده اســت .خودش ساکن منطقه
پیروزی است .دو فرزند خردسال دارد
و شش روز هفته کار میکند .تمامی
هزینههای خانواده سه نفری بر عهده
خودش اســت .این روزها در مواجه
با نگرانی و ترس ناشــی از گسترش
اپیدمی کرونا ،در مواجه با انواع خبرها
و توصیهها مســتأصل اســت که آیا
باید در خانــه بماند؟ میگوید هفته
اول اسفند در خانه مانده است .اما از
هفتــه دوم ،به دلیل نگرانی از صدمه
اقتصــادی غیرقابل جبران هر روز به
سالن میرود چرا که از این نظر اسفند
«مهمترین ماه سال است» و به ناچار
خطر استفاده از وسایل حمل و نقل
شهری را به جان میخرد .در آرایشگاه
در تماس مداوم با معدود افرادی قرار
دارد که ریســک حضــور در چنین
مکانی را پذیرفتهاند .دست آخر ،فکر
میکند با این روند ،یک سوم درآمد
معمولش را هم نخواهد داشــت ،در
ِ
سرایت بیماری
عیناینکه در معرض
هم قرار گرفته است.
«عادی شــدن» این وضعیت خاص،
زندگــی روزمرهی جدیــ ِد کارگران
روزمزد را ســاخته اســت .ممد آقا،
رانندهی یک تاکســی به شــوخی
میگوید «آقا این دیگه گرونی بنزین
نیســت که دو روز گذشت یادت بره،
میفتی میمیری ،اما چه میشه کرد؟
» .میگوید درآمــدش در این روزها
کمتر از یک ســوم شــده .خیابانها
آشکارا خلوتتر هســتند ،و اگر هم
شلوغیای باشــد ،به باور او دلیلش
حضور ماشــینهای تک سرنشــین
است .وضع رانندههای تاکسی نامعلوم
است .هنوز درد ناشی از ضربه گرانی
بنزین ،بهخصوص برای کســانی که
با ماشــینهای شخصی مسافرکشی
میکنند و سهیمهای ندارند تمام نشده
و حاال استفاده مردم از وسایل نقلیه به
شدت کاهش پیدا کرده است .بنا به

مدیران دســتگاههای دولتی به جای
تــاش بــرای محدود کــردن تردد
جمعیتهــا در شــهرها ،بــه مردم
را رعایــت نکات بهداشــتی دعوت
میکنند ،و یا با شــیوههای گوناگون
ســعی در نگرانیزدایــی از نیروهای
کار را دارنــد .کورش یزدان مدیرکل
روابــط کار و جبــران خدمت وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی  ۱۴اسفند
ماه اعالم کرد کــه «در قانون کار یا
تامین اجتماعی سقفی برای مرخصی
استعالجی پیش بینی نشده است ،لذا
کارگران میتوانند در صورت بیماری
با دریافت گواهی معتبر از پزشک از
مرخصی استعالجی برخوردار شوند».
یــزدان اضافــه کرد کــه« :کارگران
میتوانند با خاطری آسوده تا درمان
کامل خــود از حمایتهای بیمهای
سازمان تامین اجتماعی استفاده کرده
و از مرخصی استعالجی استفاده کنند
که حقوق و مزایای این ایام توســط
ســازمان تامین اجتماعی پرداخت
میشــود ».البته کارگــران روزمزد
مشمول این مزایا نمیشوند .عالوه بر
این ،حمایت قانونی شامل «کارگران
بیمار» خواهد شد .بنابراین ،مسئله در
خانه ماندن هنوز راهکاری نیست که
توسط مسئوالن دولتی تجویز شود،
چرا که هزینههای این در خانه ماندن
بسیار زیاد خواهد بود.
اما روشنترین توصیه در این خصوص،
توصیههای حسن روحانی در سهشنبه
 ۶اسفند بود« :از روز شنبه همه روالها
با صورت عادی خواهد بود اگر مورد
خاص و شرایط ویژه را ستاد ملی به
آنها اعالم میکند» .توصیف رئیس
دولت طفره رفتن از گفتن این گزاره
ســاده بود« :دولت ایران هزینههای
بیمــاری کرونا را تــا جای ممکن بر
گردن نخواهد گرفــت» .همانطور
که کسبوکارهای خصوصی چنین
نمیکنند .اپیدمــی جدید ،در بزنگاه
نفسگیری فشــار جامعهجهانی بر
حکومت ایران قشرهای مختلف مردم
را بیــش از هر زمــان دیگری نگران
مقابل دولتی
کرده اســت .آن هم در
ِ
که در موارد مشــابه نشان داده است
هیچ ابایی از انکار مسئولیتهایش در
مقابل بحرانهایــی که یا خود پدید
میآورد ،یا آنها را تشــدید میکند،
ندارد .در مــورد کنونی ،جان هزاران
نفر در معرض خطر اســت و در ادامه
میلیونها نفر لطمات جبرانناپذیری
از بحران کنونی خواهند خورد.
حتی خوشــبینانهترین برآوردها هم
نشان میدهند که حدود  ۷۰درصد
کارگران زیر خط فقر هســتند .این
جمعیت چند میلیونــی در ماههای
پیشرو سرنوشت نامعلومی دارد .چه
کسی و چگونه بال را از سر میگذراند؟
جمعیتهایــی کــه در بحرانهای
جمعی آسیب بیشــتری میبینند،
قربانی به ظاهر یکدست اپیدمیها
ِ
میشوند که گویا فرقی میان انسانها
نمیگذارنــد .شــکافهایی کــه در
وضعیت عادی پیشین وجود داشته،
در وضعیت شیوع یک بیماری جمعی
تشدید میشــوند ،اما دوباره بر آنها
این پرده افکنده میشود که گویا بال
تبعیض قائل نیست.
یاسر آفتابی (رادیو زمانه)
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چه نوع جامعهای از
دل واگیر کرونا در ایران
بیرون خواهد آمد؟
مجیدمحمدی
همه شواهد موجود حکایت دارند که جامعه ایران آشفتهتر
و درهم شکستهتر ،با احساس خیانتشدگی ،تنفر بیشتر از
قشــر حاکم و روحانیت و نگاهی سیاهتر به جهان پیرامون
ماجرای کرونا را پشت سر خواهد گذاشت .در این بحران،
جوامــع دیگر و همســایگان چارهای جز قطــع روابط و
ممنوعیت سفر شهروندان خود به ایران نداشتند و همین
امر ،احســاس دستبستگی ،انزوا و تنهایی را بیشتر دامن
خواهد زد .همچنین ،علیرغم پیشنهاد کمک دولت امریکا،
مقامات ایران این کمکهــا را رد کردند تا جامعه بیش از
پیش خود را تنها احساس کند و تنها به سرکوبگران خود
اتکا نماید.
احساسخیانتشدگی
ِ

جامعــه ایران ،هم در دوران اوج اپیدمی و هم پس از پایان
آن ،خــود را مظلوم و قربانی و آلت دســت تصور کرده و
خواهد کرد ،نه قدرتمند و پیروز و همبسته .جامعهای که
به آن دروغ گفته میشــود (آمار رســمی  ۲۳۷و آمار غیر
رســمی  ۲۰۰۰تا  ۱۹اسفند) و مســائل از آن پنهان نگاه
داشته میشود ،نمیتواند جامعهای سربلند ،پراستقامت و
پیروز باشــد .آنچه جامعه ازاین ماجرا به یاد خواهد سپرد،
عبارت اســت از دفن جنازهها در گورهای دسته جمعی،
انبوه جنازهها در کیسههای سیاه در سردخانهها (مثل قم)،
کارناوال شادی و اتومبیلسواری بسیجیها و «فاطمیون»
در میانه بحران ُکرونا در مشهد ،بستن و باز کردن جادهها
بدون قرنطینه مراکز و نواحی مشکوک به داشتن ویروس،
مرگ پزشکان و پرستاران ،و مرگ سیاستمداران طراز اول
مکتب جمهوریاســامی ایران و روحانیون حکومتی؛ که
کمتر کسی دلش برای آنها تنگ خواهد شد.
ســه ماه زمستان  ،۹۸یادآور زمانی خواهد بود که حرمها
که منشا شیوع بیماری بودند« ،پناه» و «شفابخش» معرفی
شدند و اماکن مقدس شیعی ،فروش متری زمین این اماکن
را آغاز کردند.
دو ســوال مهم که پاســخ خود را نگرفته است و در افکار

عمومی مدام طنین خواهند افکند ،این خواهد بود که چرا
شــیوع کرونا در قم ،تحتالشعاع انتخابات مجلس ،پنهان
شــد ،و چرا برای پیشگیری از شیوع کرونا در کشور ،شهر
قم قرنطینه نشد؟
پاسخ این دو سوال برای کسانی که ایدئولوژی اسالمگرایی
و روحانیت شیعه را میشناسند ،روشن است :بیعت برای
حکومت بر سالمت عمومی تقدم دارد و قم قرار است شهر
مقدس باقی بماند (به هر قیمت) و نه مرکز رســمی صادر
کردن بیماری به سراسر کشور.
«حکومت قوی» ،جامعه ضعیف

در دوران محنتها و بالیا ،جوامع آزاد میتوانند همبستگی
و همدلی و ایثار بیشتر تجربه کنند و سرمایه وفاق و غرور
ملی را افزایش دهند .اما در ایران ،هیچ یک از نشانههای این
امور در دوران اوج این واگیر مشاهده نمیشود .جامعه ایران
فرصتی نیافته است تا از درون و پایین بسیج شود و قویتر
از دل این بحران بیرون آید .شــعار مقامات در بیعت ،۹۸
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«مجلس قوی» بود و نه «جامعه قوی» .در برخی شــهرها
چند جوان کوشیدند داوطلبانه به ضدعفونی کردن برخی
خودپردازهای بانکی یا دیگر تسهیالت شهری اقدام کنند ،علیهداوطلبی
در یک روســتا زنان شروع کردند به دوختن ماسک ،یا در
یک مورد دســتکش یکبار مصرف مجانی در خیابان اهدا مداخله دولت در فعالیتهای داوطلبانه در ایران و باالرفتن
(مثلاز بازداشــت فعاالن محیط زیست و احکام
هزینه آن
حمایت
محدود و بی
تعدادشها آن
اما این تال
می
قدرای از
فزاینده
شد- ،
هفته
کمتر
کم ووکمدر حدود
بسیار
فرارهاند .یک درصد است .زندانهای دراز مدت برای آنها) موجب شده است که مردم
گم شد
دریا
در
ای
ه
قطر
مثل
که
اثرند
شهروندان آمریکایی برای
فرصت
شرایط،
این
در
نشوند.
محدوده
این
وارد
اصوال
عادی
نمایش
به
اقدامات،
این
گزارش
دولتییاهم به جای
بوازقهای
جنگیدن به کانادا میلیسا اندرسون سخنگوي دادگاه ایرونیا -با افزایش سرسام آور بهای
بازداشت
طالب و بســیجیانی پرداختند که در اقدامات نمایشــی طلبانــی که میخواهند برای ایدئولــوژی حکومت تبلیغ
مسکن در انتاریو و به ویژه در تورنتو
پناهندهمیشوند.
من از
مهاجرت کانادا گفت:
یکبرای کسب رانت بگشایند ،فعال میشوند.
مجرایی
کنند و
ضدعفونی سازی مشارکت داشتند.
دریافت
جمله
از
هایی
گزینه
،
پایگاه
از
نقل
به
به گزارش هفته
که
دارم
خبر
بزرگسال
آمریکایی
مدافعان دولت بزرگ و همهکاره و متمرکز ،نتایج کار خود
مسکن
خارجی
خریداران
از
مالیات
ترین یو.اس.ای
اینترنتی
حمایت،بزرگ مشاهده میکنند .این گونه دولتها،
نیازدربهبحرانهای
تودی ،تعداد سال  2۰1۴به دلیل را
کارکردهای دولت
مهم
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دارایی
وزیر
و
شده
مطرح
بخش مدنی و محلی میگیرند و خود نیز به یک
فرصت را
شد.از باقی
کم اما رو به رشدی از مردم با پناهندگی او موافقت
شوند .راهکاری برای
اجراییآن را
استانی
تبدیل م
بودند.فربه و زمینگیر
کودکهیوالی
کارکردهای
تامین
ترینها تماماً
ایمنیپناهندگی
امنیت ودنبال
آمریکا به
شهروندان ،ازدرمهم آن
آرام کردن بازار مسکن می داند.
ی
دولت
اسالمی
جمهور
حکومت
است.
محلی
و
ملی
های
کانادا هستند .به گزارش آژانس پس از ریاستجمهوری ترامپ
بحران
فرافکنی
بهای مسکن به طور متوسط 27.7
ایران در چهار بحران سیل ،اعتراضات بعد از گرانی بنزین،
خدمات مرزی کانادا ،تعداد در آمریکا و فرمانهای منع
حمله به هواپیمای اوکراینی ،و اپیدمی کرونا در سال ،۹۸
درصد در تورنتو بزرگ افزایش
آمریکایی که
شهروندان
نمایش تعداد
مهاجرتی او،
«تروریســم
القا کرد
یافتهبهوجامعه
پناهندگاننمیتوان
مطمنا این بار
دنبالحفظ خود و
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اســت که
نشان داده
کهdetached
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ل
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جــواد
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گویی
امریکا»
پزشــکی
قدرت آن و حفظ منافع قشر حاکم بوده است و نه امنیت
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و
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امریکا
«بیوتروریسم
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اتباع آمریکا برای فرار از جنگ
و بازدا شت به کانادا پناهنده میشوند

به فکر دریافت

AQUA UNITED

PLUMBING LTD
مسکونی و تجاری

* جمع آوری کلیه وسایﻞ و اﺛاﺛیه دورریﺨتنی در اسرع وقت
* جمع آوری بقایای مﺼاﻟﺢ و وسایﻞ بﻌد از نوسازی ساختمانی
(در و پنجره ،موکت ،ﻟمینیت ،چوب ،آجر ،سیمان)....،
* اجاره کانتینترهای بﺰرگ ذباﻟه

خدمات ﻟوﻟه کشی
با مجوز رسمی و بیمه

تجاری و مسکونی
سرویس اﺿﻄراری  ۲4ساعته
ارائه سرویس در تمامی نقاط ونکوور بﺰرگ
نورت شور ،برنابی ،ونکوور ،داونتاون ،کوکیتﻼم ،میپﻞ ریﺞ

AFFORDABLE PRICING

»برآورد هﺰینه رایﮕان«

778-926-5865
778-926-5865
www.JunkOutExpress.ca
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»ما رﺿایت شما را تﻀمین میکنیم«

بهﺰاد

77۸-۸34-۶۲۶7

aquaunitedplumbing@yahoo.ca

به این
من چ
مالیات
یکی ا
با این
کلیدی
باال رف

ایرونیا
بریتیش
حداقل
 ۵۶هز
شد.
این در
کار بر
دیروز
حداقل
انتخابا
تسلیم
به گف
 ۵۰۰ه
در بری
و اگر

ing
Car
ish
ted
pair
em
ms
pair
tee

*
*
*
*
*
*
*
*

 20شماره  ۱46۸جمعه  ۱فروردین ۱۳۹۹

2۸

سال بیست ودوم .شماره  1311جمعه  27اسفند 139۵

20 Issue 1468 Friday March 20, 2020

نگاهی به رسانههای
فارسیزبان کشورهای غربی

کرونا در سیاهچالهای
حکومت اسالمی

مجیدمحمدی
مسعودنقرهکار
در طول و عرض ِ تاریخ فقدان یا کمبود امکانهای بهداشتی
و درمانی در زندانها بخشــی از مجازات زندانی محسوب
شده اســت .محروم و محدود کردن از دسترسی به غذا و
آب کافی و الزم ،محروم کــردن از نورآفتاب و هواخوری،
محروم و محدود کردن از وســائل و امکانهای بهداشتی،
فقدان و نبو ِد امکانها و تمهیدات برای پیشــگیری ازابتال
به بیماریها و درمان آنها ،ســبکی کیفری و نوعی تنبیه
زندانی بوده است.
درایــران قبل از حمله اعراب به ایــران زندان محلی برای
محــدود کردن و یا از بین بردن فرد «مجرم» و یا فراموش
شــدگی و مرگ تدریجی مخالفان سیاسی و عقیدتی بود.
درآن هنگام آنچه به عنوان « زندان» شناخته میشد« چاه»
و «ســیاهچال» بود و چیزی به عنوان حقوق بهداشتی و
درمانی زندانی وجود نداشت « .بزرگمهر بختگان را به قولی
هرمز ،و به قولی دیگر خسرو پرویز ،در چاهی تاریک زندانی
کردنــد» ،و درکنار به ســیاهچال انداختن ،اعدام یا مرگ
ارزان ،تازیانه ،زنجیرکردن ،اعمال شاقه ،داغ ،مثله کردن و...
سخن گفتن ازحق بهداشتی زندانی بیهوده بود.
پس ازاشغال سرزمین مان توسط اعراب زندانها ،به ویژه
از دوران خلفای عباسی توســعه بیشتری یافت .اسالم با
قراناش پدیدۀ زندان را با عناوینی مثل «ســجن ،حبس،
حصر ،امســاک و »...شــرعی و مجاز کــرد .زندانیان در
ســیاهچالها با هرعنوانی ،محروم از دستیابی به نیازهای
بهداشــتی و درمانی بودند و از فقــدان و نبود امکانهای
بهداشتی و درمانی به عنوان « تعزیر» و « تعذیب» زندانی
استفاده میکردند.
قدیمی ترین زندان بزرگ در تهران زندانی به نام انبارشاهی
بود .این زندان در دوران قاجارزیر نقاره خانهی ارک یعنی
محل فعلی بانک ملی بازار برپاشد و زیر نظر حاجب الدوله
(رئیس تشریفات) اداره میشد .از وضعیت تغذیه زندانیان
سیمای وضعیت بهداشتی و درمانی زندانیان قابل حدس و
تخمین بود .غذای زندانیان بسیار ناچیز بود به طوری که
مردم به عنوان نذر و صدقه گاهی از سوراخهای زندان ،غذا
و خوراکی برای زندانیان میانداختند.
در همین دوران امیرکبیر (۱۲۶۶ه .ق) با صدور فرمانی اقدام
به بهبود وضع زندانها و لغو آزار و شــکنجه زندانی و سرو
سامان دادن به وضع تغذیه و بهداشت زندانیان کرد .میرزا
حسین خان سپهســاالر نیز اقداماتی برای انسانی کردن
زندانها انجام داد.
کنت دومون فورت ،اولین رئیس پلیس تهران پس از انقالب
مشروطه نیز تالش هائی برای بهبود وضع زندانها و شرایط
زندگی زندانیان انجام داد.
در سال  ۱۲۹۲شمسی دولت ایران به منظور سر و سامان
دادن به وضع شهربانی کشور (ادارۀ نظمیه) عدهای مستشار
سوئدی استخدام کرد .مستشاران ابتدا نظام نامه «محابس»
را تهیه کردند که در سال  ۱۲۹۸شمسی به تصویب هیات
دولت رسید و این اولین آیین نامه و مقررات زندانها شد.
در این آیین نامه زجر بدنی و زنجیر کردن زندانیان ممنوع
شد و توجه به وضعیت بهداشتی زندانها و حقوق بهداشتی
ودرمانی زندانیان مطرح گردید .در زمان ریاست سوئدیها
بر شــهربانی (نظمیه) تهران ،زندان نظمیه در محل اداره
شهربانی در میدان توپخانه واقع بود .این زندان مرکب از دو
یا سه اتاقک کوچک معروف به حبس نمره یک و چند اتاق
و یک زیرزمین برای زندانیان عمومی بود.
در دوران ســرتیپ درگاهی رئیس شــهربانی وقت ،نظام
نامه تشــکیالت محابس و توقیف گاهها و وظایف ماموران
و مســتخدمان آنها در  ۳۱شهریور سال  ۱۳۰۷شمسی
به تصویب رســید و در همان سال نظام نامه اجرای حکم
اعدام نیز تصویب و به مورد اجرا گذاشــته شد .در  ۲۱مهر
ماه سال  ۱۳۴۷اولین آیین نامه زندانها با توجه به اصول
اصالح و تربیت زندانی تصویب شد و در سال  ۱۳۵۴آیین
نامه مذکور اصالح شد و به سایر زندانها تعمیم داده شد
اما به علت نبود امکانات بیشتر مفادشان اجرا نشد .زندان
قصررا اولین زندان متمرکز تهران دانســتهاند .سرتیپ در
گاهی تقاضای یک محل وســیع برای ایجاد زندان کرده
بود .قصر قاجار ،که دارای ساختمانهای قدیمی و وسیع و
متروکه بود ،به این کار اختصاص داده شد .این مجموعه که
در سال  ۱۱۶۸خورشیدی ساخته شده بود ،محل مناسبی
برای ایجاد زندان تشخیص داده شد.
زندان قصر در تاریخ  ۱۱آذرماه  ۱۳۰۸به دســت رضاشاه
افتتاح گردید ،زندانی با  ۱۹۲اتاق و با گنجایش  ۸۰۰زندانی،

و در نظرگرفتــن محلی به عنوان « بهداری زندان» .دراین
زندان نیزبارها به دلیل بی توجهی به وضعیت بهداشتی و
درمانی زندانیان بیماریهای واگیر به ویژه بیماری تیفوس و
سل و بیماریهای پوستی مثل قارچ و گال شیوع پیدا کرد.
در دوران پهلوی وضعیت زندانها از نظربهداشتی و درمانی
و توجه به نیازهای بهداشــتی و درمانی زندانیان نسبت به
گذشته بهبود یافته بود.
******************
زندان درحکومت اســامی ،پدیدهای متفاوت با زندان در
طول تاریخ میهنمان اســت .زندان در حکومت اســامی
واقعی رفتارهای ضد انسانی با زندانیان،
کلکسیون تاریخی و
ِ
ِ
به ویژه با اسیران سیاسی ،عقیدتی و دگراندیش بوده است.
شکنجههای هولناک جسمانی و روانی و اعدامهای دسته
جمعی هویت شناســنامهای زندانهای حکومت اسالمی
ست ،و بدیهی ست در چنین نظامی سخن گفتن از حقوق
زندانی ،به ویژه ســخن گفتن از نظام ســامت درزندان و
حقوق زندانی درعرصه بهداشــت و درمان جائی نخواهد
داشت .فجایع انســانی در زندانهای حکومت اسالمی در
شرایطی رخ داده و میدهند که این حکومت خود را تابع و
پذیرای قوانین بین المللی در رابطه با حقوق زندانیان اعالم
کرده است ،در حالیکه با اتکا به شواهد و اسناد بسیارنشان
داده شده است که حکومت اسالمی رعایت کننده حقوق
بهداشتی و درمانی زندانی و ســامت بهداشتی زندانها
وقوانین بین المللی متعددی که دراین رابطه تصویب و در
بسیاری از کشورها رعایت شــده ،نبوده است .برای نمونه
به اعالمیه جهانی حقوق بشــر ،میثاق بین المللی حقوق
اقتصــادی اجتماعی و فرهنگی ،میثاق بین المللی حقوق
مدنی و سیاسی و پروتکلهای اختیاری آن و دیگر حقوق
مندرج در اســناد ملل متحد ،و به ویــژه اعالمیه «اصول
اساســی رفتار با زندانیان» که درچهاردهم دسامبر ۱۹۹۰
به تصویب مجمع عمومی ســازمان ملل متحد رســیده
اســت ،میتوان اشاره کرد .دراین اعالمیه که در یازده ماده
تدوین شده است تاکید میشود« :باید با تمامی زندانیان با
احترام به کرامت ذاتی و ارزش آنها به عنوان افراد انسانی
رفتارگردد» .
اصل اساســی دیگر رعایت حق بهره منــدی زندانیان از
خدمات بهداشتی اســت که در ماده  ۹این اعالمیه آمده
است« :زندانیان باید بدون تبعیض از جهت وضعیت حقوقی
آنان ،به خدمات بهداشتی که در کشور وجود دارد دسترسی
داشته باشند.
ســازمان دیدهبان حقوق بشر نیز بارها اعالم وتاکید کرده
است که حقوق بینالملل و حتی برخی قوانین در جمهوری
اسالمی ،مقامهای زندان را ملزم میکنند که «مراقبتهای
پزشکی کافی در اختیار تمام افراد محبوس قرار دهند » .اما
چنین نکردهاند.
این ســازمان بارها در بیانیهها و گزارشهایش به انتقاد از
وضعیت نگهداری و کیفیت بهداشت و درمان زندانیان در
ایران پرداخته است.
صدها کتاب و مقالۀ نوشته شده توسط زندانیان آزاد شده
از زندانهای حکومت اسالمی ،صدها فیلم وگزارش ملی و
بین المللی ،گواهی شاهدان (کارکنان زندانها ،مالقاتیها و
خانواده زندانیان) نشان از اسفناک بودن وضعیت بهداشت
و درمان زندانیان در زندانهای حکومت اسالمی داشتهاند.
حتی مســؤالن حکومتی نتوانســتهاند بــر فجایعی که
درزندانهــای سیاســی و عــادی در رابطه بــا وضعیت
بهداشــتی و درمانی زندانیان رخ داده و میدهد سرپوش
بگذارند .دراسفند سال  ،۱۳۹۳سالی که حکومت اسالمی
پس از جنایتهای هولناکی که در زندانها مرتکب شــد،
میخواست ژست انســانی در رابطه با زندانهایش بگیرد،
حسن هاشمی وزیر بهداشت و درمان از زندان قزل حصار
دیدار کرد .وی گفت و نوشت که « بهنظرم از پشت دوربین
ی 
ک فیلم مستند هم نمیتوان آنچه را که در چنین فضایی
میگذرد به تصویر کشــید» ،و قزلحصار بزرگترین زندان
کشور با گنجایش  ۶هزار زندانی بیش از دو برابر این رقم را
در خود جای داده است.
« مشــاهدهی  ۱۴نفــر در  ۵متر مربــع روی تختهای
سهطبقه» و آگاهی به این مسئله که«بیماریهای پوستی،
ســل مقاوم و ایدز» در یک قدمی زندانیانی هســتند که
«هیچکدام تحت پوشــش بیمه نیستند» و پزشکان نیز با
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روزنامه رسمی قوهی قضاییهی جمهوری اسالمی است،
در بخش آگهیهای خود ،احکام غیابی زندانهای
بلند و کوتاه مدتی را علیه برخی از منتقدان و مخالفان
جمهوری اسالمی و هنرمندان منتشر کرد .بر اساس این
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مبانی اسالمگرایی و جریان چپ را که امروز مؤتلف
اسالمگرایی است کمتر مورد انتقاد قرار دهد .این را هم
اضافه کنم که سخن من در مورد برخی از کارکنان این
رسانهها که با عشق و عالقه کار میکنند نیست؛ در مورد
تصمیمگیران و سیاستگذاران است.
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 -۳انجام تســت کرونا از همه زندانیان و جدا سازی مبتال
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تن از همکاران این رسانه که نگرش انتقادی به رفتار این
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ترک کرونا بر پوسته سخت اصولگرایان

«شیعهلندنی»
یا «شیعه حکومتی»

میگویند د ِر حرم نباید بســته شود
چرا که آنجا محل شفاست و بیماری و
مرگ به آن را ندارد.
روز دوشنبه  ۲۶اسفند در پی تعطیلی
موقت حرم حضرت معصومه در قم و
حرم امام رضا در مشــهد ،به منظور
پیشــگیری از ابتالی زائران به کرونا،
ی در مقابل این دو
تجمعاتی اعتراض 
حرم برگزار شد.
کار به جایی کشید که معترضان به
حرم حضــرت معصومه در قم حمله
کردنــد و یکی از درهــای ورودی را
شکستند .اعتراضات مشابهی هم در
مقابل حرم امام هشــتم شیعیان در
مشــهد اتفاق افتاد کــه در نهایت با
دخالت پلیس به پایان رسید.
روز بعد خبر رسید که در قم  ۱۱نفر
در رابطه با این اقدام بازداشت شدند.
حســن غریب ،دادســتان عمومی و
انقــاب قم اعالم کــرده که «در پی
اقدام عدهای از افراد در راستای هتک
حرمت به حرم حضرت معصومه(س)
 ۱۱نفر دستگیر شــدند و این افراد
برای بررسیهای بیشتر همچنان در
بازداشت هستند».
هتاکیمومنانه

همان شــب حمله ،حوزه علمیه هم
به این کار واکنش نشــان داد و آن
را «هتک حرمت ساحت حریم کریمه
اهل بیت» خواند.
مرکــز مدیریت حوزههــای علمیه
سراسر کشور در بیانیهای در مخالفت
با این حرکت بر « اهمیت تنظیم همه
امور و برنامهها براســاس دیدگاهها و
توصیههای کارشناسان و متخصصان و
مسئوالن محترم» تاکید کرد و نوشت
که «هرچند که برای مومنین بسته
بودن درب این بارگاه سخت و جانکاه
اســت» اما راهحل «عمل به تکالیف
عقلی و شرعی در سایه صبر مومنانه،
دعا و کوشش همهجانبه چون همیشه
راهگشــا و حالل مشــکالت خواهد
بود» .این بیانیــه ،معترضان حرم را
«بدخواهان و دشمنان میهن و انقالب
و اســام عزیز» خواند که « با انجام
اقداماتی افراط گرایانه و به دور از عرف
شریعت درصدد ضربه زدن به ملت و
انقالب برآمدهاند».
در روزهای ابتدایی اعالم خبر شیوع
ویروس کرونا هــم لیس زدن ضریح
یک نفر را در مشهد راهی زندان کرده
بود.

انتشار خبر و ویدئوهای این شیعیان
تندرو ،که به صورت ســنتی نزدیک
به هســته ســخت قدرت در ایران و
پیادهنظام آن تصور میشوند ،این بار
اما واکنشهای متفاوتی در میان آنان
در پی داشت.
بدنه اجتماعــی اصولگرایــان فعال
در شــبکههای مجــازی ،همصدا با
بازداشــتکنندگان این افراد و حوزه
علمیــه ،آنــان را وابســته به طیف
«شــیعه لندنی»دانســتند ،کــه به
گزارش وبســایت مشرقنیوز نزدیک
به اصولگرایان تندرو« ،رهبر انقالب و
نخبگان کشور» پیش از این از تهدید
آنان خبــر داده بود .تشــیعی که با
هزینههای سنگین تبلیغاتی تمام توان
خود را برای پیوند “شیعه” با خشونت
و قرار دادن آن در مقابل ســایر ف َِرق
اسالمی تجمیع کرده است».
اشــاره این افراد بــه آیتاهلل محمد
شــیرازی و برادر وی آیتاهلل صادق
شیرازی از مراجع تقلید سنتی شیعه
و فرزنــدان آنان اســت کــه با رهبر
جمهوری اسالمی اختالفات اساسی
دارند .اختالفاتی که به قولی به تفاوت
دیدگاههای فقهی آنان برمیگردد و به
عقیده عده دیگری مسئله اختالف بر
سر سیاست و قدرت است.
بــه گــزارش بیبیســی فارســی،
شــیرازیها دستگاه رسانهای عریض
و طویلی دارند و شــبکه ماهوارهای
امــام حســین را اداره میکنند که
به زبانهای فارســی ،عربــی ،اردو و
انگلیسی برنامه پخش میکند.
هر چند با تندرویهای دیده شــده
از هوادارن آیتاهللهای شــیرازی این
فرضیه هم دور از ذهن نیســت ،اما
نگاهی به هواداران دو آتشــه مذهبی
جمهوری اســامی که اغلب نه تنها
بــرای تندرویهایشــان مصونیت
داشتهاند ،که گاه برای آن تشویق هم
شدهاند ،آنان را کاندیدای مناسبتری
برای انجام این اقدامات میکند.
«تقلیل صورت مساله»

وحید اشــتری از فعاالن سیاســی
اصولگرا نزدیک به طیفی موســوم به
عدالتخــواه ،که باالخص در انتخابات
مجلس مــاه پیش اختالفات عمیقی
با بدنه اصلی اصولگراهــا پیدا کرده
بودند ،در توییتر خود درباره انتساب
این افراد به گروه موســوم به «شیعه
لندنی» یا «شیعه انگلیسی» نوشته

گروهی از روحانیون و رسانههای طرفدار حکومت در ایران معترضان به بسته شدن «حضرت معصومه»
و «امام رضا» در مشهد را «شیعه انگلیسی» خواندهاند.
و این کار را «تقلیل صورت مسئله»
خوانده است .اشتری میگوید «اولین
فراخوان تجمع جلــوی حرم را آقای
روح اهلل دشــتی مدیر کانال تشکل
حوزه «انقالبی»داده اســت ».که به

امتناع جمهوری اسالمی از اعالم قرنطینه
نامه پنج وزیر سابق بهداشت به روحانی:

مانع از انتقال کرونا شوید

رادیو زمانه -در حالیکه دولت روحانی هرگونه انتقاد در مورد کوتاهی در
مهار ویروس کرونا را رد میکند ،چند وزیر ســابق بهداشت در دولتهای
خاتمی و احمدینژاد بههمراه چند پزشــک ،در نامهای خطاب به حسن
روحانی از او خواستهاند تا تدابیر جدیتری در قبال شیوع کرونا در پیش
گیرد .آنها گفتهاند دســتکم  ۱۵روز کلی ه دستگاههای غیراضطراری و
کسبوکارهای غیرضرور بهطور کامل تعطیل شود .با این حال نه دولت و
نه نویسندگان نامه از «قرنطینه» نامی نبردهاند.
 ۵وزیر سابق بهداشت و  ۱۷پزشک ،پنجشنبه  ۲۹اسفند در پیوند با شیوع
گسترده ویروس کرونای جدید در ایران نامهای به حسن روحانی ،رئیس
جمهوری اسالمی نوشتند و نسبت به پیامدهای گسترش این ویروس در
کشور هشدار دادند.
آنها در نامه خود مطمئنترین راه کنترل و کاهش این بیماری را «قطع
زنجیره تماس افراد ســالم با افراد بیمار و ناقل» دانســته و گفتهاند که
«الزمه آن محدود کردن ترددها و مســافرتها و تعطیلی صنوف زنجیره
غیرضــروری و مراکز خرید بزرگ و پرازدحــام و کنترل مبادی ورودی و
خروجی شهرها است».
نویســندگان نامه ادامه شرایط فعلی زندگی مردم و تداوم رفتوآمدهای
غیرضروری را موجب وخامت اوضاع خوانده و توصیه کردهاند که «با فوریت
از همین امروز حداقل به مدت  ۱۵روز کلیه دستگاههای غیراضطراری و
کسبوکارهای غیرضرور بهطور کامل تعطیل شود و تنها مراکز تولیدی و
فروشــگاهها و مراکز توزیع مواد غذایی و دارویی آن هم با رعایت کامل و
سختگیرانه استانداردهای بهداشتی به فعالیت روزانه خود ادامه دهند و
با قاطعیت جلوی ترددها و مسافرتهای غیرضروری شهری و بینشهری
گرفته شود».
آنها در انتهای نامه خود آوردهاند« :عدم رعایت این توصیهها بازی با جان
مردم است .اگر دیر تصمیم گرفته شود ،خسارات جبرانناپذیری بهدنبال
خواهد داشت و منجر به مرگ تعداد بیشتری از هموطنان خواهد شد».

از اسید پاشی تا شکستن در حرم

در نگاهی کلیتــر رفتارهایی از این
دســت در تاریخ  ۴۰ساله جمهوری
اســامی اتفاق تازهای نیســت .این
ت فراوانی به تندروی
اعمال شــباه 
افرادی دارد که چند ســال پیش از
این در اصفهان با اســتناد به سخنان
امام جمعه آن شــهر کــه گفته بود
«امر به معــروف و نهی از منکر باید
از تذکر لســانی فراتر بــرود» روی
زنان بیحجاب یا به قول خودشــان
«بدحجاب» اســید میپاشــیدند و
هیچگاه بازداشــت نشدند .یا کسانی
که در خیابان امر به معروف و نهی از
منکر میکنند و دامنه این امر و نهی تا
به آسیب رساندن و کتک زدن زنان و
مردان هم کشیده میشود ،خشونتی

بیعواقب برای اعمالکنندگانش.
شباهت قابل توجهی بین آنان و افرادی
کــه در شــهرهای مختلف منجمله
مشهد با همراهی امام جمعه تندروی
این شهر کنســرتهای مجوزدار این
شهر را به تعطیلی کشانند وجود دارد.
علمالهدی در ســال  ۹۲در اوج قلع و
قمع فرهنگی در مشهد گفته بود که
«اگر رئیس موسیقیدانان جهان یک
مسلمان و شــیعه بود ،آیا حاضر بود
بیاید در حرم امام رضا موسیقی اجرا
کند؟ ضمن اینکه امام هم فرمودهاند
که اگر همه مــردم یک چیز حرام و
خالف شرع بخواهند ،نظر من تغییر
نخواهد کرد».
رفتار این گروههــا همچنین یادآور
اعمال کسانی اســت که به پشتوانه
روحانیون تندرویی مانند محمد یزدی
در قم فیلمها را از پرده سینما پایین
کشیدند و کنسرتها را لغو کردند و
گفتند که برگزاری کنســرت در این
شــهر «نه تنها حریم احکام الهی را
نشانه رفته» ،بلکه «قداست حرم اهل
بیت را [هم] پاس ننهاده».
افراد و گروههایی که خشــونت اصل
الیتغیر کنشهای اعتراضی آنان است
نه چنان که مشرق نیوز مدعی است
تحفهای رهآورد «شیعه لندنی».
استفاده روحانیون تندرو و حکومتی
ایران از مذهبیون افراطی و خط دادن
به آنان (حتی با فرض عدم وابســته
و تعلق سیاســی آنــان به حکومت)
در جهــت پیشــبرد سیاســتهای
ی جمهوری اسالمی داستان
اجتماع 
درازدامنیاســت کــه بــه روزهای
ابتدای پیروزی انقالب ایران میرسد
و مثالهــای فراوانی دارد .این فارغ از
اعمال بازوی سیاسی این پیادهنظامها
و «خودســری»های آنان اســت که
موضوع این گزارش نیست.
حاال اما به نظر میرســد که در طی
یــک ماه اخیر و بعد از شــیوع کرونا
این ویــروس اگر نه شــکاف ،الاقل
ترکی بر این پوسته سخت و یکدست
انداخته است .در همان روزهای انتشار
ویدیوهای لیس زدن حرم ،علمالهدی
با انتشار ویدئویی این افراد را «متحجر،
عقبافتاده و فناتیک» خواند .واکنش
روز گذشــته حوزه علمیه و بازداشت
کســانی که میخواستند به زور وارد
حرم ائمه شــیعه شــوند هم به نظر
میرسد نشانه دیگری از قطع ارتباط،
الاقل موقتی ،میان ســر و بدنه این
جریان تندرو است .بدنهای که فارغ از
بحرانی که جهان را به چالش کشیده،
به راه همیشه میرود و سری که با در
دست داشــتن اخبار و اطالعات الزم
از بزرگی خطر پیشرو تکرار عادات و
رفتارهای پیشین را به صرفه نمیبیند
و «مومنانش» را رها میکند تا راهی
زندان شوند.
مهسا محمدی (زیتون)

خدمات مهاجرتی مونﻻیت

خدمات حسابداری،
حسابرسی و ماﻟیاتی
Faranak Khademi, CPA

فرانﮏ خادمی

گفته فعال اصولگرا  ،دشــتی ،خود،
شیرازیها را شیعه لندنی میخواند.
به گفته اشــتری «دشتی تجمع در
اعتراض بــه برجــام و اف.ای.تی.اف
زیاد برگزار کرده اســت.در فراخوان

اولیه تجمع حرم هم با ادبیات انقالبی
نوشته جاماندگان «مدافعان حرم» تا
قبــل از نماز صبح به یاری دهندگان
آیت اهلل سعیدی ،تولیت حرم حضرت
معصومــه (س) بپیوندیــد و او را در
این مقاومت یاری نمائید ».این فعال
اصولگــرا همچنین تاکیــد دارد فرد
«کت و شلواری میدان دار [در مشهد
و جلوی حرم امام رضا] حسین آذری
مداح هیات المهدی و هیات حسین
جان «انصارحزباهلل» است .شیخها
هم حسین زاده و ایلخانی منبریهای
معروف حزب اللهیاند».
شــاهد دیگر بر مدعای کســانی که
حملهکنندگان به حــرم را برآمده از
بدنه اصولگرای درون نظام میدانند،
سوگیری سیاســی کسانی است که
در میــان جمعیت معترض ســخن
میگفتنــد و تاکیــد داشــتند که
«رییسجمهور غلط کرده ،وزیر غلط
کرده…» .مخالفت با دولت و مشخصا
حسن روحانی ســکه رایج بازار این
تندروها در سالهای اخیر بود.
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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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گزارش میدانی

ماسک پشت و رو

تصویرهایی از روزهای کرونایی
در شرایطی که خانوادههای پولدار توانستهاند از طریق خرید الکترونیکی و
پرداخت قیمت باالتر برای مواد عفونی و بهداشتی خود را تجهیر کنند ،ماده
ضد عفونی رایج در بین نیمه پائینی جامعه آب و ریکا است .خانوارهای کارگری
و فرودستان ایران از مایع ظرفشوئی برای شستن دست و صورت خود استفاده
میکنند .رانندگان تاکسی از مایع شیشه پاککن برای ضدعفونی دستهای
خود استفاده میکنند و آنها که به مواد ضد عفونی کننده شیمیای حساسیت
دارند با ترکیب آب و ســرکه دســتهای خود را شستشو میدهند .تردید
مشــترک همه این اقشــار درباره کاری که میکنند در این پرسش خالصه
میشود« :حاال نمیدانیم اثری دارد یا ندارد؟ »

ویروس کرونا همچنان در ایران قربانی
میگیرد .از روز  ۳۰بهمن که حکومت
باالخره مجبور شــد مرگ دو نفر در
شــهر قم را در اثر ابتال به ویروس به
کرونا به صورت رســمی تأیید کند
تقریباً نزدیک بــه یک ماه میگذرد.
مقامهای رسمی آمار کشته شدگان را
در این مدت  ۶۱۱نفر اعالم کردهاند
و برخی رسانههای غیر حکوتی آمار
صحیح فوت شــدگان در اثر ابتال به
ویروس کرونا را کمی بیشتر از ۱۸۰۰
نفر اعالم کردهانــد .رهبر جمهوری
اسالمی دستور تشکیل قرارگاه نظامی
مقابله با کرونا را صادر کرده اســت.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران
به عنوان فرمانده این قرارگاه نظامی
اعالم کرده اســت ظرف  ۲۴ساعت
همه شــهرها و فروشگاههای ایران را
خلوت خواهد کرد و مــردم ایران را
رصد میکند تا مانع شــیوع بیشتر
بیماری شود.
بــا وجود آنکه چند روزی اســت که
اینترنت در ایران بــا اختالل فراوان
همراه اســت اما فع ً
ال قرارگاه نظامی
مقابله با کرونا دستور قطع اینترنت را
صادر نکرده است و رسانههای جهان
هنوز از طریق شبکههای اجتماعی از
موج وحشــتی که مردم ایران را فرا
گرفته است اطالع دارند .در اعتراضات
آبان  ۱۳۹۸بنا به گزارش خبرگزاری
رویترز  ۱۵۰۰نفر از معترضان ظرف
فقط چهار روز در ایران کشته شدند
و جهان به دلیل قطعی اینترنت ایران
نتوانست در این چهار روز از فاجعهای
که در جامعه ایران در حال وقوع بود
باخبر شود .معلوم نیست اگر سرداران
نظامــی به بهانــه مدیریت وضعیت
کرونایی ،تصمیم بــه قطع اینترنت
بگیرند ،در این اوضاع نابسامان جهان
که کســی به فکر دیگری نیست چه
فاجعهای در ایران رقم خواهد خورد.
این گزارش تالشی است برای انتقال
تصویرهایــی که کمتر در رســانهها
منعکسمیشوند.
کودکان و کودکان کار

این خبر که بیماری کرونا باعث مرگ
و میر کودکان زیر ده سال نمیشود
شــاید یکی از عوامل گسترش مرگ
و میر کرونا در ایران باشــد .پدران و
مادران به تصور اینکه خطری کودکان
آنها را تهدید نمیکند به این مسئله
توجه نمیکنند که کودکان میتوانند
عامل انتقال و شــیوع ویروس کرونا
باشــند .در محلههای محل سکونت
اقشــار ضعیف جامعه هنوز کودکان
بیرون از خانه در حال تردد هستند.
یکــی از معــدود اقدامات درســت
حکومــت در مقابل ویــروس کرونا
تعطیلی مدارس بوده است ولی برای
خانوادههایی که در خانههای کوچک
زندگی میکنند و محیط و وســایل
بازی برای کودکان فراهم نیست این

اقدام درســت تبدیل به معضل شده
است.
برای نگه داشــتن کودکان در خانه
راههای زیادی وجود ندارد .برای آرام
نگه داشتن آنها باید به آنها اسباببازی
یــا خوراکی داد ،با آنها گفتوگو کرد
یا آنها را مشــغول درس و مشق نگاه
داشــت ،آنها را به فعالیتهای هنری
مشــغول کرد یا به آنها اجازه داد در
حیاط خانه بــازی کنند و با گیاهان
باغچه ســرگرم باشــند .برای اقشار
ضعیف جامعه و خانوارهای فرودست
کــه اکثریت عددی جامعــه ایران را
تشــکیل میدهند هیچ یــک از این
امکانات فراهم نیست .شاید فقط کمی
اسباببازی .برای همین است که بعد
از ســاعات طوالنی حضور والدین و
کودکان در خانههای کوچک باالخره
صبر یکی از طرفین لبریز میشود و
قرنطینهای که حکومت زیر بار اجرای
آن نمیرود و مردم خودشــان سعی
میکنند آنرا رعایت کنند به راحتی
شکســته میشــود .مگر برقراری و
اجرای قرنطینه بدون امکانات ممکن
است؟
وضعیت در مورد کودکان کار بسیار
وخیمتر است .روز بیست و یکم اسفند
یک کودک دستفروش را دیدم که در
یک محــل پر رفت و آمد روی زمین
نشسته بود .ماسکی به صورت داشت
که برای صورت او بزرگ بود اما آنچه
بیشتر جلب توجه میکرد این بود که
ماسک را برعکس به صورت خود زده
بود .پیشقضاوت من این بود که این
نیروی کار خردسال در عالم کودکانه
خود به خیال خودش خواسته است تا
با پشت و رو کردن ماسک ،دو مرتبه
از آن اســتفاده کند .تالش کردم به
او توضیح بدهــم که این کار صحیح
نیســت و اثرات آلوده کننده دارد اما
کار بســیار خرابتر از چیزی بود که
میپنداشتم .این کودک کار ماسک را
از کنار سطل زباله برداشته بود .برخی
کســانی که ذخیره کافی از ماسک و
دســتکش دارند هنگام دور انداختن
این اقالم استفاده شده دقت نمیکنند
و آنــرا روی زمیــن میاندازند .این
کودک کار یکی از ماسکها را که به
نظر خودش «خیلی نو و سالم» بوده
را برداشته و آنرا پشت و رو به صورت
خودش زده بود تا ســامت خود را
در مقابل ویــروس کرونا تامین کند.
بدترین قســمت صحبت او این بود
که گفت برای مادر و خواهر خودش
هم به همین شیوه ماسک تهیه کرده
است.
آب و ریکا

حکومتی کــه بوجههای هنگفتی را
صرف ساخت موشکهای بالستیک و
دخالت نظامی در کشورهای همسایه
خود میکند قادر به تأمین ماســک،
الکل طبی ،دســتکش التکس و ژل

ضدعفونی برای مردم کشور نیست.
در پرس و جو از تعداد کثیری از مردم
در چندین شهر کوچک و بزرگ ایران
یک گزاره مشترک به گوش میرسد:
«همه جا را گشتیم اما حتی یک قطره
الکل سفید گیر نمیآید ».همانطور که
هنــوز روحانیون و نهاد دین در ایران
حاضر نشــدهاند حرم امام هشــتم
شیعیان در مشــهد و حرم خواهر او
را در شــهر قم را تعطیل کنند و آنرا
به آینده حواله دادهاند ،بعد از یک ماه
پنهان کاری و یــک ماه مرگ و میر
کرونا هنــوز روحانیون اجازه افزایش
تولیــد الکل در ایــران را نمیدهند.
الکل نجس است و بدتر اینکه ممکن
است توسط ایرانیان به عنوان مشروب
نوشیده شود پس نباید تولید شود.
تولید الکل در ایران نیازمند مجوزهای
خاصی است ،مقدار تولید واحدهای
تولیدی به شدت زیر نظر است و توزیع
الکل نیــز در اختیار تولید کنندگان
نیست .حاال که بیمارستانهای ایران
نیازمند الکل طبی هســتند ،صنایع
تولید مواد ضــد عفونی نیازمند این
کاال بــرای تولیدات خود هســتند و
مردم ایران به توصیه سازمان بهداشت
جهانی و پزشکان نیازمند الکل طبی
هستند تا دست ،صورت ،محل زندگی
و ابزارهــای کار خــود را ضد عفونی
کننــد ،ایران با کمبود شــدید الکل
مواجه شده اســت .واردات کل نیاز
ایران از خارج کشور امکانپذیر نیست
زیرا کشورهای زیادی در جهان درگیر
ویروس کرونا شــدهاند و خودشان به
الکلی که تولیــد میکنند نیاز دارند.
قرار است کارخانه آبجوسازی شمس
که دوبار توسط نیروهای مذهبی به
آتش کشیده شده بود بعد از  ۴۱سال
راهاندازی شود تا بزرگترین تولید الکل
در خاورمیانه باشد اما برای این کار به
 ۱۵۰میلیاد تومان نقدینگی نیاز است
و در نهایــت این کارخانه توان تولید
۲۲هزار لیتــر الکل در روز را دارد که
گرچه قدم بزرگی اســت اما به هیچ
وجه برای تامین نیــاز جامعه ایران
کافی نیست .مذهب از همه طرف در
حال کشــتار ایران است ،فرقی ندارد
اعتراضات اقتصادی و سیاسی به بهانه
مخالفت با ولی فقیه به خاک و خون
کشیده شود یا ممانعت از تولید الکل
باعث شــیوع ویروس کرونا در ایران
شود .آنچه مهم است شریعت و اصول
اسالمی متعلق به چهارده قرن پیش
اســت که بالی جان ایرانیان در قرن
بیست و یکم شده است.
در شــرایطی که خانوادههای پولدار
توانستهاند از طریق خرید الکترونیکی
و پرداخــت قیمت باالتــر برای مواد
عفونی و بهداشــتی خــود را تجهیر
کنند ،مــاده ضد عفونی رایج در بین
نیمه پائینی جامعه آب و ریکا است.

خانوارهای کارگری و فرودستان ایران
از مایع ظرفشوئی برای شستن دست
و صورت خود استفاده میکنند.
رانندگان تاکســی از مایع شیشــه
پاککن برای ضدعفونی دســتهای
خود اســتفاده میکنند و آنها که به
مواد ضــد عفونی کننده شــیمیای
حساسیت دارند با ترکیب آب و سرکه
دستهای خود را شستشو میدهند.
تردید مشترک همه این اقشار درباره
کاری که میکنند در این پرســش
خالصه میشــود« :حــاال نمیدانیم
اثری دارد یا ندارد؟ »
یک دستکش

یکــی از عجیبتریــن تصاویر این
روزها در وسایل حمل و نقل عمومی
مشــاهده افرادی است که فقط یک
دستکش به دست دارند .برای دیدن
این افراد باید کمی دقت داشــت .از
روی خجالت یا برای اینکه دستی که
با دستکش پوشانده نشده آلوده نشود
آنرا در جیبهای خود مخفی میکنند
و فقط آن دســتی که دستکش دارد
در معرض دید است .صحبت کردن
با این افراد بسیار دشــوار است چرا
که اکثر آنها از اینکه بفهمند دیگران
متوجه قضیه شــدهاند خجالت زده
میشوند .به این بهانه که «حاال خوب
است شما همین یک دستکش را گیر
آوردهاید؛ من همین را هم نتوانستم
پیدا کنم» با یکی از آنها وارد گفتوگو
میشوم .خالصه صحبتهای او این
است که از پس هزینه خرید دستکش
بر نمیآید.
برای آنکه متوجه عمق فاجعه شوید
بد نیست بدانید که یک بسته کیسه
فریزر ارزانقیمت در حدود پنج هزار
اســت و یک بسته دســتکش یکبار
مصرف غیر پزشــکی بسته به تعداد
آن بین هفت تا ده هزار تومان قیمت
دارد .این دستکشها مخصوص انجام
کارهای خانگی مانند بسته بندی مواد
غذایی هستند و از نوع بیمارستانی و
پزشکی نیستند با این حال همینها
نیز کمیاب شدهاند.
بــرای آنکه بفهمم چطــور یک فرد
شاغل از پس هزینه ده هزار تومان در
ماه برای خرید دستکش ارزان قیمت
بر نمیآید با خانمی گفتوگو کردم.
خانواده او توانایی خرید هیچ نوع اقالم
بهداشتی و پزشکی برای جلوگیری
از ابتال به ویروس کرونــا را ندارد .او
میگوید همسرش ساعت پنج صبح
بیدار میشود ،ساعت پنج و نیم صبح
از خانه بیرون میرود و ساعت هشت
و نیم شــب به خانه باز میگردد اما
حقوق ماهیانهای کــه میگیرد «ده
روز اول تمام میشــود .بیســت روز
بدون پــول میمانیم تا دوباره حقوق
بگیرد ».این خانم توضیح میدهد که

«صاحبــکارش گفته همه جا همین
است اگر دوســت ندارید بروید یک
جــای دیگر کار کنیــد ».حق با این
خانم است وقتی که میگوید «هیچ
کجا کار نیست».
از روزی کــه جمهوری اســامی با
کشــورهای غربی بر سر فعالیتهای
اتمی خود دچار مشکل شد کارگران
در ایران روز خوش به خود ندیدهاند.
با آغــاز تحریمهــا در زمان محمود
احمدینــژاد تا امروز ،دســت باال به
شکل بی ســابقهای با صاحبکاران
است .به دلیل مخالفت رهبر جمهوری
اسالمی با مذاکره با آمریکا مدتهاست
که اقتصاد ایران کوچک و کوچکتر
میشود .مشــاغل کمتر و ریال ایران
بیارزشتر شده است .رابطه بازار مالی
ایران با جهان قطع شده است و بخش
تولید اسیب دیده است .بر شمار ارتش
بیکاران افزوده شــده و همین باعث
شده که نیروهای کار در ایران امنیت
شغلی نداشته باشــند و دستمزدها
سر وقت پرداخت نشود .هر کارگری
که ناراضی باشــد ســریعاً جایگزین
میشود .دو تا پنج ماه حقوق معوقه
تبدیل به یک روال عادی در بازار کار
ایران شده است .این شرایط اقتصادی
اجازه نمیدهد که اقشــار ضعیف در
ایران بتوانند مــواد غذایی با ارزش و
کالری مورد نیاز برای سوخت و ساز
روزانه خود را تامین کنند چه رســد
به آنکه بتواند به صورت روزانه ماسک
و دســتکش تهییه کنند یا در خانه
بمانند و خود را قرنطینه کنند.
چسبیدن به یکدیگر برای گرما

کلونیهای کارگران ســاختمانی از
کانونهــای خطر در زمینه شــیوع
ویروس کرونا اســت .اگر یکی از این
کارگران به ویروس کرونا آلوده شود
طولی نمیکشد که بقیه این کارگران
نیز آلوده شــوند .آنها در دستههای
چند نفری ساعتها در کنار خیابان
یا میادین شهرها به انتظار مینشینند
تا شاید کسی به کارگر احتیاج داشته
باشد و آنها را با خودس سر کار ببرد.
آنهــا در این شــرایط کرونایی بدون
ماســک و دستکش ،چســبیده به
یکدیگر مینشیند و نزدیک به صورت
یکدیگر گفتوگو میکنند.
از آنها میپرســم چــرا توصیههای
بهداشــتی را بــرای عــدم ابتال به
ویروس کرونا رعایت نمیکنند .یکی
از آنها پاســخ میدهد «ما نان نداریم
بخوریم تو به فکر ماســک هستی؟»
دیگری پاســخ میدهد« :ما از روش
پنگوئنها در راز بقا استفاده میکنیم
و میچســبیم به هم تا گرم شویم».
یکی دیگــر از آنها با طعنه میگوید:
«گفتند زنها نترســند .این ویروس
مال مردهاست».

شــش نفر از آنها میگویند در طول
سی روز گذشته فقط پنج روز موفق
به پیدا کردن کار شــدهاند ،یازده نفر
از آنها میگویند در طول ماه گذشته
کمتر از ده روز کار داشــتهاند .چهار
نفر از آنها میگویند که در طول ماه
گذشته حتی یک روز هم کار نکردهاند
و پنح نفــر از آنها میگویند کمتر از
نصف ماه مشغول کار بودهاند.
یکی از کارگران ســاختمانی توضیح
میدهد «اگر شــانس بیاوری و کار
پیدا کنی ممکن است چهار-پنج روز
یا بیشتر همانجا کار کنی ولی جوری
شده که اگر به خاطر سرما دماغت را
بگیری یا خاک بــرود توی دهانت و
تف کنی عصری میگویند دیگر نیا.
از ترس کرونا».
زنان

بنا به نظر متخصصان علم پزشــکی،
قربانیان اصلی ویروس کرونا در ایران
کسانی هستند که فشار خون ،دیابت،
مشکالت قلبی ،آسم ،سل ،مشکالت
سیســتم ایمنی و دیگر بیماریهای
زمینهای دارنــد .اگر قرار باشــد بر
اساس یک غربالگری ،پر ریسکترین
گروههــای جامعه بر اســاس وجود
بیماریهای زمینهای مشخص شوند
عــاوه بر ســالمندان ،افــراد دارای
مشاغل سخت ،اقشار دارای سوتغذیه
و فاقد توانایــی پرداخت هزینههای
مراقبتهای پزشکی و بهداشتی ،باید
به زنان طبقه کارگر توجه ویژه داشت.
بیماری فشــار خون ،دیابــت ،انواع
بیماریهای قلبی و انواع بیماریهای
روانی از جمله اضطراب و استرس در
این زنان به وفور دیده میشود.
آنهــا برای حذف هزینــه مراجعه به
پزشک ،از طب سنتی و خوددرمانی
اســتفاده میکنند .دو نکته از میان
عباراتی کــه این زنان برای شــرح
وضعیت پزشکی خود به کار میبرند
تکان دهنده است« .حوله داغ» یک
روش درمان برای انواع بیماریها در
این قشــر است .آنها برای درمان گلو
درد ،کلیه درد ،درد مثانه ،درد شکم،
درد پهلو ،درد زانو ،درد آرتوروز ،درد
واریس و بسیاری دیگر از دردها فقط
در همین حد میتوانند اقدام کنند که
روی محل درد «حوله داغ» بگذارند.
مراجعه بــه دکتر فقط زمانی صورت
میگیــرد که بیمار زمینگیر شــده
باشــد .در این مرحله نیــز رجوع به
پزشک عمومی «که آزمایش ننویسد»
و «اذیت نکند» در دســتور کار قرار
میگیرد.
در میان صحبت بر ســر این شــیوه
درمان ،یکی از خانمها با تعجب نگاه
میکند و میپرســد «مگر نمیبینی
این عطاریها را؟» این سوال مقدمهای
برای دیدن جزئیات شهرها و محلهها
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در ایران بــا یک دید و منطق جدید
است .روزی نیست که از خانه بیرون
بــروم و حداقل از جلوی یک عطاری
عبور نکنم اما تابحال برایم سوال نشده
بود کــه چرا تعــداد عطاریهای در
محالت کارگرنشین ،حاشیه شهرها
و محالت محل سکونت اقشار ضعیف
جامعــه اینقدر زیاد اســت .بهترین
مقیاس برای فهم این وضعیت انجام
یک مقایســه با بنگاههای معامالت
ملکی اســت .ما ایرانیها به مشاهده
چند بنگاه معامــات ملکی در یک
خیابان کوچک عادت داریم .خیلی از
ما تاکنون از خودش نپرسیده است که
چرا باید در بیشتر خیابانها پنج ،ده یا
گاهی بیشتر از بیست بنگاه معامالت
ملکی به فاصله کمتــر از پنجاه متر
وجود داشــته باشــد .حال در نظر
بگیرید که تعداد مغازههای عطاری در
محالت فقیرنشین و حاشیهها از تعداد
بنگاههای معامالت ملکی بیشتر است.
وجود این همه عطــاری چه دلیلی
دارد؟ برخی زنان ساکن این محلهها
کمک میکنند که پاسخ این سوال را
بیابم.
این عطاریها به سه نوع نیاز متفاوت
در این محالت پاســخ میدهند .در
درجه اول فروش انــواع مواد مخدر
به کسانی که دنبال جایگزنی نسبتاً
ارزان قیمت برای مواد مخدر سنتی
و صنعتی هســتند .انواع شربتها و
قرصهــای برای نیاز این دســته از
شــهروندان ایران در عطاریها ارائه
میشــود .ارائه قرصها ،شــربتها و
اسپریهای مخصوص رفع مشکالت
جنســی یا افزایش قوای جنسی به
قصد لذتجویی از دیگر خدمات این
عطاریها اســت .خدمات نوع سوم
که از همه مهتر اســت از نوع درمانی
و پزشکی اســت .برای اقشار ضعیف
ایران عطاریهــا جایگزین خدمات
پزشکان عمومی ،پزشکان متخصص
و آزمایشگاههای پزشــکی شدهاند.
هر کــدام از عطارها بــه درمان انواع
خاصی از بیماری شــهرت دارد .یکی
در بیماریهای زنــان تخصص دارد
و «کارش را بلــد اســت» و دیگری
در بیماریهای مردان «نســخهاش
شفاســت» .یکی دارای تخصص در
زمینه چاقی است و دیگری در مسئله
کچلی و طاسی خبره است.
در یــک ماه اخیر با شــیوع بیماری
کرونا در ایران ،انواع ترکیبات گیاهی
و ترکیبات نامعلــوم با ادعای کمک
به پیشگیری از بیماری کرونا در این
عطاریها عرضه میشود .ترکیب چند
گیاه مختلف که باید جوشانده شوند
و نوشیدن آن سیستم ایمنی بدن را
تقویت میکند تا روغنهایی که روی
دست و صورت و «دور دهان» مالیده
میشود تا مانع ورود ویروس کرونا به
بدن شود!
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اگر برای شما ســوال پیش آمده که
این وضعیت ریشــه در سطح آگاهی
و مســائل فرهنگی دارد یا ناشــی از
مشکالت اقتصادی است ،شاید توجه
به گفتههای چند خانمی که در هنگام
بیماری مشتری این عطاریها هستند
راهگشا باشد.
* «من اگر پول داشــتم دکتر کلیه
میرفتم ،دکتر اعصاب میرفتم ،دکتر
پوست میرفتم ،دکتر تغذیه و رژیم
میرفتم ،همه جا میرفتم .ولی وقتی
پول نیست چکار کنیم؟»
*«شما فکر میکنی ما بلد نیستیم و
توی دلت مسخره میکنی چون اعتقاد
نداری .دکتر میروی یک پولی برای
اولش میگیرد و آزمایش مینویسد.
وقتی آزمایش را میبری دوباره پول
میگیرد .چندبار بایــد بروی و پول
بدهــی اما آخرش معلوم نمیشــود
درد و مرضــت چی هســت .همین
دکتر علفیها که مســخره میکنید
با دوتا حرف میفهمند مریضی آدم
چی هست .دکترها فقط به فکر جیب
خودشان هستند .از بدبختی و مریضی
مردم پول در میآورند .هیچ کدامشان
سواد درست و حسابی ندارند».
* «این کاری است که از دست ما بر
میآید .جوشانده میگیریم بلکه خوب
شویم .این کار را هم نکنیم؟»
* «آدمی که پول داشته باشد مریض
نمیشــود به این راحتی .کسی که
خــورد و خوراکــش خوب اســت و
جایش راحت است مگر چطور شود
که مریضی بگیرد .مریضی برای ما گدا
گشنههاست که آه نداریم با ناله سودا
کنیم».
* «شوهرم بیمه ندارد ،سر کار بیمه
نمیکننــد میگویند مالیــات زیاد
میآید .ما اگر دفترچه داشتیم دکتر
میرفتیم .درمانگاه دولتی نزدیک ما
هست ولی بدون دفترچه خیلی پول
میگیرند».
* خانــم پیری میگوید« :پســرم از
قدیم گفتند کبوتر با کبوتر ،باز با باز.
هر کس دین خودش ،دنیای خودش.
دکتر خیلی خوب است .من سه سال
پیش رفتم دکتر ،قلبم را در تلویزیون
نگاه کرد بعد دارو نوشت .آن موقع که
اینطوری گرانی نبود دویســت هزار
تومان ده هزار تومانش کم ،خرج افتاد
روی دست ما .گفتم دیگر نمیخواهم.
همان نســخه را پسرم فوتوکپی کرد
هر وقت تمام میشود از داروخانه آزاد
میخریم .خودم را سپردم دست خدا
که ایشــاال به حق حضرت زهرا خدا
خودش تنم را سالم نگه دارد .ایشاال
به حق دست بریده حصرت ابوالفضل
رختخواب نشین نشوم .ما اعتقاد داریم
به خدا و پیغمبری .پناه و دادرس ما
همینهاهستند».
سهراب رضایی (رادیو زمانه)
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زندانیانسیاسی
با عنوان «محکومان جرائم امنیتی» مشمول «عفو» نمیشوند
رادیو فردا -رســانههای ایران گزارش
دادهاند علی خامنهای ،رهبر جمهوری
اسالمی ایران ،روز سهشنبه  ۲۷اسفند
با پیشــنهاد رئیس قوه قضائیه برای
آزادی شــماری از زندانیان موافقت
کرده است؛ این آزادی شامل زندانیان
سیاسی با بیش از پنج سال محکومیت
نمیشود.

ابراهیم رئیســی ،رئیس قوه قضائیه
جمهوری اسالمی ،در نامهاش به علی
خامنهای ،با اشاره به گسترش ویروس
کرونا و «شرایط حساس کشور و لزوم
کاهش جمعیت زندانیان» خواستار
«عفو» شماری از آنها شده بود.
بنابر پیشــنهاد ابراهیم رئیســی و
موافقت رهبر جمهوری اســامی ،از

رضا خندان :نسرین می گوید
اگر قرار است بمیریم
در کنار خانواده های مان بمیریم

رضــا خندان ،فعال مدنی و همســر
نسرین ستوده ،در مصاحبه با کمپین
حقوق بشر در ایران از اعتصاب غذای
این وکیل سرشــناس در زندان اوین
در اعتــراض به جلوگیــری از آزادی
زندانیان سیاســی خبــر داد .آقای
خندان بــه کمپین گفت که علیرغم
وعده های مسوالن و در شرایطی که
بیماری کرونا بــه طرز خطرناکی در
کشور شیوع پیدا کرده اکثر زندانیان
سیاســی از مرخصی و آزادی محروم
مانده اند و اعتصاب غذای خانم ستوده
در اعتراض به همین وضعیت است.
بــه گفته آقــای خندان دســت کم
 ۴زندانی سیاســی در زنــدان اوین
به اعتصاب غذای نســرین ســتوده
پیوستهاند“ :رضوانه خانبیگی از بند
زنان و حسین سرلک و مرتضی نظری
از زندانیان سیاسی بند ۴زندان اوین
هم دســت به اعتصاب غذا زده اند و
اعتراض آنها به مخالفت دادستانی و
نهادهای امنیتی با مرخصی آنان بوده
است”.
او دلیل تاکید نسرین ستوده بر آزادی
زندانیان سیاســی را اینطور توضیح
داد که “به زندانیان غیرسیاســی در
حالت عادی هم بیش از امکان هایی
که قانــون داده مرخصی می دهند و
راحت آزادی مشــروط می گیرند .ما
نمی گوییم بــه آنها مرخصی ندهند
حتما بــه آنها هم بدهند اما تاکید ما
بر زندانیان سیاسی است که کامال بی

گناه هســتند و به صرف یک انتقاد،
زندانی شــده اند خیلی های شــان
حتی انتقاد هم نکرده اند مثل محیط
زیستی ها که اصال انتقادی نکرده اند،
مطلبی علیه حکومت ننوشته اند و کار
سیاســی هم نکرده اند .یک تعدادی
هم گروگان هســتند و یک تعداد در
تلگرام یا فیسبوک چند مطلب نوشته
اند یا وکیل هستند که به دلیل دفاع
از زندانیان سیاسی زندانی شده اند .ما
نمی گوییــم اگر بیایند بیرون ،گل و
بلبل اســت اما نسرین می گوید اگر
قرار است بمیریم در کنار خانواده های
مان بمیریم .در این شرایط هم نباید
ما را ول کنید؟”

جمله کسانی که باقیمانده حبس آنها
بخشیده میشود میتوان به کسانی
که به کمتر از ده سال زندان محکوم
شده و دستکم یکسوم از این مدت
را گذرانده باشند ،کسانی که به بیش
از ده ســال محکوم شده و دستکم
یــکدوم از آن را گذرانده باشــند،
تمامی محکومان جرائــم غیرعمد،
مردان باالی  ۷۰ســال و زنان باالی
 ۶۰سال و شمار زیادی از محکومان
به جزای نقدی اشاره کرد.
با این حال گروهی از زندانیان سیاسی
که از آنها با عنوان «محکومان جرائم
امنیتی با محکومیــت بیش از پنج
سال حبس» یاد شده از این پیشنهاد
استثنا شدهاند.
در هفتههــای اخیــر و با همهگیری
گسترده کرونا در ایران ،درخواستها
بــرای آزادی زندانیان باال گرفت و از
جمله گزارشگر ویژه ســازمان ملل
در امــور حقوق بشــر در ایران ،عفو
بینالمللی ،زندانیان سیاسی سابق و
گروهها و نهادهایی دیگر خواستار این
اقدام شدند.
پــس از آن قوه قضائیــه جمهوری
اســامی از اعطای مرخصی به شمار
زیادی از زندانیان خبر داد و سخنگوی
این قوه نیز روز سهشنبه گفت تاکنون
در مجمــوع  ۸۵هزار زندانی به دلیل
شیوع کرونا مرخصی دریافت کردهاند.
اما این ادعا با تردیدهایی روبهرو شده
و از جمله عبدالکریم حســینزاده،
نماینده نقده و اشــنویه در مجلس،
روز سهشنبه در توئیتی نوشت هنوز
تعدادی از زندانیان مشکوک به کرونا
در زندان هستند و احتماال برخی افراد
وابسته به قوه قضائیه بخشنامه رئیس
این قوه را «نمایشی و تنها برای بستن
دهان افکار عمومی» فرض کردهاند.
از ســوی دیگــر وضعیــت زندانیان

سیاسی که عمده آنها از «عفو» رهبر
جمهوری اســامی مستثنی شدهاند
نیز اعتراضاتی را برانگیخته است.
نســرین ســتوده ،حقوقدان و فعال
حقــوق بشــر زندانی در اویــن ،روز
دوشــنبه اعالم کــرد در اعتراض به
جلوگیری از آزادی زندانیان سیاسی
دست به اعتصاب غذا زده است.
شــماری از خانواده زندانیان سیاسی
نیز در روزهای اخیر گفتهاند عزیزان
زندانیشان مشمول آزادی یا مرخصی
نشده و همچنان در زندان هستند.
جاوید رحمان ،گزارشگر ویژه سازمان
ملل در امور حقوق بشر در ایران ،هفته
گذشــته گفته بود :این «تأسفآور و
آزاردهنده» است که ایران همچنان
زندانیــان سیاســی را در زندان نگه
داشته ،آن هم در شرایطی که ویروس
کرونا در کشور شیوع یافته است.
از ســوی دیگر گزارشهایــی درباره
مبتال شــدن چند تــن از زندانیان
سیاسی به کرونا منتشر شده است.
از جملــه وکیــل ســام رجبــی ،از
کارشناســان محیــط زیســت که
همچنان زندانی است ،از ابتالی او به
کرونا خبر داده است.
درباره وضعیت بسیار نامناسب زندان
فشافویه در جنوب تهران ،که عمدتا
محل نگهــداری بازداشتشــدگان
اعتراضهای سراسری آبانماه است،
نیز گزارشهایی منتشر شده و گفته
میشود دســتکم یک تن از آنان به
کرونا مبتال شده است.
با این حال در روزهای اخیر چند تن
از زندانیان سیاســی و عقیدتی موقتا
آزاده شدهاند که از جمله آنها میتوان
بــه نازنین زاغــری (حبس خانگی)،
عبدالرضا کوهپایــه ،فرهاد فهندژ و
اسماعیل عبدی اشاره کرد.

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

!VOLLRATH SALE

Selected Vollrath
Products on Sale
through March.

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

!Visit us online for more great deals

paragondirect.ca
(604) 255-9991
760 East Hastings Street, Vancouver
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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

ﺗﻠﻔﻦ604-987-7454 :

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

با بیش از  30سال تجربه کار در کانادا

ج
خ
س
نوروز � � ۱۳۹۹ﻤا ته و �وز باد!

�وی باران� ،وی ��ﺰه� ،وی ﺧاک

ﺷا��ی �سته ،باران �ورده� ،ک

آ�ﻤان آ�ی و ا� ��ید
�گ�ی ��ﺰ �ید

��� ��ﺲ ،ر�ﺺ باد

���ه �وق ���و�ی ﺷاد

ﺧ�وت �م ��و��ی ��ﺖ

�م �ﻣﮏ میر�د ا�ﻨﮏ �ﮫار

�وش � ﺣال روزﮔار

�وش � ﺣال ���ه� و د�ﺖ�
�وش � ﺣال دا�� و ��ﺰه�

�وش � ﺣال ���ه�ی �ی�هباز

�وش � ﺣال د��ﺮ ��ﺨﮏ � می��دد � �ز

�وش � ﺣال ﺟام ��ﺮ� از �اب
�وش � ﺣال آ�ﺘاب

ای دل �ﻦ �� � ا�ﻦ روزﮔار
��
ﺟا� رﻧ��ﻦ ی�و�ی � ﮐام
��
باده رﻧ��ﻦ ی���ی � ﺟام

��
ﻞ و ��ﺰه � �ﯿان ���ه ��ﺖ

ﺟا�ﺖ از آن می � میباید ��ی ا�ﺖ
نس
ای ��ﻎ از �و ا� �ون �ﻞ ���ی با یم
�س
ای ��ﻎ از �ﻦ ا� �م نﺴازد آ�ﺘاب
ای ��ﻎ از ﻣا ا� ﮐامی ﻧ��ﺮ�م از �ﮫار
� ﻧ�و�ی ���ه �م را � سﻨﮓ

��ﺖ رﻧ�ﺶ می�ود ��ﺘاد رﻧﮓ
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MAJID TALEBI
I’m your Realtor,
Welcome Home

www.majidtalebi.com
mt@majidtalebi.com

778-558-8272
منﺰل دو طبقه پنﺞ خوابه با  2سرویس کامﻞ حمام ،به مساحت
 2289اسکورفیت ،در زمینی به مساحت  8000اسکورفیت ،بسیار
روشن و آفتابﮕیر ،با پنجرههای بﺰرگ ،سقﻒ جدید ،دریکی از مناطﻖ
مرکﺰی کوکیتﻼم ،نﺰدیﮏ به مدارس و پارك

1921 Orland Drive, Coquitlam

$1,190,000

27

e

آپارتمان یﮏ خوابه با یﮏ سرویس حمام.
سوﻻریوم /دن 607 ،اسکورفیت ،بسیار روشن و
دﻟباز ،دارای انباری داخﻞ واحد ،پارکینﮓ سرپوشیده،
در یکی از نقاط مرکﺰی داون تاون ونکوور،
نﺰدیﮏ به کلیه امکانات رفاهی،
ساختمان دارای ساﻟن ورزش،
استﺨر سرپوشیده ،نﮕهبانی میباشد

$568,800
801 1189 Howe Street, Vancouver

آپارتمان یﮏ خوابه با یﮏ سرویس حمام،
 622اسکورفیت ،با نقشه بسیار خوب،
سنﮓ گرانیت ،استینلس استیﻞ اپﻼینسس،
کفپوش چوبی ،ﻻندری داخﻞ واحد،
باﻟکن بﺰرگ ،نﺰدیﮏ به کلیه امکانات رفاهی و مراکﺰ
خرید ،ساختمان دارای ساﻟن میهمانی سرپوشیده در
فﻀای باز و باربیکیو ،و مﺤﻞ بازی کودکان میباشد.

$498,000
#1501-958 Ridgeway Ave., Coquitlam
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هــر پدیــدهای در جهان انســانی
مجموعهای اثرات و بسامدهای آشکار
و مجموعهای اثــرات پنهان دارد که
به مــرور زمان زنجیــرهی علتهای
جدیــدی را برای تغییرات بزرگ رقم
میزند .همه شــنیدهایم که ناپلئون
را در روسیه تزار ،برف زمینگیر کرد.
عاملی که برای پژوهشگران و ناظرانی
که بر روابط تک علتی در فهم و ادراک
پدیدهها تاکید دارند چندان خوشایند
نیست .اما حقیقت آن است که هیچ
پدیدهای در این جهان تنها با یک یا
چند علت واقع نمیشــود و شبکهی
پیچیده و هزارتویی از علتهای بس
گانــه در وقوع یا عدم وقوع آن پدیده
دخیل هســتند که در نهایت ما توان
محاســبه و ارزیابی تعــدادی از این
علتهــای دخیل را داریــم .ویروس
کورونــا هــم علیرغم اثرات آشــکار
مرگبارش ،آثار پنهانی را در جوامع به
جا گذاشته است که شاید اکنون برای
داوری دربارهی آن اثرات بســیار زود
ِ
نسبت
باشد .اما تا به اینجای کار و در
تعامل رژیمهای سیاســی مختلف با
ایــن ویروس و تمایزات برجســتهی
رفتار جمهوری اسالمی با آن دیدیم
که تاثیراتِ پنهان زودتر از آنچه انتظار
میرفت خود را آشــکار کرد .در این
یادداشــت تالش میکنم سه مورد
برجســتهی این آثار پنهان ویروس
کورونا در جامعه ایران را بسیار موجز
و گذرا بازگو کنم .آثاری که درسهای
ویروس کورونا به وضعیت سیاسی و
اجتماعی ما را آشکار میکند.
مردم و دولت

«در خانــه بمانیــد» ایــن جملهای
اســت کــه بطــور مکــرر از طرف
میانی جامعه به گوش
گروهبندیهای
ِ
میرسد و جمعیتها را به قرنطینهی
خودخواسته دعوت میکند .مشاهدات
میدانــی و گشــت زدن در صفحاتِ
مجازی کاربران ایرانی نشان میدهد
که اعتماد به ایفــای نقش حکومت
در کنترل این وضعیت به پایینترین
حد ممکن رسیده است .حتی دیگر
خبری از ُغرولندهای عمومی در مورد
عدم شایستگی دولت برای مهار این
بیماری نیســت و فعاالن اجتماعی
گالیه و شــکایت از نهادهای دولتی
را اتالف وقت میدانند .دیگر کاربران
مجــازی هم کــه تحلیل نظــری از
وضعیت پیشآمده ندارند ،کلیپهای
کوتاه از سخنرانی مقامات عالی رتبه
را با مونتاژهــای هجوآمیز و نیشدار
با طعنه و کنایه بازنشــر میکنند و
این بیانات متناقضنما و سردرگم را
خنده کردهاند.
دستمایهی سرگرمی و 
تضعیــف و تحقی ِر نقــش دولت در
تسلط بر وضعیت در کنار بیاعتمادی
گســترده به آمارها و اعالناتِ رسمی،
لگیری محــدو ِد
منجــر بــه شــک 
کارگروههای اجتماعی و تشکلهای
خودگردان و مســتقل شده است و
به گفته یک دختر جوان بیســت و
ِ
ماسک
چند ساله که در یک چهارراه
مجانی به مردم میدهد« :باید خود به
داد خود برسیم» .این گزارهی به ظاهر
طنین شعارهای آبانما ِه خونین
ساده
ِ
را در خود دارد .چرا که در آن ما ِه ُسرخ
از خون جوانهای معترض نیز آشکار
شــد که دیگر هیچ جریانی در درون
توان
ساختار نظام جمهوری اسالمی ِ
کردن خواستههای مردم را
نمایندگی
ِ
ندارد.
در این بحران ،جمعیتهای فرودست
ِ
پژواک
و حاشیهنشین که مدتها بود
قابل نفو ِذ
صدایشــان در نظا ِم غیــر ِ
جمهوری اســامی کام ً
ال قطع شده
بود مستقیماً به میدان آمدند تا «خود
به داد خود برسند» و تا به اکنون هم
بخش عمدهای از نگرانی حکومت آن

تأثیرات سیاسی و اجتماعی کرونا در جامعه

تجربی سالمتی آن هم به خاطر
* شیوع گستردهی ویروس کورونا در ُقم و فعالیتهای بازدارنده و تدافعی برخی از مراجع نامدار در برابر روشهای
ِ
عقیدتی جمهوری اسالمی را در افکار عمومی دچار چالش جدی کرد.
احکام و گزارههایی که چهل سال وعدهاش را به مردم داده بودند ،ساختار
ِ
قابل نفو ِذ جمهوری اسالمی کام ً
ِ
ال قطع شده بود
* در این بحران ،جمعیتهای فرودست و حاشیهنشین که مدتها بود
نظام غیر ِ
پژواک صدایشان در ِ
سرکوب نامحدود
مستقیم ًا به میدان آمدند تا «خود به داد خود برسند» و تا به اکنون هم بخش عمدهای از نگرانی حکومت آن است که علیرغم
ِ
میلیونی گرسنگان سر برآورند و دوباره بخواهند مطالباتشان را مستقیم ًا نمایندگی
با خشنترین ابزارهای کشتار در آبان ماه ،باز این لشکر چند
ِ
کنند .یا به عبارتی دیگر «خود به داد خود برسند».
است که علیرغم سرکوبِ نامحدود
با خشــنترین ابزارهای کشــتار در
میلیونی
آبان ماه ،باز این لشکر چند
ِ
گرســنگان ســر برآورنــد و دوباره
بخواهند مطالباتشــان را مستقیماً
نمایندگی کننــد .یا به عبارتی دیگر
بحران
«خود به داد خود برســند».
ِ
کابوس
برآمده از شــیو ِع کورونا این
ِ
حکمرانان را تعبیر کرد:
میدانیم که قدرت همواره در دست
ِ
وضعیت
توان اعال ِم
گروهی است که ِ
استثنایی را دارد .یعنی میتواند مانند
دوران جنگ با صــدای آژیر و اعال ِم
ِ
ِ
وضعیــت قرمز ،جمعیتهــا را برای
فرار به سرپناهها و پناهگاهها گسیل
کند .اما در مورد شیوع مرگبا ِر ویروس
ِ
گذشت بیش از یک
کورونا علیرغم
مــاه از تکثیر و شــیو ِع این ویروس
و علیرغــم هشــدارها ،خواهشهــا
و التماســهای مکــر ِر متخصصان،
دانشگاهیان و فعاالن حوزهی سالمت
و دیگر نهادهای اجتماعی تا به اکنون
هم حکومت به دالیل سیاسی و در پی
سیاسی فعلی اش زی ِر با ِر
آن اقتصا ِد
ِ
اعال ِم وضعیت استثنایی نرفته است و
ِ
سیاست دوپهلوی انکارآمیز همزمان
با
مــردم را در خیابانهــا و اصناف نگه
میدارد و در رسانههای حکومتی نیز
آموزشهایی سردســتی در خصوص
مراقبت در برابر ویروس کرونا را تبلیغ
میکند .آموزشهایی که تبعیت از آنها
مشروط به تخلیهی قاطع خیابانها و
مجامع اجتماعی است.
اما بــا تمام ســرپوشها و انکارهای
حکومت در عالیترین سطح مقاماتِ
دولتی و حکومتی ،سرانجام واقعیت
میدانی
عمق فاجعه را گزارشهای
و ِ
ِ
افــراد و گروههای غیر ســازماندهی
شــدهی اجتماعــی بــه میانجــی
شــبکههای مجازی و فایلهای کوتاه
تصویری و صوتی بــه یکدیگر اعالم
کردنــد تا خطر جدی گرفته شــود.
این تعامالت گســتردهی اجتماعی
در شــبکههای مجازی ،که میتوان
شــمار آن را به مخابرهی هزاران پیام
در ســاعت از نقاط مختلف ایران که
درگیر ایــن بحران بودند برآورد کرد؛
در نهایت به اعال ِم وضعیت استثنایی
از طرفِ خود مردم انجامید و خصوصاً
گروهبندیهای میانی که مشاغلشان

بــه نهادهــای دولتی و نیــه دولتی
وابســتگی مســتقیم نداشت موفق
شــدند که قرنطینهی خانگی را رقم
بزننــد .باز هم به اتکای مشــاهدات
میدانــی و آمارهای غیر رســمی و
پیمایش نشده میتوان برآورد کرد که
 ۳۵تا  ۵۰درصد از جمعیت شهرهایی
که به عنوان کانونهای شیوع ویروس
کرونا شناخته شدهاند ،در قرنطینهی
خانگی به ســر میبرنــد و تنها آن
دسته از توصیههای پزشکی را جدی
میگیرنــد و بــه کار میبندند که از
رسانههای غیر دولتی اعم از شبکهها
و کانالهای اینترنتــی قابل اعتماد و
رسانههای اپوزســیون سیاسی نشر
میشوند .یعنی که اعتبار و مشروعیت
انتقال دادههای بهداشتی
حکومت در
ِ
هم مورد تردید قرار گرفته است.
از طرفــی دیگــر بــا آنکــه صنایع
خودروســازی بــا بیشــترین حجم
کارگــران در خط تولیــد حاضر به
تعطیلی کارخانهها نشدهاند اما بیش
از  ۴۰درصد از رانندگان تاکســی که
حکومت کنترل مســتقیمی بر آنها
ندارد کارشان را تعطیل کردهاند و در
خانه ماندهاند .اما رسانههای حکومتی
در نقل این خبر به شیوهی معکوس
عمل میکنند و میگویند :کاهش ۶۰
درصدی مسافران باعث کاهش درآمد
تاکسیرانان شده اســت .این درست
در شرایطی است که تعداد عمدهای
از کارمندهــای بانکهای مختلف به
واسطهی ابتال به ویروس کرونا فوت
کردهانــد ،اما حکومــت همچنان بر
مسیر سیاست انکار پیش میرود و با
تساهل و تسامح قصد دارد به اتکای
گذر زمان مســئله را طبیعی سازی
کند.
جانب حاکمان
این سیاســت انکار از
ِ
این نظــام را نباید به لجاجت و دهن
کجــی به مردم تنــزل داد .این انکار
آشــکارا برآمده از اقتصاد سیاســی
جمهوری اســامی در شرایط فعلی
است .حکمرانان به خوبی آگاهند که
اعالم قرنطینه عالوه بر کند کردن و
گردش ســرمایههایی
کردن
متوقف
ِ
ِ
که از طرف جامعه به خزانهی دولت
ریخته میشود ،همزمان به معنای بر
مخارج اصلی و تامین
گرفتــن
عهده
ِ
ِ
اساســی مــردم در زمان
کاالهــای
ِ

قرنطینه است.
متاســفانه بخاطر یک غلــط رایج و
مصطلح در دورهی جمهوری اسالمی
جایگاه دولت و حکومت وارونه به کار
برده میشــود .در ادبیات سیاســی،
دولــت واحــد بزرگتــری از ارکان
سیاسی را شامل میشود و حکومت
واحدی کوچکتر از دولت اســت .اما
به میانجی ساختار مبهم سیاست در
جمهوری اسالمی این دو نهاد وارونه
شدهاند و قدرتشان نیز در مقایسه با
قواعد مرســوم در جهان وارونه است.
من نیز ایــن غلط رایــج را آگاهانه
توضیح بازوهای
تکرار میکنم که در
ِ
قدرت مهاطبان را دچار ســردرگمی
و ابهام نکرده باشم .این توضیح الزم
بود مقدمه این گزاره باشد که دولت
به مثابه تشکیالتِ اجرایی دستاش
خالی است و حکومت نیز که تسلط
بر منابع هنگفت درآمدها را در دست
دارد ،جــز برای حوزههــای دفاعی-
نظامی که مرتبط با ســپاه پاسداران
باشد دســت به جیب نمیشود .چرا
که آشکارا منتظر روزهایی سختتر
از بحران کروناست :روزهای جنگ .به
همین جهت اعالم وضعیت استثنایی و
قرنطینهی شهرها با امکانات مجریانش
همخوانی ندارد و حتی در شرایطی به
مراتب ســختتر از وضع کنونی هم
هرگز دست به این اقدام نخواهد زد.
این پیشآگاهی از طــرف جامعه و
خصوصاً گروهبندیهای میانی اعم از
میانی شرکتهای خصوصی و
مدیران
ِ
ِ
صاحبان صنایع
کارگران متخصص و
ِ
مشــاغل کوچک که پساندازهای
و
ِ
امکان ماندن در خانه را
پولیشــان
ِ
برایشــان فراهم میکنــد ،وضعیت
استثنایی را اعالم کردند که به گونهای
قدرتِ
پنهــان ایــن جمعیتها در
ِ
ساختار سیاسی جامعهی کنونی ایران
را نشان میدهد .اینجا صرفاً صحبت از
قدرت به مثابه تعیین و اعالم وضعیت
اســتثنایی اســت و در باب افقها و
ارکان رهایی بخــش این قدرت باید
ِ
یادداشتی دیگر نوشت.
ضربه بر االهیات سیاسی رژیم

دام دیگری که شــیوع ویروس کرونا
برای جمهوری اسالمی پهن کرد حتی

سیاسی جمهوری
به مراتب از اقتصا ِد
ِ
اســامی هم خطرناکتر و ضربهاش
کاریتر است .آن هم تیشهای بود که
سیاســی این
این ویروس بر االهیات
ِ
رژیم فرود آورد.
بــه تحربــهی تاریخــی دریافتهایم
که حکومتهــای توتالیتر عالقهی
ویژهای به علــم و دانش تکنولوژیک
دارند .اما ایــن دانش را عمدتاً صرفِ
نظامی تدافعی و تهاجمی
تجهیزات
ِ
و پروپاگاندای ایدولوژیکی میکنند.
ایرانی
خواهی شــیعی-
در تمامیت
ِ
ِ
کنونــی ایران ،علم به مثابه
حاکمان
ِ
ِ
آن روایت پوزیتیویستی که در سدهی
نوزده میالدی در اروپا تجربه گردید
هرگز نه بطور کامل پذیرفته شــد و
نه به طور کامل مور ِد بیاعتنایی قرار
گرفت .نحوهی مواجههی حکمرانان
این نظــام با علم پوزیتیویســتی و
تجربــی مانند بســیاری از چیزهای
مدرن
محصــول عقالنیت
دیگر که
ِ
ِ
غربی بود ،دوگانه ،مبهم و ناشــفاف
باقی مانــد .از یک طــرف تمایل به
دانش هستهای یکباره
مجهز شدن به ِ
کل دستگاههای سیاسی و اقتصادی
نظامی جمهوری اسالمی را درگیر
و
ِ
میکند و هزینههای ســنگین و غیر
قابل جبرانی بــرای آن میپردازد و
مکررا ً مدعی اســت که این دانش را
برای مصارف پزشکی و تولید انرژی
مراجع
نیاز دارد در حالی که همزمان
ِ
مداحان پُر مشغلهی
نامدا ِر شیعی و
ِ
مســتقیم رهبر ،نوعی
مور ِد حمایت
ِ
دیگر از شــفای متافیزیکی و الهی با
وســاطت حر ِم امامان و امامزادهگان
عاجل
را همچــون یگانه راه شــفای
ِ
بیماریهــا و بدبختیهــا و نداریها
ترویج و تبلیغ میکنند .این تناقض و
گسست عظیم حتی در نظا ِم آموزشی
کشور هم به کار خودش ادامه میدهد
و نهادهای آکادمیــک را نیز آلوده و
مسموم کرده است .امروزه اساتید مورد
تایید نظام ،خصوصاً در دانشگاههای
معتب ِر علوم انسانی به صراحت خِ ر ِد
غربی را به تحقیر و تمسخر میگیرند
بــر آرای کســانی همچــون هانری
ُکربن و نســخهی ایرانیاش ،حسن
نصر و یا حتی
اندیشــمندان انتقادیِ
ِ
مکتب فرانکفورتی که در جدال علیه
پوریتویسم پیشــرو بودند یا نقدهای

28 Issue 1468 Friday March 20, 2020
رادیکال
چپ نو به تکنولوژیِ
ِ
ِ
جریان ِ
گی
ِ
نوین سرمایهداری را علیه علمزده ِ
غربی بــه کار میبندند و نســخهی
جدیــدی از این رویکردهای انتقادی
ِ
جهت بازگشــت به ســنتها و
را در
آموزههای دینی ،مصادره به مطلوب
میکنند .آن هم در نهادهای آکادمیک
که اساســاً مبنای شــکلگیریاش
حرکــت از نقطهی دانــش تجربی و
تکامل این دانش در یک
فهم تطور و
ِ
ِ
مدد
به
آنها
است.
تاریخی
جریان
آرایِ
ِ
فالســفهی پس از دوران روشنگری
که خود اعتــراف میکنند محصول
تکوین همــان عقلگرایی
و بهرهی
ِ
هســتند اما در این تطور حفرههای
عقل را آشــکار میکنند ،قصد دارند
تیشــه به ریشهی تجربهی ناپختهی
عقالنیت پوزیتیویســتی در جامعه
آکادمیک بزنند .این درست درزمانی
اتفاق میافتد که یکی از نامدارترین
عقلستیزهای غربی ،یعنی فردریش
نیچه خود به صراحت اذعان میدارد
کــه :تــا دوران رنســانس غرب هم
همان راه شرق را میرفت و واقعیت
را با ادبیات یکــی گرفته بود .اما این
گسترش خِ رد آکادمیک بود که غرب
ِ
را نجــات داد و راهاش را جدا کرد تا
قابل
واقعیت را امــری غیر ماورائی و ِ
اندازهگیری و سنجش بداند.
اما این آکادمی که محصول سیاستهای
فرهنگی نظام کنونی اســت از روی
تمام این گزارهها میپرد و آن دسته
منتقدان پوزیتویسم اعم
از گزارههای
ِ
از پوزیتویسم کالسیک و منطقی را
برجسته میکند که با روایت خودش
از عِلم همتراز باشد .بیجهت نیست
که غالمعلی حداد عــادل خود را به
کانت میآویزد و برادران الریجانی و
طیف وسیعی از مقاماتِ برجسته این
حکومت ،آن فیلسوفِ ستایش برانگیز
ِ
ناقص فردید،
میانجی
را بــه
روایــت ِ
ِ
استا ِد خود میدانند.
حتی اگر تما ِم این موارد را به کناری
بگذاریــم جملهی معــروفِ آیتاهلل
خامنهای که دیوارنوشــتهی معروفی
بر دانشــگاهها و مدارس است بخش
عظیمی از این تناقض و ناهمگونی را
آشکار میکند« :ما میخواهیم علمی
شویم نه غربی!» این گویه طابق نعل
نعل همان چیزی اســت که کلی ِد
به ِ
فهم توســعهی نامتوازن یا به بیانی
ِ
دیگر عقبماندهگی در توسعه است.
یعنی زمانی که ابعا ِد ما ّدی توســعه
از جمله صنایع و تکنولوژیها اجاز ه
ِ
ضمانــت ورود پیــدا میکنند که
و
صد البته این ضمانــت در رکن اول
به واسطهی توســعهی تسلیحاتی و
نظامی صورت میگیــرد و ابعا ِد غیر
ما ّدی توسعه یعنی فرهنگ و در این
معنا فرهنگ غربــی نه تنها اجازهی
ورود نخواهد داشت بلکه مصادیقاش
به عنوان اقدام علیــه امنیت ملّی و
غربزدهگی جرمشناسی میشود .شاید
تا پیش از شــیوع ویروس کرونا این
تناقض چندان برجســته ومحسوس
ِ
فیزیکی مد
حقیقت ماوراء
نبود و ابعاد
ِ
نظر جمهوری اسالمی که در میدانها
سیاسی -نظامی به جهاد و کنشهای
استشهادی ختم میشود در ذیل یک
خُ ردهفرهنگ مذهبی به پرســش و
بحث کشیده میشد.
اما شیوع گســتردهی ویروس کورونا
در ُقم و فعالیتهای بازدارنده و تدافعی
برخــی از مراجــع نامــدار در برابر
تجربی سالمتی آن هم به
روشهای
ِ
خاطر احــکام و گزارههایی که چهل
سال وعدهاش را به مردم داده بودند،
عقیدتی جمهوری اسالمی را
ساختار
ِ
در افــکار عمومی دچار چالش جدی
کرد .یک فرد بطور همزمان نمیتواند
تابع نظا ِم
ســامتی پوزیتیویســتی
ِ
باشــد که خود برآمــده از ابعا ِد غیر
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ِ
فرهنگ دین ستیز
ما ّدی اندیشهها و
است و شیوع و مداوای آن ویروس را
قابل مشاهده
امری مطلقاً فیزیکی و ِ
قلمداد کند امــا در آن واحد خود را
برای خالصی از ایــن ویروس یا هر
ضریح یک حرم
مطالبهی مــا ّدی به
ِ
بیاویزد .حاکمان این نظام تئوکرات بار
دیگر در این مورد هم از پاســخ شانه
خالی کردند و در نهایت استیصال و به
بهانهی ضدعفونی سه روز دروازههای
مکانی را تخته کردند که در چند سال
گذشته دسته دســته جوانها را برای
دفاع از مکانهای مشــابه و هم سطح
آن در ســوریه ،عــازم جنگ و مرگ
میکردند .اما مگر میشود نپرسید آیا
مدافعان حرم از چیزی دفاع کردهاند
که هیچهستی غیر فیزیکی و عجیبی
نــدارد و حتی خــود میتواند کانون
انتشار و انتقال ویروس باشد و نیاز به
ضدعفونی دارد؟
بازاندیشی و افق تازه

درس دیگری که ویروس کورونا حتی
در ابعاد جهانی به ما انسانها میدهد
به بیانی میتوان گفت شــگفتانگیز
است .این هفتههای اخیر خصوصاً در
گروهبندیهای میانی ،خانهنشینی
و قرنطینه ،امکانهــا و فرصتهای
زندگــی را بر دســتههای اجتماعی
آشکار کرده است .گروههای مختلف
در فضاهای مجازی عمدتاً به یکدیگر
خواندن کتابهای مختلف را پیشنهاد
میکننــد و چالشهای کتابخوانی و
معرفی فیلم و موسیقی هم راه افتاده
است .جمالت کوتاه اندیشمندان در
ستایش مرگ و معنای زندگی دست
به دست میشود و برای غلبه بر ترس
میرقصند و مینوازنــد و یکدیگر را
به رقصیــدن و نواختن فرامیخوانند.
اندیشــیدن به مرگ و قــرار گرفتن
امکان بازاندیشــی در
در مجاورتِ آن
ِ
ارزش زندگی را افزونتر کرده است.
ِ
اگر چه سادهلوحانه است که ادعا کنیم
مفاهیم
نشــان دادن اشتیاق به فهم
ِ
انسانی و کندوکاو در معنای زندگی
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اینگونه خلق الســاعه و قریب الوقوع
اتفاق میافتد .تردیدی نیست که این
تظاهراتِ کنونی بیشتر برآمده از ترس
است و بدوا ً
حاصل نوعی عوامزدهگی
ِ
چرایی
بدون پرسش از
است .چرا که
ِ
ِ
چگونگی مراقبت
زندگی ،حرف زدن از
ِ
و پلسداشت آن ناقص خواهد بود.
اما در همین ســطح کــم عمق نیز
آشکار میشود که چگونه اشتغال به
کا ِر از خودبیگانه شده و سبک زندگی
پر مشغله و پرسرعت بیشترین نقش
را در بیگانگی جمعیتها و دســتهها
ِ
فرصت فراغت چه اثر
ایفا میکنــد و
پررنگی در پرسشگری و اندیشیدن به
سایر امور معنایی را دارد .فراغت نه به
مثابه تعطیالت آخر هفته و استراحت
شدن
بدن از
خستگی کار برای آماده ِ
ِ
بدن و ذهن برای بهرهوری بیشتر در
کار .بلکه فراغت به معنای مشــغول
بــودن به کاری که ما را شــورمند و
شاداب میکند.
خانهنشینی و قرنطینه چرخهی پوچ و
پایان ناپذی ِر مصرف و خصوصاً مصارفِ
غیر حیاتی را در هم شکســته است.
کارشناس
وضعیتی که لی ادلکورت،
ِ
عنوان قرنطینهی
بینی روندها،
ِ
پیش ِ
مصرف را برای توصیف این وضعیت
به کار میبندد آن و میگوید« :به نظر
میرسد ما جمعاً در حال ورود به یک
قرنطینهی مصرف هستیم که در آن
خواهیــم آموخت چطور فقط با یک
لباس شاد باشیم ،داشتههای محبوب
قدیمــی خود را از نو کشــف کنیم،
کتابی فراموششده بخوانیم و حسابی
مایه بگذاریم تا زندگی را زیبا کنیم».
اگر این جمالت لــی کورت را معیار
کلی فضاهای
مشاهده کنیم ،منظرهی ِ
زندگی و فعالیتهای مجازی شهروندان
ایرانی نیز نشــان میدهد که سامان
ســبک زندگی بعد از شیوع ویروس
کورونا شــکل دیگری به خود گرفته
اســت .علیرغم بیتوجهــی و عدم
پایبندی گروههــای قابل اعتنایی از
جمعیت شــهرهای درگیر با ویروس
کورونا که خــواه به دلیل عدم توجه
قاطع رسانههای حکومتی
و ُهشــدا ِر
ِ

یا خــواه به دلیل نیازهــای ضروری
معیشتی هنوز در خیابانها هستند،
جمعیتهای گســتردهتری در خانه
ماندهاند ،دید و بازدیدهای مرسوم و
معاشــرتهای خانوادگی و دوستانه را
به تعویــق انداختهاند و جز کاالهای
ضروری و اساسی زندگی ،خریدهای
غیرضروری را بطــور جدی متوقف
کردهاند .یعنــی که چرخهی مصر 
ف
برای ازدیا ِد منزلت ورشکســته شده
و این خلوتگاههای خانگی مفاهیم،
معانــی و ارزشهای دیگــری را بر
شهروندان هراســان از مرگ آشکار
کرده است.
اگر هشــدارهای دولتی برای کنترل
آلودهگــی هوا و ترافیک شــهرهای
بزرگ نمیتوانست کارساز باشد ،این
بــار ،هراس از مرگ توانســت اولین
نشــانههای تابعیت از نظریه انتخاب
عقالنی را در میان شــهروندان بروز
دهد .گزارشهای رســمی همانطور
که در گفتوگو بــا لی ادلکورت هم
آمده است نشان میدهد که چگونه
تعطیلی کارخانهها و خط تولید اقالم
و ابزارهایی که هرگز نبودشان حیات
بشری را به اندازه تولیدشان به خطر
نمیاندازد ،منجر به هوای پاک و سالم
در شهرهای چین شده است .تعطیلی
کارخانههایی که حاکمان جمهوری
اســامی تن به آن ندادند و علیرغم
کاهش قابل توجه عبور مرور خودروها
همچنان هوای شــهرهای بزرگ را
آلوده میکنند.
با توجه به آنچه در این یادداشت طرح
شــد ویروس کورونــا علیرغم قوهی
بحران
مرگبارش ،پــرده از مهمترین
ِ
جهان کنونی ما و جدیترین
بنیادی
ِ
تهدید فضاهای زندگی انسان را تنها
در چند هفته گذشــته آشکار کرد:
بحران و تهدی ِد انباشــت ســرمایه و
مصرف .تجربهی مانــدن در خانه و
سرگرم شــدن با فعالیتهایی که ما
را خالقتــر و زندگیمان را معنادارتر
میکند بســیار ارزشــمندتر از خُ رد
باطل
شــدن در چرخهی پوچ و دور
ِ
مصرف است و به ما فرصت میدهد

تا نیازهای پوشــیدهتر و گمشــد ه
در روزمرهگیهایمان را بشناســیم.
فروشگاههای بزرگ برندهای متنوع
ِ
رنگارنــگ لبــاس ،خــودرو ،لوازم
و
تزئینی خانه و معاشرتهای بیهوده
و اجباریِ شــغلی و خانوادهگی تنها
موانع و گلوگاههای غمانگیزی هستند
پس
که اجــازه نمیدهند با آنچه در ِ
این-جهانی مــا به وجودمان
حضو ِر
ِ
قدرت و اصالت میبخشد آگاه شویم
و یا حتی اندکی این حضو ِر درونی را
حوصلگی برآمده از
لمس کنیــم .بی
ِ
خانهنشینی تنها ناشی از عادتهای
مصرف اســت که قطعــاً در صورتِ
تداو ِم این قرنطینهها به جایگزینهای
مطلوبتــری خواهــد انجامیــد و
ارزشهای بســیار عمیقتری را بر ما
آشــکار خواهند کــرد .تجربهی این
وضعیت همانطور که باالتر هم تصریح
شــامل گروهبندیهای
کردم تنها
ِ
میانی غیر وابسته به نهادهای دولتی
ِ
و نیمه دولتی میشــود و کارگران و
فرودستها هنوز برای قوت الیموت
در چنگالهای مرگآو ِر ویروس کورونا
و حلقههای انتقال آن هستند .چرا که
هنــوز حاکمان دین ســاالر از اعالم
وضعیت استثنایی برای عموم اجتناب
میکنند .به همیــن جهت آنچه در
برآوردهای پیشینی آشکار میگردد و
باید یگانه مطالبهی متحد و همصدای
تمام طبقات و جمعیتها باشــد این
اســت که« :از کارگر تا کارفرما ،همه
باید در خانــه بمانند» و مانند نیمی
از جمعیت فعلی خــود قدرتِ اعال ِم
وضعیت استثنایی را در دست بگیرند.
منافع
چرا که در وضعیت موجود که
ِ
اقتصاد سیاســی و افقهای مذهبی-
فرهنگی حاکمان با قرنطینه عمومی
ِ
در تضاد اســت تنهــا راه حل همان
خودگردانی عملگرایانهای است که
ِ
جوان بیست و چند
زبان آن دختر
ِ
از ِ
توزیع ماسک مجانی
ساله در هنگام
ِ
در چهارراه شنیدیم« :باید خودمان به
داد خودمان برسیم»
ماردینمحمودی
منبع :رادیو زمانه

معاون وزیر بهداشت :در هر ساعت
 ۴۳نفر مبتال به کرونا میشوند
رادیو زمانه -ایرج حریرچی ،معاون وزیر بهداشت  ۲۸اسفند در جمع خبرنگاران
در ارومیه اعالم کرد در هر ساعت  ۴۳نفر از شهروندان ایرانی به بیماری کویید
 ۱۹مبتال میشــوند و در هر ساعت سه نفر هم در اثر ابتال به این بیماری جان
خود را از دســت میدهند .حریرچی گفت« :حضور در اجتماع و بیتوجهی به
توصیههای پزشــکان ،عامل اصلی در جوالن بیماری کرونا در جامعه اســت و
مردم نباید با حضور در محلهای پرتجمع ،موجبات فوت همشــهریان خود را
فراهم کنند ».معاون وزیر بهداشت در ادامه سخنانش یادآوری کرد« :پرستاران و
پزشکان در مراکز درمانی نیز به علت بیتوجهی مردم به امر پیشگیری ،متاسفانه
هم مبتال میشوند و هم در برخی موارد ،جان خود را از دست میدهند که این
امر قابل قبول نیست ».حریرچی از مردم خواست که در تعطیالت نوروزی از دید
و بازدید و سفر صرفنظر کنند .به گفته معاون وزیر بهداشت «امنترین مکان
خانه است».

شمار قربانیان مسمومیت الکلی
در استان فارس « ۵برابر» کرونا شد
رادیــو فردا -رئیس اورژانس اســتان
فــارس خبر داد که هماینک شــمار
قربانیان مســمومیت با الکل در این
استان « ۵برابر» آمار رسمی قربانیان
ویروس کرونا شده است.
بــه گــزارش خبرگــزاری ایســنا،
محمدجواد مرادیــان از افزایش آمار
مســمومیتها با الکل به  ۳۸۳نفر و
فوتیها به  ۶۱نفر تا صبح چهارشنبه
 ۲۸اسفند در استان خبر داد و گفت:
«در چند روز گذشته  ۳۲۲نفر بر اثر
مصرف الکل در مراکز درمانی بستری
شدهاند».
او اضافه کــرد که «میانگین ســن
مســمومان از  ۲۰تا  ۴۰سال است و
 ۱۴نفر از این افراد هماینک در بخش
مراقبتهای ویژه بستری هستند».
آمار رسمی شــمار قربانیان ویروس
کرونا در اســتان فارس تــا ظهر روز
سهشنبه  ۲۷اسفند  ۱۱نفر اعالم شده
است.
به گفته مسئوالن دانشگاههای علوم
پزشکی در استانهای ایران ،این افراد
برای «پیشــگیری از ابتال به ویروس
کرونا» اقدام به خوردن یا غرغره کردن

الکل کرده بودند.
بــا ایــن حــال بــر اســاس برخی
گزارشهای منتشــره در شبکههای
اجتماعی ،برخی از افراد اقدام به تغییر
رنگ الکل متانول و فروش آن به جای
الکل اتانول کردهاند و افرادی که قبال
الکل اتانول را برای مصارف خوراکی
تهیه میکردند ،بــا خرید الکلهای
متانول تقلبی قربانی شدهاند.
روز چهارشنبه ،خلیل واعظی ،فرمانده
انتظامی استان بوشهر از کشف  ۷هزار
و  ۵۲۰لیتر الکل احتکار شده«انهدام»
دو باند قاچاق و عرضه خارج از شبکه
الکل طبی خبر داد.

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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رقابت رجوی و خامنهای
بر سر فتوای دفن مردگان
ایرج مصداقی
اگرچه فتوای اخیر رجوی بیانگر نگاه ارتجاعی و عقبماندهی وی نسبت به تاریخ و جامعه و ناشی از توهمات
جنون آمیز اوست اما اولین فتوای او نبوده است .ویژگی این فتوا این است که برخالف دیگر فتواهای وی
خطاب به مردم ایران صادر شده است.
با باالگرفتن اپیدمی کرونا در ایران ،رجوی در یک رویکرد
ارتجاعی و در رقابت با خامنهای با صدور فتوایی اعالم کرد:
«با تمســک به جوهره و روح اســام مردمی و انقالبی بر
خالف فتوای ضد قرآنی خامنهای در باره واجب بودن غسل،
حنوط ،کفن کردن و نماز میت در مورد خاکسپاری جان
باختــگان کرونا به هموطنان اعالم میکنم :وقتی احتمال
سرایت وجود دارد هیچ آداب و ترتیبی واجب نیست».
فتوای رجــوی در مورد چگونگی دفن مردگان ناشــی از
ویروس کرونــا در مقابل فتوای خامنهای ،بیانگر ســمت
و ســوی مبارزهی  ۴۰ســالهی «ارتجاع غالب» و «ارتجاع
مغلوب» در ایران است .در واقع دعوا بر سر لحاف مالست.
لحافی که هریک ادعای مالکیت آن را دارند .این بار دعوا بر
سر چگونگی دفن مردگان در گرفته است .و رجوی در این
مورد خود را «مال» تر از خامنهای میداند.
ویژگی اصلی و مشــترک ارتجاع غالــب و ارتجاع مغلوب
حقهبازی و مردم فریبیشــان اســت .مردم طی  ۴۱سال
گذشته با پوست و گوشتشان حقهبازی و شیادی ارتجاع
غالب که ســمبلاش خمینی و خامنهای هستند تجربه
کردهاند .برای درک حقهبازی ارتجاع مغلوب و ســمبل آن
مســعود رجوی میتوان به عکسرتوش شــدهی وی که
همراه فتوایش منتشــر شده رجوع کرد .در این عکس که
متعلــق به بیش از دو دهه قبل اســت رجوی موهایش را
نیز رنگ کرده تا جوانتر جلوه کند! او هماکنون نزدیک به
 ۷۲ســال دارد و این چهرهای است که او از خود به خالیق
بیخبر از همه جا قالب میکند! آیا این صورت یک مرد ۷۲
ساله اســت؟ آیا میتوان به آنچه او وعده میدهد اعتماد
کرد؟ آیا عقاید بنجل و خطرناک او را به همین ترتیب بزک
نکرده و تحت عنوان «دمکراسی» و «آزادی» و  ...به مردم
قالبنمیکنند؟
اگرچه فتوای اخیر رجوی بیانگر نگاه ارتجاعی و عقبماندهی
وی نسبت به تاریخ و جامعه و ناشی از توهمات جنون آمیز
اوســت اما اولین فتوای او نبوده است .ویژگی این فتوا این
است که برخالف دیگر فتواهای وی خطاب به مردم ایران
صادر شده است.
مسعود رجوی که شخصیت دینیاش در «انجمن حجتیه»
و کانونهای تاریکاندیش و قرونوســطایی شیعه شکل
گرفته مدتهاست برای فرار از زیربار مسئولیت ،نقش امام
زمان را نیز بازی میکند و یکی در میان به «غیبت» صغری
و کبری میرود و حاضر نیست روی بنماید.
رجوی که به فقه شیعه و مقوله اجتهاد و فتوا باورمند است
در توهمات مالیخولیاییاش ،خود را رهبری میبیند که در
جریان تکامل به عنوان «انتخاب اصلح» برای نجات اسالم و
بشریت برگزیده شده و همه چیز و همه کس میبایستی به
پای این «انتخاب اصلح» قربانی گردد تا راه تکامل بشریت
و تاریخ باز شود.
او معتقد اســت خمینی حق رهبــری او را خورده و برای
پیشــرفت جامعه و تحقق آزادی و نیل به دمکراســی و
برخورداری از عدالت و تشکیل جامعه بی طبقه توحیدی
بایســتی حق او اعاده شود و رهبری مسلمانان را به عهده
بگیــرد .او و اطرافیانش به صراحت بیان میکنند که هیچ
حقی در دنیا باالتر از حق رهبری او نیســت که بایستی از
حلقوم خمینی و خامنهای بیرون کشیده شود.
رجوی در مقام صاحب فتوا بارها مطرح کرده اســت که به
هیچکس و هیچ نهاد و مقامی پاسخگو نیست و تنها خود
را در مقابل خدا پاسخگو میداند .به همین دلیل است که
در ارتباط با چگونگی دفن مردگان نیز میگوید «مسئولیت
دنیوی و اخروی» این فتوا را به عهده میگیرد.
عقوبت اخروی را کــی دیده و از آن خبر داده اما امیدوارم
پیش از مرگ روزی فرابرســد که او به دلیل مســئولیت
«دنیوی» جنایاتی که مرتکب شده در مقابل دستگاه عدالت
قرار گیرد و پاسخگوی اعمالش باشد.
انقالب ایدئولوژیک درون مجاهدین ،تبلور عینی یک ارتجاع
ناب والیی بود که پوستهی اصالحطلبی و ترقیخواهی را
نیز پاره کرد و یک فرقه تاریکاندیش خطرناک از درون آن
با یک سزارین سخت زاده شد.
مســعود رجوی پس از به بار نشستن انقالب ایدئولوژیک
بارهــا در روابط درونی مجاهدین تئوری «والیت فقیه » را
مترقیترین تئوری معرفی کرده است .به همین دلیل است
که از والیت خمینی و خامنهای به عنوان «والیت سفیانی»

یاد میکند و خود را سمبل «والیت علوی» یا والیت فقیه
میخواند .او همچنین به «شریعت » ارتجاعی اسالم باورمند
است و برای همین است که شریعت حاکمان را «ریایی»
میخواند و شریعت خود را «ناب» و «خالص».
صدور فتوای دفن مردگان بهانهای شــد تا نگاهی داشته
باشــم به مهمترین فتواهای رجوی طی  ۴۰سال گذشته
که موجب شد بهترین نسل تاریخ معاصر ایران سرنوشت
غمانگیزی پیدا کند.
رجوی بدون آن که کوچکترین امکانی را برای هوادارانش
فراهم کند در ســال  ۱۳۶۰فتوای مبارزه مسلحانه داد و
بدون هیچ عذاب وجدانی ،دهها هزار عضو و هوادار سازمان
مجاهدین را در مقابل نیروهای تا دندان مســلح و بیرحم
خمینی بیدفاع رها کرد و مدعی خلق کربال و عاشــورایی
دیگر شد .منتهی این بار پیشوای کربال و عاشورا در اولین
قدم از صحنه نبرد فرار کرد و به فرانسه گریخت .به فتوای
رجوی این خیانت تاریخی« ،پرواز تاریخساز» نامیده شد.
بعد از گذشت نزدیک به  ۴دهه امروز به سادگی میتوان در
مورد ادعای او داوری کرد؟ «پرواز» کذایی کدام «تاریخ » را
ساخته سؤالی است که نه او و نه هیچیک از مقلدانش حاضر
به پاسخگویی به آن نیستند.
به فتوای او حتی به کودکان و نوجوانان  ۱۴ -۱۳ساله کلت
و مسلسل و کوکتل مولوتف و سهراهی داده شد و به مصاف
نیروهای خونریز و بیرحم خمینی فرستاده شدند.
وی در حالی که در ســاحل امن بود با صدور فتوای انجام
«تظاهرات مسلحانه» ،هواداران بیدفاع خود را به خیابانها
گســیل داشت تا در مهلک ه گرفتار آمده و دسته دسته در
مقابل جوخههای اعدام قرار گیرند و درحالی که پاهایش تا
زانو در خون بود با غروری وصفناشدنی از فتح سه ماهه و
شش ماهه تهران دم میزد و به لیست شهدایی که هر روز
بر تعداد اسامی آن افزوده میشد میبالید.
وی چند ماه پس از کشته شدن دردناک همسرش اشرف
ربیعی با فتوایی چندشآور با فیروزه بنیصدر  ۱۸ســاله
ازدواج کرد .او وقتی با محکومیت افکار عمومی روبرو شــد
ادعا کرد که به سنت قاسم ،برادرزاده حسینبنعلی عمل
کرده که شب عاشورا با رقیه دختر حسین ازدواج کرد .حتی
به عنوان یک باورمند به موهومات مربوط به عاشــورا و ...
هیچ تشــابهی بین ادعای او و ازدواج کذایی نمیتوان پیدا
کرد .اال این که قاسم داماد صحنهی کربال همسن فیروزه
بنیصدر بود .به فتوای رجوی این ازدواج سلحشــورانه از
زندگینامهی او حذف شده است.
چیزی نگذشت که رجوی با فتوای خود فرمان جدایی مریم
عضدانلو از همسرش مهدی ابریشمچی را داد تا خود با او
که مســئولیت دفترش را به عهده داشت ازدواج کند .وی
بهانهی این ازدواج را الگوبرداری از ازدواج پیامبر اســام با
دختر عمهاش زینب قرار داد .زینب از همســرش زید که
فرزندخواندهی محمد بود طالق گرفت و با پیامبر اســام
ازدواج کرد.
بر اساس فتوای صادره از سوی رجوی ،مهدی ابریشم چی
مجبور شد معرکهگردان ازدواج همسرش با او باشد و دست
آنها را در دست یکدیگر بگذارد و زوج جدید را تا حجلهگاه
همراهی کند.
به فتوای رجوی ،مینا خیابانی خواهر موسی خیابانی که ۱۸
ساله بود مجبور به ازدواج با مهدی ابریشمچی شد تا پروسه
«انقالب ایدئولوژیک» تکمیل شود.
رجوی ازدواجهای متعدد محمد و علی پیشــوایان اسالم
را الگوی فتواهای خود قرار میداد اما هیچگاه حاضر نبود
همچون آنها در میادین جنگ هم حاضر شود.
چند ماه پس از این وصلتها 
ی شوم که انقالب ایدئولوژیک
خوانده شــد ،بر اســاس فتوای رجــوی ،مقلدین وی در
دادگاهی که ریاســتاش را خود رجوی و دادستانیاش را
همســر «نوین»اش به عهده داشتند علی زرکش نفر دوم
مجاهدین را محاکمه تشکیالتی و به اعدام محکوم کردند.
زرکش با عفو و رحمت رجوی مواجه شد و بقیه عمرش را
در بازداشت و حبس و محدودیتهای عجیب و غریب در
عراق همراه با تحقیر و خفت گذراند.
براساس فتوای رجوی ،مقلدانش مجبور بودند با نیروهای
داخل کشــور تماس گرفتــه و آنها را مجبــور کنند تا
عکسهای وی را به در و دیوار بچســبانند و ازدواجاش را
تبریکبگویند.

بر اساس فتوای رجوی مقلدانش بیمهابا از طریق تلفن و
در حالی که دستگاه امنیتی روی آن کنترل دقیق داشت با
زندانیان سیاسی آزاد شده و هواداران مجاهدین در داخل
کشــور تماس میگرفتند و خواهان خروج فوری آنها از
کشور میشدند .براساس فتوای رجوی دستگیری و اعدام
این افــراد خدمت به آنها بود چرا که تبدیل به احســن
میشدند .رجوی زندانیان سیاسی آزاد شده و هوادارانی که
در داخل کشور بودند را «بختک» مینامید که مانع پیوستن
مردم و جوانان به مجاهدین میشــوند .طبق فتوای او اگر
در اثر تماس مجاهدین که تحــت کنترل رژیم بود ،افراد
دستگیر میشدند ،تبدیل به زندانی سیاسی میشدند ،اگر
اعدام میشدند و یا در مسیر پیوستن به مجاهدین کشته
میشدند شهید محسوب میشدند و چنانچه به مجاهدین
میپیوستند «رزمنده» و «مجاهد » میشدند.
رجوی بدون توجه به حساســیتهای مردم ایران فتوای
انتقال مجاهدین به خاک عراق و استفاده از پول و امکانات
حزب بعث و دولت عراق را صادر کرد.
به فتوای رجوی  ،عنوان «امپریالســت» از آمریکا برداشته
شد و این کشور به جای آن که «سد اصلی دوران» نامیده
شــود و به نبرد با آن فراخوان داده شود به «دوست اصلی
دوران» تبدیل شــد .رجوی که تا قبل از فرارش به فرانسه
خون آمریکایی را مباح اعالم میکرد و به ترور آنها افتخار
میکــرد پس از حضور در پاریس منکر ترور آمریکاییها و
فتوای قبلیاش شد.
او در فتوای ابلهانهای مدعی شــد مهم نیست در زندگی
چه اعمالی انجام دادهاید ،روز قیامت در پل صراط و هنگام
پرســش الهی چنانچه بگویید عضــو «جماعت رجوی»
بودهاید ،کارتان راه میافتد و یکســره به بهشــت منتقل
میشوید.
وی فتوای عملیات فروغ جاویــدان را صادر کرد و هزاران
نفر را به کام مرگ فرســتاد .او که در تبلیغات خود شعار
پیروزی سر میداد رزمندگان شرکت کرده در عملیات فروغ
جاویــدان را که با همه توش و تــوان خود جنگیده بودند
مقصر شکست معرفی میکرد .آنها متهم بودند که به علت
فکر کردن به جنس مخالف فتوای او را خوب اجرا نکردهاند
و به همین علت بایستی به خیانت اعتراف میکردند.
او فتوای «عشق ممنوع » را صادر کرد و فرمان طالق جمعی
داد  .او بــه همین اکتفا نکرد و مدعی شــد حتی آنهایی
که هنوز ازدواج نکردهاند بایســتی زنان و مردان عالم را در
ذهنشــان طالق دهند .زنان و مردان مجبور بودند نفرت
خود را از یکدیگر اعالم کرده و زشــتترین اتهامات را به
همسرشان نسبت دهند.
به فتوای او فرزندان از مادران و پدران جدا شده و به خارج از
عراق فرستاده شدند تا بهانهای برای دیدن یکدیگر نداشته
باشند .به فتوای مسعود رجوی تمامی زنان و مردان مجاهد
بایستی در نشستهای دیگ و غسل هفتگی شرکت کرده
و با گفتن و نوشتن فاکتهای جنسیشان غسل میکردند.
فاکت جنسی یا «بند ج» یعنی بایستی توضیح میدادند که
هنگام بلند شدن یک خواهر روی صندلی او نشته و گرمای
بدن او را احساس کردم .دو پرنده با هم آمیزش داشتند و
هم یک لحظه به آنها خیره شدم .و یا میبایستی خواب و
رویاهایشان را نیز گزارش میکردند.
به فتوای رجوی بیش از  ۷۰۰مجاهد در سلولهای انفرادی
به بند کشیده شدند و با شکنجههای وحشیانه روبرو شدند
تا بر اساس ســناریوهای مالیخولیایی تهیه شده توسط او
بپذیرند که نفوذی رژیم بودهاند و قصد ترور وی و خرابکاری
در مناسبات را داشتهاند .به فتوای او هرگونه سوال و پرسش
ممنوع اعالم گردیــد و هرگونه بحث و تبادل نظر دونفره
«شعبه سپاه پاسداران» نامیده شد و با عقوبتهای غیرقابل
توصیفی مواجه شد.
به فتوای او محاکمات جمعی در اشــرف آغاز شــد .کلیه
اعضای مجاهدین مجبور بودند اعتراف کنند که خمینی در
درونشان النه کرده و مشغول خونخواری هستند.
به فتــوای او ،مجاهدین مجبور بودند اعتراف کنند که در
لشــکر امام زمان ،با پوشــیدن لباس او و خوردن غذای او
مشغول خیانت بودهاند.
به فتوای او افراد در حضور هزاران عضو این سازمان تحت
شــدیدترین فشــارها قرارگرفته و گاه مورد ضرب و شتم
شدید و حملههای هیستریک و باران تف و آب دهان رفقا
و همرزمانشان قرار میگرفتند تا به خواستهی «ولی فقیه
مغلوب» تن دهند.
به فتوای او ،زندانیان سیاســی آزاد شده بایستی به خاطر
اعدام نشدن توســط رژیم خمینی مورد آزار و اذیت قرار
میگرفتند .آنها بایستی اعتراف میکردند که تواب و بریده
بوده و تن به خیانت دادند .در حالی که خود وی در دوران
شاه تنها عضو کمیته مرکزی مجاهدین بود که اعدام نشد و
مورد عفو شاه قرار گرفت و مریم رجوی حتی رنگ کالنتری
ندیده بود چه برسد پایش به زندان و مبارزه باز شود.
به فتوای او ،مجاهدین و زندانیان سیاسی سابق دسته دسته
به زندا 
ن ابوغریب گسیل داشته شدند و با سربازان عراقی
اسیر در ایران تاخت زده شدند و یا روی میدانهای مین مرز
ایران و عراق رها شده و تحویل رژیم اسالمی داده شدند.
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به فتوای او ،قاتالن ،معتادان ،قاچاقچیان و کلیه خالفکارانی
که در کشورهای ترکیه و پاکستان به سر میبردند و امکان
بازگشــت به ایران را نداشتند تحت عنوان «رزمنده ارتش
آزادیبخش» به عراق منتقل میشدند تا ما به ازای آنها از
دولت عراق بودجه و امکانات بگیرند.
به فتوای رجوی ،ایرانیان بــه جان آمدهای که به ترکیه و
پاکستان پناه برده بودند تحت عنوان استخدام با حقوق و
امکانات مکفی و سپس اعزام به اروپا فریب داده شده و به
عراق کشانده میشدند.
به فتوای رجوی «رقص رهایی» برای زنان ترتیب داده شد
و آنها با کارگزاری مریم رجوی به عقد و هماغوشــی با او
درآمدند تا به این ترتیب از هرگونه تعلق خاطری به دیگری
«رها » شوند .طبق فتوای رجوی او محرم تمام زنان مجاهد
است.
به فتوای او گاه همســران سابق این زنان مجبور بودند در
گزارشاتشان بنویسند از تصور این که وی با همسرانشان
در مقابل آنها هماغوشی میکند لذت میبرند تا «انقالب
ایدئولوژیکشان» پذیرفته شود.
بر اساس فتوای او ،اعضا و مسئوالن مجاهدین مجبور بودند
گزارش دهند که در کودکی مورد سوءاستفاده جنسی قرار
گرفتهاند .به فتوای رجوی بدترین شکل جداسازی جنسیتی
در تاریخ در قرارگاه اشرف صورت گرفت و حتی پمپبنزین
«زنانه  -مردانه » شد .به فتوای رجوی حیواناتی که توسط
مجاهدین تحت فشار جنسی طرف رابطه قرار گرفته بودند
به شکل بیرحمانهای کشته میشدند.
بــه فتوای رجوی پس از ســقوط دولت عــراق ،بالفاصله
آمریکا به عنوان «صاحبخانه» جدید معرفی شد و از انجام
هیچکاری برای دلبری از صاحبخانه اجتناب نکرد.
به فتوای رجوی ،ســاح مجاهدین که «ناموس» مجاهد
خلق خوانده میشــد بدون هیچ مقاومتی و حتی شلیک
گلولهای در اختیار آمریکاییها قرار داده شــد و مجاهدین
در امحای تسلیحاتشان با آمریکاییها همکاری کردند و
همگی تسلیمنامهای را که آمریکاییها تنظیم کرده بودند
امضا کردند .هیچیک از این اقدامات به منظور نجات جان
مجاهدیــن صورت نگرفت بلکه رجوی میترســید بهای
شلیک یک گلوله را او و همسرش بپردازند و آمریکا دست
از سر آنها برندارد.
به فتوای رجوی ،او صاحب خون و نفس اعضای مجاهدین
ن آنها را بریزد و
اســت و هرگاه اراده کند میتواند خــو 
جانشان را بگیرد.
در حالی که رجوی در اولین روزهای ســقوط دولت صدام
حسین ،عراق را ترک کرده و خود را به ساحل امن رسانده
بود ،به فتوای او مجاهدین مجبور بودند در عراق و اشــرف
بمانند و با دست خالی به مقابله با سربازان مسلح عراقی و
نیروهای وابسته به رژیم بپردازند .رجوی با تحریکات خود
ســعی میکرد نیروهای بیرحم عراقی را که در میانشــان
مأموران رژیم به وفــور بودند تحریک میکرد که به آنها
حمله کنند و از آنها قربانی بگیرند.
به فتوای او در این مصاف نابرابر ،دختران و پسران کم سن
و ســال را در صف اول جای میدادند و با تحریک سربازان
عراقی شرایطی را به وجود میآوردند تا این جوانان هدف
گلوله قرار گیرند .به فتوای او این دســته قربانیان «شهید
طالیی » خوانده میشــدند چرا که نام مجاهدین از طریق
کشته شدن آنها در رسانهها برده میشد.
به فتوای رجوی ،جانیان داعشــی تــا مدتها «انقالبیون
عراقی»« ،عشــایر انقالبی» خوانده میشــدند .تا مدتها
میکوشید آدمخورهای داعشی را مردمی كه از دیكتاتوری
مالكی و دخالت های رژیم والیت فقیه به ســتوه آمدهاند
وخواهان یك نظام ضد دیكتاتوری هســتند» جا بزند .و از
ایــن که «  ۵۰درصد خاك عراق  ،ظرف  ۳تا  ۴روز از لوث
وجود ارتش مالكی  ،آزاد شده» سر از پای نمیشناخت.
بعد از آن که داعش ســر یک آمریکایی را جلوی دوربین
برید ،مســعود رجــوی از ترس جان خود دســتور توقف
تبلیغات را داد و مقاالت انتشار یافته را حذف کرد تا ردپای
ننگین خود را پاک کند.
طبق فتوای رجوی کلیه کسانی که سابقاً در اشرف حضور
داشتند و با ترک این فرقه در خارج از کشور به همکاری با
آن ادامه میدهند «بریده خائن» و کلیه کسانی که با ترک
این فرقه به انتقاد از آن مشــغولند «بریده مزدور» خوانده
میشوند.
به فتوای او طبق روایات شیعه که بهتان زدن به اهل بدعت
و مخالفان جایز است کلیه منتقدان و مخالفان مجاهدین
بایستی «اطالعاتی» خوانده شوند و بیان هر دروغ و اتهام
بیشــرمانهای علیه آنها واجب است .این عده به فتوای او
مهدورالدم هســتند و در موقع مقتضی واجب است که به
قتل برسند.
تعــداد فتواهــای رجــوی آنقدر زیــاد اســت که چند
«توضیحالمسائل» برای شرحآنها الزم است و در حوصلهی
این نوشته و خوانندگان نیست.
رجوی از طریق چنین فتواهایی بود که قادر شد روح پلید
خود را در کالبد بزرگترین سازمان سیاسی ایران بدمد و آن
را تبدیل به فرقهای خطرناک کند.
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جامع اقدام مشــترک یــا برجام که
حدود یک ســال پیش رخ داده بود،
دســت به کاهش تعهــدات خود در
این توافق زد و ســرانجام در زمستان
اعالم کــرد به اجرای تمامی تعهدات
در این توافق بهجز نظارتهای آژانس
بینالمللی انرژی پایان داده اســت.
مدیــرکل آژانــس در اولین گزارش
خود پــس از تصمیم ایران گفت که
جمهوری اسالمی ایران نکات کلیدی
توافق برجام را نقض کرده است.

فهرست هولناک تعهدات نقضشده
جمهوری اسالمی در سال ۱۳۹۸
ســال  ۱۳۹۸از نظر نقــض مقررات
بینالمللی یک سال رکوردساز برای
جمهوری اســامی ایران است .بیش
از ده کنوانســیون و تعهد بینالمللی
از ســوی حکومت ایران در این سال
مورد نقض صریح و فاحش قرار گرفته
است .در پایان این سال پنج گزارشگر
ویژه سازمان ملل متحد هشدار دادند
که رفتار حکومت ایران در آزار و اذیت
نویسندگان و روزنامهنگاران در خارج
از این کشور بسیار نگرانکننده است
و نشان از آمادگی مقامات ایرانی برای
استفاده از زور به صورت فراسرزمینی
دارد و برخــاف مقــررات حقــوق
بینالملل اســت .جمهوری اسالمی
ایران در ســال  ۱۳۹۸نهتنها بیش از
ده تعهد قراردادی را نقض کرد که از
اجرای برخی اصــول اولیه مقررات و
حقوق بینالملل خودداری کرد.
کنوانسیون مقابله با گروگانگیری:
گروگانگیــری از اتبــاع خارجی و
دوتابعیتی ،سنتی قدیمی در جمهوری
اسالمی ایران است اما در سال ۱۳۹۸
این سنت به شدت بیشتری پیگیری
شد .در این ســال مقامهای امنیتی
«فریبا عادلخواه» ،شــهروند ایرانی
فرانسوی را همراه با «روالند مارشال»،
یک شــهروند دیگر فرانسه که گفته
میشــود با عادلخواه رابطه عاطفی
دارند ،در ایــران بازداشــت کردند.
مقامهای سیاســی بهطــور ضمنی
پیشــنهاداتی برای آزادی این دو به
رهبران فرانسه دادند .فریبا عادلخواه
پژوهشگر حوزه علوم انســانی حول
کشورهای ایران و همسایگانش است.
او برای یــک کار تحقیقاتی به ایران
سفر کرده بود.
در اقدامی دیگر در این سال «نازنین
زاغریرتکلیف»،تبعهایرانیبریتانیایی
همزمان با اختالف دو کشــور بر سر
مبلغ  ۴۰۰میلیون پوند بدهی بریتانیا
به ایران ،علیرغم مشمول بودن برای
آزادی مشــروط ،همچنان در زندان
اوین نگه داشته شد .در اظهارنظری
کــه موضوع بازداشــت خانم زاغری
بــا انگیزه حل اختــاف مالی در آن
مشهود اســت« ،حمید بعیدینژاد»،
ســفیر ایــران در لنــدن در آخرین
روزهای ســال  ۱۳۹۸گفت« :دولت
انگلیس رویکرد جدیدی در رابطه با
آزادی نازنین زاغری دارد و مذاكرات
دوجانبــه در مورد پرداخت بدهی به
ایران صورت گرفته است .دو طرف به
دنبال راههای جدیدی برای پرداخت
بدهی هســتند ».نازنین زاغری روز

گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا
پس از چهار ســال برای اولین بار به
مدت دو هفتــه از زندان به مرخصی
آمده است اما یک مچبند الکترونیکی
به پای او بسته شده تا عبور و مرور او
را کنترل کند.
نازنیــن زاغــری ،شــهروند ایرانی
بریتانیایی و مدیــر پروژههای «بنیاد
خیریه تامســون رویترز» در اسفند
 ۱۳۹۴همراه با دخترش به ایران سفر
کرد تا عید نوروز را در کنار خانوادهاش
باشد .او در تاریخ ۱۵فروردین۱۳۹۵
در «فرودگاه امام خمینی» ،درحالیکه
قصد خروج از کشور به مقصد بریتانیا
را داشــت ،از سوی ماموران حفاظت
اطالعات سپاه پاسداران بازداشت شد.
همزمان دادگاهی در آمریکا جمهوری
اسالمی را به اتهاماتی از جمله نقض
کنوانســیون مقابله با گروگانگیری
محکوم به پرداخت غرامت و خسارات
بــه خانــواده «رابرت لوینســون»
آمریکایی مفقودشــده در ایران کرد.
لوینســون مامور بازنشسته افبیآی
اســت .رابرت لوینســون از ماموران
بازنشســته اداره مبارزه با مواد مخدر
آمریــکا در اداره تحقیقــات فدرال
(افبیآی) است که در اسفند ۱۳۸۵
در جزیره کیش ناپدید شد.
عهدنامه مرزی و حسن همجواری

با عراق :پس از کشــته شدن «قاسم
سلیمانی» ،فرمانده سابق نیروی قدس
شــاخه برونمرزی ســپاه پاسداران
انقالب اســامی توســط آمریکا در
عراق ،ایران دست به تالفی این ترور
زد و پایگاه هوایــی آمریکا در خاک
عــراق را هدف موشــکهای دوربرد
خود قرار داد و با این کار حریم هوایی
و حاکمیت ملــی عراق را نقض کرد.
ایــن اقدام خــاف عهدنامه مرزی و
حسن همجواری ایران و عراق است
که چهار سال پیش از انقالب بهمن
 ۱۳۵۷امضا شده است .عراق از اقدام
ایران به شــورای امنیت سازمان ملل
شکایت کرد.
مقررات دیوان در آدمربایی :ربایش
«روحاهلل زم» موسس کانال تلگرامی
«آمدنیوز» در عــراق اقدامی خالف
موازین بینالمللــی بود .آدمربایی در
تعریف کیفری آن ،به معنی جابهجایی
غیرقانونــی و انتقال بــدون رضایت
شــخص از محلی به محل دیگر ،با
اســتفاده از زور یا تهدید و یا فریب
دادن و سپس سلب آزادی یا بازداشت
فرد اســت .اینکه آدمربایی از سوی

گروههای غیردولتی یا دولتها انجام
شود ،تفاوتی در این عنوان مجرمانه
ندارد .فرد دیگری که توسط جمهوری
اسالمی ایران با روش مشابهی ربوده
شد «رسول دانیالزاده» ،متهم پرونده
مالی بود.
کنوانسیون حقوق دریاها :در تابستان
سال  ۱۳۹۸جمهوری اسالمی ایران
کنوانســیون حقوق دریاها را نقض
کرد .ســپاه پاسداران انقالب اسالمی
یک نفتکش سوئدی را که با پرچم
بریتانیا در حــال عبور از تنگه هرمز
بود ،توقیف کرد .کنوانســیون حقوق
دریاها میگوید وقتیکه شــناور در
گــذر از تنگهها ،راهی جــز عبور از
دریای سرزمینی یک کشور ندارد ،این
تنگه «بینالمللی» محسوب میشود
و کشور ساحلی نهتنها نمیتواند مانع
عبور آزادانه شناورها شود بلکه نباید
هیچگونه اختاللی در تردد شــناور،
حتی توقف کوتاهمدت برای آن ایجاد
کند.
ایران از زمــان اجرای ایــن اصل از
کنوانســیون حقوق دریاها ،معترض
دائمی آن بوده و گفته است این حق
را صرفا برای کشورهایی به رسمیت
میشناسد که آنها هم از همین اصل
پیروی کنند .بریتانیا عضو کنوانسیون
حقوق دریاها است و این اصل را هم به
رسمیت میشناسد اما سپاه پاسداران
انقالب اســامی بدون توجه به آن،
نفتکش بریتانیایی را برای هفتهها
توقیف کرده است که یک عمل خالف
و غیرقانونی و نقض کنوانسیون حقوق
دریاها به شمار میرود.
کنوانسیون حقوق کودک :جمهوری
اســامی ایران در جریان ســرکوب
خونین اعتراضــات آبان  ۱۳۹۸که با
افزایش و سهمیهبندی بنزین شروع
شد ،به گفته سازمان عفو بینالملل
مرتکب شلیک مرگبار بهسوی کودکان
شد .عفو بینالملل در هفتههای پایانی
سال اعالم کرد که در ادام ه تحقیقات
خود به شواهدی دست یافته است که
نشان میدهد نیروهای امنیتی ایران
دســتکم  ۲۳کــودک را در جریان
اعتراضات سراســری در آبان ۱۳۹۸
کشتهاند .پیشتر گزارشهایی هم از
بازداشــت و دستگیری دانش آموزان
معترض منتشر شــده بود .براساس
گزارش گزارشــگر ویژه حقوق بشر
ســازمان ملل متحد در امــور ایران،
در این سال اعدام افرادی که در سن
زیر  ۱۸ســال مرتکب جرم شده بود
و کودک محسوب میشوند ،همچنان

موافقتنامههای پادمانــی با آژانس
بینالمللــی انــرژی اتمــی :آژانس
بینالمللی انرژی اتمی در زمســتان
 ۱۳۹۸اعالم کرد که جمهوری اسالمی
ایران برخی از مفاد موافقتنامه پادمان
با آژانس را نقض کرده و در سه مرکزی
که قبال بهعنوان تاسیسات اتمی اعالم
نشده ،مواد اتمی و رادیواکتیو کشف
شده است.
ادامه پیدا کرد .با این اقدامات مرگبار،
جمهوری اسالمی ایران کنوانسیون
حقوق کودک را بهطور فاحش نقض
کرد.
کنوانســیون شــیکاگو در حقوق

هوانوردی غیرنظامــی :در ابتدای
زمســتان  ۱۳۹۸جمهوری اسالمی
ایــران با انتشــار بیانیه ســتاد کل
نیروهای مسلح ،رسما شلیک موشک
به هواپیمای مســافربری اوکراین بر
فراز تهران را که بــه مرگ  ۱۷۶نفر
منجر شــد ،برعهده گرفت .براساس
«کنوانســیون هوانوردی بینالمللی
غیرنظامی شیکاگو» ،کشورها باید از
توسل به زور و شلیک به هواپیماهای
غیرنظامــی خودداری کنند .ســپاه
با شــلیک موشــک بــه هواپیمای
مســافربری و اعمال نکردن مقررات
ایمنی و امنیت پرواز در آسمان ایران،
کنوانســیون هوانوردی غیرنظامی را
نقض کرد.
اعالمیــه جهانی حقوق بشــر :در
جریان ســرکوب اعتراضــات آبان،
جمهوری اســامی ایران بهســوی
معترضان غیرنظامی گلوله جنگی و
تیر مســتقیم مرگبار شلیک و برای
سرکوب شهروندان در بندر ماهشهر
در کرانه خلیجفارس تیربار مســتقر
کرد .صدها ایرانی در جریان سرکوب
توسط نیروهای مسلح کشور خودشان
در سال  ۱۳۹۸کشته شدند .این رفتار
نقض صریح حق حیات است که در
اعالمیه جهانی حقوق بشــر آمده و
جمهوری اسالمی ایران به رعایت آن
تعهد بینالمللی داشته است.
کنوانسیون چهارگانه ژنو در حقوق
بشردوستانه :از دیگر ابعاد سرکوب

اعتراضات آبــان  ۱۳۹۸ربودن افراد
از بیمارســتان و مراکز درمانی بود و
نیمهکاره ماندن روند بهبود مجروحان
بود کــه در جریــان اعتراضــات از
ســوی ماموران مســلح مورد ضرب
و شتم یا شلیک ســاح قرار گرفته
بودند .جمهوری اســامی براساس
کنوانســیونهای چهارگانــه ژنو که
پیش از انقالب بهمن  ۱۳۵۷در ایران
تصویب شــده و جمهوری اسالمی
ایران همچنــان متعهد به رعایت آن
اســت ،وظیفه دارد «حــق درمان»
شهروندان ایرانی در باالترین کیفیت
ممکن را رعایت کند
اما با رفتاری که در جریان سرکوب
اعتراضات انجــام داد این مقررات را
نقض کرد.
میثــاق بینالمللــی سیاســی و
اجتماعی :با شروع اعتراضات آبانماه
آیتاهلل «علــی خامنهای» معترضان
را «اشــرار» خوانــد و بــه دنبال آن
نیروهای مســلح به سرکوب خونین
معترضان مشغول شــدند .اعتراض
از حقوق شــهروندان است و رعایت
این حقوق از ســوی دولت جمهوری
اسالمی براساس «میثاق بینالمللی
سیاســی و اجتماعی» یــک تعهد
بینالمللی اســت اما نظام جمهوری
اســامی هر نوع واکنــش اعتراضی
را ســلب امنیت و آرامش و تخریب
اموال عمومی میخواند و معترضان را
هدف سرکوب و تعقیب قضایی قرار
میدهد .این سیاست ،نقض مستمر
تعهدات بینالمللی ایران است.
برنامه جامع اقدام مشــترک :دولت
جمهوری اسالمی ایران از بهار ۱۳۹۸
در پاســخ به خروج آمریکا از برنامه

آﯾﺎ ﺑرای ﺗﮑﻣﯾل ﮐردن ﻣدارک ﺑرای ﺳﻔﺎرت اﯾران ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﮐﻣﮏ دارﯾد؟

ﺧدﻣﺎت ﮐﻧﺳوﻟﯽ و

ﺗرﺟﻣﮫ )ﯾوﻧﮑس(

ﺗرﺟﻣﮫ رﺳﻣﯽ اﺳﻧﺎد ،ﻣدارک و ﮔواھﯾﻧﺎﻣﮫ
ﭘﺎﺳﭘورت و ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﮫ اﯾراﻧﯽ
اﻧواع وﮐﺎﻟت ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ
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پروتکل الحاقی به پادمانهای آژانس:
براساس گزارش اسفند  ۱۳۹۸آژانس
بینالمللی انرژی اتمــی ،جمهوری
اسالمی ایران تعهدات خود در اجرای
پروتکل الحاقی را نقــض کرده و به
بازرسان آژانس اجازه دسترسی به سه
مرکزی که آلــوده به مواد رادیواکتیو
بوده ،نــداده اســت .مطابق پروتکل
الحاقــی ،آژانس میتوانــد خواهان
دسترسی به مراکزی شود که در آنجا
ظن فعالیت اتمی اعالم نشده ،وجود
دارد .مطابــق بخشهایــی از توافق
برجام که ایران همچنان خود را به آن
پایبند اعالم کرده ،باید پروتکل الحاقی
را اجرا کند .این توافق به آژانس اجازه
میدهد جلوی فعالیت اتمی مخفی
احتمالی کشورها را بگیرد اما آژانس
اعالم کرده ایران به درخواســتهایی
که براســاس پروتکل الحاقی شــده
جواب نداده و آن را نقض کرده است.
مقررات بهداشت بینالمللی :جمهوری
اسالمی ایران عضو «سازمان بهداشت
جهانی» و متعهد به اجرای «مقررات
بهداشــت بینالمللی» اســت .این
مقررات مبتنی بر «حق بر سالمت»
شــهروندان اســت .در بحران شیوع
ویــروس مرگبــار کرونــا و بیماری
کووید ۱۹-در ایــران مقامهای نظام
جمهوری اســامی بــا پنهان کردن
ورود ویروس به شهر قم و جلوگیری
از قرنطینه کردن این شهر و خودداری
از لغو راهپیمایی  ۲۲بهمن و انتخابات
دوم اســفند مجلس و ادامه پرواز به
چین که منشا ویروس بود ،متهماند
که به مسئولیتهای خود در رعایت
«حق بر ســامت» عمــل نکردند و
مقررات بهداشت بینالمللی و تعهدات
دولت ایران در آن را نقض کردند.
فرامرز داور (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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هست ایام عید و بهار    جشن جمشید و گردش گلزار
شادند جهانیان به نوروز و به عید
عید من و نوروز من امروز تویی

درتاریخ دوم اســفند ماه امسال برابر
بیســت ویکم فوریه در نشریه وزین
پیوند ونکوور بشماره  1464نوشته یی
از اقای شهرام یزدان پناه خواندم که
درمیان جامعه ی ایرانی مونترال کانادا
اختالف نظر دربرپایی جشنهای نوروز
امســال وجود دارد .عــده یی مخاف
و جمعی موافق برگزاری جشــن ها
میباشــند .از قضا جامه ایرانی مقیم
ونکــوور بزرگ نیــز دو باور مخالف
و موافــق دربرگزاری این جشــنها
دارند برخی در همدلی با بازماندگان
جانبازان آبان و قربانیان پرواز اوکراین
مخالف با برگزاری جشــن مراســم
چهارشنبه ســوری و جشنهای دید
و بازدید و ضیافــت نوروزی بودند.
عدهای دیگر از هم میهنان ایرانی بر
این باور بودند که مصیبت های آبان تا
بهمن نمی بایست اثری در بزرگداشت
این جشــنها داشته باشد .این عده از
هم میهنــان بر این بــاور بودند که
نوروز عبارتســت از روز نو ،آغاز سالی
تازه ،آغاز بهار ،شــکوفائی ،شادابی و
سرســبزی طبیعت و گردهم آئی در
نوروز عالوه بر شادمانی گاهی فرصتی
بوده تا اینکه مرهمی بر دردها گذاشته
شــود ،و یا پیامی مشترک از دل ها
برآید تا موجب تسلی هم میهنان داغ
دیده گردد .این عزیزان باور داشتند که
باید نوروز را فرصتی مناسب دانسته
تا تمام قوم هــای ایرانی و دیگران با
باورهای متفاوت و فارغ از رنگ و نژاد
ملیت یک پارچــه و همدل حول
و ّ
یک باور مشــترک و «زایش» ،جمع
شوند .این هم میهنان می گفتند در
این روزهای سخت که بال از هر سو
بسمت ایران و ایرانی سرازیر است و
خنجرهای بسیار برای بریدن سر این
دیرینه میهن پاکدامن تیز شده ،نوروز
نمادی می شــود برای همبستگی با
بازماندگان جانباختگان آبان و بهمن،
پــس باید نــوروز امســال را هر چه
باشــکوه تر و بزرگتر از هر سال برپا
نمائیم .بعنوان یک خواننده نشریات
ایرانی و انگلیسی و فردی خدمت گزار
که از هراز گاهی مقاالتی به فارســی
و انگلیسی برای اتحاد و همبستگی
جامعه مان می نویسم ،براستی مانده
بودم کــه این بار چه بنویســم ،که
شوربختانه ویروس کرونا از راه رسید
و ایــن بار به اتفاق هر دو گروه موافق
مخالف از هم میهنان از من خواستند
که مطالبی برای عدم برگزاری جشنها
بنویسم و من هم با دست اندرکاران
زحمت کش این جشنها تماس گرفتم
و پیغام مردم را بگوششان رساندم و
گفتم که خودتان بیــن مردم بروید
و نظر مردم را بخواهید .ســرانجام با
پافشــاری مردم برگزارکنندگان به
این نتیجه رسیدند که علیرغم عدم
مخالفت مراکز بهداشــتی ونکوور با
برگزاری این جشــنها بر آن شــدند
که بمنظور هم گام شــدن با جامعه
بزرگتــر و بهداشــت همگانی ،همه
برگزارکنندگان جشنهای مختلف به
این نتیجه رســیدند که این جشنها
و گردهم آئی هــای عمومی متوقف
گردد .و من پیشــنهاد می کنم که

هم میهنان در صورت تمایل مبالغی
را که می خواســتند در این جشنها
خرج کنند به امور خیریه دلخواه خود
و هنرمندان محلی ،که به علت عدم
برگزاری جشنها زیان بسیاری به آنان
تحمیل شده و همچنین برای کمک
به هم میهنان داخل کشور به دلخواه
به هر نحوی که مناســب می دانند
ارزانی نمایند .درطی هفته های اخیر
با آمدن هم میهنان تازه وارد از ایران و
احتمال مشکوک به کرونا ،تنشهایی
مابین بعضی از مهاجرین .دریک مورد
احتمال خاورمیانه ای و ایرانی پیش
امده که گفته شما ایرانی ها کرونا را
به ونکوور آورده اید .خواهشمندست
برای پیشگیری از تنش های احتمالی
بیشتر ،دوستان وخانواده های ایرانی
تازه از ایران آمده را تشــویق کنید تا
پس از ورود ،به پزشک خانواده برای
چک آپ مراجعه نمایند تا ما بتوانیم
در رسانه ها اعالم کنیم که ایرانی های
تازه وارد همه برای حفظ بهداشــت
عمومی نهایت همکاری را مینمایند.
لطف کنید با شــماره -۷۴۶-۲۷۴۳
 ۶۰۴و یا ایمیل من تماس بگیرید تا با
هم بهترین راه حل را برای این مورد
پیدا کنیم.
و برای اســتمرار و بقای نوروز برای
فرزندانمان چند خطی در باره پیشینه
نــوروز می نویســم و بهترین آرزوها
در ســال جدید را برای هم میهنان
ارجمند ،ایران عزیز و کشور میزبانمان
می نمایم.
تاریخچه نوروز جشن ملی ایرانیان

اولین روز بهار در فرهنگ ایران باستان
نوروز نامیده شده است .تاریخ نشان
گر آنست که نوروز جشنی است که

قدمت آن به چندین هزار ســال می
رسد .اما این جشن باستانی هر سال
جوان تر و جوان تر می شود.
پیدایش نوروز بنا به گفتمان مورخین
به زمان پادشــاهی امپراتوری بزرگ
ایران باستان نسبت داده شده است.
برخی پیدایش نوروز را مربوط به زمان
جمشــید پادشاه اســطوره ای ایران
زمین نســبت می دهند .امپراتوری
بزرگ ایران در طی قرنها به کشورهای
کوچکتری تقسیم شده است و امروز
کشورهای بسیاری ازهامننـــدحمله
ایران ،افغانستان ،تاجیکستان ،بخشی
از پاکستان و قسمتی از هندوستان و
چین و برخی از کشــورهای جدا شه
از اتحاد جماهیر شــوروی ســابق و
همچنین زرتشتیان و کردهای عراق،
ترکیه و ســوریه نیز نوروز را جشن
میگیرند.
نوروز در گذشته با عمو نوروز شناخته
می شد ولی بعد از اسالم حاجی فیروز
نیز به آن اضافه شده است.
شــامگاه آخرین ســه شــنبه شب
چهارشنبه ســوری و یا جشن آتش
نام دارد .در این شــامگاه پیر و جوان
از روی آتش پریده و همزمان ســرود
زردی من از تو ســرخی تو از من را
می خوانند.
نوروز اولین روز

بهار و سرآغاز سال نو در تقویم ایرانی
اســت بعضی باورها بر این است که
در این روز ،زندگی ،زمین ،آســمان،
آب ،گیاهان و حیوانات آفریده شدند.
و بســیاری از ایرانیان نــوروز را روز
دوســتی ،مهربانی ،بخشش و شروع
زندگی نو می دانند.

قبل از تحویل سال جدید ایرانیان و
برخی اقوام دیگر در زمان تحویل سال
بدور سفره ای که در این سفره شش
خوراکی و سکه که با حرف «س» به
فارســی شروع می شود جمع شده و
افراد خانواده با لباســهای نو در کنار
هفت ســین به همدیگر ســال نو را
ً
معموال کوچکترها
تبریک می گویند و
از بزرگترها عیدی میگیرند.
این جشــنها  12روز ادامه داشــته و
روز ســیزدهم که سیزده بدر نامیده
میشــود همــگان ایــن روز را در
دشت های سرســبز کنار رودخانه و
طبیعت جشــن های نــوروزی را به
پایان میرسانند و در این روز بعضی
ها ســبزه ها را بهم گره زده و آرزوی
میکنند که در کارشان گره ای بوجود
نیاید.
عــدد هفت در زبان فارســی عددی
خوش یمن می باشد این هفت سین
عبارتند از:
 -۱سیب نماد زیبائی و خوشحالی
 -۲سنجد نماد عشق و مهربانی
 -۳سمنو نماد فراوانی و نعمت
 -۴سماق نماد فراوانی غذا
 -۵سیر نماد سالمتی
 -۶سرکه نماد پاکیزگی
 -۷سکه نماد دارائی و ثروت
این ســفره همچنین با گل ،ســبزه،
تنگ ماهی قرمز ،آینه ،شمعدان ،نان
و دیوان حافظ یا كتاب مذهبى تزئین
داده می شود.
به امید بهروزی و پیروزی برای همه
هم میهنان و مردم جهان.
با ســپاس خدمتگزار همگی شــما
عــزیــزان  -حسین میرهاشمی
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پیام شاهزاده رضا پهلوی:
هممیهنانم ،من امسال نوروزی ندارم!
شــاهزاده رضا پهلوی چهارشنبه ۲۸
اســفند ( ۱۸مارس) در آستانه سال
 ۱۳۹۹خورشــیدی در پیامی عنوان
کرد در لحظه تحویل «سالی سیاه»
که هیــچ چیزش نو نیســت ،جایی
برای شادی نیســت و به یاد تمامی
جانباختگان «سکوت ملّی» میکنیم.
متن کامل این پیام به این شرح است:
هممیهنانم ،امروز در شرایطی این پیام
را به شما عزیزانم میدهم که ایران ما
یکی از بحرانیترین ادوار تاریخ خود را
میگذراند.
بحرانهای کالنــی که مردم ما با آن
ت بهگریبانند ،در هفتههای اخیر
دس 
با بحرانی بس هولناکتر روبرو شده:
بحرانیبیولوژیکی.
بــا پیچیدهتــر کــردن مجموعهی
بحرانهای سیاسی ،نظامی ،هستهای،
اقتصادی ،اخالقی ،مالی و معیشتی،
بحران بیولوژیکی جاری ،کشور را به
ِ
سوی ســقوط میراند .مانع اصلی در
پیشگیری و رفع این بحران ،خود نظام
است.
هممیهنانــم ،دولتــی را مضمحــل
مینامند کــه :از ارائهی ابتداییترین
خدمــات عمومی عاجز باشــد؛ فاقد
ت باشــد؛ دچــار بحرانی
مشــروعی 
اقتصادی و مداوم باشد؛
در فســادی فراگیر غرق شده باشد؛
و باالخره ،ناتــوان از برقراری روابطی
سالم و عادی با دیگر کشورهای جهان
باشد.
هممیهنانم« ،جمهوری اسالمی» ،در
کلیت خود ،دولتی است مضمحل.
ّ
به عنوان نمونه ،روابط بیمارگونهی آن
با دیگر کشورها ،هرگونه کمکرسانی
کارســاز و به موقع را عم ً
ال ناممکن
میســازد .در چنیــن تنگنایــی،
ناکارآمدی مزمن نظام و فسا ِد فراگی ِر
مسووالن آن ،مزید بر علت میشوند.
ِ
کشور در لبهی پرتگاه است .هرگونه
انتظا ِر تغیی ِر رفتار از انگلی که به جان
کشــور افتاده ،انتظاری است نه تنها
بیهوده که خطرناک.
ما هیچ راه دیگری مگر شکل دادن به
ارادهای ملی و میهنی برای ریشهکن
کردن این انگل از فالت ایران نداریم.
هممیهنانم ،قابلاعتمادترین تکیهگاه
ما ،خود ما هستیم و ارادهی ملی ما.
این ارادهی مردم ما بود که در بحران
دل مردم برآمد و به دا ِد مردم
سیل ،از ِ
رسید .این ارادهی مردم ما بود که در
دل مرد ِم ما را
خیزش آبان ،۹۸فریا ِد ِ
ِ
به گوش جهانیان رساند .این ارادهی
مردم ماســت که در بحران کنونی،

از کادر درمانی گرفتــه تا مددکاران
و شــبکههای خودجوش دانشگاهی،
علیرغم احتــکار و دروغ حکومتی،
به اطالع و کمکرســانی ،درخواست
ضدعفونی
یاری از مجامع بینالمللیّ ،
و قرنطینه کردن اماکن ،همت گمارده
اســت .در بحران کنونــی همچون
بحرانهای پیشین و کماکان موجود،
این ارادهی شــما مردم بوده و است
که از بروز فجایعــی بس هولناکتر
جلوگیری کرده و میکند.
همیــن ارادهی ملی شماســت که
خواهد توانســت به اســتمرار وضع
فالکتبار موجود پایان دهد.
با روحی ه دادن به یکدیگر ،از ضرورت
شــکلگیری ارادهای ملی ،خواستی
همگانی بسازیم؛ ارادهای برای متالشی
کردن عفونت اصلی.
هممیهنانم ،روز ما زمانی «نو» خواهد
شد که انگلی که به جان مردم و میهن
ما افتاده از خاک ما ریشهکن شود.
روز مــا زمانی «نو» خواهد شــد که
عزممان را در کشــورمان به کرسی
بنشانیم.
این نخستین بار در تاریخ ما نخواهد
بود کــه ارادهای متکی بــه ملت ،از
دل همین ســرزمین برخیزد .از دل
آنهایــی که در ســطوح لشــکری و
کشوری ،همدل و همدر ِد مردم بوده
و دغدغهای میهنی دارند.
سربازان میهن،
به عنوان ســربازی از
ِ
از هیچ تالشی برای حمایت و شکل
دادن بــه ارادهای ملی و نجاتبخش،
فروگذار نکرده و نمیکنم.
هممیهنانم ،من امسال نوروزی ندارم!
من امسال در خلوت خود و خانوادهام،
جانباختگان میهنم .روزی که
به فکر
ِ
هیچ چیزش «نو» نیست ،جایی برای
شادی نمیگذارد.
من امسال به یا ِد تمامی جانباختگان،
دقیقهای را به سکوت برگزار میکنم.
ســکوت برای قربانیــان اخیر ،برای
سیلزدگان سیستان ،برای کولبران
کردستان ،برای پرستاران و پزشکان
ازخودگذشته ،برای جانباختگان آبان،
برای سرنشینان هواپیمای اوکراینی.
سکوت برای دردی ملی و مشترک در
لحظهی تحویل سالی سیاه.
سکوتی در نهانخانهی دل ،برای جانی
دوباره بخشــیدن از بطن جانمان به
روحیه و به ارادهی ملیمان .سکوتی
گویا؛ سکوتی ملی.
جاوید ایران
رضا پهلوی  ۲۸ -اسفند ۱۳۹۸

حسن روحانی سال ۹۸
را سال «افتخار» و «پیروزی» خواند

رادیو زمانه -حسن روحانی ،رئیس جمهوری اسالمی چهارشنبه  ۲۸اسفند در
حاشیه جلسه هیئت دولت از «دستاوردهای دولت» خود در سال جاری دفاع
کرد و گفت« :سال  ۹۸که روزهای پایانی را سپری میکنیم سال افتخار ملت
بزرگ ایران بود چرا که در همه زمینههایی که دشمن تصمیم داشت که برای
مردم پیچیدگیهایی را ایجاد کند و در نهایت آنها را در برابر فشــار خم کند
درست مردم ما توانستند از فاجعه حماسه و از حماسه پیروزی بیافریند».
روحانی فشار «دشمن» را در یک سال اخیر در بخش اقتصادی دانست و افزود:
«این فشارها علیرغم اینکه مشکالتی برای مردم بهوجود آورد اما در عین حال
موفقیتهای بزرگی را آفرید».
حسن روحانی در سخنان خود به اعتراضات آبانماه سال جاری در پی افزایش
قیمت بنزین هیچ اشــارهای نکرد .این اعتراضات که بهشــکل گستردهای در
شــهرهای بزرگ و کوچک برپا شد نشان از وضعیت دشــوار زندگی در ایران
داشت و با بازداشت هزاران نفر شکاف بین مردم و حکومت را بیشتر کرد.
روحانی همچنین درباره سقوط هواپیمای اوکراینی تنها به ابراز تسلیت بسنده
کرد و درباره پیشبرد روند حقوقی آن و تحویل جعبه سیاه هواپیما سخنی نگفت.
روحانی کوتاهی مسئوالن در اعالم شیوع ویروس کرونا در کشور را نیز رد کرد
و گفت« :ما در موردکرونا با مردم صریح صحبت کردیم».
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«طب اسالمی» با
SIMON FRASER
UNIVERSITY

هاشمی شاهرودی و حائری شیرازی چه کرد؟
در ماههای اخیر نام «طب اسالمی» شــبکههای اجتماعی رونق گرفته و یکی از فرزندان «محیالدین حائری
بارها بر سر زبانها افتاده است .ابتدا توصیه به استفاده از روغن بنفشه را شیرازی» هم در بحبوحه بحران کرونا
آیتاهلل «عبــاس تبریزیان» که خود هم وارد ادبیات محــاورهای در عالم و ادعاهای اطبای اســامی ،سکوت
خود را شکســت و پدرش را یکی از
را پدر طب اسالمی معرفی میکند ،سیاست کرده است.
یکی از کتابهای مرجع پزشکی را به در ابتدای شیوع کرونا ،کانال آیتاهلل قربانیان «طب علفی» در ایران معرفی
آتش کشید .ویدیوی به آتش کشیدن «عباس تبریزیان» کــه خود را پدر کرد.
این کتاب بــا واکنشهای متعددی طب اسالمی معرفی میکند ،توصیه شهابالدین حائری شــیرازی چند
روبهرو شد .پس از شیوع «کرونا» نیز کرد بــرای پیشگیری از ابتال به این روز پیش در کانال تلگرام خود برای
داروهای مختلفی از سوی اطبای طب ویروس ،روغن بنفشــه را وارد مقعد نخستینبار فاش کرد که «حسین روا
زاده» ،یکی از اطبای اســامی عامل
اســامی تجویز شدند که دستمایه کنند!
شــوخی و خنــده کاربــران فضای البته طب سنتی و اسالمی که مدعی مرگش پدرش بوده است.
مجازی شدهاند .اما موضوعی که این درمان ویــروس کرونا بــود ،فقط با ایــن روحانی نوشــت« :مرحوم پدر
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که چند نفر آنها را به کار بســته و که در نهایت
نتایجشان چه بوده است .اما شوخی با گذشــت حدود چهار مــاه از این درمانــی برای ســرطان مثانه بودند
با این تجویزها تا دلتان بخواهد ،در افشاگری عالء هاشــمی شاهرودی ،و بنده هیچ تجویزی برای ســرطان

The Politics of Nationalism
in Modern Iran

PERSIAN CULTURE AND ART INSTITUTE

خانـه فـرهنـگ و هنـر ایــران
مرکـز برگـزاری کـالس ،گردهمـایی و رویدادهـای فـرهنـگی

مرکـز اطالع رسانی رویـدادهای فرهنـگی
کودکان و نوجوانان
مدرسه پارسی :مهناز صالحی
نقاشی ،کالژ ،سفال :شیما دهقان
موسیقی :آرزو ملکی ،نازنین صادقی

www . PersianEvents . ca

ادبیات و هنـرهای نمایشـی
داستان نویسی :محمد محمدعلی
تئاتر ،منایشنامه نویسی :محمد رحمانیان
بازیگری :مهتاب نصیرپور
فیلمسازی :حسین فاضلی
عکاسی :نیما راهنما

موسـیقـی
کمانچه ،ویلن :سعید فرج پوری
آواز :پرویز نزاکتی
تار ،سه تار :علی رزمی
بربط :علی سجادی
سنتور :ساینا خالدی
متبک ،دف :هامین هنری
گیتار :کاوه یغمایی ،نازنین صادقی
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ایشان نداشتم».
روا زاده افــزود« :اینجانــب تمــام
ادعاهای مطرح شده در فضای مجازی
را تکذیب مینمایم و ادعاهای کذب
مطرح شده را حتماً در مراجع حقوقی
پیگیری خواهم کرد».
این واکنش حسین روا زاده باعث شد
حائری شیرازی بار دیگر در یادداشتی
دیگر ،جزییــات دیگــری از درمان
پدرش با تجویزهای روا زاده منتشــر
کند .شهابالدین در یادداشت جدید
خود نوشت« :در همان ایام {درمان
پدرم} ،دکتر کامران باقری لنکرانی به
خود بنده گفتند این فرد شیاد است و
در صدد شکایت از او هستیم .اما پدر
{محیالدین} ،چون به خواست خود
به طبابت این فرد تن داده بود ،مانع
شکایت شدند».
وی نوشــت« :پدر ما ســرطان مثانه
خوشخیم داشتند که به گفته اطبا،
اگر به موقع عمل و جراحی میشد،
متاســتاز نمیداد(منتشر نمیشد) و
سالیانی میتوانستند پس از عمل به
زندگی عادی ادامه دهند .افسوس که
چنین نشد».
شــهابالدین افــزود روا زاده بــرای
درمان این بیمــاری پدرش« ،مایعی
احتماال اسیدی» تجویز کرده بود که
با درصدی خاص با آب خالص مخلوط

و با کمک بهیار ،با سوند به درون مثانه
تزریقشود.
وی نوشت« :پس از چندین بار تزریق
در فواصل زمانی خاص ،روا زاده به پدر
بشارت داده بود که تومورها نابود شده
اما حال پدر بد و بدتر شــد و چنان
خونریزی شدت یافت که سریعا به
همراه دکتر لنکرانی از تهران به شیراز
آمدند و در حالی که رمقی نداشتند،
در بیمارســتان نمازی مــورد عمل
جراحی قرار گرفتند».
شــهابالدین توضیــح داد« :دکتر
صالحپور ،جراح اورولوژیستی که عمل
را انجام داده بود ،پس از عمل ،عکس
مثانه را در موبایل خود به بنده نشان
داد که ب ه قول ایشان ،از شدت انباشته
شــدن تومورهای ســرطانی و عدم
گنجایش ،نزدیک بود بترکد».
«محمدعلی حائری شیرازی» ،فرزند
کوچک محیالدین حائری شیرازی
اســت که گفتــه پدرش به شــدت
نسبت به علم پزشکی سنتی و جدید
عالقهمند بوده است.
محمدعلی افزوده است درمان پدرش
از طریق طب مدرن پی گرفته میشده
اما روا زاده هم تجویزهایی برای درمان
پدرش کرده بود« :پزشکان گفتند این
تجویز باعث بدتر شدن بیماری ایشان
شده است».

وی اضافه کرده است« :این که بگوییم
پزشک معالج آیتاهلل حائری شیرازی،
آقای روازاده بود ،درست نیست».
هنوز مشخص نیست اطبای اسالمی
و سنتی به غیر از هاشی شاهرودی و
حائری شیرازی ،در روند بیماری کدام
روحانیون و مقامهای دیگر جمهوری
اسالمی دست داشتهاند و تا چه میزان
به روند درمان یا تشدید بیماریهای
این افراد کمک کردهاند.
طب اسالمی پدیدهای است که در ۱۰
سال اخیر در ایران باب شده است .این
طب از زمانی که برخی داروها گران
یا کمیاب شــدند ،نرخ ابتال به برخی
بیماریهــا ،از جمله انواع ســرطان
افزایــش یافت و پزشــکی مدرن در
درمان برخی بیمارها ناکام ماند ،مورد
توجــه گروهی از مــردم و مقامهای
جمهوری اسالمی قرار گرفته است.
«حســین خیراندیش» ،یکی دیگر
از اطبای اســامی اســت که از وی
بهعنوان یکی از پزشکان آیتاهلل «علی
خامنهای» هم نام برده میشود.
خیراندیش ســال  ۱۳۹۵اعالم کرده
بود در زمینه طب اســامی با رهبر
جمهوری اسالمی  ۴۵دقیقه جلسه
داشــته و در پایان جلسه نیز وی را
«حجامت» کرده است.
بهنام قلیپور (ایران وایر)
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بازداشت محمد مختاری

از بازجویی و پادرمیانی تا «الیو» اجباری

سال کوچ

نگاهی به چهرههای برجسته
ورزش ایران که مهاجرت کردند

گرچه مهاجرت به کشورهای خارجی
و اعالم پناهندگی ورزشکاران ایرانی
خبر تازهای نیســت ،اما سال ۱۳۹۸
تعــدادی از نامدارتریــن نخبههای
ورزش ایران بار ســفر همیشــگی را
بستند تا ورزش ایران مهاجرتی بدون
سابقه را تجربه کند.
ایــن مطلــب نگاهــی دارد بــه
سرشــناسترین چهرههای ورزشکار
ایران که محدودیتها (اغلب سیاسی
و اجتماعی) آنهــا را وادار کرد برای
همیشه قید حضور در ایران را بزنند
و ورزش حرفــهای را در جایی دیگر
دنبال کنند.
ســعید مالیی :خسته از ترفندهای
تمام نشدنی

بدشانسی برای هر ورزشکاری در دنیا
به معنای مصدومیت ،قرعه سخت و
مسائلی شبیه این است ،اما برای یک
ورزشکار ایرانی بدترین کابوس حضور
حریفی اسرائیلی در مسابقات است.
اتفاقی که ســرانجام سعید مالیی به
«ستوه» آورد.
در مسابقات قهرمانی جهان جودو که
اواخر شــهریور در توکیو برگزار شد،
سعید مالیی در دسته  -۸۱کیلوگرم
بــه نیمهنهایی رســید .او در صورت
پیروزی باید در فینال با ساگی موکا،
حریف اســرائیلی مســابقه میداد و
اگر در دیدار ردهبندی برنده میشد،
آن گاه باید روی ســکو کنار حریف
اسرائیلیمیایستاد.
آقای مالیی اما هر دو مسابقهاش را به
حریفان بلژیکی و گرجستانی باخت تا
هیچ کدام از این اتفاقها رخ ندهد .او
بعدا گفت به دستور مسئوالن ایرانی
چنیــن کاری انجام داده اســت و از
بازگشت به ایران خودداری کرد.
این نخستین باری نبود که طفره رفتن
از مبــارزه یا قرار گرفتن کنار حریف
اسرائیلی برای مالیی گران تمام شد.
در بهمن گذشته در مسابقات پاریس،
ســعید مالیی ،که نفر اول ردهبندی
جهانی جودو در وزن خودش بود ،در
یکچهارم نهایی در کمتر از بیســت
ثانیه ضربه فنی شــد و بــازی را به
حریفی از قزاقستان واگذار کرد.
در آن زمان ،رسانههای ایران گزارش
دادند که این «شکست مصلحتی» و
برای روبرو نشدن با ورزشکار اسرائیلی
در دور بعد بوده است .در آن مسابقه
آقای مالیی که چهره او هنگام ورود
به تاتامی ،گرفتــه و ناراحت به نظر
میرســید ،بر خالف بازیهای دیگر
تــاش چندانی نکــرد و خیلی زود
تسلیم حریف شد.
ســعید مالیی ابتدا به آلمان پناهنده

شــد و بعد هم ملیت مغولســتان را
پذیرفت تا در المپیک زیر پرچم این
کشور مبارزه کند .فدراسیون جهانی
جودو هم به دنبال این حوادث ایران
را تعلیق کرد.
کیمیا علیزاده« :یکی از میلیونها زن
سرکوب شده در ایران»

کیمیا علیزاده با کسب مدال برنز در
ریودوژانیرو تبدیل به نخستین و تنها
زن مدالآور ایران در تاریخ بازیهای
المپیک شــد .او پــس از المپیک با
مصدومیتهای متوالی روبرو شــد.
خانم علیزاده در حالی که برای تمرین
به هلند رفته بود ،تصمیم گرفت دیگر
به ایران باز نگردد.
او که برخالف بسیاری از ورزشکاران
ایرانی مشکل «باختهای مصلحتی»
مقابل حریفان اســرائیلی را نداشت
در مورد دلیل عدم بازگشت به ایران
در اینستاگرام نوشــت« :من یکی از
میلیونها زن سرکوب شده در ایرانم
که سالهاســت هر طور خواســتند
بــازیام دادند .هر کجا خواســتند
بردنــد .هر چه گفتند پوشــیدم .هر
جملهای دستور دادند تکرار کردم .هر
زمان صالح دیدند ،مصادرهام کردند.
مدالهایــم را پای حجــاب اجباری
گذاشــتند و به مدیریــت و درایت
خودشان نسبت دادند».
او کــه بعدا گفت قصد دارد برای تیم
ملی آلمان مســابقه دهد ،همچنین
گفت« :من برایشــان مهــم نبودم.
هیچکداممان برایشان مهم نیستیم،
ما ابزاریم .فقــط آن مدالهای فلزی
اهمیــت دارد تا به هــر قیمتی که
خودشان نرخ گذاشتند از ما بخرند و
بهرهبرداری سیاسی کنند ،اما همزمان
برای تحقیرت ،میگویند :فضیلت زن
این نیست که پاهایش را دراز کند!»
علیرضا فیروزجا :تنها سوپر استاد
بزرگ شطرنج ایران

هنگامی که در اواخر آذر محمدامین
طباطبایــی و پرهــام مقصودلو در
تورنمنت سیتخس اسپانیا با حریف
اسرائیلی مسابقه دادند ،کمتر کسی
فکر میکرد که داستان سر و صدای
زیادی به پا کند.
اما موضوع در رسانهها به طور گسترده
منعکس شد ،گرچه مسئوالن ایرانی
گفتند که آنها از ملیت حریف اطالع
نداشتند ،اما ماجرا آنقدر جدی شد
که فدراسیون شطرنج ایران تصمیم
گرفت با توجه به حضور پنج نماینده
اسرائیل در بخش مردان ،برای فرار از
اتفاق مشــابه و البته حساس نشدن
مسئوالن فدراسیون جهانی ،فقط تیم

زنان راهی مسابقات روسیه شوند.
علیرضا فیروزجا به فدراسیون اعالم
کرد که قصــد دارد در این تورنمنت
شرکت کند و وقتی با مخالفت رئیس
فدراسیون شــطرنج ایران روبرو شد
به او گفت که زیر پرچم فدراســیون
جهانی مسابقه میدهد .این به معنای
پایــان حضور یکی از مســتعدترین
شطرنجبازهای جهان زیر پرچم ایران
بود.
در همان مسابقات میترا حجازیپور
عضور تیم ملی ایران در مســابقات
جهانی شطرنج ســریع و برقآسای
جهان به میزبانی مسکو ،بدون حجاب
اســامی به مصاف حریفانش رفت و
کمی بعد رئیس فدراسیون شطرنج
خبر اخراج او از تیم ملی را اعالم کرد.
خانم حجازیپور در فرانسه تحصیل و
زندگی میکند.
نوید زنگنه :گلوله خورد ،بازداشت
شد و به کانادا رفت

اوایل دی بود که خبرگزاری ایســنا
گــزارش داد نویــد زنگنه ،ملیپوش
کشــتی آزاد ایران و برنده مدالهای
جهانی و آســیایی به کانادا پناهنده
شده و میخواهد برای تیم ملی این
کشور کشتی بگیرد.
آقــای زنگنــه در وزن  ۷۴کیلوگرم
کشــتی میگیرد و در ســال ۲۰۱۸
مدال برنز کشــتی آزاد زیر  ۲۳سال
جهان را گرفت و در سال  ۲۰۱۹هم
مدال نقره آسیایی همین رده را برنده
شد.
در جریــان اعتراضــات آبــان مــاه
گزارشهایــی از زخمی شــدن نوید
زنگنه منتشر شد .بنا بر این گزارشها
آقای زنگنه با گلوله ساچمهای زخمی
و پــس از مراجعــه به بیمارســتان
بازداشت شــد .به این ترتیب او یکی
از دهها زخمی آبان ماه بوده که پیش
از تکمیل درمان به بازداشــتگاه برده
شدند.
ایسنا میگوید او از دو سال دیگر در
مســابقات بینالمللی به طور رسمی
بــرای کانادا کشــتی خواهد گرفت.
این در حالی اســت که فدراســیون
کشــتی کانادا از عضویت نوید زنگنه
در باشگاههای کشتی کانادایی اظهار
بیاطالعی کرده و گفته او در ســال
جاری میالدی عضو تیم ملی کشتی
کانادا نمیشود.
شــهره بیات :داوری بدون حجاب
اجباری

شــهره بیات ،یکی از معدود داوران
برجسته زن شطرنج جهان و همچنین
تنها ســر داور زن از قاره آسیا است.

داستان او هم مانند علیرضا فیروزجا
و میترا حجازیپور از روسیه آغاز شد.
این داور  ۳۲ساله ایرانی در مسابقات
قهرمانی جهان زنان در روسیه تصمیم
گرفت بدون حجاب اجباری قضاوت
کند.
این نخستین باری بود که او به عنوان
ســر داور در یــک تورنمنت حاضر
میشــد .اما این دستاورد در حاشیه
انتشار گسترده عکس بدون حجاب
خانم بیات در شــبکههای اجتماعی
قرار گرفت.
پس از مشــاهده واکنــش کاربران
شــبکههای اجتماعی خانــم بیات
احســاس کرد در صورت بازگشــت
به ایران امنیت نخواهد داشــت .او به
بیبیســی گفت«:موبایلم را روشن
کــردم و دیدم عکس مــن همه جا
(در رســانههای ایران) اســت .آنها
میگفتند من به این دلیل روســری
سر نکردم چون میخواستم به حجاب
اعتراض کنم».
خانم بیات گفت که فدراسیون شطرنج
ایران به او دستور داده در پاسخ به این
جنجالها «چیزی بنویســد» که به
معنای عذرخواهی و دفاع از پوشش
قانونی ایران باشــد؛ اما شــهره بیات
حاضر به انجام این کار نشــد و قید
بازگشت به ایران را زد.
علیرضــا فغانی :بلیت یک ســره به
استرالیا
اواخر شــهریور بود که فدراســیون
فوتبال اســترالیا اعالم کرد علیرضا
فغانی ،در فصل  ،٢٠١٩-٢٠داور تمام
وقت لیگ برتر فوتبال استرالیا موسوم
به اِیلیگ خواهد بود.
علیرضــا فغانی بهتریــن داور تاریخ
فوتبال ایران و یکی از بهترین داوران
حال حاضر جهان است .این داور ۴۱
ساله که دو بار در سالهای  ۲۰۱۸و
 ۲۰۱۶به عنوان بهترین داور قاره آسیا
را تصاحب کــرده ،داوری تعدادی از
معتبرترین مسابقات فوتبال از جمله
ردهبندی جام جهانی  ۲۰۱۸روسیه
بین انگلیس و بلژیک و فینال المپیک
 ۲۰۱۶ریو بیــن برزیل و آلمان را در
کارنامه دارد.
آقای فغانی «مســائل خانوادگی» را
دلیل مهاجرتش به استرالیا اعالم کرد
و گفت ،تصمیم به مهاجرت آســان
نبوده اما وقتی خانوادهاش اســترالیا
را انتخاب کرد ،فراهم شــدن شرایط
داوری در یکــی از بهترین لیگ های
آســیا و پیگیری داوری در ســطح
بینالمللی برایــش اتفاقی فوقالعاده
بوده است.
منبع:بیبیسی

ایران وایر« -محمد مختاری» کاپیتان
 ۳۶ساله تیم داماش گیالن به دلیل
استوریهای تند علیه سپاه ،بسیج و
روحانیون روز  ۲۲اســفندماه توسط
اطالعات سپاه استان گیالن بازداشت
شــد .دو روز بعد اما خبر آزادیاش را
رسانهها منتشر کردند .در این دو روز
بر محمد مختاری چه گذشت؟
کاپیتان داماش پس از شیوع گسترده
کرونا در استان گیالن ،طی دو استوری
از مدیریــت این اســتان و نهادهای
نظامی و شبهه نظامی بهشدت انتقاد
کرد .او نوشته بود چرا آنهایی که در
اعتراضات مردم را سرکوب میکردند،
حــاال فراری شــدهاند و البتــه آمار
جانباختگان کرونا در استان گیالن و
شهر رشت را بهمراتب بیشتر از آمار
رسمی کشور دانست.
ظهــر روز پنجشــنبه او در خانهاش
بازداشت میشــود .از او تا ظهر روز
شنبه خبر خاصی در دست نبود جز
اینکه توسط اطالعات سپاه بازداشت
شــده و ســاعاتی بعد در یک پست
اینستاگرامی از بسیج و سپاه پاسداران
عذرخواهی رسمی کرده است.
حاال یکی از نزدیکان محمد مختاری
به ایرانوایر میگوید« :او خوششانس
بــود .بالفاصله بعد از این که ماموران
اطالعات ســپاه به خانهاش ریختند،
یکی از نمایندگان رشــت در مجلس
مطلع شد و دنبال کارش افتاد».
«علی آقازاده» ،نماینده مردم رشت،
فرمانده سابق بسیج و سپاه و نیروی
انتظامی اســتان گیالن و همچنین
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی است .او که در هشتمین دوره
مجلس شورای اسالمی نماینده مردم
رشت بود ،امسال در یازدهمین دوره
انتخابات مجلس هم بار دیگر نماینده
مردم رشت شد.
فــرد نزدیک بــه محمــد مختاری
میگوید« :قبل از آنکه او به بازداشت
برود ،آقای آقازاده پادرمیانی کرده بود
و گفته بود که محمد چهره رشــت
اســت .اگر اتفاقی بیفتــد نمیتوان
بهراحتی جمعش کرد .کمی تهدیدش
کرده بودند ،اما از ضرب و شتم خبری
نبود .چند ساعت بازجوییهای ساده
که چه کسی گفته بود فحاشی کنی
یا همان سواالت مرســوم که با چه
کسانی در ارتباط هستی».
محمــد مختاری هرچنــد در زمین

فوتبال فردی آرام و بیحاشیه است،
اما پیش از این هــم بارها از مدیران
دولتی و غیرورزشــی باشــگاههای
گیالن بهخصوص داماش انتقاد کرده
بود« :گفته بودند فکر کردی این هم
فوتبال است هرچه خواستی بگویی؟»
ساعاتی بعد سه مامور اطالعات سپاه،
محمد مختــاری را به بیمارســتان
رازی رشــت میبرند .پیشازاین در
شهر رشت شــایعاتی بود که سپاه،
تلفن همراه مختــاری را گرفته و از
اینســتاگرام او پست ،استوری و الیو
پخش کرده اســت؛ اما این فرد آگاه
اطالعات دیگــری دارد« :گفته بودند
از در که وارد شدی ،الیو میگذاری.
تک تک پرسنل بسیج و سپاه که در
بیمارســتان خدماترسانی میکنند
را نشــان میدهی .بعد برمیگردی
اینجا و در همان استوری عذرخواهی
میکنی».
تلفن همراهش دســت خودش بود.
الیو گذاشــت اما ذخیرهاش نکرد که
تا  ۲۴ســاعت بازدید داشته باشد .در
بازگشــت هم پستی منتشر کرد که
زیر نظر ماموران نوشته شد« :بعد او
را برگردانده بودند ،تعهد گرفتند که
نه با جایی صحبت میکنی و نه دیگر
پســت و اظهارنظری میکنی .حق
مصاحبه با رسانههای خارج از کشور
را نــدارد و فعال در خانــه خودش را
قرنطینه کرده است».
دلیل قرنطینهاش ،چند ساعت حضور
در بیمارســتان رازی است .جایی که
به نظر میرسد آلودهترین نقطه شهر
رشت به ویروس کرونا باشد.
عصر همــان روز آزادش کردند؛ اما با
پادرمیانیهای نماینده مجلســی که
پیشازاین خودش فرمانده بســیج و
سپاه گیالن بود.

شرط رفع تعلیق جودوی ایران:
مسابقه دوستانه با تیم ملی اسرائیل
رادیو فردا -دادگاه داوری ورزش برای رسیدگی به شکایت فدراسیون جودوی
ایران که قرار بود بیســتم فروردین تشکیل شود ،به دلیل همهگیری کرونا به
تعویق افتاده است.
فدراســیون جهانی ،کلیه فعالیتهای بینالمللی جودوی ایــران را به دلیل
«دخالت مقامات سیاسی در ورزش» به حالت تعلیق درآورده است.
کمیته المپیک و فدراســیون جودوی ایــران نیز معتقدند که تعلیق ،اقدامی
سیاسی از سوی فدراسیون جهانی بوده و با دخالت کشورهای اسرائیل و آمریکا
صورت پذیرفته است.
چنانچه دادگاه داوری ورزش رأی فدراسیون جهانی را تأیید کند که احتمال آن
تقریباً قطعی است ،ایران به عنوان خواهان باید تمام هزینههای دفاعیات خوانده
را تقبل کند .جریمه طرف بازنده در دادگاه شامل هزینههای کامل دادگاه است؛
همچنین وکال و شهود طرف مقابل برای حضور در سوئیس.
رئیس فدراسیون جودوی ایران میگوید :کمیته انضباطی فدراسیون جهانی
«شــرط غیر منطقی» گذاشــته که جودوکاران ایران در مسابقه دوستانه با
جودوکاران اسراییل مسابقه دهند تا تعلیق برداشته شود .وی میگوید میگوید
نمیشــود هیچ کشوری را تحت فشار قرار داد تا با چه کشوری مسابقه بدهد
یا ندهد.
اجتناب از مسابقه به دالیل سیاسی ،طبق قوانین کمیته بینالمللی المپیک و
تمام فدراسیونهای جهانی ممنوع است.
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ادعای جنجالی
درباره لیگ فوتبال ایران

فساد سازمان یافته

در فوتبال ایران بارها و بارهــا مدیران و مربیان و بازیکنان حرفهایی
درباره دستکاری در نتایج بازی ها به زبان آورده اند ،گاه در لفافه و گاه
آشــکارا ،حرفهایی که مصداق بارز فساد سازمانیافته است .این بار اما
مالک باشگاه تراکتورسازی در برنامه تلویزیونی ،فساد سازمان یافته در
لیگ ایران را علنی تایید کرد.
از ســالها پیش مدیران ،مربیان و بازیکنان در رسانهها و هواداران در
شبکههای اجتماعی درباره داوری های هدفمند و تغییر نتایج بازیها
حرف می زدند ،اما محمدرضا زنوزی ،مالک باشــگاه تراکتور تبریز ،در
برنامه ای تلویزیونی در صدا و سیمای ایران به نام فرمول یک ،از فساد
سازمان یافته در فوتبال ایران گفت و با توجه به شخصیت حقوقی او به
عنوان مالک باشــگاه در لیگ برتر ایران ،حرفهای او می تواند به یک
جنجال بزرگ تبدیل شود.
حرف های زنوزی را بخوانیم« :وزارت ورزش در فدراسیون مشکل اساسی
است .وزارت ورزش تیمهای خاصی را مدیریت می کند و سهامدارشان
است .واقعا اینها شایعه است؟ خود آقای انصاری فرد -مدیرعامل پیشین
پرسپولیس -تایید کرد و در «صداوسیما» گفت که وزیر همه تصمیمات
را می گیرد .بدون اینکه من مدیرعامل اطالع داشته باشم ،شبانه با هیات
مدیره جلسه می گذارند .این را آقای انصاری فرد سه چهار روز پیش در
تلویزیون گفت».
ســپس زنوزی درباره داوری ها در لیگ حرف زد و مجری از او پرسید
شــما از یک فساد سازماندهی شــده در فوتبال حرف می زنید؟ پاسخ
زنوزی این بود« :بله و درباره آن ادعا دارم و می دانم که وجود دارد».
این ادعای مالک باشگاه تراکتور درباره هر لیگی می تواند جنجال بزرگی
بسازد ،ادعایی بزرگ و هولناک درباره فوتبال که فدراسیون فوتبال ایران
و وزارت ورزش و جوانان را درگیر خود می کند .اما آنها پس از این ادعا
موضع نگرفتند .سال ها پیش ،مربیان و مدیران پرشماری حرف هایی
شــبیه این را مطرح کرده اند اما فدراسیون فوتبال همیشه به سادگی
از کنــار این ادعاها می گذرد تا منجر به جنجال بزرگتری نشــود .این
مماشــات با مدعیان تردیدبرانگیز اســت ،وگرنه چنین ادعایی درباره
لیگ برتر ایران یا باید اثبات شود و یا گوینده اش به دلیل طرح ادعای
غیرمستند ،از سوی نهاد قضایی فدراسیون با محرومیت مواجه شود.
در فوتبال ایران مالکیت مشترک بر باشگاه ها ،خود می تواند از عوامل
تردیدهای بســیار در سالمت برگزاری مســابقات باشد .زنوزی ،مالک
باشــگاه تراکتور ،همزمان مالک باشگاه ماشین سازی است و مالکیت
مشترک دو باشگاه می تواند اشتراک منافع ایجاد کند و شائبه برانگیز
باشــد .به همین دلیل قوانین فوتبال اجازه نمی دهند که دو باشگاه با
مالکیت مشترک ،در یک لیگ بازی کنند.
در ایران اما بی توجه به قوانین ،چند دهه دو باشگاه استقالل و پرسپولیس
با مالک مشترک در یک لیگ بازی کرده اند و رقیب سنتی در فوتبال
ایران هستند .مالک هر دو باشگاه وزارت ورزش و جوانان است و ریاست
مجمع هر دو باشــگاه را شــخص وزیر ورزش و جوانان بر عهده دارد.
همین عامل باعث شده که هواداران به تصمیمات تبعیض آمیز درباره
یکی از این دو باشگاه معترض باشند .اگرچه استقالل و پرسپولیس را به
دلیل رقابت دیرینه و سنتی نمی توان متهم به رعایت منافع رقیب کرد،
اما همین عرف باعث توجیه مالکیت مشترک باشگاه تراکتور و ماشین
سازی تبریز شده است .حتی وزارتخانه هایی مثل وزارت صنایع و وزارت
نفت ســالها مالک دو یا چند تیم در لیگ برتر بودند و این نیز خالف
مقررات فوتبال است .این تخلف آشکار اما در فوتبال ایران پذیرفته شده
و حتی چندان مورد انتقاد قرار نمی گیرد.
فدراسیون فوتبال ایران به وارد شدن اتهامات بزرگ عادت دارد و چون
میداند این اتهامات پیگیری نمی شــوند و ارزش خبری چند روزه ای
دارند و فراموش خواهند شد ،همیشه مقابل این ادعاها سکوت می کند
یا با تذکری کوتاه در یک بیانیه از کنارش می گذرد .اما این ادعاها حتی
اگر در خوشبینانه ترین حالت مستند نباشند ،چهره فوتبال را مخدوش
می کنند و فوتبال بدون سالمت در برگزاری ،هرگز ورزش جذابی نیست
و برای تماشــاگر بی معنا می شود .فدراســیون فوتبال اما نه به چهره
مخدوش فوتبال فکر می کند و نه به درست و غلط ادعاها .اتهاماتی شبیه
آنچه مالک باشگاه تراکتور به زبان آورد ،به یک عادت تبدیل شده اند.
فرهاد کاس نژاد (ایندیپندنت فارسی)
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کرونا در ورزش

نگرانی برای حسن یزدانی،
مویه برای جوان  ۲۱ساله
کرونا نه مرز میشناسد و نه موقعیت
اجتماعی .وقتی حمله میکند ،صاحب
هیچ درکی از فضاشناسی نیست .مرد،
زن ،سیاستمدار ،هنرمند ،ورزشکار،
غربی یا شــرقی؛ در هر نقطه تالش
کرد یک قربانی بگیرد .در چین برای
شناخته شــدن از عوام آغاز کرد .در
ایران ،کنار مردم ،برخی سیاستمداران
و پزشــکها و پرستارها را در آغوش
کشید و حاال در اروپا کمی هم سراغ
ورزشکاران رفته است.
البته دنیای غرب و خاورمیانه متفاوت
است؛ مثال در این اظهارنظر «مهدی
علینژاد» معاون وزیر ورزش و جوانان
که روز دوشنبه خطاب به خبرنگاران
گفت« :تا این لحظه هیچ ورزشکار یا
مربی در ایران به کرونا مبتال نشــده
اســت ».اگر تصور کنیــم که «الهام
شــیخی» دختر فوتسالیست جوان
قمی که از نخستین قربانیان کرونا در
ایران بود را فراموش کرده ،نمیتوان
باور کرد که نمیداند «احمد طاهری»
مربی نامدار ،بااخالق و قدیمی فوتسال
ایــران هم به دلیل کرونا بســتری و
سپس فوت کرده است.
احمد طاهری  ۴مــاه پیش به دلیل
عمــل جراحی تومور مغــزیاش در
بیمارســتان بستری شــد .آن عمل
ســنگین را بــا موفقیت پشتســر
گذاشــت ،اما پس از ابتال به ویروس
کرونا به دلیل ضعف سیستم ایمنی
بدنش فوت کرد.
کرونا به یکقدمی حســن یزدانی
رسید

نگرانکنندهترین خبر ممکن ،رسیدن
کرونا به خانه «حسن یزدانی» بهترین
ورزشکار کنونی ایران است« .حسن
رنگرز» سخنگوی فدراسیون کشتی
ایران ،ابتالی پدر و مربی اختصاصی
و بدنساز این قهرمان کشتی ایران و
جهان را تایید کرده ،اما مدعی شده
که حسن یزدانی در صحت کامل به
سر میبرد .رنگرز گفته که شخصا با
حسن یزدانی تماس گرفته و اطمینان
دارد کــه حالش خوب اســت .پدر و
مربی بدنســاز یزدانی هماکنون به

دلیل ابتال در قرنطینه خانگی هستند
و طبق ادعای ســخنگوی فدراسیون
کشتی ،وضعیت جسمانیشان نسبت
به روزهای قبل بهتراست.
بااینحال ،خبر نگرانکننده این است
که حسن یزدانی تمریناتش را با همه
محدودیتها ،پیگیری میکند .کجا
و تحت چه مراقبتهایی مشــخص
نیســت .حســن یزدانی ساکن شهر
جویبار مازندران است.
سخنگوی فدراسیون کشتی ایران در
پاسخ به این سوال که آیا بهتر نیست
تمام کشتیگیران تیم ملی در اردوی
تهران قرنطینه شود گفته« :نمیدانم».
دیهگو ســیمئونه؛ عبور از اتوبوس
دفاعی

«دیهگو سیمئونه» آرژانتینی ،مردی
که مشــهور به ابداع روشهای نوین
دفاعــی و بهاصطــاح فوتبالیهــا،
«چیدن اتوبــوس مقابل دروازه» بود،
به کرونا مبتال شــده است .آزمایش
کرونای او یــک روز پس از آنکه در
حســاب توییتری خود مــردم را به
خانهنشینی و مراقبت از خود تشویق
کرد ،مثبت اعالم شد.
سایت اسپورت اســپانیا با اعالم این
خبر نوشت« :باشگاه اتلتیکو مادرید
سرمربی خود را قرنطینه کرده و قصد
دارد تعــدادی از بازیکنــان را هم در
محل باشگاه قرنطینه کند».
ســیمئونه در پیام ویدیویی خود در
حساب توییترش پیش از مثبت شدن
تست کرونا گفته بود« :میخواهم به
این وسیله برای شما پیامی بفرستم.
مــن از خانه خــودم از همه شــما
میخواهــم کاری را انجام دهید که
متخصصین از همه ما خواســتهاند،
یعنی مراقبت از خودمان و محافظت
از همــه کســانی کــه در اطرافمان
هستند .بیایید در خانه بمانیم».
پس از مثبت اعالم شدن تست دیهگو
ســیمئونه ،تصاویری از دست دادن
«یورگــن کلوپ» ســرمربی آلمانی
لیورپول و ســیمئونه پیــش از بازی
برگشــت لیگ قهرمانان منتشر شد.
کلوپ درحالیکه سرمربی آرژانتینی

قصد داشــت با او دست بدهد ،آرنج
خود را جلو آورد و حاضر به دســت
دادن با سیمئونه نبود.
خفاشها در چنگ خفاش

اوضاع در اسپانیا جایی بدتر میشود
که باشــگاه والنسیا بهصورت رسمی
اعالم میکند بیــش از  ۳۵درصد از
بازیکنان ،مربیان و کادر این مجموعه
به ویروس کرونا مبتال شدهاند.
وبسایت خبری «اسپوتنیک» به نقل
از مدیران باشگاه والنسیا نوشته است:
«همه اعضای باشــگاه که به کووید
 ۱۹مبتال شدهاند ،در حال حاضر در
خانههایشان تحت مراقبتهای ویژه
پزشکی قرار گرفتهاند و با برنامههای
ویژه پزشــکان در حال درمان شدن
هستند».
باشگاه والنیســا پس از آنکه اعالم
کرد «اسکیل گارای» مدافع این تیم
به کرونا مبتال شــده ،نام سایر نفرات
را منتشر نکرد و آن را بخشی از اخبار
طبقهبندیشده و محرمانه دانست.
باشــگاه والنسیا سالهاســت که با
لقب خفاشها شناخته میشوند .اگر
قبول کنیم که ویروس کرونا از طریق
خفاش منتقل شده ،میان این دو حاال
یــک پیوند نامبارک بــه وجود آمده
است.
اینجا ایتالیــا؛ اوضاع تحت کنترل
نیست

پس از آنکه تست «دانیله روگانی»
در یوونتــوس مثبــت اعالم شــد و
«پائولو دیباال» را مشــکوک به کرونا
اعالم کردند« ،کریســتیانو رونالدو»
با هواپیمای شــخصیاش به جزیره

جام ملتهای اروپا  ۲۰۲۰یک سال به تعویق افتاد
بیبیسی -جام ملتهای اروپا که قرار
بود تابستان آینده برگزار شود به دلیل
شیوع ویروس کرونا یکسال به تعویق
افتاد.
اتحادیه فوتبال اروپا و سایر طرفهای
اصلی درگیــر در این قضیــه امروز
جلسه فوری ویدئویی داشتند و یوفا
در این جلسه تصمیم گرفت مسابقات
را در ســال  ۲۰۲۱برگزار کند .طبق
گزارشها قرار است این تورنمنت ۱۱
ژوئن تا  ۱۱ژوئیه سال آینده میالدی
برگزار شود.
یوفا گفت که قصد داشــت از «فشار
غیر ضــروری بر خدمــات عمومی»
 ۱۲کشــور میزبــان جلوگیری کند
و بــه لیگهای ملی کمــک کند تا
رقابتهایشان را تمام کنند.
الکساندر ســفرین ،رئیس یوفا گفت:
«ما سکاندار ورزشی هستیم که شمار
زیادی از مردم با آن زندگی میکنند
و نفــس میکشــند ...در زمانهایی

ماننــد ایــن جامعــه فوتبــال باید
مسئولیتپذیری ،اتحاد ،همبستگی و
نوعدوستی خود را نشان بدهد».
«ســامت تماشــاگران ،کارکنان و
بازیکنان اولویت نخست ما است .یوفا
گزینهها متفاوت را بررســی کرد تا
مسابقات این فصل در امنیت به پایان
برســد و من به واکنش همکارانم در
سراسر فوتبال اروپا افتخار میکنم».
«ایــن یک روحیه همــکاری واقعی
بود که همه متوجه شــدند که برای
رسیدن به بهترین نتیجه باید بخشی
از خواستههایشان را فدا کنند».
این تورنمنت قرار بود  ۱۲ژوئن تا ۱۲
ژوئیه  ۲۰۲۰در دوازده کشور مختلف
اروپایی برگزار شــود .تعویق یورو به
لیگهای فوتبال اروپا فرصت میدهد
تا مسابقاتشــان را که به دلیل شیوع
کرونا متوقف شده ،تمام کنند.
لیــگ ملتهــای اروپا و مســابقات
قهرمانی مردان زیر  ۲۱سال اروپا قرار

بود که تابســتان سال آینده میالدی
برگزار شوند.
جام ملتهای زنــان فوتبال اروپا نیز
طبق برنامه قبلی قرار است از  ۷ژوئیه
 ۲۰۲۱در انگلیس آغاز شود که طبق
برنامه فعلی چهار روز قبل از برگزاری
فینال مردان است.
تعویق یورو مشکالت زیادی را برای
کشورهای مختلف و پخشکنندههای
تلویزیونــی و اسپانســرها به وجود
میآورد .گذشــته از اینها دستکم
 ۴۰۰کارمند یوفا مشــغول کار برای
برگزاری یورو هســتند که مشخص
نیســت در صورت تعویق یکســاله
مسابقات چه وضعیتی پیدا میکنند.
کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی
نیز اعــام کرد که مســابقات کوپا
آمهریکا که قــرار بود  ۱۲ژوئن تا ۱۲
ژوئیه انجام شــود ،تا سال  ۲۰۲۱به
تعویق افتاده است.

شخصیاش رفت تا خود را قرنطینه
کند .این تصمیم خالف میل باشگاه
ایتالیایی بود ،اما او رفت.
باشگاه سامپدوریا را کرونا شخم زد؛
«مانولو گابیادینــی»« ،بین اکدال»،
«آنتونیو الگومینا»« ،مورتن دپائولی»،
«بارتوژ برژینسکی» بهصورت قطعی
به کرونا مبتال هستند و حاال مدیران
این باشــگاه ایتالیایی منتظر پاسخ
آزمایش سایر بازیکنان و مربیان خود
ماندهاند.
اوضــاع فیورنتینــا دیگــر باشــگاه
ایتالیایی تفاوتی با ســامپدوریا ندارد.
ســه بازیکن این تیم یعنی «جرمن
پتزال»« ،پاتریک کوترونه»« ،دوسان
والهوویچ» به کرونا مبتال شــدهاند.
سایرین در قرنطینه هستند.
خداحافظ مربی

قرار بود کویید  ۱۹بیشتر افراد باالی
 ۶۰سال ،بیماران تاالسمی یا افرادی
که ســابقه بیماریهای خاص دارند
را بیشــتر تهدید کنــد .برای همین
«فرانسیسکو گارسیا» مربی  ۲۱ساله
تیم فوتبال اتلتیکو پورتادا اسپانیا را
هم با خودش برد .فرانسیسکو هرچند
جوان بود و ورزشکار و مربی ،اما از یک
سال قبل با سرطان خون میجنگید.
رییس باشگاه اتلتیکو پورتادا اسپانیا
گفته است« :گارسیا برای تستهای
دورهای ســرطان خــون کــه با آن
مبارزه میکرد به بیمارســتان رفت.
به او گفتند وضعیتش پایدار است و
مشــکالتش دیگر به پایان رسیده .از
بیمارستان خارج شد؛ اما ساعاتی بعد
فهمیدیم که او دیگر کنار ما نیست».
اطرافیانش گفتهانــد دقایقی بعد از
خروج از بیمارستان نفستنگی گرفت
و در چند دقیقه جان سپرد.
رییس دادگاه حکمیت قرنطینه است

برخی از رســانههای جهان خبر داده
بودنــد که رییــس دادگاه حکمیت
ورزش ،به بیماری کرونا مبتال شــده
اســت؛ اما خبرگزاری رویترز نوشت
«جان کاتس» ،رییس  ۶۹ساله دادگاه
جهانی حکمیــت ورزش ( )CASو
کمیته هماهنگی کمیته بینالمللی
المپیک ( )IOCکه از لوزان سوئیس
راهی استرالیا شده بود طبق دستور
نخستوزیر این کشور به خاطر شیوع
ویروس کرونا باید تا  ۱۴روز قرنطینه
شود.
جان کاتس که ریاســت کمیته ملی
المپیک استرالیا را نیز برعهده دارد با
توجه به دستور نخستوزیر کشورش
مبنــی بر قرنطینه کردن مســافران
ورودی اســترالیا باید  ۱۴روز تحت
حفاظت کادر درمانی باشد؛ اما هنوز
مشخص نیست که آیا او هم به کرونا
مبتال شده یا خیر.
پیام یونسیپور (ایران وایر)
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واکنش موسیقایی به کرونا

«گذر از رنجها»

حدود دو هزارم درصد از کل جمعیت
کره زمین دچار ویروس کرونا شدهاند.
بعضی از کارشناسان معتقدند نهایتا
تا خالصی از ایــن بحران  ۷۰درصد
مردم مبتال خواهند شد .درصدی که
مرکل ،ناتانیاهو ،وزیر بهداشت کانادا
و معاون وزیر بهداشــت ایران هم در
نظراتی آن را تایید کردند .اما در این
میان چیزی که شاید بیشتر مردم را
درگیر خودش کرده است؛ ترس ناشی
از وجود ویروس کرونا و مبتال شدن به
آن است که اکثر مردم را جهان را به
خود دچار کرده است.
وسواس شستشو ،ترس از کمبود مواد
خوراکی و بهداشتی و حمله به مراکز
خرید و افســردگی ناشی از قرنطینه
خانگــی و مــواردی از این دســت
مشکالتیســت که مبتالنشدگان و
افراد در معرض ابتال با آن دســت و
پنجه نرم میکنند .به نظر میرسد که
یکی از آنتیویروسهای این افسردگی
و ترس موسیقی و رقص است .مرهمی
که ایران نیز از آن بیبهره نبوده است.
رقص کادرهای بیمارستانی

شــاید اولین واکنشــی که در ایران،
در اوج خبرهــای بد مربوط به کرونا،
موجب شــد کمــی روحیــه مردم،
پزشــکان و بیماران مبتــا به کرونا
عوض شــود از خط مقدم این حادثه
رقم خورد .پزشــکان و پرســتاران و
سایر کادرهای بیمارستانی که برای
حفــظ روحیه خود در بیمارســتان
گاها با موبایلهایشــان موســیقی
پخش میکردند و شروع به رقصیدن
میکردند .این ویدئوها خیلی سریع
شــبکههای اجتماعی ایران و حتی
جهــان را درنوردید و کادر پزشــکی
بیمارســتانهای بیشــتری به این
کمپین رقص پیوستند .این حرکت به
نوعی به نام ایران زده شد و به غیر از
یک نمونه رقص دستهجمعی در محل
قرنطینه بیمارستانی در ووهان چین
مورد مشــابه دیگــری در دنیا وجود
نداشت.
بعضی از هنرمندان محلی هم برای باال
بردن روحیه بیماران و کادر پزشکی به
بیمارستانهای درگیر کرونا رفتند تا با
اجرای موسیقی زنده تاثیری در ترمیم
روحیه بیماران داشته باشند.
کنسرتهایمجازی

اولین کنســرت مجازی در ایران به

ابتکار بنیامین بهادری گذاشته شد.
در روزهایــی که تــازه کرونا جدی
شــده بود بنیامین بهادری که پس
از مدتــی طوالنی بنا داشــت دوباره
تور کنســرتهایش را در برج میالد
اســتارت بزند ،اعالم کــرد که این
کنســرت لغو شده اســت .اما خیلی
زود راهکار جایگزینــی برایش پیدا
کرد و اعالم کرد در همان ســاعتی
که قرار بود کنســرت برگزار کند ،به
صورت زنده در اینستاگرام به همراه
اعضای گروهش کنســرت را برگزار
خواهد کرد .این اتفاق افتاد و بنیامین
و ســه نفر از نوازندگانش در پشــت
بام خانهاش اولین کنسرت شبهای
قرطینــه را برگزار کردنــد و حدود
 ۶هــزار نفر این کنســرت را در الیو
اینستاگرام به صورت زنده دیدند.
«دال بند» دومین گروهی بود که پس
از لغو کنسرتش به سراغ اینستاگرام
رفت .آنها با اعالم اینکه« :قصد داشتیم
کنسرتی را در اسفندماه برگزار کنیم
امــا حاال این اجــرا را به صورت الیو
برگزار میکنیم ».آهنگهایشان را با
اعضای کامل گروه در اینستاگرام اجرا
کردند.

این کنســرتهای اینستاگرامی پس
از آن توســط محمد الریــان و گروه
موسیقی ســیریا ،ماکان اشگواری و
دیگر خوانندگان تکرار شد.
امــا در ایــن میان روزبــه نعمتاهلل
به صــورت جدیتر و بــا همکاری
شهرداری تهران این کنسرت مجازی
را پیش برد .او به سراغ پخش زنده در
شبکه مجازی آپارات رفت و کنسرتش
را در برج میالد اما بدون تماشــاگر
برگزار کرد .مسئوالن شهرداری تهران

اعالم کردند که این نوع کنسرتها را
در دوران قرینطه ادامه خواهند داد.
برخی از خوانندگان و اینفلوئنسرهای
اینســتاگرام هم بیکار ننشتند .آنها
خیلی ســریع به ایــن اتفاق واکنش
نشــان دادند و با ویدئوهایی که اکثرا
مضمونی طنز داشت سعی کردند یا
نکات آموزشی را به مخاطبان یادآوری
کنند و یا اینکه سر شوخی را با کرونا
باز کنند.
البتــه خوانندههایی هــم بودند که

انجمن موسیقی خواستار آزادی «ساز» و پخش
آثار هنرمندان «گذشته» از تلویزیون جمهوری اسالمی شد
کیهــان لنــدن -انجمــن صنفــی
هنرمنــدان موســیقی در نامهای به
رئیس صداوسیمای جمهوری اسالمی
خواســتار نمایش «ســاز» و پخش
اجراهای «هنرمندان بنام گذشــته
و حــال» با توجه به وضعیت بحرانی
شــیوع ُکرونا شــد .جامعه موسیقی
ایران ،نمایش «ســاز» از تلویزیون را
حقی خوانده که «سالهاست بیهیچ
توجیه قانونی ،شــرعی و اخالقی از
اهالی موسیقی دریغ شده است».
عضــای انجمن صنفــی هنرمندان
موسیقی با توجه به وضعیت بحرانی
فعلی به دلیل شــیوع بیماری ُکرونا
خطاب به عبدالعلی علیعسگری به
رئیس صداوسیمای جمهوری اسالمی
نامهای سرگشاده نوشتند و خواستا ِر
رفــع ممنوعیت نمایش «ســاز» در
تلویزیون حکومت شدند.
انجمن صنفی هنرمندان موســیقی
با اشــاره به شرایط بحرانی گسترش
ویــروس ُکرونــا ،آن را «فرصــت
مناسبی» برای «طرح مجدد یکی از

خواستههای بحق اهالی موسیقی »،و
استفاده از آن «در جهت آگاهیرسانی
و کمــک به طی کردن ایــن دوران
سخت» خواندند .در این نامه همچنین
بر تأثیر حجم عظیم انرژی و توان هنر
و هنرمندان موسیقی «با ایجاد امکان
نمایــش و پخش عمومــی اجراها و
برنامههای موسیقایی هنرمندان بنام
گذشــته و حال از سیمای جمهوری
اسالمی» تأکید کردند که «میتواند
در گذر از این روزهای دشوار عسرت و
خانهنشینی و گسترش فرهنگ توجه
به توصیههای بهداشتی تاثیری شایان
توجه درپی داشته باشد».
انجمن هنرمندان موسیقی ،نمایش
«ساز» از تلویزیون جمهوری اسالمی
را «حقی» خواندند که «سالهاست
بیهیچ توجیــه قانونی ،شــرعی و
اخالقی از اهالی موسیقی دریغ شده
اســت ».و «هنرمندانی که بهترین
و تاثیرگذارتریــن نغمههــا و آواها را
طی تاریخ  ۴۰ســاله انقالب و جنگ
ســرودند اما ،از نمایش سازهایشان

کارهایــی به صورت جدی منتشــر
کردند و ســراغ ترانههایی رفتند که
قرنطینه یا کرونا را در متنشان جای
داده بودند.
همخوانی در قرنطینه

بــرای اولین بار مردم در ووهان چین
دست به این ابتکار زدند و پشت پنجره
خانههایشان فریاد زدند که کرونا باید
برود و سپس ترانههایی را همخوانی
کردند .پس از آن نوبت ایتالیاییها بود
تا با دســتی پر و ایدههایی جالب به
سراغ موسیقی و همخوانی در روزهای
قرنطینه بروند .بعضی از آنها با استفاده
از سیستمهای صوتی پشت پنجره و
در بالکنهایشــان موسیقی را پخش
میکردند و مردم هم با آنها همخوانی
میکردند و میرقصیدند .در این میان
حتی خوانندگان حرفهای اپرا هم از
بالکن خانههایشان برای این مخاطبان
قرنطینهایخواندند.
این پدیده بــه تازگــی وارد ایران و
تهران هم شده است و تاکنون شهرک
اکباتان توانســته برای اولین بار این
همخوانی را به نام خود ثبت کند .آنها
برای اولین بار در یکشنبه شب شروع
کننده این اتفاق بودند و با آهنگهای
«ای ایــران»« ،گل گلدون» و پس از
آن آهنگهایی از خوانندگانی مانند
«هایده»« ،ابی»« ،فتانه» و «ساسی
مانکن» هم همخوانی شد.

که با آن این ســرودهها را نواختند،
همچنان محروم ماندهاند».
این هنرمندان اظهار امیدواری کردند
که در آستانه سال نو رئیس سازمان
صداوســیمای جمهوری اسالمی «با
استفاده از این ظرفیت بزرگ ،ضمن
رعایت حقوق و شأنیت [شأن و] هنر
واالی موسیقی و نمایش اجراهای آن
در رسانه ملی با ایجاد اعتماد و همدلی
بیشتر» موافقت کند و «جامع ه ایران
را در برابــر هر نــوع ویروس مخربی
واکسینه و بیمه نمایند».
این درخواست در حالی مطرح شده
که دشمنی با ســاز و موسیقی پس
از انقالب اســامی از سوی مقامات و
مسئوالن جمهوری اسالمی به امری آریا آرام نژاد« :تازه کار هنرمندان
رایج تبدیل شــده و آالت موسیقی شروع شده»
نزدیک به  ۴۱سال است که جایی در
Barristers and Solicitors
Tel:خواننده
موزیســین و
آریــا آرام نژاد
تلویزیون جمهوری اسالمی ندارد.
604-526-1805
| Fax: 604-526-8056
www.kinmanmulholland.comههای اجتماعی
نمایش آالت موسیقی حتی در پخش ایرانی که بیشتر با تران
شود؛ درباره
شناخته
سیاسیاش
اولیه می
رایگان
مشاوره
پایان ام» ــ
حقوقیو «کی
زنده مراســمیدفتر
چون آغــاز
جشــنواره فیلم «فجر» نیز همواره با ارتبــاط موســیقی با ایجــاد حس
روزهــای قرنطینه و
امیــدواری در
مترجم)
است.حسینخانی (مشاور و
فرشاد
سانسور همراه بوده
Trial Lawyers:احسان نادرپور (زیتون)
• Ian H. Kinman
«زیتون» میگوید« :اولین
کرونــا به
Farshad
)H. Khani (Manager

Kinman Mulholland

Kinman Mulholland

Cell: 604-727-4555

Barristers and Solicitors

Tel: 604-526-1805 | Fax: 604-526-8056
www.kinmanmulholland.com

دفتر حقوقی «کی ام» ــ مشاوره اولیه رایگان
فرشاد حسینخانی (مشاور و مترجم)

)Farshad H. Khani (Manager

Cell: 604-727-4555

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

بار نیست که موسیقی به عنوان یک
محــرک و عاملی برای همبســتگی
مردم تبدیل میشــود .موسیقی در
بحرانها ،حوادث و وقایعی که نیاز به
رساندن یک پیام وجود داشته همیشه
وارد عمل شده .به طور مثال در زمان
جنگ و در سیســتمهای نظامی ما
مارش نظامی را میشنویم تا توسط
آن یک وحــدت و هماهنگی ایجاد
کنند و یک پیام را ســاده و سریع به
شنوندگان برسانند .یا در امور دینی
پیام با موسیقی و ریتم همراه است.
به این صورت موســیقی عاملی برای
انتقال پیام در میان مردم میشــود.
در این روزها هم مــردم دنیا برای از
بین بردن حس ترس و تنهایی از این
ابزار استفاده می کنند تا با هم صدایی
با یکدیگر جای خالی امنیت روانی را
درونشان پر کنند».
ایــن هنرمند با اشــاره به رســالت
هنرمنــدان در ایــن روزها میگوید:
«شاید تازه کار اکثر هنرمندان شروع
شده باشــد .موســیقی ابزار بسیار
کمتری به نســبت فیلمســازی نیاز
دارد و مــردم در این روزهایی که در
خانه نشستهاند میتوانند با موسیقی
هنرمندان توســط آثاری که ساخته
میشود و کنسرتهای مجازی ارتباط
برقرار کنند و بــرای دقایقی هم که
شده آن استرس ناشــی از اخبار بد
را از خودشــان دور کنند ».آرامنژاد
در ادامه با اشــاره به همخوانی شبانه
مردم از پنجره خانههایشــان گفت:
«در روزهایی که چشمها نمیتوانند
عزیزانشان را از نزدیک ببینند و آنها را
لمس کنند؛ گوشها میتوانند بشنوند
و با همخوانی دســته جمعی ترانهها
احساس امنیت،وحدت و قدرت خود
را بازیابی کنند».

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
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 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»
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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

 -تصادفــات ( :)ICBCبعــد از هــر تصــادف و قبــل از Farshadx@hotmail.com

ICBCکار بدون دلیل کافی
اخراجی از
مراجعــه-بــه

مشــورت بــا مــا بــه نفــع شماســت

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،
 امــور جنائــی :قتــل ،دزدی ،رانندگــی در حــال مســتی و مــوادخسـارت
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
درگیــری و زدوخــورد
ﺧﺎﻧﻮاده ،اﻣﻮر ﮐﻤﭙﺎﻧﻰًﻫﺎ ،اﻋﺎده ﺣﯿﺜﯿﺖ و ﺧﺴﺎرت ،اﺧﺮاﺟﻰ از ﮐﺎر ﺑﺪون دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻓﻰ
ﻣﻬﺎﺟﺮت،

 -امور مهاجرت

 امور خانواده امور کمپانیها اعاده حیثیت و خسارت -اخراجی از کار بدون دلیل کافی

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 ،باﻻترین رقم را در ازای خسارت شما خواهد گرفت

مشاوره اولیه رایگان
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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
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از منوچهر شمسایی
تا پد ِر مژده شمسایی
منوچهر شمســایی از پیشکسوتان
نورپرداری و تصویربرداری تلویزیون
ایران ،که در سالهای پس از انقالب
نیز در برخی آثار معروف تلویزیونی و
سینمایی حضور داشت ،در روزهایی
کــه ایران غــرق در اخبــار ویروس
کروناست ،در  ۸۰ســالگی و در انزوا
خاموش شد.
در کارنامــه او ،از نورپردازی خالقانه
جشــن هنر شــیراز تا بخشــی از
جشــنهای دو هزار و پانصد ســاله
شاهنشاهی ،شوهای فرشید رمزی و
فریدون فرخزاد ،فیلم سینمایی «شب
بیستونهم» و تصویربرداری خالقانه
نمایش «دیکته» به چشم میخورد.
از پیشینه کار منوچهر شمسایی در
ســالهای دور کم گفته شــد و بعد
از انقالب هم گویی این پیشــینه را
از تاریــخ فعالیتش در این عرصه قلم
گرفتند.
مژده شمسایی ،بازیگر و دختر منوچهر
شمسایی ،در گفتوگوی اختصاصی با
رادیوفردا ،درباره فعالیتهای سالهای
دور پدرش گفته و جزئیات درگذشت
او را شرح داده است.
خانم شمسایی ،وقتی صحبت از آقای
منوچهر شمســایی در رسانههای
داخل ایران میشود ،بهخصوص پس
از درگذشت ایشان ،با شکل عجیبی
از خبرنویسی روبهرو هستیم .انگار
سابقه کار آقای شمسایی از بعد از
انقالب آغاز میشود .آقای شمسایی
چگونه شروع کرد؟ از رفتنشان به
ایتالیا ،برگشتنشان ،و همکاریشان
با اولین تلویزیون ایــران برای ما
بگویید.

پدر من آبادان بودند ،به دلیل این که
پدربزرگم رئیس کشتیرانی خرمشهر
بود .تــوی آبادان دیپلــم میگیرد.
اص ً
ال میخواســته خلبان بشود ،ولی
چون داییاش خلبان بــوده و بر اثر
حادثهای کشته شده بوده ،مادربزرگم
خیلی مخالف بوده و برای اینکه این
[تصمیم] را از ســرش بیرون کنند،
پدرش میخواهد او را از ایران بفرستد
بیرون.
یکــی دیگــر از داییهایش ،مرتضی
حنانه که موسیقیدان بود ،آن موقع
ایتالیا درس میخواند .پدرم با کشتی
به سفری یکماهه میرود تا به ایتالیا
میرســد .قرار بوده آنجا پزشــکی
بخواند .مدتی هم [به دانشگاه] میرود
و چند واحدی میگذراند ،بعد میبیند
با روحیهاش سازگار نیست .همزمان
که پیــش آقای حنانه هم بوده ،برای
این که خرج گذران زندگیاش را در
بیــاورد ،دوبله کار میکرده .آن موقع
دوبله در ایتالیا خیلی مهم بود.
بله ،یک زمانــی دوبلهها در ایتالیا
انجام میشد.

خیلی افراد مهمی مثل آقای شیردل،
خانم فهیمه راستگار ،آقای هوشنگ
بهارلــو ،آقای سرشــار ،و خود آقای
حنانه دوبله کار میکردند .شاید اص ً
ال
از آنجا با سینما بیشتر آشنا میشود،
گرچه در آبادان هم به خاطر فضایش
خیلی فیلم میدیدند.
آنجا [در ایتالیا] رشــتهاش را عوض
میکنــد و مــیرود رادیوتلویزیون
میخوان َد .بعد از این که درسش تمام
میشود و برمیگردد ایران ،همزمان
تلویزیــون ثابت کار میکرده
هم در
ِ
که آن زمان روزی چهار پنج ســاعت

میگفتم ،برای این که میدانســتم
همیشه چقدر در کارش یگانه است،
چقــدر از نظر اخالقی آدم درســتی
است ،و همیشه وقتی این را میگفتم،
همه درها به رویم باز میشــد .همه
دوستش داشــتند .هر کسی پدرم را
میدید ،در این چنــد روز هم این را
بیشتر فهمیدم ،که همه همکارانش،
هر کســی یک بار او را دیده بود چه
احترامی برایش قائل بود .به او گفتم
همه از من میپرسند تو دختر آقای
شمسایی هســتی؟ ولی یک روزی
میشود که تو را ببینند و از تو بپرسند
تو پدر مژده شمسایی هستی؟ و با او
شوخی میکردم.

برنامه داشت ،و هم در کارخانه شیشه
ایتالیاییهــا در ایــران مترجم زبان
ایتالیایی بود.
بعد از برپایی تلویزیــون ملی ایران،
دیگر پدرم به آنجا منتقل میشود و
درواقع جزو اولین کسانی است که با
تأسیس تلویزیون ملی ایران کارش را
شروع میکند ،تا وقتی که بازنشسته
میشود.

در سالهای آخر چطور؟ به هرحال
شما دور از ایشان بودید .سالهای
آخر را چگونه سپری کرد؟

خانم شمسایی ،ایشــان در دوران
فعالیتشــان در پروژههای خیلی
مهمی حضور داشت .فکر میکنید
دلیل اینکه االن به بخشی از کارنامه
ایشان اشاره نمیشود ،حضورشان در
پروژههایی مثل جشنهای۲۵۰۰ساله
شاهنشاهیبوده؟

فکــر میکنــم یکــی از دالیلــش
بیسوادی کسانی است که چیزهایی
را مینویسند .و متأسفانه االن وقتی
چیزی جایــی در اینترنت نوشــته
میشــود ،متأســفانه همــان تکرار
میشود و هر جایی را که بزنید ،انگار
همه از همان کپی و پیست کردهاند،
با همان انشــاء ،با همان جملهبندی،
و [خبری نیســت از] این که کسی
تحقیقی بکند ،ببیند چه کســی چه
کارهایی کرده.
در همان بیوگرافی که از پدرم وجود
دارد ،کاری هســت به نام «راه سوم»
که من اص ً
ال خیال نمیکنم پدرم آن
را کار کرده باشد و فکر میکنم اسمش
را با مهدی شمسایی که تهیهکننده
آن برنامه بوده اشتباه گرفتهاند و او را
به عنوان نویسنده فیلمنامه نوشتهاند.
تا جایی که من میدانم ،پدرم چنین
کاری را نکرده.
فکر میکنم یکی از مهمترین کارهایی
کــه پــدرم در زندگیاش کــرده و
حتی هنوز هم اگر به آن نگاه کنیم،
نمونــهاش وجود ندارد ،نمایشــنامه
«دیکته» از غالمحسین ساعدی است
که آقای حمید مصداقی کارگردانش
بوده و پــدرم فیلمبــردارش .چون
پدرم اولش که [به ایران] برگشــته،
کارگردانی خوانده بوده و کارگردانی
میکرده.
یعنیکارگردانیتلویزیونی؟

بله ،ولی وقتی شروع کرده ،دیده آن
قدر همکاری نمیشود و نمیشده آن
چیزی را که میخواســته به راحتی
انجام بدهــد ،که به گــروه دیگری
میرود ،گروه دوربین .چون فکر کرده
آن جا یک کار مستقل [میتواند انجام
بدهد] .چون پــدرم خیلی کمالگرا
بود و میخواست کارش را به بهترین
شکل انجام بدهد ،و معموالً در ایران...
حاال آن زمان باز کیفیت مطرح بوده.
کار «دیکته» تا همیــن امروز یکی
از مهمترین کارهای ضبطشــده در
تلویزیون ایران است و اهمیتش هم
در این اســت که [ضبــط] کارهای
تلویزیونی با سه دوربین انجام میشود
و این کار با یک دوربین ضبط شــده
و پدرم که خــودش فیلمبردار بوده،
پالنهای خیلی طوالنی دارد و پدرم
تعریف میکرد که کفشهایش را در
استودیو درآورده بوده ،پابرهنه بوده و
با بازیگرها در استودیو میدویده .آن
موقع هم که میدانید دوربینها خیلی
ســنگین بوده و مثــل دوربینهای
امروزی نبوده که حملش ســبک و
راحت باشــد ،و همکارانش ،چندین
نفر کابل و وســایل را پشــت سرش
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میکشــیدند تا وقتی او جلو و عقب
میرود ،کابــل زیر پایش نگیرد و در
دست و پای بازیگرها نپیچد و در واقع
تمام پالنها را حفظ بودهاند که کی از
کجا میآید .چون کار خیلی پرحرکتی
است و پالنهای خیلی طوالنی دارد.
اص ً
ال کاری اســت که هنــوز بعد از
 ۵۰ســال اگر نگاه کنید[ ،میبینید]
مشــابهش انجام نشــده .اص ً
ال قابل
تدریس اســت در دانشــگاهها .ولی
متأســفانه نســخه خیلی خیلی بد
ویاچاس یا بتاماکس آن وجود دارد
با کیفیت خیلی بد ،در حالی که هر
جای دیگر دنیا بود ،االن بازسازی شده
بود و در مدارس سینمایی و تلویزیونی
درس داده میشد.
من میخواهم به یک نکته دیگر هم
بپردازیم که به هرحال برای مخاطبان
ما جالب اســت ،چون بخشــی از
مخاطبانمان جشنهای ۲۵۰۰ساله
را خاطرشان هست .آنطور که من از
همکاران پدرتان شنیدم و برای من
نورپردازی
نقل کردهاند ،ایشان در
ِ
بخشی از این رویداد نقش داشتهاند.
درست است؟

بــه هرحال چــون اینهــا آدمهای
درجهیک زمان خودشــان بودند ،آن
موقع هر وقت برنامهای اجرا میشد،
و برنامه مهمی بود ،اینها همه حضور
داشــتند .مــن چون بچه بــودم در
آن زمان ،تا جایی کــه یادم میآید،
اتفاقاتی که برایش خیلی مهمتر بود
و خــودش از آن راضی بود ،بیشــتر
جشن هنر شــیراز بود و جشنهای
توس .به خصوص که در جشنوارههای
شیراز آدمهای سرشناس میآمدند و
کارهای متفاوتی انجام میشد .مث ً
ال
پیتــر بروک آمده بــود ،باله موریس
بژار(رقصپــرداز فرانســوی) را کار
کرده بودند از گروههای موسیقی که
میآمدند،بسماهللخان(نوازندههندی)
میآمد ،یهودی منوهین (ویولوننواز
آمریکایی) میآمد .بــا اینها که کار
کــرده بود خــودش تعریف میکرد
در یکی از این اجراها که متأســفانه
نمیدانم کدامشان بود ،میگفت تخت
جمشید را ،تمام ستونهای افتادهاش
را با نور بازســازی کرده و آن برایش
تجربه خیلی متفاوتی بود.
ایشان جدای این کارها که کارهای
خاصی بــوده ،در کارهای فراگیرتر
که مورد توجه عامه هم بوده حضور
چشمگیری داشــت ،مثل شوهای
تلویزیونی که آن زمان فرشید رمزی
کار میکرد یا فریــدون فرخزاد در
تلویزیون ایران داشــت .اما بعد از

انقالب ،با همــه این تجربهها ،آقای
شمسایی کجا میرود؟ چه میشود و
چگونه است که وقتی برمیگردند ،با
مجموعههایی برمیگردند که با توجه
به ویژگی کمالگراییشان که شما
هم گفتید ،شاید آن کیفیتی را که
مدنظر آقای شمسایی بوده  ،به آن
معنا نداشت؟

این اتفاق را با توجه به جبر زمانه ،در
هر شکل و فضای دیگری ،ما شاهدش
بودهایــم دیگر .درواقــع انتخابی هم
وجود نداشــت .به هرحال ادامه داد،
ولی سعی کرد در همان کارهایی هم
که میکرد ،یک انتخابی را انجام بدهد
و گزینش میکرد.
مث ً
ال یادم است ســریال امیرکبیر را
کار کرد با آقای ســعید نیکپور که به
هرحال جزو سریالهای آبرومند آن
دوران بود .ســریال رعنا را کارکرد با
آقــای داوود میرباقــری ،و حاال هم
کمکم پیشکسوت شده بود و کارهای
اســتودیویی را که نور ثابتی داشت
خودش انجــام نمیداد ،برای این که
هرکسی میتوانست انجام بدهد.
بیشتر ســعی میکرد کارهای خارج
از ســازمان را مثل ســریالهایی که
لوکیشــن آنها بیرون از سازمان بود
و نورپردازی متفاوتتری داشت و به
او امکان کار خالقه بیشتری میداد،
انجام بدهد .توی این مدت هم خیلی
ســریال کار کرد ،سریال همسران یا
خانه ســبز را که بعدها با آقای بیژن
بیرنگ و مسعود رسام کار کرد ،آوای
فاخته را با آقای زرین پور و ســریال
آپارتمان را با آقای اصغرهاشمی کار
کرد .حاال من دانه دانه یادم نیست .با
خانم مرضیه برومند همینطور.

یکی از کارهای ایشــان که به نظر
من در زمانــه خودش یعنی در دهه
شصت شاخص بود ،فیلمی بود که
به واســطه ژانر وحشتی که داشت
خیلی ســروصدا کرد؛ شب بیست
ونهم ،که شــما هم آن جا در کنار
ایشان حضور داشتید .عوامل فیلم
آدمهای سرشناسی بودند ،تدوین
فیلم را خاچیکیان انجام داده بود و...
تجربه حضور در کنار آقای شمسایی
چگونه بود؟

بله ،آن کار به نظر من از یک نظر در
کارنامه حرفهای پدر من مهم است که
اولیــن کار فیلمبرداریاش بود .فیلم
سینما با ویدیویی که برای تلویزیون
گرفته میشــود متفاوت است .یکی
دوربین فیلم  ۳۵میلیمتری اســت و
نورپردازیاش یک چیز اســت و آن
یکی دوربینهــای متفاوتی دارد .در
نتیجــه ،این اولین تجربــه پدرم در

سینما بود و معموالً در سینما ،کسی
که خودش فیلمبرداری میکند ،کار
نورپردازی را هم انجــام میدهد .یا
الاقل تا آن موقع اینطوری بود .هیچ
وقت تجربه این که نورپرداز جداگانه
بیاید و کســی فقط کار فیلمبرداری
کند ،در کار نبود.
این شــاید اولین تجربه [پدرم] بود و
این اتفاق افتاد .من و پدرم درست که
خیلی با هم کار نکرده بودیم ،ولی من
از بچگــی در این محیط بودم و یادم
هســت در تئاتر عاشق مترسک ،من
هفت هشت سالم بود که او در شمال
زخمی شــد و من تمام مدت پشت
صحنه بودم و خیلی بیگانه نبودم .نه با
این فضا و نه با شکل کار کردن پدرم.
اصوالً رابطــه ما خیلی رابطه رفاقتی
بــود ،خیلی پدر و دختــری نبودیم.
حتی به عنوان همــکار هم راحتتر
با هم کار میکردیم و حضورش برای
من در کار هــم اطمینانخاطر بود.
به هر حال آن [فیلم شــب بیست و
نهم] هم تجربه مهمی بود ،به خاطر
اینکه فیلمی در ژانر وحشــت بود و
نورپردازیاش خیلی مهم بود .خیلی
صحنههای شب داشــت که از نظر
تکنیکی فیلم خوبی درآمد.
پدرتان چهقدر تأثیر داشــت روی
انتخابهایشما؟

خیلی زیاد .شاید نه خیلی مستقیم .به
خاطر این که مثل همه پدرهای دیگر
که میخواهند دخترشــان مهندس
شود ،پزشک شود و شغل آبرومندی
داشته باشد ،اول مخالف بود که من
وارد این حرفه شــوم .ولی وقتی من
خیلی اصرار کردم و از سوراخی خودم
را وارد کردم ،همیشــه پشتیبان من
بود .ولی شــاید اگر او حرفه دیگری
داشت ،من از بچگی اینطوری با این
جهان آشــنا نمیشدم و دلبستهاش
نمیشدم.
ولی یک نکتهای در مورد شما هست،
یا شاید این خصلت آقای شمسایی
بوده ،که هیچ وقت سایه ایشان بر
شما سنگینی نکرد که شما در کنار
ایشان شناخته یا معنا بشوید.

نمیدانم ،راستش چه بگویم .همیشه
با پدرم کلکل داشتم و سربهسرش
میگذاشتم ،چون خیلی با هم دوست
بودیم .وقتی شروع کردم به کار ،یادم
هســت روزی به او گفتم من االن هر
جا میروم ،از من میپرسند تو دختر
آقای شمسایی هستی؟ و من میگویم
بله.
واقعاً هم همیشــه با افتخــار این را

فکــر میکنم پدرم از یــک زمانی با
حرفهاش قهر کــرد ،و این به تدریج
شروع شــد .از همان زمانی که شما
میگویید چطور ایــن انتخاب نزول
پیدا کرد ،در واقع خودش هم کمکم
متوجه این نزول شد و این اتفاق بدتر
و بدتر شد .یعنی کســانی در کارها
آمدند ،بهخصوص تهیهکنندگانی که
میخواستند از هر جایی بزنند و پول
را خودشان به جیب بزنند و خرج کار
نکنند .بنابراین درگیریها بیشــتر و
بیشتر میشد.
یادم هســت همین اواخر چند تا از
چکهایی که کار کرده بود دست من
بود و چکها همه برگشت میخورد
و پدرم به هرحال کســانی را سر کار
میبرد کــه به اعتبــار او میآمدند.
کمکم تیم خودش را تشکیل داده بود
و گــروه خودش را میبرد و میگفت
من نمیتوانم به کارمندم یا کارگری
که آمده و کار کرده پول ندهم ،و ناچار
بود از جیب خودش به آنها پرداخت
کند ولی بعد معلوم میشد تهیهکننده
پولها را برداشــته و با خانمی رفته
دبی.
و ایــن [اتفاقهــا] تکرار میشــد و
هیچکس جوابگــو نبــود .بعد فکر
میکردنــد شمســایی بداخالقــی
میکند ،ســختگیری میکند ،برای
این که نمیخواست از کیفیت کارش
بزند .همیشــه یاد گرفته بود میآید
برای یک کار بهتر .به تمام این دالیل
کمکــم کنارهگیرتر شــد و چندین
سال بود که شــمال زندگی میکرد.
در طبیعت زندگــی میکرد و دور از
هیاهو .میتوانم بگویم اص ً
ال به نوعی با
این حرفه قهر بود.
زمانی که از دست رفت ،در تنهایی
بود یا با خانواده؟

مــادرم پهلویش بود تــا لحظه آخر،
خواهرم هــم پهلویش بود .پدرم یک
هفته مریض شــده بود و مادرم از او
مراقبت میکــرد .پدر و مادرم خیلی
عاشقانه با هم زندگی کردند ،در حدود
شــصت ســال ،و از وقتی که مادرم
کالس پنجم دبســتان بوده و پدرم
هشــتم درس میخوانده ،یعنی سه
سال از مادرم بزرگتر بوده ،همدیگر
را در آبادان دوست داشتند ،از بچگی.
در شمال بودند این هفتهای که بیمار
بود و بعد او را به تهران منتقل کردند.
به دلیــل همین اتفاقاتــی که االن
افتاده و آلودگی بیمارستانها تصمیم
گرفتند در خانه بســتریاش کنند و
پزشک بیاید باالی سرش و هر کاری
قرار است بکنند ،در خانه بکنند .ولی
اص ً
ال به آنجا نرسید .اولین آزمایش
خونی که دکتر از او گرفت ،تا جوابش
را بیاورنــد و کارهای بعدی را بکنند،
چشمش را بست و رفت.
محمدضرغامی
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نگاهی به کتاب «قدرت معنا»
اثر امیلی اصفهانی اسمیت
رقــص پزشــکان و پرســتاران در
بیمارســتانها برای روحیــه دادن
بــه بیمــاران مبتــا به کرونــا ،در
حالی کــه ترس و خســتگی از کار
شبانهروزی برای درمان بیماران فشار
طاقتفرســایی بر آنان تحمیل کرده
است ،نشانه استقامت و امیدشان به
زندگی است .آنها میدانند که ترس
از شــیوع کرونا ،خطرناکتر از خود
این بیماری است .شاید این رقصها
در اوج درماندگی و هراس عمومی از
این بیماری ،به مردم این پیام دلگرم
کننده را بدهد که حتی در این شرایط
بد نباید امید خود به روزهای بهتر را از
دست بدهند؛ زیرا بشر بر بیماریهای
خطرناک دیگر نیز غلبه کرده است.
یک نمونه آن ،روند مبارزه با بیماری
اچ.آی.وی  -ایدز اســت .در حالی که
 ۷۷۰هزار نفر در ســال  ۲۰۱۸جان
خود را به خاطر این بیماری از دست
دادند ،و در حال حاضر نزدیک به ۳۸
میلیون نفر در سراســر جهان به آن
دچار هستند ،خبرگزاری فرانس پرس
خبر میدهد که  ۱۰سال پس از ثبت
نخستین مورد درمان یک فرد مبتال
به ویــروس ا چ آیوی ،اکنون بیمار
دوم (که به «بیمار لندن» مشــهور
اســت) نیز از  ۳۰ماه پیش و بهرغم
توقف درمان ،هیچگونه نشــانهای از
داشتن آن ویروس را بروز نداده است.
یعنی همان طور که سازمان بهداشت
جهانــی پیشبینی کرده اســت ،ما
احتماال در آستانه درمان قطعی این
بیماری قرار داریم .کووید ۱۹-نیز از
این امر مستثنی نیست.
امیلی اصفهانی اســمیت ،نویسنده
و روانــکاو ایرانی-کانادایی ،در کتاب
خود داســتان زندگی ویکتور فرانکل
(روانپزشک اتریشی و نویسنده کتاب
پرفروش «انســان در جستوجوی

معنا») در اردوگاههــای کار اجباری
نازیهــا در آلمــان را بــه صــورت
تاثیرگــذاری روایت میکند تا قدرت
معنا و امیــد را در آن فضای مرگبار
بــه نمایش بگــذارد .بــه گفته وی،
دکتر فرانکل زندانیانی را میدید که
در زندگــی روزمره بــه دنبال معنا و
توجیــه ادامه زندگی خود بودند .این
کار بر مقاومتشان در برابر گرسنگی،
بیماری ،خستگی مفرط و قساوتهای
زندانبانان رژیم نــازی ،میافزود .آنها
روزهای بهتری را به تصور میآوردند
که میتوانست در انتظارشان باشد ،و
دکتر فرانکل هم یکی از آنان بود .او در
آن روزهای بهغایت سخت ،بیش از هر
کسی به همسرش تیلی فکر میکرد
که در اردوگاهی دیگر زندانی بود« :در
آن روزهای سرد و سیاه هیچ چیزی
به اندازه خاطرات تیلی دلش را گرم و
خاطرش را آسوده نمیکرد».
امیلی در یک خانواده صوفی معتقد به
سلسله نعمتاللهی در زوریخ چشم به
دنیا گشــود ،در مونترآل کانادا بزرگ
شد ،و در ایاالت متحده سکونت گزید.
خانه آنها در مونترآل ،درگه ریاضت و
مجلس ذکــر صوفیان بود که پس از
مراقبه ،چای پر از زعفران ،هل و عسل
با خرمای ایرانــی میخوردند .امیلی
سپس در رشــته روانکاوی و فلسفه
درس خواند و متوجه شد که تصوف،
تالشی برای کشــف معنای زندگی
است .این جســتوجو ،بهرغم ظاهر
معنوی و اختصاصاً صوفیانه ،به زندگی
روزمره ما ربط دارد .به ویژه آنانی که
از مذاهب رسمی و روحانیان متظاهر
آن خستهاند ،آن را جذابتر مییابند.
او در ایــن کتــاب تــاش دارد که
جستوجوی معنا را ،از دست یافتن
به رضایت در زندگی شخصی تا عالقه
به کار در شــرکتهای بزرگ ،پیوند

دهد .او به مدیران شــرکتها توصیه
میکند که با ایجاد پیوند معنادار میان
شغل و رشد روحی و کاری کارمندان،
به میزان بهرهدهــی و خالقیت آنان
بیفزایند.
نقطــه مرکــزی کتــاب وی ،طرح
ســاده این مسئله اســت :آیا شادی
و خوشــگذرانی ،رضایــت عمیقی از
زندگی به شما میدهد؟ آیا موقعیت
شــغلی و امکانات خوب مــادی به
شــادی با دوام شما در زندگی کمک
میکند؟ پاسخ امیلی منفی است .به
باور او ،تالش بیوقفه برای شاد بودن
و به سبک هیپیها ،با رقص و سکس
و «علف» خــود را از بند اضطرابات
زندگــی رها کردن ،به افســردگی و

این در حالیست که در نظرسنجیها،
«مــردم در کشــورهای ثروتمند در
مقایســه با کشــورهای فقیر بیشتر
احساس شــادی میکنند ...اما وقتی
پای معنا در زندگی به میان میآید،
داستان کام ً
ال متفاوت میشود ».اگر
به نرخ باالی خودکشی در کشورهایی
مانند ژاپن توجه شــود ،انگیزههای
زندگی در کشــورهای فقیر افریقایی
با باالترین میــزان فقر ،به مراتب باال
اســت .به گفته امیلــی ،نقش معنا
یا انگیزههای فراتــر از خواهشها و
احساسات ناپایدار فردی ،در رضایت
عمیق مــا از زندگی و عالقه به تداوم
آن ،سهمی اساســی دارند .تنها «در
مواجهه با چالشهای واقعی اســت

ســرخوردگی بیشــتر میانجامد .به
هر حــال ،نباید فراموش کرد که در
«کلوپ ســتارههای  ۲۷ساله مرده»،
تصویــر چهرههــای معروفی چون
جیمی هندریکس و ایمی واینهاوس
آویزان است.
برای امیلی ،گرایش چهرههای معروف
و ثروتمند به خودکشی و افسردگی
اصال موضوع غیرقابل انتظاری نیست.
او بــاور دارد کــه «ناامیدی و حس
بیچارگی ،پدیدهای عالمگیر اســت.
در ایاالت متحده اســتفاده از داروی
ضدافسردگی از سال  ۱۹۸۸چهارصد
برابــر افزایش یافته اســت ».او این
وضعیت را مصداق «زندگی شاد ولی
فاقد معنا» میداند.

که میتوانیم به معنا در زندگی خود
دست یابیم».
در اینجــا «معنا» بــرای امیلی ،به
تفکرات و مباحثات عمیق فلسفی در
مورد زندگی( ،آن گونه که روشنفکران
و مترجمان کافهنشــین در تهران و
اصفهان بــا ادبیات انتزاعی شــما را
مرعوب خود میکنند) اشــاره ندارد.
بــه گفته او« ،وقتی مــا خود را وقف
اهداف و وظایف دشوار ولی ارزشمند
میکنیم ،زندگی معناداری را تجربه
میکنیم ».در واقع ،تالش برای خیر
عمومی و کمک بــه جامعه بهتر ،به
رضایت عمیق و انگیزه بیشــتر برای
ادامه زندگی میانجامد.
جذابیت کتاب پرفروش «قدرت معنا»
قبــل از هر چیزی به داســتانهایی
برمیگردد که امیلی در مورد زندگی
افراد واقعی برای خواننده نقل میکند.
او با اســتفاده از نظرات فیلسوفان و
روانکاوان معروف کالسیک و معاصر،
تفســیرها و نتیجهگیریهای جالب
و ســادهای از زندگی آنان به دســت
میدهــد؛ نتیجهگیریهایی که برای
یک ایرانی و افغان بسیار آشناست.
به گفته او« ،زندگی معنادار و ارزشمند
برخاسته از روابط ما با دیگران ،اعتقاد
بــه چیزهای مفید به حــال جامعه،
تجارب روشن و قابل درک از زندگی،
و نهایتا اعتقاد به چیزی بزرگتر از خود
اســت ...برای همین ،زندگی معنادار
چهار ســتون دارد :تعلقات انســانی،
اعتقاد به یک آرمان ،روایت خردمندانه
و مفید از زندگی ،و معنویت اینجهانی
و فراطبیعی».
در مــورد این کتاب میتــوان با این
توصیف روزنامه وال استریت ژورنال
همنوا بود« :تحلیلها و ســاختار این
کتاب ســاده و هوشــمندانه است...
توصیههای آن مانند اندیشــیدن به
دیگران ،تعییــن اهدافی چون توجه
به دیگران و یا تالش برای رســیدن
به نتایجی فراتر از منافع و پیشــرفت
شخصی ،پیامهایی باارزشند».
خالد خسرو (ایندیپندنت فارسی)
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پزشکی و بهداشت
دکتر رضا حصیری
دندانپزشک خانواده در مرکز شهر کوکیتالم

دندانپزشکی به زبان ساده
 ۱۰نکته درباره انجام درمان دندانپزشکی برای بیماران نابینا
درمان دندانپزشکی برای اغلب بیماران ما خوشایند
نیســت .این درمان تجربهای از وسایل عجیب ،حس
تماس و لمس ناخوشــایند ،طعمها ،بوها و صداهای
آزار دهنده است .در این میان دندانپزشک با بیمارانی
مواجه میشــود که ممکن است دچاراختالل یک یا
بیش از یکی از حواس پنج گانه باشــند .انجام درمان
دندانپزشکی برای این دسته از بیماران با ظرافتها و
در عین حال دشواریهایی همراه است .در این قسمت
به توصیههایی در مورد درمان دندانپزشکی بیماران
نابینا میپردازیم .با رعایت پارهای نکات میتوان تجربه
درمانی دلچســب و با پیامد مطلوب برای بیماران با
مشکالت بینایی را داشت.
 -۱همیشه برای بیمارانی که عالوه بر مشکل دندانی
بار توانی مضاعفی قرار است بر کار شما تحمیل کنند،
ارجاع را در نظر داشته باشید در صورت پذیرش کردن
بیمار وشروع درمان شما موظفید که وقت بگذارید و
کار خود را به نحو احسن تمام کنید .مشکالتی مثل
عدم همکاری بیمار (به دلیل نقص عضوی یا حسی)
نمیتواند بهانهای برای ارائه کار زیر حد استاندارد باشد.
 -۲خودتــان را به جــای بیمار بگذاریــد« :دنیایی
تاریک… روی یونیت نشستهاید و تصوری از محیط
پیرامونتان ندارید .صــدای توربین… چیزهایی که
پس
داخل دهانتان فرو میرود و آزارتان میدهد…» 
همان اول کار با بیمــار صحبت کنید ،خالصهای از
تمام کارهایی که قرار است انجام دهید ارائه کنید و با
حوصله به سواالتش جواب دهید .با بیمار خود ارتباط
کالمی برقرار کنید .هنگام ورود با او دست بدهید ونام
کوچکش را یاد بگیرید
 -۳کاربــرد تکنیــک  Tell show doدر کتابهای
اطفال برای جلب همکاری کــودکان به عنوان یک
روش موثر تاکید شــده است .برای بیماران روشندل
پیشــنهاد میشود ،همین روش را به صورت مدیفیه
شده و تجسمی اســتفاده کنید (نامش را همین جا
 Tell، describe، doمیگذاریم!) ســعی کنید هر
کاری صورت میدهیــد قبل از انجام توصیفی از آن
(طوری که بیمار قادر به تجسمش باشد) ارائه کنید.
معموال بیماران نابینــا قدرت تصور باالیی دارند و به
راحتی میتوانند با واژگان شما ارتباط ادراکی برقرار
کنند.
 -۴به جزئیات اهمیت دهید :خمش ساکشن معموال
گوشه لب بیمار را اذیت میکند ،نوک ساکشن مخاط
بیمار را زخمی میکند (هر از گاهی ساکشن را جابجا
کنید) ،ورود غیر منتظره سوزن بیحسی برای کسی
که نمیبیند بسیار دردناک است (قبل از ورود سوزن
اخطار دهید ،از تکنیک دیسترکشن استفاده کنید).
جابجا کردن پوزیشن یونیت برای بیمار نابینا میتواند
بسایر پراسترس باشد.
(قبــل از تغییر موقعیت یونیــت او را در جریان قرار
دهید) .پوآر هوا و توربین وســایل ترسناکی ممکن
است به نظر برسند (آنها را برای بیمارتوصیف کنید).
وارد کردن اولین فایل در دندان وایتال ممکن اســت
تجربه وحشــتناکی باشد (بیمار را برای احتمال درد
آماده کنید)
 -۵بیماران نابینا عادت دارند با زبانشــان چیزهایی
که داخل دهانشان میبرید لمس و جابجا کنند .اگر
سرســوزن و یا هیت کریر داخل دهان برده باشــید
ممکن است زبان بیمار را با خطر آسیب مواجه کنید.

هنگام وارد کردن وسیله داغ یا تیز به دهان بیمار ،به
بیمار اخطار دهید زبانش را جابجا نکند .توصیفی از
از چیزی که داخل دهان بیمار میبرید ارائه کنید تا
کنجکاوی بیمار برطرف شود.
 -۶رابطه برای همه بیماران اســتاندارد درمانی است
ولی برای بیماران با مشــکالت بینایی فایده مضاعف
دارد .بیماران نابینا به رابردم سازش مییابند .ضمن
اینکه با تحریک کمتر مخاط بیمار ،استرس کمتری به
بیمار وارد میشود.
 -۷حتما یک قرار ارتباطی با بیمار داشته باشید .بیمار
در صورت هر گونــه درد یا ناراحتی بتواند با عالمت
دســت و غیره… شما را مطلع کند .این عالمت قرار
دادی عالوه بر اینکه میتواند جای ارتباط چشــمی
بیمار و دندانپزشک را پر کند ،اعتماد بیمار را افزایش
داده و استرسش را هم کاهش میدهد.

چرا نگرانی،
ما را بیمار میکند؟
بــا گســترش شــیوع کروناویروس
و اخبــاری کــه در رســانهها درباره
«همهگیــری جهانی» آن منتشــر
میشــود ،تردیــدی نمیماند که در
دنیایی پر از استرس زندگی میکنیم.
این روزها دست دادن یک کار نادرست
شــمرده میشــود ،مهمانــی رفتن
خطرناک شــده و حتی سرفه کردن
در میان یک جمع سبب برآشتفگی
و ناراحتی اطرافیان میشود.
واقعیــت این اســت که بــه خاطر
نگرانی از بیمار شدن ،دچار استرس
شدهایم .با وجود اینکه بسیاری از ما از
توصیههای کارشناسان (مثل شستن
دســتها و دور ماندن از سایر افراد)
پیروی میکنیم ،بــاز هم در زندگی
روزمرهمان دچار اســترس هستیم.
اما نکته ظریف قضیه اینجاســت که
نگرانی درباره احتمال مبتال شدن به
کروناویروس میتواند خودش به بیمار
شدن ما بیانجامد.
قرارگیری طوالنیمــدت در معرض
عوامل استرسزا میتواند به تضعیف
بدن انجامیــده و همین امر میتواند
زمینه بروز برخی بیماریها را فراهم
سازد.
اســتیو جورنز (اســتاد روانشناسی
دانشــگاه تورنتو) میگوید« :سیستم
عصبی ما به شکلی تکامل یافته که
بتواند تهدیدات کوتاهمدت را به خوبی
مدیریت کند .اما وقتی با اســترس
مزمن و بلندمدت روبرو میشــویم،
برای نمونه رئیسمــان در محل کار

قصد اخراجمان را دارد و یا ویروســی
در جامعه وجود دارد که هر روز قربانی
میگیرد ،بدنمان دیگر نمیتواند این
استرس را به خوبی مدیریت کند».
بدن در مقابله با اســترس ،واکنشی
دارد که در اصطالح «ستیز یا گریز»
نامیده میشود .در برخورد با عوامل
استرسزا با افزایش ضربانقلب و عرق
کردن روبرو میشویم .در کل ،واکنش
«ســتیز یا گریز» ســبب میشــود
بدنمــان بــرای مقابله با اســترس
آماده باشــد .در این حالت احتماال از
حساسیت بیشتری در برابر نور و صدا
برخوردار خواهیم بود .چنین مسالهای
در تصادفات خودرویی ،آتشسوزی و
مواردی این چنینی روی میدهد .اما
قرارگیری طوالنیمدت در معرض این
حالت «ستیز یا گریز» میتواند ما را
در برابر بیماریها آسیبپذیر کند.
به نظر میرسد ترسی که برخی افراد

آلرژی بهاره را با ویروس کرونا
اشتباهنگیرید!

 -۸از تجهیزات کمکی اســتفاده کنید .آپکس یاب
میتواند تعداد رادیو گرافیهای شما را کاهش دهد.
سیســتمهای چرخشی اندو ســرعت درمان شما را
افزایش میدهند .دســتگاه رادیو گرافی پرتابل باعث
میشــود کمتر مجبور به جابجا کردن بیمار شوید.
ساکشن قوی و دستیار متبحر هم در راحتی کار شما
برای این بیماران بسیار موثر است.
 -۹در حین درمان با بیمار صحبت کنید .هر از گاهی
به بیمار استراحت بدهید .از او در مورد احساسی که
حین درمان دارد و مشکالت احتمالیاش سوال کنید.
اجازه دهید در صورت احســاس نیاز بیمار دهانش را
بشــورد (برخی بیماران حتی ذرات خیلی کوچک را
دهانشان نمیتوانند تحمل کنند) نیاز به دستشویی
رفتن یا نیازبه پاســخ به تلفن میتواند بیمار شما را
بیقرار کند .در نظر بگیرید کاربردی که تلفن همراه
برای یک بیمار نابینا میتواند داشته باشد با نیازهای
یک فرد عادی متفاوت است .لذا از بیمار نخواهید که
موبایلش را روی یونیت خاموش کند.
 -۱۰توصیههــای بهداشــتی الزم را برای بیماران با
ناتوانی بینایی ارائه کنید .در صورت وجود همراه ،به
بیمار و همراه او هر دو توضیحات شــفاهی و عملی
را ارائه دهید و همــراه یا قیم بیمار را درگیر وظایف
بهداشتی نمایید .بیشــتر بیماران با ناتوانی بینایی،
اطالع صحیــح عملی از روشهای بهداشــت دهان
ندارند و آموزش عملی اســتفاده از مســواک ،خمیر
دندان و توصیه به استفاده از دهانشویه میتواند کمک
بسیار موثری باشد.

از آنجا که برخی عالئم آلرژی بهاره مشابه عالئم کووید ۱۹است ،همزمان با
نزدیک شدن فصل بهار نگرانی از ابتال به این عفونت در مبتالیان به آلرژی
بیشتر میشود.
به گزارش تودی ،عالئم آلرژی بهاره شامل احتقان بینی ،سرفه خشک و...
شــبیه عالئم خفیف کووید ۱۹است .بنابراین شاید تفکیک عالئم این دو
عارضه از هم مشکل باشد.
دکتر کلیفورد باست ،متخصص آسم و آلرژی از دانشکده پزشکی دانشگاه
نیویورک ،میگوید« :اگر به کووید ۱۹مبتال شــده باشید ،از دست دادن
ناگهانی اشــتها ،ســردرد ،تب ،گلودرد ،مخاط رنگی و درد بدن را تجربه
خواهید کرد .به یاد داشته باشید که این عالئم با مصرف آنتیهیستامینها
(داروهای آلرژی) تسکین نمییابند».
به گفته دکتر باســت ،خارش بدن ،نشــانه بارز آلرژی است و بعید است
که در صورت ابتال به آلرژی بهاره دچار گلو درد شوید ،چون این عالمت
مخصوص سرماخوردگی و سایر عفونتهای تنفسی است.
در این میان ،دکتر راشل میلر ،رئیس بخش ایمونولوژی بالینی در دانشکده
پزشــکی ایکان نیویورک ،میگوید« :هنوز ثابت نشــده که آلرژی بهاره
میتواند سیستم ایمنی را ضعیف و فرد را مستعد ابتال به عفونت کووید۱۹
کند .این نقص سیستم ایمنی است که افراد را مستعد ابتال به عفونتهای
ویروسی میکند .نقص سیستم ایمنی بسیار متفاوت از آلرژی است که در
آن ،سیستم ایمنی بدن به آلرژنها واکنش بیش از حد نشان میدهد».

ایــن روزها از کوویــد ۱۹-دارند نیز
همین اســترس مزمن را برایشان به
همراه آورد.
ســالها پیش هنس ســیلی (یک
پزشک متخصص غدد مجارستانیتبار
کانادایی) بــرای اولین بــار ،مفهوم
اســترس زیستی را تشــریح کرد .او
بر این بــاور بود که تالش ذهن برای
متوقف کردن این عوامل اســترسزا،
انرژی زیادی میبرد و سیستم ایمنی
نیز در این میان نقش داد .وقتی ذهن
در مدتــی طوالنی درگیر این عوامل
استرسزا باشد ،انرژی ذهنی زیادی
تلف شده و سیستم ایمنی نیز تضعیف
میشود.
او همچنین این ایــده را مطرح کرد
که ناتوانی در کنــار آمدن با عوامل
استرسزا میتواند به برخی مشکالت
نظیر فشار خون باال یا حمالت قلبی
بیانجامد.
به همین دلیل ،اگر نگرانیهای مربوط
به کووید ۱۹-به سراغتان آمد ،بهتر
است به برخی جنبههای دیگر قضیه
هم دقت کنید.
اول اینکــه ابعاد خطــر پیش رو ،آن
قدرها هم که فکــر میکنید بزرگ
نیست .برای مثال ،آنفوالنزای معمولی
امسال احتماال جان افراد بیشتری را
نسبت به کووید ۱۹-بگیرد .نکته مهم
در اینجا توجه بــه کلمه «احتماال»
اســت .خالصه اینکه میــزان واقعی
خطــر ،گاهی از آنچــه در ذهنمان
میگذرد کمتر است.
امــا برای اینکه بتوانیــم بر اضطراب
ناشــی از این نگرانیها غلبه کنیم،
شاید بد نباشــد از تمرینات اصولی
خودآرامســازی اســتفاده کنیــم.
ویدئوهای مختلف در یوتیوب وجود
دارد که شیوه انجام این کار را آموزش
میدهد.
شــاید بهتریــن راه بــرای مقابله با
اضطــراب ،بهرهمنــدی از تعامالت
اجتماعی باشد .با این وجود ،وضعیت
کنونی به شــکلی اســت کــه باید
ارتباطات اجتماعی را هر چه بیشتر
محدود کنیم.
با وجود اینکه برنامههای سرگرمکننده
زیادی در اینترنت برای سپری کردن
ایــن روزها وجود دارد ،اما شــاید بد
نباشــد از این فرصت استفاده کرده
و چیزی بیاموزیــم .دورههای آنالین
زیادی وجــود دارد کــه میتوان به
صورت رایگان در آنها شــرکت کرد.
حضور در این دورهها میتواند نوعی
رضایت روانی را برایمان به همراه آورد
که همین میتوانــد روحیهمان را در
این روزها باالتر ببرد.
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چند نکته ساده برای

کاهش وزن

نکات بسیاری درباره چگونگی کاهش
وزن وجود دارد ،اما بسیار سخت است
کــه بفهمیم کدام را باید باور کنیم و
کدام یک واقعا کار می کند .ما لیستی
از نکات ساده برای شما فراهم آوردیم
تا در ســال جدید به کاهش وزنتان
کمک کند.
به خودتان گرسنگی ندهید ،بیشتر
بخورید

ته چین گوشت و بادمجان

بر خالف باور عموم ،اینکه چقدر می
خورید مهم نیســت ،اینکه چه نوع
غذایی می خورید ،مهم است .اگر یک
برنامه غذایی متعادل را با یک برنامه
ورزشــی مرتب ترکیــب کنید ،بدن
بیشتر مستعد کاهش وزن می شود
تا اینکه بخواهید به خود گرســنگی
بدهید .به خاطر داشته باشید کیفیت
از کمیت مهم تر است.
وعده ها را تقسیم کنید

وعــده کوچک یعنی کار سیســتم
گوارشی برای پردازش غذا راحت تر
می شود ،از این رو پروسه هضم غذا و
سوخت و ساز بدن سریع تر میشود.
به غذای خود ادویه اضافه کنید
مواد الزم:
برنج  ۳پیمانه
بادمجان  ۱کیلوگرم
گوشت چرخ کرده  ۲۵۰گرم
پیاز (خاللی خرد شود)  ۱عدد
تخم مرغ (زرده)  ۳عدد
ت  ۴قاشق سوپ خوری
ماس 
زعفران ساییده شده  ۱قاشق چای خوری
نمک و فلفل به مقدار الزم
زردچوبه  ۱قاشق چای خوری
روغن مایع به مقدار الزم
کره  ۵۰گرم
طرز تهیه:
ابتدا بادمجانها را بشــویید و پوســت بکنید .سپس به صورت حلقهای
ببرید و کمی نمک روی آن بپاشــید .در تابهای مقداری روغن مخصوص
سرخکردن بریزید و بادمجانها را در آن سرخ کنید .پس از سرخشدن هر
دو طرف بادمجانها ،آنها را به ظرف دیگری منتقل کنید.
پیاز خردشــده را نیز داخل تابه دیگری سرخ کنید تا طالیی رنگ شود.
بعــد زردچوبه را به آن اضافه کنید و همراه پیاز کمی تفت دهید .پس از
آن ،گوشــت چرخکرده را همراه کمی نمک و فلفل به پیازداغ بیفزایید.
این مخلوط را روی شعله متوسط اجاقگاز قرار دهید و آنقدر هم بزنید
تا گوشت ،تفت داده شده و همزمان بپزد .برای آنکه گوشت زودتر بپزد،
در ظرف را بگذارید.
قابلمه متوسطی را تا نیمه از آب پر کنید و پس از اضافهکردن کمی نمک
به آن ،روی حرارت اجاقگاز بگذارید تا به جوش آید .سپس برنجی را که
 ۲-۳ســاعت پیش خیس کرده بودید ،داخل آب درحال جوش بریزید و
چند دقیقه حرارت زیاد بدهید تا همراه با آب بجوشد.
پس از گذشــت مدت زمان الزم ،آن را آبکش کنید .برنج آبکششده را
کنار بگذارید .حاال زردههای تخممرغ ،زعفران و ماست را در کاسه بزرگی
ش شده را به این مواد اضافه کرده
بریزید و خوب هم بزنید؛ سپس برنج آبک 
و خوب با آن مخلوط کنید.
داخل یک تابه گرد نســوز کمی روغن بریزید و نیمــی از برنج را در آن
بریزید .حاال بادمجانهای حلقهشده را روی برنج بچینید و آنها را با الیهای
از گوشت چر خ کرده سر خ شده بپوشانید.
در پایان باقیمانده برنج را روی گوشت بریزید و با قاشق سطح آن را صاف
کنید .پیش از دمکردن برنج ،با انتهای دسته قاشق چند سوراخ داخل آن
ایجاد کنید و سپس کره آب شده را روی سطح برنج بریزید ،در ظرف را
گذاشته و روی شعله متوسط اجاق گاز قرار دهید.
پس از گذشت حدود  ۱۵دقیقه دمکنی را روی تابه قرار دهید و بگذارید
تا تهچین بهطور کامل دم بکشد.
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اضافــه کردن ادویــه و تندی به غذا
مقداری روی ســرعت سوخت و ساز
بدن تاثیر دارد ،بعالوه با اضافه کردن
ادویــه جات می توانید نقش نمک را
کمرنگ تر کنید.
گاهی سیب زمینی شیرین استفاده
کنید

ســیب زمینی شــیرین ،ویتامین و
مواد مغذی بیشتری از سیب زمینی
معمولی دارد .پــس گاهی می تواند
جایگزین مناسبی باشد.
پروتئین را جایگزین قند کنید

کم کردن قند همیشــه به کاهش
بهتر وزن کمک می کند ،اضافه کردن
پروتئیــن کمک می کنــد در طول
ورزش انرژی داشــته باشید تا چربی
بیشتری بسوزانید و وزن بیشتری کم
کنید.
قبل از هر وعده ،یــک لیوان آب
بنوشید

تحقیقات مختلفی نشان داده اند که
نوشیدن آب قبل از یک وعده کمک
می کند در آن وعــده میزان کالری
کمتــری دریافت کنید که در نهایت
به کاهش وزن می انجامد .این اتفاق
به این دلیل است که آب احساس پر
شــدن به وجود می آورد ،پس دیگر
نیاز به مقدار بیشــتری غذا نیســت
تا احساس ســیری کنید .همچنین
انتخاب آب به عنوان نوشیدنی هیچ
ضرری نــدارد و از نوشــیدنی های
قندی که جز کالری هیچ چیز دیگری
ندارند ،بسیار بهتر است.
کالری های خود را ننوشــید ،آنها
سیرتان نمی کنند

اگر رژیم می گیرید مطمئن شــوید
دیگر از نوشیدنی های پرکالری مانند

نوشابه استفاده نمی کنید چون این
نوع نوشــیدنی ها هیــچ ویژگی جز
کالری باال ندارند و اصال به تغذیه بدن
کمک نمی کنند .کالری با ارزش خود
را برای غذاهای ســالم و حاوی مواد
مغذی نگه دارید.
روزانه  ۳۰تــا  ۵۰گرم فیبر مصرف
کنید

فیبر یکی از مهم تریــن مواد برای
کاهش وزن است ،فیبر متابولیسم را
باال نگه می دارد و کمک می کند بدن
بهتر مواد مغذی را جذب کند.
مقدار غذاهای بسته بندی شدهای
که در فروشگاه می خرید را کم کنید

غذاهای بســته بندی شده که اغلب
همان غذاهای فرآوری شده هستند،
مواد مغذی بسیار کم و یا هیچ گونه
مواد مغــذی ندارند .بدتر از این ،مواد
نگهدارنده موجــود در این غذاها ،به
سالمتتان آســیب میرساند .سعی
کنید بیشتر به ســمت قفسه هایی
بروید که غذاهــای تازه را عرضه می
کنند و از قفسه غذاهای بسته بندی
شده دوری کنید.
یک روز در هفته گوشــت را قطع
کنید

برای دریافــت پروتئین روزانه تعداد
زیــادی انتخاب گیاهی نیــز دارید،
مــی توانید یک روز در هفته را بدون
مصرف گوشت سپری کنید .با این کار
چربی کمتری نیز مصرف می کنید
که به برنامه غذایی تان نیز کمک می
کند.
آرام غذا بخورید و هر لقمه را خوب
بجوید

خوب جویدن غذا بسیار مهم است،
چون به سیستم گوارش بدن کمک
می کند راحت تر غذا را پردازش کند.
کار کمتر برای سیستم گوارشی یعنی
مقدار بیشتری از مواد مغذی جذب
بدن می شود.
وقتی سیر شــدید ،از غذا خوردن
دست بکشید نه زمانی که بشقابتان
خالی شد

وقتی احســاس سیری می کنید اما
هنوز مقداری غذا در ظرفتان هست،
نباید خود را موظف بدانید که حتما
غذا را تمام کنید! دیگر آن کودک کم
سن و سال نیستید .اگر حس کردید
نیازتــان را از غذا گرفتید ،باقی آن را
برای وعده بعدی کنار بگذارید.
وعده های بیــن  ۳۰۰تا  ۴۰۰کالری
بخورید

خالی هیــچ چیز ندارند و فقط باعث
تقویت کافیئن میشوند .این نوشیدنی
ها عالوه بر بی خاصیت بودن ،خاصیت
غذایی که در کنارش می خورید را نیز
از بیــن می برد .همچنیــن در بلند
مدت به ساختار استخوانی نیز آسیب
میرسانند.

کنــد که واقعا در حــال خوردن چه
چیزی هســتید و خودتان روی مواد
مغــذی و مقدار کالــری غذا کنترل
دارید .همچنین غذای خانگی از غذای
رستوران ها بسیار ارزان تر است ،پس
این کار برای شما دو سر برد است.

از برنامه روزانه خود به آرامی کالری
کم کنید

قبل از اینکه بیرون بروید ،یک میان
وعده کوچک میل کنید

تغییر مناسب زمانی اتفاق می افتد
که به آرامی از برنامه خود کالری کم
کنید .با این کار بدن ناگهان شــوکه
نمی شــود و به حالــت دفاعی نمی
رود .بهترین کار این است که از یک
متخصص ،رژیمی متعــادل دریافت
کنید و تحت کنترل او باشید.

مطمئنا مدتی بعــد از بیرون رفتن
احساس گرسنگی خواهید کرد ،پس
برای اینکه به دام فست فودها نیفتید
بهتر است از قبل خود را آماده کنید.
می توانید قبــل از بیرون رفتن ،یک
عدد سیب میل کنید.

قبل از ساعت  ۸شام میل کنید

دو تا ســه ساعت قبل از خواب ،باید
غذای خود را خورده باشید .وقتی می
خوابید ،کل بدنتان آرام می شود که
این شامل سیســتم گوارش نیز می
شود .برای اینکه بتوانید نهایت بهره را
از غذای خود ببرید ،به نهایت قدرت
سیستم گوارش نیاز دارید!
گاهی می توانید کاهو را جایگزین نان
کنید

کاهو از سبزیجاتی است که در برنامه
غذایی آزاد به حســاب می آید.گاهی
می توانید ســاندویچ خود را به جای
نان در یک برگ کاهو بپیچید و میل
کنید .با این کار مقدار زیادی کالری را
از آن ساندویچ حذف می کنید.
وعده ها را قبل از شروع هفته آماده
کنید

وعده های کوچک امــا مکرر ،بهتر
از ســه وعده ی پرکالری می تواند به
کاهش وزنتان کمک کند .همچنین
همانطور کــه گفته شــد ،وعده ی
کوچک تر باعث می شــود بدن مواد
مغذی بیشتری جذب کند.

اگر برای وعده هایی که در طول هفته
قرار است استفاده کنید ،از قبل آماده
باشید دیگر نگران اینکه غذایی ناسالم
و خارج از برنامــه بخورید نخواهید
بود و احتمال اشــتباه پایین می آید.
همچنین می توانید بــا خود غذا به
محل کار ببرید و از خوردن فســت
فودها در محل کار راحت شوید.

از نوشــیدن نوشــابه های قندی
بپرهیزید

در خانه غذا بخورید

مصرف این نوشــیدنی ها جز کالری

خوردن غذا در خانه مطمئنتان می

به آب خود میوه اضافه کنید

میــوه های خاصــی مانند لیمو می
توانند ســرعت متابولیسم را افزایش
دهنــد و مواد مغذی نیــز به بدنتان
برسانند .همچنین مزه آبی که استفاده
می کنید نیز تغییر می کند و دلچسب
تر می شود .
تخم مرغ را برای برنامه غذایی خود
ضروری کنید

تخم مرغ ها جزو سوپر غذاها شناخته
می شوند ،چون حاوی مقدار زیادی
پروتئین هســتند .همچنین کالری
آنچنان باالیی نیز ندارند و می توانند
برای مدتی طوالنی سیر نگهتان دارند.
می توانید از تخم مــرغ ها در وعده
هایی بیش از صبحانه استفاده کنید.
تشنگی را با گرسنگی اشتباه نگیرید

اگر ناگهان احساس گرسنگی کردید،
ابتدا نوشیدن یک لیوان آب را امتحان
کنید چون ممکن است تشنگی را با
گرسنگی اشتباه گرفته باشید.
متوجه غذا خوردن احساسی بشوید
و جلوی چنین احساســاتی را به
شیوهای دیگر بگیرید

گاهی برای فرونشــاندن احساسات
به خوردن رو می آوریم .سعی کنید
راه دیگری را برای این کار پیدا کنید،
مثال می توانید بروید و قدم بزنید یا
بدوید .با این کار حتی کالری هم می
سوزانید!
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ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ در ﻫﻤﻴﻦ روز

ﻗﺎب اﻣﺮوز

ﺗﻤﺎﻣﻲﻣﻄﺎﻟﺐازروزﻧﺎﻣﻪاﻃﻼﻋﺎتروزﻳﻜﺸﻨﺒﻪ26اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه1358
)ﺑﺮاﺑﺮﺑﺎ 28رﺑﻴﻊاﻟﺜﺎﻧﻲ 16،1400ﻣﺎرس(1980ﻧﻘﻞﺷﺪهاﺳﺖ

دادﺳﺘﺎنﻛﻞاﻧﻘﻼباﺳﺘﻌﻔﺎﻛﺮد

دادﺳﺘﺎن ﻛﻞ اﻧﻘﻼب ﻃﻲ اﻃﻼﻋﻴﻪاي اﻋﻼم ﻛﺮد
ﻛﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي اﺳﺘﻌﻔﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ
ﺗﻘﺪﻳﻢ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
وي در اﻳﻦ اﻃﻼﻋﻴﻪ از ﻣﺮدم درﺧﻮاﺳـــﺖ ﻛﺮد
ﻛﻪ ﺗﺎ اﺑﻼغ اواﻣﺮ اﻣـــﺎم در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ،از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ او
ﻛﻨﻨﺪ.کامل
ﺧﻮدداري ایمان
فروردین :شما فعالیتها یی را به تازگی آغاز کرده اید که به آنها

ﻳﺎﻓﺘﻦﻫﻮاﭘﻴﻤﺎيﻓﺎﻧﺘﻮمﮔﻤﺸﺪهاﻳﺮانﺑﻪ
ﺑﺮاي
ﺟﺴﺘﺠﻮ
یدهد تا
یاری م
دارید ،باور اعمالتان شما را در مسیری که وارد شده اید بسیار
ﺟﺎﺋﻲﻧﺮﺳﻴﺪهاﺳﺖ
بتوانید با مشــکالتی که بر سر راهتان قرار میگیرد راحت تر مقابله کنید .اصال

ﺗﺠﺴـــﺲ زﻣﻴﻨﻲ و ﻫﻮاﺋﻲ ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ
نگران نباشید زیرا مســیری که در آن وارد شده اید شما را بهﻋﻤﻠﻴﺎت
موفقیت خواهد
ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ ﻓﺎﻧﺘﻮم ﻧﻴﺮوي ﻫﻮاﺋﻲ اﻳﺮان ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد در
رساند.
ﻛﻮهﻫﺎي ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن »ﻧﻘﺪه« ﺳﻘﻮط ﻛﺮده،
ﺟﺎﺋﻲآنها را
کنید ،فقط
اردیبهشت :شما نباید سعی کنید احساسات خود را کنترل
ﻧﺮﺳﻴﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﻪ
درست نیست
همانگونه که هستند ابراز کنید .از طرف دیگر فراموش نکنید که
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ در ﭘﻲ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
دﻳﺮوز
وجود
انســان
هر چیزی که در ذهنتان دارید را بیان کنید .بعضی از حسها در
ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻮدن ﻫﻮا و ﻫﻮاي
ﻫﻮاﺋﻲ
ﺗﺠﺴﺴﺎت
نتایج
به
اینکه
از
دارند که نباید در موردشــان با کســی صحبت کرد .اگر
قبلﻣﻨﻄﻘﻪاﺣﺘﻤﺎﻟﻲﺳﻘﻮطﻫﻮاﭘﻴﻤﺎيﻓﺎﻧﺘﻮمﮔﺮوهﻫﺎي
اﺑﺮي
کارهایتان فکر کنید ،مطمئناً به دردسر خواهید افتاد .ﺗﺠﺴﺲ و ﻧﺠﺎت از راه زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﻮهﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻋﺰام
ﺷﺪهاﻧﺪ.

خرداد  :مهم نیســت که یک چیزی یا کسی االن چقدر خوب نشان میدهد،
چند دلیل عملی وجود دارند برای اینکه شما نتوانید به آنچه میخواهید برسید.
ﻓﺮوﻫﺮ وزﻳﺮ ﻣﺸـــﺎور و ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ
دارﻳﻮش
خوشبختانه ،اراده شما در صبر کردن برای رسیدن به خواستهتان به شما کمک
ﻛﻪ از اوﻟﻴﻦ روزﻫﺎي دوﻟﺖ اﻧﻘﻼب
ﻛﺮدﺳـــﺘﺎن
وﻳﮋهاگر قدم به قدم پیش
زیادی میکند.عجله ممکن است همه چیز را خراب کند اما
از اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺌﺖ دوﻟﺖ ﺑﻮده اﺳـــﺖ ﭘﺲ از  13ﻣﺎه
بروید مطمئناً به هدف خود میرسید.
ﻓﺮوﻫﺮﺑﻪﻋﻨﻮاناﻋﺘﺮاضﺑﻪاﻧﺘﺨﺎﺑﺎتاﺳﺘﻌﻔﺎﻛﺮد

ﺳﺮاﻧﺠﺎم روز ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎي ﺧﻮد را ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻣﺎم ﻛﺮد و
اما رﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮري ﻓﺮﺳﺘﺎد.
ﺑﺮاي
تانآن را
روﻧﻮﺷﺖ
نیستید
تیر :شما دیگر مانند سابق مشتاق پیشرفت در مراحل زندگی
های ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ ﻫﻴﺌﺖ وﻳﮋه اﻣﺮوز در
ﺳـــﺨﻨﮕﻮي
اطرافیان تان شــما را یاری میدهند تا از این فکر خارج شوید و به فعالیت
ناگوار است که
سابق تان برگردید .سکون و بی حرکتی شما به دلیل یک واقعه
روزﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺿﻤﻦ ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻳﻦ ﺧﺒﺮ
ﮔﻔﺘﮕﻮﺋﻲ ﺑﺎ
ﻛﻪتوجهی
ﻛﺮدتان
اﺿﺎﻓﻪزندگی
در زندگی تان رخ داده اســت اما بهتر است به مسائل فرعی
اﺳﺘﻌﻔﺎي دارﻳﻮش ﻓﺮوﻫﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
نداشته باشید تا بتوانید به درجات باال صعود کنید .دﻫﻬﺎ ﻣﻮرد ﺗﺨﻠﻒ آﺷـــﻜﺎر در رأس اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اوﻟﻴﻦ
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي ﻣﻠﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﺳﺖ.

ﺳﻨﺖ زﻳﺒﺎي ﺧﺎﻧﻪﺗﻜﺎﻧﻲ و روﻧﻖ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﺎﻟﻴﺸﻮﻳﻲ  /ﻋﻜﺲ از :ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎﻳﻲ ـ اﻃﻼﻋﺎت

ﺳﺮاﻳﻪ

ناراحتی شــما
ﺻﻨﺪوق رأي را ﺑﻪ آﺗﺶ ﻛﺸﻴﺪﻧﺪ
مرداد  :کمتر فعالیت کردن و بیان کردن احساســاتتان باعث 46

حلـنشده رها
میشــود ،برای آنکه معموالً برایتان راحت است که مشکالت را
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻃﻼﻋﺎت :در ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮﮔﺰاري
ﺷﻴﺮاز
کرده و در موردشان صحبت نکنید .با وجود این شما اکنون میتوانید به پیشرفت
ﺷـــﻮراي ﻣﻠﻲ ،ﺣﺪود  500ﺗﻦ از
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ
احساسی مهمی دست یابید ،اما نمیتوانید با موانعی که وجود دارند مقابله کنید.
ﺟﻮاﻧﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻗﻠﻴﺪ ﻓﺎرس ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻜﻲ از ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎ
روی پروژههای جدیدتان کار نکنید .
ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻛﺮدﻧﺪ و  7ﺻﻨـــﺪوق اﺧﺬ رأي را ﺑﻪ آﺗﺶ
روزﺪباﻧﺪ.
شهریور  :شادی و نشاط شما دائــم بیشتر می شود.هرﻛﺸﻴ
مهارت بیشتری
ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ در ﻫﻤﻴﻦ روز
ژاﻧﺪارﻣﺮي
ﻣﺄﻣﻮران
ﺑﺮ
راه
ﮔﺮوﻫﻲ
ﻧﻴﺰ
ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد
در
تعادل خود را حفظ می کنید .اما این روزها عالقه ای به انتخاب میانبرها ندارید ﺗﻤﺎﻣﻲﻣﻄﺎﻟﺐازروزﻧﺎﻣﻪاﻃﻼﻋﺎتروزﻳﻜﺸﻨﺒﻪ26اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه1358
(1980ﻧﻘﻞﺷﺪهاﺳﺖ
ﺑﻪ16ﻣﺎرس
،1400
28رﺑﻴﻊ
)ﺑﺮاﺑﺮﺑﺎ
ﻛﺸﻴﺪﻧﺪ.
آﺗﺶ
اﻟﺜﺎﻧﻲرا
رأي
اﺧﺬ
ﻫﺎي
ﺻﻨﺪوق
ﺣﺎﻣﻞ
کارتان
حتی اگر
ﻛﻪکنید
.شما می خواهید از تجربیاتی که بدست آورده اید استفاده
اﺳﺘﻌﻔﺎﻛﺮد
ﻛﻞاﻧﻘﻼب
دادﺳﺘﺎن
ژاﻧﺪارﻣﺮي
ﻣﺄﻣﻮران
ﺑﺮ
راه
ﮔﺮوﻫﻲ
ﻧﻴﺰ
ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد
در
را ســخت تر کند  .االن راهی برای برگشت وجود ندارد.پس مطمئن باشید که
دادﺳﺘﺎن ﻛﻞ اﻧﻘﻼب ﻃﻲ اﻃﻼﻋﻴﻪاي اﻋﻼم ﻛﺮد
ﺧﻤﻴﻨﻲو
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﺑﻮدﻧﺪ،
اﺳﺘﻌﻔﺎيرأي
اﺧـــﺬ
چیزی را از دست نمی دهید .
ﺣﻀﻮر اﻣﺎم
ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻫﺎيﺗﻘﺎﺿﺎي
ﻛﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﺻﻨﺪوق ﻛﻪ
ﺗﻘﺪﻳﻢ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
درﺧﻮاﺳـــﺖﻧﻴﺰﻛﺮدﺑﻪ
ﻣﺮدمدﻳﮕﺮي
ﮔﺮوه
ﻛﺸـــﻴﺪﻧﺪ.
آﺗﺶ
ﺑﻪ
را
ﻫﺎ
ﺻﻨﺪوق
وي در اﻳﻦ اﻃﻼﻋﻴﻪ از
وانمود کنید که
مهر  :شما باید چشمانتان بر روی بعضی از مسائل ببندید و
سودوکواو
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ
اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ،از
اﻣـــﺎمودر
ﺣﻤﻠﻪاواﻣﺮ
ﻓﻴﺮوزآﺑﺎدﻛﻪ ﺗﺎ اﺑﻼغ
دﻳﮕﺮ
ﺻﻨﺪوق
30
ﻛﺮدﻧﺪ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاري
جدول
آنها را نمیبینید زیرا در غیر این صورت تنها شما آسیب میبینید .شما دارای ﺧﻮدداريﻛﻨﻨﺪ.
ﺷﻮدﺑﻪدر
ﻣﻲ
ﮔﻔﺘﻪ
زدﻧﺪ.
آﺗﺶ
ﻣﺤﻞ
اﻳﻦ
در
را
رأي
اﺧﺬ
ﺟﺴﺘﺠﻮﺑﺮايﻳﺎﻓﺘﻦﻫﻮاﭘﻴﻤﺎيﻓﺎﻧﺘﻮمﮔﻤﺸﺪهاﻳﺮان
آسان
ه
مسئل
ای
هر
استقامت.
ﻧﺮﺳﻴﺪهﺑﻪاﺳﺖآﺗﺶ ﻛﺸﻴﺪه
ﺟﺎﺋﻲرأي
انرژیهای مثبت زیادی هستید انرژیهایی مانند صبر،اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻤﻌﺎ  46ﺻﻨﺪوق اﺧﺬ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺠﺴـــﺲ زﻣﻴﻨﻲ و ﻫﻮاﺋﻲ ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ
افکار خود را به
ﺷﺪهپس
به آسانی نمیتواند به اصطالح خون شما را به جوش بیاورد
اﺳﺖ.
ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ ﻓﺎﻧﺘﻮم ﻧﻴﺮوي ﻫﻮاﺋﻲ اﻳﺮان ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد در

ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻫﻨﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.

ﻋﺸﺮت ﺑﺎدا ﺻﺒﺢ ﺗﻮ و ﺷﺎم ﺗﻮ را
داﻧﺘﻪ
آﻏﺎز ﺗﻮ را ﺧﻮﺷﻰ و اﻧﺠﺎم ﺗﻮ را
ﻧﮕﺬارﻳﻢ ﺗﻘﻮﻳﻢ و ﺳـــﺎﻋﺖ  ،اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ را از
ﺷﺐﻫﺎى ﺗﻮ را ﺑﺎد ﻧﺸﺎط ﺷﺐ ﻋﻴﺪ
ﺷﻤﺎره
وﭼﻬﺎرم ـ
ﻛﻪﻧﻮد
ﺑﺒﺮدﺳﺎل
 1398ـ
دوﺷﻨﺒﻪ  26اﺳﻔﻨﺪ
 ،27524ﻳﻚ ﻣﻌﺠﺰه
زﻧﺪﮔﻰ
ﻟﺤﻈﻪ
ﻟﺤﻈﻪ
ﻳﺎدﻣﺎن
ﺗﺎرﻳﺦ  ،ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ.
ﭘﺲ آن
ﻧﻮروز ز ﻫﻢ ﻧﮕﺴﻠﺪ اﻳﺎم ﺗﻮ را اﺳﺖ و در
اﻣﺮوز در
ﻗﺎب اﻣﺮوز
وﺣﺸﻰﺑﺎﻓﻘﻰ
ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ– ﺟﻰ – وﻟﺰ
ﺑﻮيﺿﺪﻳﺖﺑﺎاﻳﺮان،ﺑﻪرﻏﻢوﺟﻮد اج

5217

ﻋﻴﺪﻧﻮروز ﺟﻨﺒﻪﻃﺎﻏﻮﺗﻲﻧﺪارد
ﺷﺪﻧﺪ
ﺳﻘﻮطدرﻫﻮاﭘﻴﻤﺎي»ﻫﻤﺎ«دﺳﺘﮕﻴﺮ
ﻣﺘﻬﻤﺎن خوب
خواهند داد .شما خسته شدهاید اما حواستان باشد زیرا موقعیتهای

ﺟـﺪﻭﻝ ﺷـﺮﺡ ﺩﺭ ﻣـﺘـﻦ

ﺑﺮاي ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻧﺎاﻣﻨﻲ در ﺗﻬﺮان ﻛﻪ در ﺳﻪ ﻣﺎه آﺧﺮ
ﺳﺎل  1291ﻫﺠﺮي ﺧﻮرﺷﻴﺪي ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﺧﻮرد و از
واﺣﺪ ﻛﻤﻜﻲ  380ﻧﻔﺮي ﻧﻴﺮوى ژاﻧﺪارم ﻫﻢ ﻛﺎري ﺑﺮ ﻧﻴﺎﻣﺪه
ﺑﻮد ،دوﻟﺖ وﻗﺖ ﺑﺎ ﻫﺪف رﻓﻊ ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﺳﺎﻛﻨﺎن ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ و
ﺑﺮﮔﺰاري آﻳﻴﻦ ﻫﺎي ﻧﻮروزي ﺑﺪون دﻟﻮاﭘﺴﻲ 27 ،اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه
اﻋﻼم ﻛﺮد ﻛﻪ از  29اﺳﻔﻨﺪ ﻧﻈﻤﻴﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺳﺒﻚ اروﭘﺎ ﺑﺎ
ﻫﺸﺖ ﻛﻼﻧﺘﺮي آﻏﺎز ﺑﻪ ﻛﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد .

ظ

روس ﻫﺎ اﺻﻔﻬﺎن را اﺷﻐﺎل ﻛﺮدﻧﺪ

ﻧﻴﺮوﻫﺎي روﺳـــﻴﻪ ﺗﺰارى ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺑﻴﺮون راﻧﺪن
آﻟﻤﺎﻧﻲ ﻫﺎ و ﻋﺜﻤﺎﻧﻲ ﻫﺎ ،ﺑﺎ ﻧﻘﺾ اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺑﻲ ﻃﺮﻓﻲ اﻳﺮان در
ت
ﻗﺒﺎل دوﻟﺖ ﻫﺎي ﻣﺤﺎرب در ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ اول ،وارد اﻳﺮان
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ  27اﺳﻔﻨﺪ  1294ﺷﻬﺮ ﻣﺮﻛﺰي اﻳﺮان ـ اﺻﻔﻬﺎن
را ﻣﺘﺼﺮف و ﺑﻪ اﺷﻐﺎل ﺧﻮد در آوردﻧﺪ.
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺮاي ﻣﺪﺗﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻔﻮذ
روﺳﻴﻪﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ.

ﻧﻤﻲﻛﺮدﺗﻮاﻧﺪ
اﻋﺘﺮاضﺑﻪﺷﺎدي
اﺳﺘﺮاﺣﺖ و
ﺗﺠﺪﻳﺪ
این و ﻧﻴﺰ
ﻧﻮروز
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎتاﺳﺘﻌﻔﺎ
اصال ﻗﻮاﻓﺮوﻫﺮﺑﻪﻋﻨﻮان
اســت که
اکنون هر حرکتی که بکنید خوب اســت؛در واقع بهتر از
ﻫﻴﺌﺖ
ﻋﻀﻮ
و
ﻣﺸـــﺎور
وزﻳﺮ
ﻓﺮوﻫﺮ
دارﻳﻮش
ﺟﻨﺒﻪ ﻃﺎﻏﻮﺗﻲ ﺑﺎﺷﺪ .وي اﻇﻬﺎر اﻣﻴﺪواري ﻛﺮد ﻫﻤﺰﻣﺎن
حرکت نکنید.
وﻳﮋه ﻛﺮدﺳـــﺘﺎن ﻛﻪ از اوﻟﻴﻦ روزﻫﺎي دوﻟﺖ اﻧﻘﻼب
ﻣﻌﻨﻮيﻣﺎهو
ﺗﺠﺪﻳﺪﺑﻮدهﻫﻴﺄت
ﻃﺒﻴﻌﺖ،
اﺳـــﺖ ﭘﺲ از 13
ﻫﻴﺌﺖ دوﻟﺖ
ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻗﻮاي ﺧﻔﺘﻪ از اﻋﻀﺎي
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻣﺎم ﻛﺮد و
اﺳﺘﻌﻔﺎي ﺧﻮد را
ﺳﺮاﻧﺠﺎم روز
ﻋﻮاﻃﻒ
ﺷﻜﻮﻓﺎﺋﻲ
ﮔﺬﺷﺘﻪ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ
کهﻫﺎي
ﺣﺮﻛﺖ
کاری خارج از
آذر  :اگر تازگیها به هیجان و احساسات خود اجازه دادهاید
روﻧﻮﺷﺖ آن را ﺑﺮاي رﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮري ﻓﺮﺳﺘﺎد.
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻗﺸﺮﻫﺎي
ﻫﻤﻪ
ﻣﺮدﻣﻲ
ﭘﺎك
اﺣﺴﺎﺳـــﺎت
شخصیت و افکارتان انجام دهد حاال زمان صبر کردن و
عدم
احساس
شما
است.
وﻳﮋه اﻣﺮوز در
ﻫﻴﺌﺖ
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ
ﺳـــﺨﻨﮕﻮي
متوسط
تعادل را دوست ندارید به خاطر اینکه ممکن است شتاب زده فکر کنید و دست ﮔﻔﺘﮕﻮﺋﻲ ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺿﻤﻦ ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻳﻦ ﺧﺒﺮ
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد ﻛﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎي دارﻳﻮش ﻓﺮوﻫﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ

 1359آﻣﺎده
ﻣﻘﺮرات واردات و
ﺳـــﺎلﻛﺸﻴﺪﻧﺪ
ﺻﺎدراترأي را ﺑﻪ آﺗﺶ
 46ﺻﻨﺪوق
ﺑﺮﮔﺰاري
ﺟﺮﻳﺎن
در
اﻃﻼﻋﺎت:
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر
ـ
ﺷﻴﺮاز
ﺷﺪ و اﻣﺮوز ﻳﻚ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل در وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪ
دی  :دیگران تالش میکنند تا با ایجاد فشــار بر شما ذهن تان را سر و سامان اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷـــﻮراي ﻣﻠﻲ ،ﺣﺪود  500ﺗﻦ از
ﻟﺤﺎظ
ﻛﺎﻻﻫﺎ
ﺑﺴﻴﺎري از
ورود
ﺑﻪﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎ
ﻳﻜﻲ از
ﻓﺎرس ﻋﻠﻴﻪ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻗﻠﻴﺪ
ﻛﺮد در ﻣﻘﺮرات ﺗﺎزه،ﺟﻮاﻧﺎن
ببخشند .برنامه و روش شخص دیگری را برای خودتان قبول نکنید به خاطراینکه
آﺗﺶ
ﺑﻪ
را
رأي
اﺧﺬ
ﺻﻨـــﺪوق
7
و
ﻛﺮدﻧﺪ
ﺗﻈﺎﻫﺮات
ﻟﻮﻛﺲ و ﺗﺠﻤﻠﻲ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ﻣﻤﻨﻮع
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺸـــﺎﺑﻪ و ﻳﺎ
باعث میشود که شما تصمیم نادرستی بگیرید .زمان خود را از دست ندهید و ﻛﺸﻴﺪﻧﺪ.
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
درﻓﻴﺮوزآﺑﺎدﻧﻴﺰﮔﺮوﻫﻲراهﺑﺮﻣﺄﻣﻮرانژاﻧﺪارﻣﺮي
درباره انتخابهای ممکن فکرکنید .قبل از اینکه قدم بعدی را بردارید به تمام ﻛﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﺻﻨﺪوقﻫﺎي اﺧﺬ رأي را ﺑﻪ آﺗﺶ ﻛﺸﻴﺪﻧﺪ.
ژاﻧﺪارﻣﺮياز
ﺣﻤﺎﻳﺖ
ﻣﻘﺮراتﻧﻴﺰﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮرﻣﺄﻣﻮران
ﮔﺮوﻫﻲراهﺑﺮ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ درﻓﻴﺮوزآﺑﺎد
جوانب آن فکر کنید.
اﺧـــﺬ رأي ﺑﻮدﻧﺪ،
ﻛﻪﻫﺎي
ﺻﻨﺪوق
ﺗﻮﻟﻴﺪات داﺧﻠﻲ در ﻛﻪ ﺣﺎﻣﻞ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ وﺑﻪ
داﺧﻠﻲ ﻧﻴﺎز
ﺻﻨﺎﻳﻊ
ﻣﻮاردي
ﺻﻨﺪوقﻫﺎ را ﺑﻪ آﺗﺶ ﻛﺸـــﻴﺪﻧﺪ .ﮔﺮوه دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﺑﻪ
ﻣﻮرد
داﺷﺘﻨﺪ
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاريﺳﻮد
ﺟﻬﺖ
ﺑﻴﺸﺘﺮ از
ﺣﻤﺎﻳﺖ
ﺻﻨﺪوق دﻳﮕﺮ
ﻛﺮدﻧﺪ و 30
ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد ﺣﻤﻠﻪ
غمگین
ناراحت و
بهمن  :از اتفاقاتی که در این اواخر برای شــما رخ داده است
سخت
ﺑﺮايﻣﻲﺷﻮد در
زدﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻪ
ﺗﺴﻬﻴﻼتآﺗﺶ
رأي را در اﻳﻦ ﻣﺤﻞ
اﺧﺬ
ﻛﺎﻻي
ﺗﺎزه
و
ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻗﺮار
ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ
غمگین
روزهای
این
شدهاید ،از زندگی تان دلسرد شدهاید ،اما نا امید نباشید زیرا
اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻤﻌﺎ  46ﺻﻨﺪوق اﺧﺬ رأي ﺑﻪ آﺗﺶ ﻛﺸﻴﺪه
اﺳﺖ.اﺳﺖ.
ﺷﺪه
داﺧﻞ
ﻓﺮاﻫﻢﺷﺪه
شما نشان
ﺳﺎﺧﺖرا به
انگیز عمر زیادی ندارند و به زودی روزهای شــادی روی خود

17ﻣﺎرس ﺳﺎل  568ﻣﻴﻼدي ،اﻣﭙﺮاﺗﻮر ژوﺳﺘﻴَﻦ دوم
ﺑﻪ رﻏﻢ ﻣﻔﺎد ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎل  561دو اﻣﭙﺮاﺗﻮري اﻳﺮان و روم
 ،ﺑﺎ ﺳﺮﻛﺮده ﻃﻮاﻳﻒ ﺷﺒﻪ زرد آﺳﻴﺎي ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻣﻌﺎﻫﺪه دوﺳﺘﻲ
ﺑﺎﻏﺒﺎﻥ
ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ
اﻳﺮان از آن
و ﻛﻤﻚ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﻣﻀﺎء ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻮي ﺿﺪﻳﺖ ﺑﺎ
ﺑﻪ ﻣﺸﺎم ﻣﻲ رﺳﻴﺪ.
ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎل  ،561دوﻟﺖ روم ﺷﺮﻗﻲ را ﺧﺮاﺟﮕﺰار
اﻳﺮان ﻛﺮده ﺑﻮد و ﺣﻖ ﻫﻢ ﭘﻴﻤﺎن ﺷﺪن ﺑﺎ ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺮ ﺿﺪ
اﻳﺮان را از آن دوﻟﺖ ﺳﻠﺐ ﻛﺮده ﺑﻮد.
زادروز ﭘﻠﻴﺲﺗﻬﺮان

درستی تجزیه و تحلیل کنید تا مشکالت تان کمتر شود.
ﻧﺪارد»ﻧﻘﺪه« ﺳﻘﻮط ﻛﺮده،
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ
ﻛﻮهﻫﺎي
ﻃﺎﻏﻮﺗﻲ
ﺟﻨﺒﻪ
ﻋﻴﺪﻧﻮروز
ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﺟﺎﺋﻲ ﻧﺮﺳﻴﺪه اﺳﺖ.
اﻳﻦ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه
ﺷﻮراي
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
اﻧﻘﻼبﻛﻪودر ﭘﻲ ﻋﺪم
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ
دﻛﺘﺮ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﻋﻀﻮ دﻳﺮوز
آبان  :شما دید دیگری نسبت به زندگی دارید و این دیدگاه شما به زندگی بسیار ﺗﺠﺴﺴﺎت ﻫﻮاﺋﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻮدن ﻫﻮا و ﻫﻮاي
راﺟﻊ
ﮔﻔﺘﮕﻮﺋﻲ
در
ﭘﺮورش
ﺷﻮرا در وزارت آﻣﻮزش و
متفاوتتر از همیشه است .اما شما احتماال هنوز نمیدانید که کجا میخواهید اﺑﺮيﻣﻨﻄﻘﻪاﺣﺘﻤﺎﻟﻲﺳﻘﻮطﻫﻮاﭘﻴﻤﺎيﻓﺎﻧﺘﻮمﮔﺮوهﻫﺎي
اﻋﺰام
ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻫﺎي
ﻛﻮه
ﺑﻪ
زﻣﻴﻦ
راه
از
ﻧﺠﺎت
و
ﺗﺠﺴﺲدﻳﺪ و ﺑﺎزدﻳﺪ و ﻣﺴـــﺎﻓﺮت
ﺑﻪ آﺋﻴﻦ ﻋﻴﺪ ﻧﻮروز ﮔﻔﺖ:
بروید .اگر نتواسنتید یک چشمانداز روشن برای خود ایجاد کنید نگران نشوید .ﺷﺪهاﻧﺪ.

وروداست اگر
به عمل بزنید .در روزهای آینده پیشرفت کردن برای شما خیلی آسان
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اوﻟﻴﻦ
ﻣﻲرأس
آﺷـــﻜﺎر در
ازﻣﻮرد
دﻫﻬﺎ
ﺷﻮد
ﺗﺨﻠﻒﻣﻤﻨﻮع
ﻛﺎﻻﻫﺎ
ﺑﺴﻴﺎري
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي ﻣﻠﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﺳﺖ.
موقعیت کنونی خود را دوباره ارزیابی کرده باشید.

ﭘﻨﺪ ﺑﺰرﮔﺎن

دﻛﺘﺮ ﻳﺰدي و ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام

ﺳﻨﺖ زﻳﺒﺎي ﺧﺎﻧﻪﺗﻜﺎﻧﻲ و روﻧﻖ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﺎﻟﻴﺸﻮﻳﻲ  /ﻋﻜﺲ از :ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎﻳﻲ ـ اﻃﻼﻋﺎت

ﺳﺮاﻳﻪ

ﭘﻨﺪ ﺑﺰرﮔﺎن

از اهدافتان دست نكشید.

ﻛﺮد در ﻣﻘﺮرات ﺗﺎزه ،ورود ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺎﻻﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺸـــﺎﺑﻪ و ﻳﺎ ﻟﻮﻛﺲ و ﺗﺠﻤﻠﻲ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ﻣﻤﻨﻮع
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﻣﻘﺮرات ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﻳﺖ از
ﺗﻮﻟﻴﺪات داﺧﻠﻲ در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ داﺧﻠﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ

ﻧﺨﺴﺘﻴﻦﻧﻮﻳﺴﻨﺪهآﻟﻤﺎﻧﻲﺑﺮﻧﺪهﺟﺎﻳﺰهادﺑﻲﻧﻮﺑﻞ

ﻋﺸﺮت ا
»ﭘﻞ ﻟﻮدوﻳﮓ ُﻓﻦ ﻫﻴﺲ « داﺳﺘﺎن ﻧﻮﻳﺲ ﺷﻬﻴﺮ آﻟﻤﺎن
ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻫﻨﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.
ﺑﺎدا ﺻﺒﺢ ﺗﻮ و ﺷﺎم ﺗﻮ را
داﻧﺘﻪ درﻣﺎرس ﺳﺎل  1830در ﺑﺮﻟﻴﻦ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آﻣﺪ و در دوم اﭘﺮﻳﻞ
آﻏﺎز ﺗﻮ را ﺧﻮﺷﻰ و اﻧﺠﺎم ﺗﻮ را
ﻧﮕﺬارﻳﻢ ﺗﻘﻮﻳﻢ و ﺳـــﺎﻋﺖ  ،اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ را از  1914درﮔﺬﺷﺖ .وي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه آﻟﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺷﺐﻫﺎى ﺗﻮ را ﺑﺎد ﻧﺸﺎط ﺷﺐ ﻋﻴﺪ
ﻳﺎدﻣﺎن ﺑﺒﺮد ﻛﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﻟﺤﻈﻪ زﻧﺪﮔﻰ  ،ﻳﻚ ﻣﻌﺠﺰه ﺑﺮﻧﺪه ﺟﺎﻳﺰه ﻧﻮﺑﻞ در ادﺑﻴﺎت ﺷﺪ.
ى اﻳـــﻦ ﺟﺎﻳﺰه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻫﻤﻴـــﺖ و ﻧﻘﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
را
ﺗﻮ
اﻳﺎم
ﻧﮕﺴﻠﺪ
ﻧﻮروز ز ﻫﻢ
 .اﺳﺖ و در ﭘﺲ آن  ،ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ.
داﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎﻫﺶ ﺑﻪ او داده ﺷﺪ.
وﺣﺸﻰﺑﺎﻓﻘﻰ
وﻟﺰ
–
ﺟﻰ
–
اج
www.iranianshistoryonthisday.com
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ﺟـﺪﻭﻝ ﺷـﺮﺡ ﺩﺭ ﻣـﺘـﻦ

ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺑﺎﻏﺒﺎﻥ

ﻭﻛـﻮسودوکو
جدول
ﺳـﻮﺩ

2704

ظ

دﻛﺘﺮ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي اﻧﻘﻼب و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه اﻳﻦ
ﮔﻔﺘﮕﻮﺋﻲ راﺟﻊ
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
ﺷﻮرا در وزارت
آینده ای نه چندان دور به شما داده خواهد شد.
ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ
ﻛﺸﻮريدر و
ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﺋﻲ
رﺋﻴﺲ ﭘﻴﺸـــﻴﻦ
ﺑﻪ آﺋﻴﻦ ﻋﻴﺪ ﻧﻮروز ﮔﻔﺖ :دﻳﺪ و ﺑﺎزدﻳﺪ و ﻣﺴـــﺎﻓﺮت
ﭘﺮواز
ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ﻛﺎرﻣﻨﺪان
از
ﺗـــﻦ
4
و
ﭘﺮواز
ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﻧﻮروز و ﻧﻴﺰ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻗﻮا اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﺷﺎدي ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ
فكر نكنید
اسفند  :اگر شما این روزها در كارهایتان با مشكل مواجه شدید،
ﻛﺮد ﻫﻤﺰﻣﺎن
دﺳـــﺘﻮروي اﻇﻬﺎر
ﺟﻨﺒﻪ ﻃﺎﻏﻮﺗﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻛﺸﻮر
اﻣﻴﺪواريﻛﻞ
دادﺳﺘﺎن
كه ﺑﻪ
ﻛﺸﻮري
ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﺋﻲ
شكست خوردهاید .در عوض در برابر این مشكالت مقاوت كنید و از آنها درس ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻗﻮاي ﺧﻔﺘﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ،ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻫﻴﺄت ﻣﻌﻨﻮي و
دﺳﺘﮕﻴﺮﺷﺪﻧﺪ.
ﺣﺮﻛﺖﻫﺎي ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺷﻜﻮﻓﺎﺋﻲ ﻋﻮاﻃﻒ
بگیرید .حتی اگر با وجود تالشهایتان كار اشتباهی هم انجام دادهاید ،شما
ﻗﺸﺮﻫﺎي
ﻣﺮدﻣﻲ ﻫﻤﻪ
اﺣﺴﺎﺳـــﺎت ﭘﺎك
اكنون و
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲدر
ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺻﻮرت
دﻳﺮوز
ﺑﺎﺷﺪ.ﻛﻪ
ﻋﺪه
اﻳﻦ
دﺳﺘﮕﻴﺮي
شانس دوباره ای برای اصالح كردنش دارید و میتوانید دوباره تالش كنید .فقط ﻣﻲ

ﻛﻪﺷﻮدﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
»ﻫﻤﺎ«
ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎي
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﻞ ﺳﻘﻮط
ﻣﻤﻨﻮعﻣﻲ
727ﻛﺎﻻﻫﺎ
ﺑﺴﻴﺎري از
ورود
ﻣﻘﺮرات واردات و ﺻﺎدرات ﺳـــﺎل  1359آﻣﺎده
اﺳﺖ.
ﺑﻮده
ﮔﺮدﻳﺪه
آن
ﺧﺪﻣﻪ
ﻣﺮگ  128ﻣﺴﺎﻓﺮ و
ﺷﺪ و اﻣﺮوز ﻳﻚ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل در وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪ

دﻛﺘﺮ ﻳﺰدي از ﺳﺮان ﺣﺰب ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ﺗﻮده و وزﻳﺮ
ﺳﺎﺑﻖ  28اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه  1333در ﻣﺨﻔﻴﮕﺎﻫﺶ دﺳﺘﮕﻴﺮ و 22
آﺑﺎن ﺳﺎل  1334ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﻜﻮم ﺷﺪ.
ﻣﺠﺎزات دﻛﺘﺮ ﻳﺰدي دو ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ،ﺑﺎ
ﻳﻚ درﺟﻪ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ اﺑﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ.
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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.

 43شماره  ۱4۶۸جمعه  ۱فروردین ۱۳۹۹
طراحجدولها:داود بازخو

محافظشخصي

اعتبارنامه
سفيران

اهل خانه
سرگيجه

جدول شرح در متن
طراحجدولها:داود بازخو

 09304740289پیامك نمایند.

من و شما استاني در
شكم بند غرب

اهل خانه

گردن آويز

سرگيجه

محافظشخصي
قهرماني

الغري ناراست

توضیح ضروری اینکه با ارسال بیش از یک پیامک نام شما به طور اتوماتیک از سامانه حذف میشود

يد

درياساالر

سرپوش
زمستاني

زاهد

فرهنگنامه
معروففرانسوي

نوعي سال
سالن

پول چين

تن پوش

پرندهگردن آويز
قهرماني
نشان مفعول
صريح

حرف انتخاب

قلب قرآن

درجهاي در
ارتش

تن پوش
پرنده

نشان مفعول
پيامبري صريح

بوي رطوبت

قلب قرآن

حرارت باالي
بدن

پيامبري

از كشورهاي
عربي

هوش

اندوه

رماني از
آگاتاكريستي

دنباله رو
سوزن

از كشورهاي
عربي

رودي در
اروپا
جون خون
رودي در

هوش

كرم ابريشم

رماني از
آگاتاكريستي

پيروز

كرم ابريشم
دكان

قابله
تن پوش
چهارپا

ستون بد

تصديق
روسي

كل
شالوده
كل

نوعي بستني عالمت جمع

مركز تبت

شهري در
گيالن

مصراع

شالوده

يخي

كشــوري
پيرو دين درآسيا

موسي(ع)

جدولاندوهمتقاطع

دكان
خدشه دار

عالمت جمع

مركز تبت
بوي رطوبتپيرو دين
موسي(ع)

درجهاي در
ارتش
بديهي

ستون بد

حرارت باالي
بدن

سوداگري

حرف انتخاب

بديهي

نوعي سال
سالن

شهري در
گيالن

قابله
تن پوش
چهارپا موجودخيالي

ناراست

تصديق
روسي

نوعي بستني
يخي
درآسيا

دنباله رو
جدولها زیر نظر :داود بازخو
سوزن
BAZKHOO @ yahoo.com

مادر

خاندان

كشــوري غذايي رقيق
خاندان
غذايي رقيق

حرف (م ) چه تعداد است؟

سور

موجودخيالي

يد

استاني در
غرب

سوداگري

عنواناشرافي
انگلستان
اشاره به دور

مصراع

اعتبارنامه
سفيران

حرف ( و ) چه تعداد است؟

بوستان مشهور
پول چين
شهر لندن

من و شما
عنواناشرافي
درياساالر
سرپوش
انگلستان
زمستاني
شكم بند
ذكر شماره مجله ،اسم
زاهد ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را حل
الغريآن دسته از خوانندگانی که نسبت
تعداد حرف خواسته شده را باسور
کردهبهودور
اشاره
به جدول های این صفحه پیشنهاد شهر ،نام و نام خانوادگي (در ساعتهای  8تا  16:30روزهای شنبه تا چهارشنبه) به شماره سامانه  09304740289پیامك
فرهنگنامه
انتخاب و هدیه ای به رسم یادبود تقدیم میشود .البته به شرطي كه تنها یک بار پیامک زده
و ی�ا انتق�ادی دارن�د می توانن�د نمایند ،یک نفر به قید قرعه
نویسنده با دقت نوشته شده باشد.
فق�ط ب�ه ش�ماره تلف�ن هم�راه شود و كدپستي،نشاني و
نامفرانسوي
معروف
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دريايي
در قاره
آمريكا
دريايي
در قاره
آمريكا

فرسوده

قاب�ل توجه خوانندگان عزیز :ب�رای حل جدول متقاطع اعالم تعداد
حروفيك مرتبه
درخواس�ت مادر
ش�ده در هر شماره به همراه ارس�ال تصویر حل شده
های  8تا  16:30روزهای شنبه تا چهارشنبه) یا از
عقايد(در ساعت
آن به تلگرام
فرسوده
مرتبهآدرس مجله،در هر شماره ضرورت دارد .البته همراه نام و
پست به
طریق يك
مادر ترك
كندداده میشوید.
شرکت
کشی
قرعه
در
تماس
شماره
ذکر
و
خانوادگی
نام
متضاد
عقايد
افتخار

اسامیبرندگانجدول 3865
1ـ جانان علیرضایی ـ تهران
2ـ امیرعلی مستوفی ـ سمنان
3ـ مرجان ضیایی ـ اصفهان

مادر ترك

اگر آدميان ميدانستند در اين گيتي چقدر کوچک هستند يک لحظه يکديگر را تنها نميگذاشتند

جدول متقاطع

افقی:

ابن سينا

اگر آدميان ميدانستند در اين گيتي چقدر کوچک هستند يک لحظه يکديگر را تنها نميگذاشتند
اگر آدميان ميدانستند در اين گيتي چقدر کوچک هستند يک لحظه يکديگر را تنها نمي

46

46

45

17

اگر آدميان ميدانستند در اين گيتي چقدر کوچک هستند يک لحظه يکديگ

افقي:
اروپا
خدا
متضاد كند17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7
6 5 4 3 2 1
يگانگي
پهلوان
پيروز
 .1باكتريوگیاهانمیكروسكوپيكهقادربهخودپروردگي
افتخار
خون
جون
ماده معطر
وي
ساز چوپان
1
قنادي خدا
فلك،آسمان
ميباشند ـ
يگانگي
پهلوان
نوعي شيرين
روزگار
ماده معطر
پایتخت آلباني
مساوي ـ
گذراندن ـ
.2
وي
ساز
2
مصنوعي
چوپانكننده
قنادي
قطعهاي
نوعي
الكترونيكيروزگار
شيرينـطالسازـعالمتـبرانگیختن،
زمین
حركت
عفوني
 .3جابجایيو مرضي
مصنوعي
كننده
3
اي
قطعه
تحریك كردن
ظرفي بافته
مرضي عفوني
الكترونيكي
 .4گلگونه ،ســرخاب ـ اســتان ســه گانه ـ عالمت جمع ـ  4شده از الياف
بافته
ظرفي
گياهي
شده از الياف
عضو نفس كش
 5گياهي
تصديق
وسيلهاي در
تصديقارادتمند ـ آتش ـ روش
آلمانيندا ـ
 .5حرف
جد ول سود وکو 3877
مطبخوسيلهاي در
آلماني
مطبخ
3877
جد ول
كوچك  3r3طوری قرار د هيد
وکوهای
سودمربع
جدولو
ستون
اعد اد  1تا  9را د ر هر6سطر و
سودوکو
فراوان ،بسیار ـ پنداشتن
هدف ـ
پول
 .6كيسه
گريه
 3rطوری قرار د هيد
كوچك 3
فقطمربع
ستون و
سطر
شود .
های د رج
يك بار
هروعد د
اعد اد  1تا  9را د ر هركه
كيسه پول
گريه
به هوش باش
 .7اسیدنیتریك ـ شهر مركبات ـ نصفه ـ منسوب به رگ 7كه هر عد د فقط يك بار د رج شود .
به هوش باش
وسني  .8هجوم ـ تاالر ـ پیشخدمت ـ گلي زیبا
77
33 66
5
5
وسني
8
 .9هیزم ـ فهم ـ كشف رازي
66 88 99 55 33
7
2
مسافرخانهپیچ در2پیچ ـ باز7
جميعجميع
قلب قلب
مسافرخانه
عضو
 .10طالیهدار اعداد ـ پول عمان ـ
9
مدرن
مدرن
4
 .11ابریشــم مصنوعــي ـ بوي خوش ـ مادر ـ66
عادتعادت
نفس خسته
پســر بزرگ
نفس خسته
تعداد
اعالم
متقاطع
جدول
حل
ب�رای
عزیز:
خوانندگان
توجه
قاب�ل
10
جدول 6
1
گوشواره
كورش كبیر
63865
برندگان77
اسامی22 1
جدول متقاطع گوشواره
حروف درخواس�ت ش�ده در هر شماره به همراه ارس�ال تصویر حل شده
پسـ
 .12نــو ،جدیــد ـ پیش قراول ـمادینه برخي 7
چه كسي
علیرضایی ـ
جانان
قاب�ل 1ـ
تهران88
خوانندگان99
توجه44
ـتانداران یا از66 1133
كسي
آن به تلگرام (در ساعتهای  8تا  16:30روزهای شنبه7تا چهارشنبه)
حل جدول متقاطع اعالم تعداد
عزیز :ب�رای
جدولها زیر نظر :داودچهبازخو
مثل سگ و االغ
اسامیبرندگانجدول 3865
سمنان
امیرعلی مستوفی ـ
2ـ
5
3
2
6
يك سان
BAZKHOO
@ yahoo.com
و
نام
همراه
البته
دارد.
ضرورت
شماره
هر
مجله،در
آدرس
به
پست
طریق
درخواس�تش�دهدرهرشمارهبه 5
 .13موسسهايماليواعتباريـقوميساكندرایرانـ6نقد 122حروف 3
همراه ارس�ال تصویر حل شده
يك سان
ضیایی ـ اصفهان
3 7ـ مرجان
1ـ جانان علیرضایی ـ تهران
6
آژان
نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده میشوید.
است؟
تعداد
چه
)
(م
حرف
13آن به7تلگرام (در ساعتهای 86تا  16:30روزهای شنبه تا چهارشنبه) یا از
خالصبازخو
نظر:ـ داود
جدولها
آژان
زیرنسیه
حلواي
آن به از
3
4
8
9
1
2ـ امیرعلی مستوفی ـ سمنان
مورچه
BAZKHOO
@
yahoo.com
ضرورت دارد .البته همراه نام و
مجله،در هر15شماره
طریق
افقي:
پرخاصیت
درختي3است
آدرس4
پست8
متقاطع3اعالم98
جدول
حل
خوانندگان
توجه
قاب�ل
17 3916
14 13
به12
اسامی11
بدبوي 71
حالوت ـ 6
عزیز4:ـب�رای 5
سنگ ـ 2
1 .14
جدول 8
تعداد 5 10 147 9
متقاطع
جدول
مورچه
3865
برندگان
3ـ مرجان ضیایی ـ اصفهان
خودپروردگي
به
قادر
كه
میكروسكوپي
گیاهان
و
باكتري
.1
کشی شرکت داده میشوید.
قرعه
در
تماس
شماره
ذکر
و
خانوادگی
نام
نوعي
ـ
شیرین
آب
هاي
ازماهي
ـ
صریح
مفعول
ـان
نشـ
.15
شماره به همراه
حرفش�ده
حروف درخواس�ت
است؟
(مدر)هرچه
تصویرحلشده 1 157ـ5جانان علیرضایی ـ تهران9 8
تعدادارس�ال 3
1
هفتگی
اطالعات
98
اسفند
14
فلك،آسمان
ـ
باشند
مي
مركبات(درـ از
ابراهیم(ع)تا چهارشنبه) یا از
حضرتروزهای شنبه
همسران تا 16:30
ساعتهای 8
آن به تلگرام
جدولها زیر نظر :داود بازخو
2ـ امیرعلی مستوفی ـ سمنان
هفتگی
اطالعات
98
اسفند
مساوي@ـ14
افقي:
آلباني
پایتخت
 .2گذراندن ـ
BAZKHOO
yahoo.com
و
نام
همراه
البته
دارد.
ضرورت
شماره
هر
مجله،در
آدرس
به
پست
طریق
2
سودان
پول
ـ
شما
و
من
ـ
پاینده
.16
اصفهان 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5
مرجان 2ضیایی3ـ 4
3 16ـ 1
برانگیختن،
ـ
عالمت
ـ
طالساز
ـ
زمین
حركت
 .3جابجایيو
شوید.
می
داده
شرکت
کشی
قرعه
در
تماس
شماره
ذکر
و
خانوادگی
نام
خودپروردگي
به
قادر
كه
میكروسكوپي
گیاهان
و
باكتري
.1
عمودی:معنيفعلرابدونحرفاضافهتمامميكند
 .17لمیزرعـ
حرف (م ) چه تعداد است؟
3
1 17
كردن
تحریك
عمودي:
فلك،آسمان
ميباشند ـ
افقي:
گلگونه ،ســرخاب ـ اســتان ســه گانه ـ عالمت جمع ـ 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 4
.4
صدهزار
ـ
ـاندن
رسـ
پایان
ـه
بـ
را
درس
از
ـي
معینـ
دوران
.1
ورزشي
عدد
ـ
اندونزي
خودپروردگي
به
قادر
كه
میكروسكوپي
گیاهان
و
باكتري
.1
آلباني
پایتخت
ـ
مساوي
ـ
گذراندن
.2
حل جدولهای شماره 3865
2
كش
نفس
عضو
 .14مــدرك ـ پوســتین ـ صیــاد ـ ســازمان اطالعاتي
ميباشند ـ فلك،آسمان
5 1 .3
مترمربعوحركتزمینـطالسازـعالمتـبرانگیختن،
جابجایي
 .5حرف ندا ـ ارادتمند ـ آتش ـ روش
مركزاسترالیا
ـ
دریا
ـ
یمن
به
منسوب
.2
آمریكا
3
 .2گذراندن ـ مساوي ـ پایتخت آلباني
2
تحریك كردن
6
 .6هدف ـ فراوان ،بسیار ـ پنداشتن
 .3نقشيمشهوردرقاليوقالیچهـزكامـاندیشهـنتسوم
 .3جابجایيوحركتزمینـطالسازـعالمتـبرانگیختن،
 .15از اعضــا دوگانه بدن ـ از توابع كرمان ـ بذله گوي
رگ 3
به
منسوب
ـ
نصفه
اسیدنیتریك ـ شهر مركبات ـ
.7
ـ
جمع
عالمت
ـ
گانه
ـه
سـ
ـتان
اسـ
ـ
ـرخاب
سـ
گلگونه،
.4
4
تحریك كردن
 .47علــف ـ نامــداران ـ پول ژاپن ـ عددي كه كمتر از واحد
ـ زمان نمایش فیلم
زیبا
گلي
ـ
پیشخدمت
ـ
تاالر
ـ
هجوم
صحیحكش
عضو نفس
.4
 .8گلگونه ،ســرخاب ـ اســتان ســه گانه ـ عالمت جمع ـ 4
باشد
 .16مكار ـ عدد هندسي ـ واحد وزن الماس
5
8
كش كشف رازي
نفسفهم ـ
هیزم ـ
.9
عضو
روش ـ نوعي ناسزا
گوسفند ماده
گوشهـشال ـ
.5 5 .5
ویرانـ ـآتش ـ
ارادتمند
حرف ندا
 .17گلزار ،باغ ـ دماسنج
باز
ـ
پیچ
در
پیچ
عضو
ـ
عمان
پول
ـ
اعداد
دار
طالیه
.10
 .5حرف ندا ـ ارادتمند ـ آتش ـ روش
پشیمان
شركت ـ
طالیي ـ
.69 .6
6
پنداشتن
نوعيبسیار ـ
فراوان،
هدف ـ
بسیارــبوي
مصنوعــي
.11
خوش ـ مادر ـ پســر بزرگ 6
پنداشتن
ابریشـــمفراوان،
 .6هدف
 .710 .7خــرده گرفتن ـ حرف همراهي ـ فهرســت ـ در غربت
كورش كبیر
رگ
به
منسوب
ـ
نصفه
ـ
مركبات
شهر
ـ
اسیدنیتریك
.7
اسیدنیتریك ـزدشهر مركبات ـ نصفه ـ منسوب به رگ 7
 7بهتر ميتوان
هجوم ـ تاالر ـ پیشخدمت ـ گلي زیبا
زیبابرخي پســتانداران
مادینه
ـد ـ پیش
جدیـ
 .12نــو،
قراولــگلي
پیشخدمت
تاالر
هجوم ـ
.8
11 .8
 .8 8گليسفیدباسهگلبرگـمزدبگیرـموسیقينظاميـبا
8
االغـ كشف رازي
سگـوفهم
مثلهیزم
.9
 .9هیزم ـ فهم ـ كشف رازي
 .912واحد بعضي ورزشها ـ سوره بیست و چهارم قرآن مجید
پیچ ـ باز
قوميپیچ در
عمانــ عضو
ماليـوپول
اعداد
دار
 .13طالیه
.10
نقد
ـ
ایران
در
ساكن
اعتباري
اي
موسسه
9
كارگزار پول عمان ـ عضو پیچ در پیچ ـ باز
دار اعداد ـ
طالیه
مباشر،
 .10ـ
9
خالصخوش ـ مادر ـ پســر بزرگ
ـي ـ بوي
ابریشــم
13
مصنوعــ
حلواي نسیه
.11به از
آن
بزرگ
پســر
خوش ـ
مصنوعــي ـ
ابریشـ
دهم سال
مادرــماه
انگلیسي
بويعدد نه
ویتناميها ـ
ـمسال نو
عید
.10 10 .11
كبیر
كورش
10
 .14سنگ ـ درختي است ـ حالوت ـ بدبوي پرخاصیت 14
كبیرماده آرایشي مژهها
قمري ـ
كورش
ـتانداران
آبپسـ
برخي
مادینه
قراول ـ
مفعولپیش
جدیــد ـ
 .12نـ
نوعي 11
شیرین ـ
هاي
ازماهي
صریح ـ
ـو،ـان
نشـ
.15
آخر
عینًا
كه
كلماتي
ـا
یـ
كلمه
ـ
جهان
ـیقي
موسـ
مركز
.11
سگـوازاالغ
مثل
12.12نـ15ـو ،جدیــد ـ پیش قراول ـ مادینه برخي پســتانداران 11
همسران حضرت ابراهیم(ع)
مركبات
مصراعها تكرار ميشود ـ خون ـ جیوه
قومي ساكن در ایران ـ نقد
اعتباري ـ
مالي و
موسسهاي
سودان
شما ـ پول
من و
.13پاینده ـ
.16
سگ و االغ
مثل16
12
بدونحرفاضافهتمامميكند  .12 13پره گوش ـ نوعي تلفن ـ بهشت
خالص
ـ
نسیه
حلواي
لماز
 .17به
آن
را
فعل
معني
ـ
یزرع
 .13موسسهاي مالي و اعتباري ـ قومي ساكن در ایران ـ نقد
 .14سنگ ـ درختي است ـ حالوت ـ بدبوي پرخاصیت
 .131714دیوار یا ســقف فروریخته ـ سرســرا ـ جزیره مشهور
عمودي:
13
 .15نشــان مفعول صریح ـ ازماهيهاي آب شیرین ـ نوعيآن به از حلواي نسیه ـ خالص
 .1دورانمعینــيازدرسرابــهپایانرســاندنـصدهزار
اندونزي ـ عدد ورزشي
حل جدولهای شماره 3865اطالعات هفتگی شماره 3877
مركبات ـ از همسران حضرت ابراهیم(ع)
15.14سنگ ـ درختي است ـ حالوت ـ بدبوي
مترمربع
 .14مــدرك ـ پوســتین ـ صیــاد ـ ســازمان اطالعاتي
پرخاصیت 14
 .16پاینده ـ من و شما ـ پول سودان
مفعول صریح ـ ازماهيهاي آب شیرین ـ نوعي
16.15نشــان
 .2منسوب به یمن ـ دریا ـ مركزاسترالیا
آمریكا
 .17لمیزرعـمعنيفعلرابدونحرفاضافهتمامميكند
15
ابراهیم(ع)
همسران
مركبات ـ
 .3نقشي
كرمان ـ بذله گوي
حضرتاز توابع
دوگانه بدن ـ
.15ازاز اعضــا
عمودي:مشهوردرقاليوقالیچهـزكامـاندیشهـنتسوم 17
واحد
از
كمتر
كه
عددي
ـ
ژاپن
پول
ـ
ـداران
نامـ
ـ
ـف
 .4علـ
فیلم
نمایش
زمان
ـ
ورزشيپول سودان
عددشما ـ
اندونزي ـمن و
دورانمعینــيازدرسرابــهپایانرســاندنـصدهزار .16پاینده ـ
.1
16
حل جدولهای شماره 3865
باشد
صحیح
الماس
وزن
واحد
ـ
هندسي
عدد
ـ
مكار
.16
اطالعاتيميكند
اضافهتمام
حرف
بدون
را
فعل
معني
ـ
یزرع
لم
.17
مترمربع
 .14مــدرك ـ پوســتین ـ صیــاد ـ ســازمان
مركزاسترالیاـ نوعي ناسزا
دریا ـگوسفند ماده
ویران ـ
شال ـ
 .2گوشه
.5
آمریكاگلزار ،باغ ـ دماسنج
.17
17
یمن ـ
منسوب به
عمودي:
پشیمان
ـ
شركت
نوعي
ـ
طالیي
.6
 .3نقشيمشهوردرقاليوقالیچهـزكامـاندیشهـنتسوم
 .15از اعضــا دوگانه بدن ـ از توابع كرمان ـ بذله
گويصدهزار
ـاندنـ
غربت دورانمعینــيازدرسرابــهپایانرسـ
 .7خــرده گرفتن ـ حرف همراهي ـ فهرســت ـ در .1
اندونزي ـ عدد ورزشي
حل جدولهای شماره 3865
 .4علــف ـ نامــداران ـ پول ژاپن ـ عددي كه كمتر از واحد
ـ زمان نمایش فیلم
 .14مــدرك ـ پوســتین ـ صیــاد ـ ســازمان اطالعاتي
باشد زد
ميتوان
بهتر
صحیح
مترمربع مكار ـ عدد هندسي ـ واحد وزن الماس
.16
با
ـ
نظامي
موسیقي
ـ
بگیر
مزد
ـ
گلبرگ
سه
با
سفید
گلي
.8
دماسنجـ مركزاسترالیا
یمنــ دریا
به
منسوب
.2
آمریكا
 .5گوشه شال ـ ویران ـ گوسفند ماده ـ نوعي ناسزا
 .17گلزار ،باغ
 .9واحد بعضي ورزشها ـ سوره بیست و چهارم قرآن مجید
خدشه دار
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حرف ( و ) چه تعداد است؟

بوستان مشهور
شهر لندن

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
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نــیازمــندیهـا
اجاره

استخدام

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

کارهای باغبانی
Landscaping
یاسین
۱۴۶۹ ۶۰۴-۶۰۰-۸۹۹۶
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رضا فردین

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

با صدای متنوع و صمیمی،

 Sound Sysytemحرفهای و  DJ Sysytemو پروژکتور رنگارنگ

۶۰۴-۵۰۶-۷۵۷۶

کالس نقاشی
زیر نظر:
مریم رئیس روحانی

)604( 913-0015
Manicure & Shellac

شانس اول را
به هموطنان خود
بدهید

اگر جویای کمک ،کارگر،
کارمند و  ...هستید؛
آیا وسایل خانه برای فروش
دارید؟ آیا به سفر می روید،
جویای همسفر هستید؟
چیزی برای فروش،
جایی برای اجاره ،حرفه و هنری
برای عرضه دارید؟
آگهی خود را
در صفحه پر تردد
نیازمندی های پیوند
درج کنید.
۶۰۴-۹۲۱-۴۷۲۶

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

۱۴۶۸

»ﻧﻮرت وﻧﮑﻮور«

مدرسه ايرانيان
تافل

انگلیسی،فرانسه،اسپانیایی،
ایتالیایی و فارسی

604-441-7464
778-881-4139

نصب و تعمیر
سیستمهایگرمایشی
فرنس ،بویلر ،شومینه،

Water Tank

لوله کشی سرد و گرم
تجاری و مسکونی

۶۰۴-۸۳۳-۲۸۶۹

604-261-6564

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

Sea Shell Alteration

604-773-6374

کوتاه کردن شلوار
از  4,99دﻻر

این مکان برای آگهی شما
رزرو شده است!

)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

)Iranian School (Farsi

)فارسی(
ﻣﺪرﺳﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن )ﻓﺎرﺳﻰ(
«با قیمت نازل»
برنابی ،پورت مودی ،یو بی سی و ریچموند
شعبه ها :وست و نورت ونکوور ،کوکیتالم و
ﺷﻌﺒﻪ ﻫﺎ :وﺳﺖ و ﻧﻮرت وﻧﮑﻮور ،ﮐﻮﮐﯿﺘﻼم و ﺑﺮﻧﺎﺑﻰ،
604-771-1762
www.iranianschool-farsi.comﭘﻮرت ﻣﻮدى ،ﯾﻮ.ﺑﻰ.ﺳﻰ و رﯾﭽﻤﻮﻧﺪ
تلفن (604) 551-9593
«هدایت»
Iranianschool@hotmail.com
604-551-9593
www.iranianschool-farsi.com

به یک Salesman
درنمایشگاه فروش اتومبیل دست دوم
نیازمندیم( .سوری)
۱۴۶۹ ۶۰۴-۵۰۰-۳۱۳۱
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به یک خانم پرستار
برای نگهداری از یک خانم سالخورده
در ونکوور نیازمندیم.
حقوق +اتاق و حمام مجزا
۱۴۷۰ ۶۰۴-۷۲۴-۹۰۳۵
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جویای کار

نقاشی و تعمیرات
ساختمان
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با ما تماس بگیرید
۶۰۴-۹۲۱-۴۷۲۶

ﺗـﺪرﯾـﺲﺧﺼـﻮﺻــــﻰ

شیمی،ریاضی

رﺣﻤﺘﻰ
ﺗﻮﺳﻂ :ﻓﺮﯾﺪه
www.iranianschool-farsi.com

Mailing Address:
W. 35th.
BC, V6M Flat
1J3 Iron.........................................$20
2116در ﮐﺎﻧﺎدا
آﻣﻮزﺷﻰ
Ave.ﺗﺠﺮﺑﻪ
Vancouver,ﺳﺎل
ﺑﺎ 20

E-mail: IranianSchool@hotmail.com / Tel (604) 261-6564 / Cell (604) 551-9593 / Brushing.........................................$20
Fax (604) 269-9953

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

604-949-0201
604-700-5615

ﻓﺮوزان ﯾﺰدان

ﻣﺸﺎوره راﯾﮕﺎن ﺑﺮاى ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﻬﺎى اﺟﺎره ﻣﻠﮏ ﺷﻤﺎ
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﻣﻼك ﺷﻤﺎ ﺑﺮاى اﺟﺎره
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

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

1370 Marine Drive,
North Vancouver
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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 گواهیامﻀاءرسمی -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
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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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حکومت ُ
نکشه ،کرونا میکشه؛
مردُ م قدر نمیدونند!
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مصاحبه با کروناییهای فراری از بیمارستان

هادی خرسندی
(در سلســله مصاحبه های «بیله دیــگ  -بیله تهدیگ»،
خواهر ثاریه گشتاالسالم ،خبرنگار مخصوص گشت ثاراهلل،
با قلم ســحرآمیز ،سردار شوراالسالم رئیس روابط عمومی
«سازمان تولید امامزاده در سپاه» را به چالش میکشد .اینک
ادامه آن)
بخش سیزدهم
بســم اهلل الرحمان الرحیم .برای ادامه مصاحبه به حضور
سردار شوراالسالم شــرفیاب گردیده بطوریکه آن سردار
گرامی یک عدد االغ نیز گوشــه اتاق خود بسته بودند که
عرعر نیز مینمود .بنابراین سردار گرامی برای رفع تعجب
اینجانــب گفتند «ماده میباشــد» و اینجانــب نیز «خدا
ببخشه» عرض کردیم.
الزم به توضیح میباشد که سردار گرامی در ادامه مصاحبه
از پشــت میز خود بلند شده به سمت آن خر رفته و بطور
زایدالوصفی دست به پشتش کشیده بطوریکه آن حیوان از
این نوازش خوشــش آمده و «عرعربَس» داده و سکوت در
اتاق مستولی گردیده و اظهار داشتند:
این را آوردم اینجا از تولید به مصرف .جنس های بیرونخوب نیست .خبر دارید که؟ آیت اهلل تبریزیان پشگل ماچه
االغ را به عنوان اولین داروی ضد کرونا اعالم فرمودند.
بله ،خبر دارم.خودت خوردی؟بخورم؟بهترین دواست؟ولی دود میکنند سردار ،نمیخورند که؟ِ
پدرســگ عوضی ،گفت
جدی؟ نمیخورند؟ پس چرا اینّ
بخورم؟
عوضی گفته سردار .کی بوده؟باجناقم! از صبح من دارم پشــگل ماچالغ میخورم .اینحیوان را آوردم که تازه اش را بخورم.
خنده ام گرفت .مطمئن بودم که سردار قصد شوخی با من
ندارند .احساس کردم بطور زایدالوصفی خجالت کشیده اند.
مصلحتاً عرض کردم:
خوردنش هم بد نیست سردار .بعضی ها هم میخورند!ســردار متوجه بودند که من درســت نمیگویم .به شدت
عصبانی بودند .فرمودند:
نه خیر ،نمیخورند .حاال فهمیدم .ننجونم هم دود میکرد،من خیال میکردم چون دندان ندارد ،دود میکند ،در حالیکه
اص ً
ال سفت نیســت .مثل راحت الحلقوم است! این حیوان
زیاد هم تولید نمیکنه .امیدوارم تا وقتی شما اینجا هستین،
خودش را نگهداره .بی ادبیه.
با دندانقروچه ادامه دادند:
باز من رودست این مردک را خوردم .همیشه یک کلکی بهمن میزنه .خواهر ،چیزی بدتر از باجناق توی قوم و خویش
نیست.
البد سوتفاهم شده سردار.نه خیر ،این همیشه به من کلک میزنه.سردار سری به افسوس تکان دادند و گفتند:
راستش تقصیر خودم بود .حیف اون خواهرزن.در اینجا سر درد دل سردار باز شد:
خواهرزنم خیلی خوشگل بود .همیشه زنم میگفت تویافسراتون یک الیقش را برای زری پیدا کن .ولی من دنبال
این بودم که به یک روحانی شــوهرش بودیم .یعنی فکر
میکردم یک مجموعه خانوادگی سپاهی و روحانی ،خیلی
کارش تو این مملکت پیش میره .یعنی قدرت نظامی گره
بخوره به اقتدار مذهبی .خیلی سمبولیک .اونوقت همه کار
میشه کرد!
چطور آشنا شدین سردار؟سر امامزاده .ما میخواستیم یک سری امامزاده شبانه روزیتوی مملکت درست کنیم .خب مردم ممکنه شبی نصف
شبی ،دردی داشته باشند ،درمانی بخواهند .ابتکار تأسیس
امامزاده بیست و چهار ساعته مال خودمه .شما فکرش رو
بکن االن که کرونا اومده امامزاده ها و حرم ها بسته شده،
اگر چند تا امامزاده کشــیک داشتیم چقدر زندگی مردم
عوض میشد.
چرا نشد سردار؟واهلل ،ما یک مشاور مذهبی میخواستیم .با یک طلبه ایتوی قم قرار گذاشتیم .توی این برنامه ریزی ها ،یک برنامه
دیگه هم پیش اومد ،خواهر زنمون را دادیم به آقا طلبه! به
امیــد همان پیوند جادوئی .از فرداش فهمیدیم چه غلطی

کردیم.
چه غلطی سردار؟این میخواست طرح منو بردار بره با هئيت مؤتلفه اجراشکنه .دعوامون شد .ماجراش زیاده .این هم ما را تهدید کرد.
چه تهدیدی سردار؟آخه قرار بود ما یک سهمی از اون دکل بهش بدیم ،ندادیم.کدام دکل سردار؟همون که دزدیده بودیــم .حاال این تهدید کرد که میرهماجرای دزدین دکل را لو میده.
یعنی به گوش بیت رهبری و آقا مجتبا میرسونه؟نه ،آنها که در جریان بودند .میخواست به مرحوم هاشمیرفسنجانی راپرت بده .اون موقع هنوز ایشون استخری نشده
بود.
در اینجا اینجانبه با شمع روزنامه نگاری حالیمان شد که
سردار گرامی بطور زایدالوصفی حرف های افشاگرانه میزند.
در این موقع شــاهد از غیب رسید و سردار شوراالسالم از
زیر میز خود یک بطری درآورده و استکان را پر نموده و در
حال باال رفتن گفتند:
به سالمتی.نوش جان.دوای ضد کرونا .من با کمک این الکل و اون پشگل ها تاحاال از گیر کرونا در رفته ام .از صبح چهارتا استکان از این
خوردم با پنج تا پشگل.
سردار گرامی چشم از االغ که پشت سر من بود برنمیداشتند
که خرابکاری نکند .در همین حال پیاله ماســت و خیار را
از کشــوی میز خود درآورده پس از یک قاشــق ،اینجانبه
موقعیت را مناسب دیدم که بعضی اسرار حکومتی را از زیر
زبان سردار بیرون بکشم:
ســردار گرامی چه کسی دستور موشــک به هواپیمایاوکراینی داد؟
خواهرجان درسته من مســتم ولی با اومدن کرونا دیگهحرف هواپیمای اوکراینی مالیده .کشته های کرونا از کشته
های آبان هم بیشــتر شده .حکومت ُنکشه ،کرونا میکشه.
پس مردم باید قدر آبان را بدونند.
به نظر شما تلفات کرونا رو به افزایشه؟کرونــا االن دو جور تلفات داره .یکــی اونهايی که کرونامیگیرند ،یکی هم اونهائــی که حرف کرونارو میزنن ،آمار
میدن ،انتقاد میکنن ،ماسک میخوان ،ن ِق میزنند .با اینها به
شدت برخورد میشود و با وثیقه سنگین زندانیشون میکنیم.
سردار ،وثیقه که معموالً برای آزادی از زندانه.نه خیر ،وثیقه ندهند ،اعدامه.سردار گرامی دراین روزها خیلی از سرداران سپاه به خاطرکرونا به بهشت رفتند ،آخریش سردار ناصر شعبانی که از
ثاراللهی های خودمون بود.
بعله .رفتند .خب ،قب ًالها بعضی هاشون با سقوط هلیکوپتر
یا موقع پاک کردن ســاح و یا پشــت میز کارشون تیر
میخورد توی سرشون ولی حاال کرونا هم هست.
سردار منظورتون اینه که ......ن ،نه ،هیچ منظوری ندارم .همه شون به مرگ طبیعی باکرونا از دنیا رفتند .حتی ممکنه یکیشون در حالیکه کرونا
داشــته ،اسلحه اش را هم داشته پاک میکرده .یا برعکس،
در حال پاک کردن ســاحش ،کرونا هم گرفته .همه چیز
ممکنه.
در این موقع در حالیکه اینجانبه پشــتم به االغ فوق الذکر
بود ،ســردار رزمنده با تعجب و وحشت به االغ نگاه کرده و
بطور زایدالوصفی به من گفتند:
برنگرد! نگاه نکن! شما بفرما زود برو .مصاحبه تمام تا هفتهبعد .خره را فراموش کن .به پشــت سرت نگاه نکن ،فقط
برو  ...برو!
اینجانبه هول شده و دستپاچگی کرده ،کیف و کاغذ و ضبط
صوت را جمع کرده و با تعجب زایدالوصفی از اتاق ســردار
بیرون آمدیم.
در راهرو همچنانکه میرفتیم صدای بلند سردار را با تلفن
می شنیدیم:
بی شــرفها این خری که برای من فرستادین ،ماچه خرنیست .نره!  ....نمیدانســتم ...االن متوجه شدم که االغ از
خودش شــفافیت نشان داد!  ....نزدیک بود آبرو ریزی بشه
 ...کــی این حیوان را انتخاب کرد برای مــن؟  ....کی؟ ....
باجناقم؟  . ...آی ....
فریاد ســردار در تمام قرارگاه پیچیده بود که آژانس آمد و
من دور شدم.

حافظ  -کی شعر تر انگیزد خاطر که غمین باشد؟
هــادی – خواجه جان ،این را گفتی ،ولی شــعرت را هم
نوشتی .حاال بگو کی طنز شیرین نویسد کسی که پریشان
خود و دلواپس دنیا باشد و در قرنطینه باشد؟
حافظ – طنز تلخ که میتوان نوشت بچه جان! تازگی چی
گفتی؟
هادی  -یک رباعی استاد:
در غرب بهر بردن کاغذ توالتی
دیدم نزاع و حمله و زاری و البه را
مؤمن! مبند امید به پیغمبر و خدا
برخیز تا که سجده کنی آفتابه را
حافظ  -باریک ّ
ال .باز هم توی خبرهای کرونایی بگرد ،سوژه
پیدا میکنی .چیزهای خندهدار پیدا کن ،فع ً
ال گذران کن تا
طنزت بیاد .من رفتم!
حافظ رفت .شــاپرک زنگ زد - :بابا ،مامان از خانه بیرون
نرید ،هرچه الزم دارید من بخرم بیارم بگذارم پشت در.
گوشــی را میدهم به مادرش و خــودم خبرها را زیر و رو
میکنم .یکیش خندهدار اســت و حیرتانگیز« :فرار یک
بیمار کرونایی دیگر از بیمارستان!»
چی؟ «دیگــر؟»  ......بعله ،دیگر! پس خیلیها در رفتهاندو من غافل بــودهام .اینترنت را شــخم میزنم وخبرهای
اینجوری را میکشم بیرون.
فراری همه جا داریم .در چین ،مالزی ،یمن ،افغانستان و
گوشه کنار مرز پر گهر:
بیمار کرونایی از بیمارستان شهرستان فرار میکند میگوید
میروم به شهر خودم به بیمارستان شرکت نفت .با اتوبوس
عازم تهران میشود .اتوبوس؟!!
و یک بیمار کرونایی به کمک همدســت ،از بیمارســتان
میگریزد:
«گناباد -ایرنا -رئیس شبکه بهداشت و درمان خواف گفت:
یک بیمار مشــکوک به کرونا با همکاری برادر خود عصر
دیروز (سهشــنبه) از بیمارستان  ۲۲بهمن این شهرستان
فرار کرد».
کمک برادر این طور موقع ها کارساز است؛ گیرم مستکبری
و مســتضعفی دارد :حســن روحانی کمک کرد ،برادرش
از دادگاه به بیمارســتان رفت ،اما این بیچاره مستضعف،
برعکــس ،برادرش کمک کــرده که از بیمارســتان فرار
کند! (اینجا فرصت خوبیســت که بپرسم آیا برادر رئیس
جمهوریب اسالمی ،از بیمارستان به دادگاه برگشت؟ یا از
آنجا عازم کانادا شد؟ گفت همانجا میروم دادگاه! بگذریم
فع ً
ال).
فرار از بیمارستان به کمک برادر:
 ببیــن داداش ،اون پایین آماده باش .من از روی تختم پامیشم ،مالفهها را گره میزنم از پنجره میدم بیرون ،بعد
خودم میام.
اولش عالمت بده .چندتا ســرفه کن تا ماشین را روشنکنم.
 سرفه که همیشه میکنم داداش. پس وقتی میخوای عالمت بدی ،عجالتاً چندتا ســرفهنکن!
**********
از هرات خبر فرار چهل و هشت نفر را یک منبع موثق برایم
فرستاد .یکیشان را گیر آوردم:
 برادر شما چرا در هرات از بیمارستان فرار کردید؟ برای اینکه کرونا دارم! عجب! جمال شماست. ممکنه بفرمایید به چه امیدی فرار کردید؟امید اینست که دعانویس آشنا دارم .یکدانه دعا مینویسه،اسم همه طاهرین روش ،یک دالر.
-با همه اینقدر ارزون حساب میکنه؟

نه ،با ما آشناســت .تازه روی کاغذ نمینویسه .روی پنبهمینویسه .پنبهاش را باید خودم ب ُ ُدم ولی روغن بنفشهاش
را خودش میده.
فکر میکنید دعانویس میتونه از شما رفع بال بکنه؟ بعله ،عرض کردم .اسم همه انبیا و اولیا روشه .پارسال همدعای بواسیر نوشت برای داداشم ،دو روزه بواسیرش رفت.
یعنی برادرت دعا را خواند و فوت کرد به بواسیر؟آقاسید یک کاغذ دراز برمیدارد ،همه اسماء انبیا و
نه خیر،ّ
اولیا را رویش مینویسد ،مریض باید کاغذ را نازک لوله کند
که نوکش تیز شود ،بعد تیزی آن را مثل نیشتر بزند به مغز
بواسیر .نه ،دعانویس خوبیه .خارجیه.
خارجی؟بعلــه ،از ایــران آمده! در قم تحصیل دعانویســی کرده،تخصصیاش را هم در مشهد گذرانده.
*
در قم:
 آقا شما کرونا دارید؟ بعلــه ،هم مــن دارم ،هم این دوتا عیالم .هرســهمان ازمریضخانه دررفتیم .ولی یک عیال دیگه هنوز اونجا هست
که به حق پنج تن امشب فرارش میدیم.
اینجا چکار میکنید؟اینجا منتظر لیس حضرتی هستیم. لیس حضرتی؟اینجا تجمع اعتراضی کردیم حرم حضرت معصومه باز بشهبریم بلیسیم .اص ً
ال از روزی که حرم را بستند کرونا زیاد شد.
بیشتر از هزار سال این حرم باز بود خبری از کرونا نبود .حاال
ما داریم تظاهرات میکنیم که حرم را باز کنند.
**********
در لنــدن ،تا آنجا که میدانم ،فقط یک بیمار کرونائی فرار
کرده:
 های سِ ر ،آر یو اینگلیش؟ بعله ولی فارسی بلد هستم .خانم بنده ایرانی میباشد. شما کروناتون مثبت هست؟ بعله .پازیتیو. ممکنه بپرسم چرا دارین از بیمارستان در میرین؟ برای ایــن که دارم مــیرم کاغذ توالت بخــرم .دوبارهبرمیگردم به بیمارستان.
**********
در این فکرم که حرص این همه کاغذ توالت برای چیست
که در استرالیا توی سوپرمارکت سر آن کتک کاری میشود
و در تکزاس دو نفر برای هم هفت تیر میکشند و در سوپر
مارکــت بزرگ لندن جیرهای شــده ،وقتــی کاغذ توالت
میخری ،روی دســتت مهر میزنند که تا بیست و چهار
ساعت پاک نمیشود.
**********
غرق این افــکارم که صدای در میآید .مــیروم در را باز
میکنم .شاپرک خانم است که دارد سوار اتومبیلش میشود
و میرود .اشــاره میکند که یک بسته بزرگ کاغذ توالت
پشت در گذاشته!
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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

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.
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  26مارچ،
 ۱۰صبح تا  ۲:۳۰بعد از ظهر
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

کمک هزینه تحصیلی بنیاد کانادا و ایران
اهدای کمک هزینه تحصیلی بنیاد کانادا و ایران
به دانشجویان
بنیاد کانادا و ایران همانند سالیان گذشته آمادگی خود
را برای اهدای کمک هزینه تحصیلی به دانش آموزان و
دانشجویان واجد شرایط اعالم میکند .از کلیه متقاضیان
دعوت میشود فرم های مرتبط را از وب سایت بنیاد دانلود
کرده و تا تاریخ  25آپریل  2020ارسال نمایند .پرونده های
ناقص مورد ارزیابی قرار نمی گیرند.

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

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  GoFundMeارسال
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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کرونا یا گرمایش زمین ،کدام اضطراریتر است؟
براساس گزارشهای سازمان جهانی
بهداشت ،آلودگی هوا بهعنوان یکی
از جوانب بحــران جهانی اقلیمی،
خــود به تنهایی هرســال موجب
مرگ هفت میلیون نفر میشود .در
این مورد اما هیچ خبری از جسات
اضطراری کابینه و نطقهای جدی
و حزنانگیز دولتمردان نیســت.
درحالیکه با ویــروس جدید کرونا
بهطــرز قابلدرکی همچون خطری
قریبالوقوع برخورد میشود ،بحران
اقلیمی هنوز امری انتزاعی معرفی
میشود که پیامدهایش دهها سال با
ما فاصله دارند.

ایــن وضعیت اضطــراری جهانیای
اســت که همین حاال هم انســانها
را در مقیاس وســیع کشته و بیم آن
میرود که مرگ زودهنگام میلیونها
نفر دیگر را نیز رقم بزند .با گسترش
تأثیرات و پیامدهای آن ،این وضعیت
میتواند اقتصادهــا را بیثبات کرده
و کشــورهای فقیرت ِر فاقــد منابع و
زیرساختها را نابود کند .چیزی که از
آن حرف میزنیم بحران اقلیمی است،
نه ویروس جدید کرونا.
در این مورد ،دولتها برنامههای ملی
اضطراری تدوین نمیکنند و شــما
هیچ پیامک فوریای روی گوشیهای
ن همراهتان دریافت نمیکنید که
تلف 
نسبت به آخرین اخبار و تحوالت در
کره جنوبی و ایتالیا به شــما هشدار
دهد.
ما دســتآخر بر همهگیری جهانی
کرونا فائق خواهیــم آمد؛ اما درمورد
بحران اقلیمی همین حاال هم کار از
کار گذشته است.
درحالی که با ویــروس جدید کرونا
بهطرز قابلدرکــی همچون خطری
قریبالوقوع برخورد میشود ،بحران
اقلیمی هنوز امــری انتزاعی معرفی
میشود که پیامدهایش دهها سال با
ما فاصله دارند.
برخالف پیامدهای ناشی از بیماری،
تصــور درک پیامدهــا و تأثیــرات
فروپاشــی اقلیم بر فرد فرد دشــوار
است .شــاید وقتی تابستان گذشته
آتشســوزی بیســابق ه جنگلهــا
قســمتهایی از قطــب شــمال را
دربرگرفت ،میشــد جلسات بحث و
مذاکره اضطراریای برگزار شــود تا
نقش بحران اقلیمی در ایجاد شرایط
آبوهوایی شــدید و حدی مشخص
گردد ،اما چنین اتفاقی رخ نداد.
در ســال  ،۲۰۱۸بیش از  ۶۰میلیون
نفــر از پیامدهای تغییرات شــدید
آبوهوایی و اقلیمی آســیب دیدند،
ازجملــه بیــش از  ۱۶۰۰نفر که در
اروپا ،ژاپن و آمریکا به دلیل موج گرما
و آتشســوزی جنگلها تلف شدند.
موزامبیک ،مــاالوی و زیمبابوه براثر
گردباد آیدای ویران شدند ،و توفندهای
فلورنس و مایکل نیز براساس گزارش
سازمان جهانی هواشناسی خسارتی
معادل  ۲۴تریلیــون دالر بر اقتصاد
آمریکا وارد کردند.
یخهای قطب شــمال شــش برابر
ســریعتر از چهار سال پیش در حال
آب شدناند ،و صفحه یخی گرینلند
چهار برابر ســریعتر از آنچه پیشتر
تصور میشــد ،در حال ذوب شدن
است .براســاس گزارشهای سازمان
ملل متحد ،ما ده سال فرصت داریم تا
از گرمشدن کره زمین به میزان یک و
نیم درجه بیش از دمای این سیاره در
دوران پیشاصنعتی جلوگیری کنیم.
ممکن است همهگیریهای جهانی
و بحــران اقلیمی تأثیــر یکدیگر را
دوچندان نیــز بکننــد :پژوهشها

ن اســت کــه الگوهای
حاکــی از آ 
وهوایی درحالتغییر ممکن است
آب
ِ
موجب حرکت گونههای جانوری به
ارتفاعات باالتر شــود ،و بهطور بالقوه
آنهــا را در تماس بــا بیماریهایی
قرار دهد که نســبت بــه آن ایمنی
و مصونیت چندانــی ندارند .یکی از
مدیران ســازمان «دوستان زمین»،
میریام ترنر ،میگوید« :عجیب است
که مردم در مقایسه با کرونا که اکنون
با آن مواجه هستیم ،بحران اقلیمی را
مســئلهای مربوط به آینده میدانند.
شــاید وقتی در دفترکارتان در مرکز
شهر لندن نشستهاید ،بحران اقلیمی
به نظرتان دور و بعید برسد ،اما همین
حاال میلیونها نفر وضعیت اضطراری
آن را از نزدیک لمس میکنند».
پس تصور کنید که چه میشــد اگر
ما همین حس اضطراری را که نسبت
به ویروس جدید کرونا داریم ،نسبت
به بحران اقلیمی هم داشتیم .در این
صورت ،چه اقداماتی انجام میدادیم؟
همانطور که الفی استرلینگ ،مدیر
«بنیاد اقتصاد جدید» متذکر میشود،
مرزکشی صلب بین این دو بحران کار
عاقالنهای نیست .به هر حال ،ویروس
جدید کرونا ممکن است موجب کساد
اقتصاد جهانی شود :تدابیر اقتصادیِ
اتخاذشده در واکنش به این ویروس
باید به حل مسئله بحران اقلیمی گره
بخورد.
استرلینگ میگوید« :در دوران رکود
این اتفاق میافتد که سیاستگذاران
در مورد نتایج و پیامدهای احتمالی
آن دچار وحشت میشــوند؛ مسئله
زنجیرههــای تأمین و چســب زخم
اقتصــادی اســت» .مثــ ً
ا در رکود
اقتصــادی ســال  ،۲۰۰۸مالیات بر
ارزش افزوده و نرخهای بهره بالفاصله
کاهــش یافتنــد ،اما رشــد مخارج
سرمایهگذاری به حد کافی سریع نبود
و بعدتر بــه نام ریاضت اقتصادی کم
شد .براساس پژوهشهای این بنیاد،
اگر دولت به میزان بیشــتری بودجه
کربن را تأمین
زیرساختهای بدون
ِ
کرده بود ،این امر نه تنها موجب رشد
اقتصاد میشد ،بلکه میتوانست انتشار
گازهای گلخانهای در مناطق مسکونی
را نیــز تا  ۳۰درصد کاهش دهد .این
بــار اما ،جای چندانــی برای کاهش
نرخهای بهــره ازپیش پایین و اتخاذ
کمی وجود ندارد؛
سیاست تســهیل ّ
حاال یک سیاست مالی سبز باید در
اولویت قرار گیرد.

اگر بحران اقلیمی مسئلهای اضطراری
تلقی شــده بود ،چه چیزهایی مورد
اشاره قرار میگرفت ؟ احتماالً اعالم
میشــد تمام خانههــا و بنگاههای
تجاری بایــد عایقبندی شــوند ،و
این امر به اشــتغالزایی ،کاهش فقر
ســوخت و انتشــار گازها گلخانهای
خواهد انجامید .همچنین ایستگاههای
شارژ ماشــینهای برقی در سرتاسر
جهــان نصــب میشــدند .و برنامه
آموزشــی اضطراریای برای آموزش
نیروی کار اعالم میشد.
میشد برای افراد متمکنی که مرتباً
با هواپیما ســفر میکنند مالیات در
نظر گرفته شــود .همانطور که ترنر
میگوید ،تمامی سیاستهای کشور
حاال از خالل منشــور ویروس جدید
کرونا دیده میشــود .بهطور مشابه و
تا اطالع ثانوی ،این سیاســتها باید
از منشور بحران اقلیمی نیز رد شوند.
درهرحال ،واکنشها به ویروس جدید
کرونا بــا واکنشها به بحران اقلیمی
تفــاوت کلیدی دارد و خود این البته
حقیقتاً جای تأسف دارد.
اســترلینگ میگوید« :ما از آمدن
کرونــا بیخبر بودیم ،اما از ســی یا
چهل ســال پیش میدانســتیم که
بحران اقلیمی در راه است» .و با این
حال ،دولتها میتوانند ،باز هم بهرغم
عدمآمادگی و کمبود بودجه و منابع،
سریعاً برنامهای اضطراری در واکنش
به همهگیری جهانی اعالم کنند.
ویــروس جدیــد کرونــا تهدیدها و
چالشهــای بســیار ،و فرصتهای
اندکــی را پیش روی ما قرار میدهد.
یک واکنــش عاقالنه بــه گرمایش
جهانی اما میتواند به ایجاد حملونقل
مقرونبهصرفه ،خانههــای بهخوبی
عایقبندیشده ،اشتغالزایی در حوزه
انرژیهای ســبز ،و هوای پاک منجر
شــود .شکی نیست اقدام فوری برای
جلوگیری از همهگیری جهانی بسیار
ضروری است .اما بحران اقلیمی تهدید
وجودیِ بسیار جدیتر و مرگبارتری را
پیش روی ما قرار داده است ،و با وجود
این ،همین حس اضطرار و فوریت در
واکنش به آن دیده نمیشود .ویروس
جدید کرونا نشان میدهد که چنین
کاری شــدنی اســت ،اما به قدرت و
قاطعیتــی نیاز دارد کــه وقتی پای
آینده سیارهمان در میان است ،بهطرز
نومیدکنندهای خبری از آن نیست.
گاردین
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ﺳﺎ
ﻣﻬﯿﻦسا
ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ مهین
کامﺒیﺰ

604-8۲8-6589
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604.250.0202
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Email:
Email:2500202@gmail.com
2500202@gmail.com

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

Towing

گالری و خدمات

ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺎره
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﻼك ﻣﺴﮑﻮﻧﻰ و
با جدیدترین نقشه های طراحان معروف فرش
مجموعه ای از فرش های درجه یک ایرانی ،مدرن و اصیل

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

فرش دلیـری

در بزرگترین و کاملترین گالری فرش در ونکوور کانادا

ﻣﺸﺎوره راﯾﮕﺎن ﺑﺮاى ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﻬﺎى اﺟﺎره ﻣﻠﮏ ﺷﻤﺎ
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﻣﻼك ﺷﻤﺎ ﺑﺮاى اﺟﺎره
ﺑﺮرﺳﻰ اﻋﺘﺒﺎري و ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﺟﺎره
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﺮارداد ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ اﺟﺎره )(RTA
با  3نسل تجربه موفق در تولید ،عرضه و خدمات
ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ واﺣﺪ اﺟﺎرى
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

Pacific Rug galleRy

30

ﻓﺮوزان ﯾﺰدان

604-817-9933
forouza.yazdan@gmail.com

M.A.

Forouzan Yazdan

Licensed Property Manager

تنها مرکز تخصصی قالیشویی و تعمیرات فرش

ﺑﺮاى اﺟﺎره ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ
اﻣﻼكدرﻣﻮﺟﻮد
با گواهینامه از ﺑﺮاى
ونکوور
ﻟﯿﺴﺖ فرش
اتحادیه صنف

www.88westrealty.com
www.pacificruggallery.com Tel: 604.986.8585

1370
Marine Drive,
North Vancouver
1478 Marine Dr., North
Vancouver,
(شعبهBC )1
(شعبه1629 Marine Dr., North Vancouver, BC )2

Designed by: Daneshmand.ca

?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
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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

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

$620,000

»تﻌهد ما صداقﺖ در خرید و ﻓروش منﺰل شماسﺖ »
کارهای خوشنویسی
مجموعه
از مجموعه از
شنویسی
کارهای خو
تیﻢ ما با ارزیابﯽ رایگان مﻠﮏ شما
مهجوری دیدن کنید
رامین
کنید
خدمات تخصصی امالك در ونﮑوور،
دیدناراﺋه
رامین مهجوری و
3110-233 Robson St.

ﺧﺷﺎ ،ﻣﺷﺎﻭﺭ ﺧﺭﻳﺩ ﻭ ﻓﺭﻭﺵ ﺍﻣﻼک

604.377.9225

Open Sat-Sun Jul 9-10 2-4 pm

راه را برای خرید و ﻓروش منﺰلتان ﻫموار مﯽکند.

Ramin
Mahjouri
عالی نسب
ساناز

ramin mahjouri - art gallery
ramin mahjouri - art gallery

778-320-6326

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

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
ﭘﯿﺎدهرو ﺳﺎزى ،ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺎزى

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

آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻣﻬﺎﺟﺮت
(EB-5 Investor Visa-Green Card, E-2
ﺑﻪ Visa,
)Waiver
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

رامین مهجوری
دیدن کنید

HomeByHoma@gmail.com

ـ مهاجرت به آمریﮑا

کانادا
ﺑﻪ به
مهاجرت
ـ
ﮐﺎﻧﺎدا
ﻣﻬﺎﺟﺮت
ـ دعاوی خانوادگی )ﻃالق(

از مجموعه
کارهای خط نقاشی

778-317-9707

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

Fariborz.Khasha@gmail.com

ﻫما سروشی
www.raminmahjouri.com

Ramin Mahjouri

SanazAlinasab88@gmail.com

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

Email:
اﺛﺎﺛﯿﻪ ﻣﻨﺰل
info@yalaw.caو ﻣﻮﻧﺘﺎژ
ﻧﺼﺐ

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

604-842-2326

»اﻓﺸﯿﻦ«

778-980-1286

