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کورش عرفانی

جاستین ترودو:
یک میلیارد دالر برای  مبارزه با کرونا در کانادا

اختصاص داده می شود

»قرار گاه کرونا«
 یا ستاد کودتای سپاه

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 

حداقل های 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 
اســالمی 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 

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.

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.

در تاریک روشــن هوا به صدای بغ بغوی دو کبوتر از 
خواب بر می خیزم، از البالی شاخه های درخت گالبی 
روبروی پنجره اطاقم به دو کبوتری که تازه در روزهای 
آغازین بهار به النه خود برگشــته اند نگاه می کنم. چه 
عاشقانه و سر شار در گوش هم می خوانند؟ بر می خیزم 

با درد تلخ تنهائی در پشت پنجره می ایستم.
» در اطاقــی که به اندازه یک تنهائیســت دل من که 
به اندازه یک عشقست به بهانه های ساده خوشبختی 
خود می نگرد.. و به آواز قناری ها که به اندازه یک پنجره 

می خوانند. « فروغ
ذهنم بــی تابی می کند. از پنجره می گــذرد، هزاران 
کیلومتر دور تر، برفراز سرزمینی که سر زمین مادری 
من است می چرخد و درگوشــه ای از آن سرزمین در 
اطاقی که همسرم و دخترم در کنار هم غنوده اند فرود 
می آید. می دانم، همزمان با من میلیون ها انسان آواره، 
مهاجر، تک افتاده، زندانی، بیمار و غریب در این روز های 
سخت هجوم »کرونا « روحشان چون من، بیشتر از هر 
زمان دیگر در رویا، می چرخد و عزیزان را خود جستجو 

می کند.
چرا که نوروز بر آستانه در ایستاده است!

آخرین چهارشــنبه ســال، خبر از آمدن میر نوروزی 
می دهد. روزهــای کودکی از مقابل چشــمانم عبور 
می کنند. شــادی مردم، هم همهه های 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 می افتم
»چار شنبه نن گردکانه مویزه
قز الر دیر آتل ماتل چار شنبه

آینا تکن بختم آچل چارشنبه«
گردو و مویز چهارشنبه

دختران می خوانند چهارشنبه بر خیزپریدن آغاز کن!
گشوده شو بختم چون آئینه چهار شنبه! » جیدر بابا

می خندم، شــال آویخته او را از پنجره غالم به خاطر 
می آورم، جوراب بسته شده برشال را و فاطمه خانم که 

خانم ننه اورا به خاطر می آورد و می گرید.
بر چه فرهنگ وسنت های جانداری تکیه داده ایم.

فرهنگی به درازنای تاریخ به وسعت اقوام وملیت های 
گوناگون که قرن ها وقرن ها در کنار هم به مســالمت 
زیسته اند، کار کرده سنگ بر سنگ نهاده واین سرزمین 
را ســاخته اند. شــادی واندوه خودرا درشعر وموسقی 

ریخته ونسل به نسل در سینه ها چرخانیده اند.
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 می راند 
و پیوسته بر طبل دشــمنی می کوبد. اما چه باک که 
فرهنگی غنی تر، انسانی تر، از زبان حافظ اورا به کندن 

نهال دشمنی ونشاندن درخت دوستی می خواند.
سعدی از گوهر یگانه انسان می گوید که اگر روزگارش 
عضوی از او را بــه درد بیاورد دیگر عضو هایش قراری 

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 می گوید.
امروز اگر چنین آمده که چهره این سرزمین مخدوش 
شده و استبداد بر آن حکومت می کند. 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 
روز های تلخی که ســپری گرده و ســپری می کنند، 
روزهای پر شــور پای کوبی، فریاد آزادی! قدرت مردم 

را به خاطر می آورند.
روز های درد آوری که ســرکوب ونشســتن گلوله بر 

قلب های جوان را تجربه کرده اند.
روزهای دروغ آشکار حکومت به مردم. قربانیان بی شمار 
ایپیدمی کرونا و بی مسئولیتی حکومتیان، در برابر آن. 
روزهای سقوط اقتدار کذانی حکومت اسالمی. روز های 
فرو ریختن اعتقاد بخش عطینی ازمردم به حکومت و 
باور های دروغین ترویج شده توسط او ونرفتن اکثریت 
بــه پای صندوق های رای! این خود دســتاورد بزرگی 

است!
روزهائی که عاطفه وهمبســتگی عمومی برای مقابه 
با کرونا در ســیمای انســانی هزاران پزشگ، پرستار 
وکادر های درمانی و همیاری مردم سیمای دیگری از 

جامعه را ترسیم می کند! ما زنده ایم! وبا تاریخ می آئیم!
ذهنم آرام می گیرد. می دانم روزهای ســخت تر از این 
داشته ایم 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 نمی توان هیمه آتش در معبر نهاد. اما با بر افروختن 
بوته ای کوچک در حد امکان ویا با بر افروختن شمعی 
و نهادنش بر پشت پنجره های 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 می کنند. 
امیداین درخت شاداب زندگی در درون هزاران شاخه 

قلبم جوانه می زد.
زیر لب زمزمه می کنم.

»آری آری زندگی زیباست
زندگی آتشگهی دیرنده پا بر جاست

گر بیفروزیش رقص شعله اش 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 «

ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی

ابوالفضل محققی )گویا(
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یک مجتمع با معماری استادانه

North Shore طراحی شده برای 

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

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

PRESENTATION
CENTRE

Designed by visionary Architect Foad Rafii- Rafii Architects Inc

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

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

Parkwestliving.ca 
info@parkwestliving.ca  |  604.770.1336

Klahanie Park

Future Belle Isle Park

Ambleside Beach British PropertiesPark Royal Shopping Centre
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Tel: 604.569.2080

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

Certified Immigration Consultant

Fax: 604.569.2018
Email: info@disimmigration.com

Skilled Worker

کانادا مرزهای خود را بست، فقط کانادایی ها 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 می بنــدد. این قوانین جدید 
دیگری است که برای مبارزه با شیوع 

ویروس کوید-۱۹ 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 ســالمت 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 ۱۸ 
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 ۱4 روز 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 50 نفر خودداری شود.
او گفــت »تمامی کانادایی ها باید به 

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-۱۹ جلوگیری کند.
از روز دوشــنبه  از تمامی مسافرانی 
که قصد ورود به کشور را دارند، مهم 
نیســت که از چه کشــوری باشند، 
پرسیده می شــودکه 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 نشانه های 
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 

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 
افســران  کانادا.  عمومی  بهداشــت 
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 ۱4 روز 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. 

کالهبرداری در ارتباط با شیوع کرونا

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 فوق العاده 
نمــی  شــود، گفت اعــالم وضعیت 
فوق العــاده در درون خــودش چیز 
مهمی ندارد بلکه راه را برای دسته ای 
از اقدامات بــاز می کند که در حالت 
عادی ممکن نیســت، بتــوان آنها را 
انجــام داد. ما قدم به قــدم که جلو 
می رویــم اگر الزم به انجــام اقدامی 
باشد، شرایط را می سنجیم و بر اساس 

آن عمل می کنیم. 

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 

گزینه هاست.«
وزیر امنیت عمومی گفت کانادایی ها 
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 ۱4 روزه را 

بپذیرند.

هشــدار تقلب و کالهبرداری در رابطه با کروناویروس: شهروندان مراقب 
آزمایش ها و محصوالت تقلبی کالهبرداران و فرصت طلبان باشند.

بــه گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، مرکز ضدتقلب کانادا CAFC به 
مصرف کنندگان درباره تقلب و کالهبرداری های مالی مرتبط با کووید-۱۹ 

هشدار داد.
CAFC با انتشار گزارشی اعالم کرد در شرایطی که کشور با شیوع ویروس 
کرونا روبرو اســت کالهبرداران به روش های خالقانه روی آورده و تالش 
می کنند از انتشار اطالعات و اخبار نادرست، ابهامات موجود در رابطه با 

این بیماری و همچنین نگرانی شهروندان به نفع خود بهره برداری کنند.
CAFC در 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 CAFC برخی شرکت ها که شاید وجود خارجی هم نداشته 
باشــند، مدعی می شوند که به شهروندان آزمایشــات سریع غربالگری 
کووید-۱۹ ارائه می کنند. اما مردم باید توجه داشــته باشــند که فقط 
بیمارستان ها اجازه انجام چنین آزمایشاتی را دارند و هر مرکز دیگری که 

غربالگری کووید-۱۹ انجام دهد، بی اعتبار و نتایج آن مردود است.
CAFC همچنین در گزارش خود هشــدار داد کالهبرداران با انتشــار 
آگهی هایی محصــوالت پاک کننده و ضدعفونی کننــده و برخی اقالم 
بهداشــتی دیگر را به شهروندان پیشــنهاد می کنند؛ 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 

می تواند نمونه دیگری از این کالهبرداری ها باشد.

مداد- دادستان کل استان بریتیش کلمبیا اعالم وضعیت فوق العاده کرد. به 
این ترتیب دست مسئوالن دولتی بریتیش کلمبیا برای انجام یک سری از 
کارها باز می شود. از جمله حاال دولت این استان می تواند کنترل بیشتری 
روی زنجیره تامین کاال و چگونگی توزیع مایحتاج مردم داشــته باشــد. 
همچنین خط ارتباطی ویژه ای بین دولت استانی و دولت فدرال باز می شود 
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 کسب وکارهایی را 
که به قانون احترام نگذاشته و همچنان باز هستند، مجبور به تعطیلی کند.
اســتان بریتیش کلمبیا با 2۳۱ بیمار کرونایی و هفت مورد مرگ در اثر 
کووید۱۹، بیشــترین تعداد قربانی را در کانادا داده اســت. اعالم وضعیت 
فوق العاده، الزاما دلیلی بر حاد بودن اوضاع نیست و صرفا قوانین دست وپاگیر 
را حذف و دست دولتمردان را برای عمل سریع و برخورد شدید، باز می کند.

اعالم وضعیت فوق العاده در بریتیش کلمبیا
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بسته 500 میلیارد 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 ســالمتی و 
بهداشــت، ایمنی و مشــاغل تمام 
کانادایی ها در جریان شــیوع جهانی 

ویروس کووید-۱۹ اتخاذ می کند.
به گزارش هفتــه، به نقل 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 کانادایی هایی که تحت 
تأثیر این دوران سخت قرار می گیرند 

در نظر می گیرد.
ایــن تدابیر کــه در چارچوب برنامه 
مداخلــه اقتصــادی کانــادا بــرای 
پاســخ گویی به کوویــد-۱۹ به اجرا 
گذاشــته می شــود، حمایت هــای 
مســتقیم مالی بــرای کارگــران و 
شرکت هایی کانادایی در نظر می گیرد. 
سقف این بسته حمایت مالی ممکن 
اســت بــه 27 میلیارد دالر برســد. 
همچنین بر اســاس این تدابیر، 55 
میلیارد دالر برای پاســخ به نیازهای 
نقدینگی خانواده ها 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 
۸2 میلیارد دالری معــادل بیش از 
سه درصد تولید ناخالص ملی کانادا 
خواهد بود. این طرح گسترده کمک 
مالی به کانادایی ها برای تأمین هزینه 
مســکن و آذوقه و به شرکت ها برای 

تأمین حقوق کارمندان و فاکتورهای 
خرید در ایــن دوره بی ثباتی کمک 

خواهد کرد.
ایــن طرح پــس از تدابیری دیگر به 
اجرا درمی آید 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-۱۹ با موجودی 
بیش از یک میلیارد دالر اســت. این 
صندوق وظیفه تأمیــن مالی هزینه 
تقویت سیستم مراقبت های اساسی 
بهداشتی در اقصی نقاط کشور را بر 
عهده دارد. به عالوه، بر اســاس این 
طــرح بیش از500 میلیــارد دالر به 
صورت اعتباری و نقدینگی به لطف 
همکاری بین مؤسسات مالی دولتی، 
بانک کانادا، دفتر سرپرستی نهادهای 
مالی )BSIF( و وام دهندگان تجاری 
تأمین می شود تا کمک های الزم به 
شرکت ها برای ادامه فعالیت های 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 فوری ای است که کارگران 
و شــرکت ها با آنها مواجه شــده اند. 
این طرح همچنیــن کمک خواهد 
کرد تا نظارت هــای الزم بر کارگران 
صورت گیرد تا در صورت بیماری یا 
قرنطینه، یا از دســت دادن شغل یا 
بخش عمده ای از درآمد خود، به پول 
مورد نیاز دسترسی داشته باشند. این 

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-۱۹ اســت. در نتیجه به جای 
۳0 آوریل، کانادایــی ها تا اول ژوئن 
فرصت خواهند داشت که مالیاتشان را 
ثبت کنند. همچنین مهلت پرداخت 
هرگونه مانده حساب بدون سود نیز 
تا ۳۱ جوالی 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 ۳۱ جوالی 
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.«

طرح همچنیــن به حمایت از افراد و 
شرکت هایی می پردازد که با مشکالت 
مالی به دلیل شیوع این بیماری مواجه 

شده اند.
کانادایی ها نباید بر اساس درآمدهای 
خود درباره تأمین بودجه بهداشت و 
ســالمتی خود تصمیم گیری کنند. 
به تدریج که اوضاع تغییر کند تدابیر 
دیگــری برای حمایــت از کانادایی، 
روتق اقتصادی و حمایت از مشاغل و 

درآمدها اتخاذ خواهد شد.

مداد- به گزارش سی بی سی، جاستین 
ترودو، نخست وزیر روز چهارشنبه، ۱۸ 

مارس  اعالم کرد یک بسته کمک های 
مالی ۸2 میلیارد دالری از سوی دولت 
فدرال تهیه شده که 27 میلیارد دالر 
آن به طور مستقیم به کسانی که برای 
یافتــن کار و یا نگهــداری از اعضای 
خانواده دچار مشکل هستند پرداخت 

می شود.
ایــن طرح قرار اســت بــه زودی به 
پارلمان برود تا شرایط موجود در آن 
برای پرداخت بیمه بیکاری یا همان 
EI و نیز دو بســته کمک هزینه های 

اضطراری تائید شود.
این دو کمک هزینــه 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 می پردازیم:

چه کسانی حائز شرایط دریافت بیمه 
بیکاری هستند؟

حائز شرایط بودن برای دریافت بیمه 
بیکاری )EI( به منطقه ســکونت تان 
و مواردی نظیر نرخ اشــتغال در آن 
منطقه و نیز تعداد ســاعاتی که طی 
52 هفته گذشته کار کرده اید بستگی 
دارد. دولت به شــهروندان متقاضی 
دریافت بیمه بیکاری توصیه کرده که 
هر چه ســریع تر 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.
 )EI( برای دریافــت بیمه بیــکاری
باید شــغل تان 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 نمی شود. بر 
اســاس آخرین تغییراتــی که دیروز 
)چهارشــنبه، ۱۸ مارس( اعالم شد، 
زمان یک هفته ای انتظار برای دریافت 
کمک هزینــه بیماری بــرای آنهایی 
که ملزم به خودقرنطینگی شــده اند، 
حذف شــده اســت. به این ترتیب، 
متقاضیان می توانند برای اولین هفته 
درخواست شــان نیز کمــک هزینه 

دریافت کنند.
ســقف کمک هزینــه پرداختی )در 
صــورت موافقت( برابر بــا 57۳ دالر 

خواهد بود.

چطور برای دریافت کمک هزینه بیمه 
بیکاری اقدام کنیم؟

برای ایــن کار معموال نیاز به مدارک 
پزشکی و نیز سوابق اشتغال است. با 
این وجود، بر اســاس مقررات جدید، 
می توانند  قرنطینه شده  مستخدمان 
بدون ارائه مستندات پزشکی اقدام به 
درخواست کمک هزینه بیمه بیکاری 
)EI( کننــد. اگر بــه خاطر قرنطینه 
بودن امکان ارائه درخواست را ندارید، 
می توانید بعدا این کمک هزینه بیماری 
بیمه بیکاری )EI( را بدهید تا شامل 

وضعیت گذشته شود.
برای درخواست کمک هزینه های بیمه 
بیکاری باید به این وب سایت مراجعه 

کنید.
www.canada.ca/en/services//
benefits/ei/ei-sickness/apply.
html

سپس می توانید با شماره  تلفن رایگان 
گرفته  تماس   ۱-۸۳۳-۳۸۱-2725
و درخواســت کمک هزینه هفته اول 

انتظار را بدهید.
مراجعه حضوری  امــکان  همچنین 
بــه یکی از دفاتر »ســرویس کانادا« 
)Service Canada( هــم وجــود 
دارد. با این وجود، توصیه می شود اگر 
عالیم کروناویروس را دارید و یا اینکه 
در قرنطینه خانگی به ســر می برید، 

مراجعه حضوری نداشته باشید.

اگر حائز شرایط دریافت بیمه بیکاری 
نیستید، چه کار باید بکنید؟

بســته کمک مالی دولت شامل دو 
بخش دیگــر یعنــی »کمک هزینه 
 Emergency( مراقبتی«  اضطراری 
Care Benefit( و نیز »کمک هزینه 
 Emergency( حمایتی«  اضطراری 

Support Benefit( نیز می شود.
مراقبتی«  اضطــراری  »کمک هزینه 
مبلغی حداکثــر ۹00 دالر را به ازای 
هر دو هفتــه و حداکثر ۱5 هفته در 
اختیار کسانی که به نوعی با پیامدهای 
کووید-۱۹ دست وپنجه نرم می کنند 
پرداخت می کنــد. این کمک هزینه 
برای کسانی اســت که حائز شرایط 
دریافت بیمه بیکاری )EI( نیســتند، 
نمی تواند کار کنند و یا اینکه مرخصی 

استعالجی با حقوق ندارند.
مستخدمان و البته افرادی که شغل 
آزاد )self-employed( دارنــد  و به 
خاطر کووید-۱۹ بیمار و یا قرنطینه 
هســتند می توانند برای دریافت این 
مبلغ اقدام کنند. والدینی که به خاطر 
نگهــداری از فرزندانی که در ســن 
مدرسه هستند و به خاطر تعطیالت 
مدارس نمی توانند سر کالس باشند 
نیز حائز شــرایط دریافت این مبلغ 
هســتند و صرف نظــر از اینکه حائز 
شــرایط بیمه بیکاری )EI( باشند یا 
خیر، می توانند بــرای این مبلغ هم 

اقدام کنند.
کمک هزینه حمایتی اضطراری که 
در مجموع 5 میلیارد دالر اســت، به 
آن دسته از افراد شاغلی داده می شود 
که با بیکاری روبرو شده اند ولی حائز 
 )EI( شــرایط دریافت بیمه بیکاری
نیستند. این مبلغ قرار است به عنوان 
پرداخت  درآمدی  بلندمدت  حمایت 
شود. با این وجود،  دولت هنوز اعالم 
نکرده که قرار است چقدر به هر نفر 
اختصاص دهــد و چقــدر از این 5 

میلیارد قرار است مصرف شود.
برای درخواســت دریافــت هر دوی 
این طرح ها می توانید از طریق سایت 
CRA اقدام 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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ایرونیا- با استناد به نظرسنجی انجام شــده توسط انستیتو انگس رید، تعداد 
پاســخ دهندگانی که کروناویروس را به عنوان یک تهدیــد »واقعی و جدی« 
می بینند حاال به 42 درصد رسیده و نسبت به ۳۱ درصد آغاز فوریه افزایش داشته 
است. نتیجه این امر این بوده که تعداد کانادایی هایی که می گویند دستان شان 
را به عنوان یک پیش گیری اصلی از مبتال شــدن به ویروس می شویند بسیار 
افزایش پیدا کرده است. سه نفر از هر پنج پاسخ دهنده )57 درصد( گفتند حاال 
دستان شان را بیشتر از قبل می شویند که این در مقایسه با ماه قبل ۱6 درصد 

افزایش داشته است.
یک نفر از هر پنج کانادایی در این نظرسنجی گفتند مشغول جمع آوری ذخایر 
مورد نیاز هســتند. بیــن 24 تا ۳۱ درصد گفتند حاال به کنســرت یا رخداد 
ورزشی نمی روند یا حتی حاضر نیســتند به فرودگاه بروند.  حدود 2۸ درصد 
از پاسخ دهندگان نظرسنجی گفتند هر سفر بین المللی که برای شش ماه آینده 

برنامه ریزی شده بود را کنسل می کنند.
در کنار اضطرابی که کانادایی ها نسبت به حفظ سالمت خود دارند، نگرانی های 
اقتصادی هم اضافه شده اند. نظرســنجی به این نتیجه رسید که 66 درصد از 
کانادایی ها نگران هستند که اقتصاد کشور به خاطر کروناویروس ضربه بخورد و 
44 درصد گفتند نگران هستند که شخصا ضرر مالی بکنند. 4۹ درصد، نزدیک 
به نیمی از کانادایی ها در نظرســنجی گفتند دولــت فدرال تا اینجا کار خوبی 
در زمینه مدیریت کروناویروس انجام داده است. از نظر استانی، مردم بریتیش 
کلمبیا )62 درصد( بیشترین اطمینان خاطر را نسبت به پاسخ دولت خود نشان 
دادنــد و بعد از آن ها مردم کبک )60 درصــد( قرار گرفتند. پایین ترین میزان 

iroonia.ca .اطمینان مربوط به آلبرتا با 40 درصد می شد

نیمی از کانادایی ها از عملکرد 
دولت فدرال در قبال کروناویروس 

رضایت دارند

»شورای خرده فروشی کانادا« از مردم خواست ضمن حفظ آرامش، 
دست از خالی کردن فروشگاه ها بردارند!!

تعــداد  اینکــه  از  بعــد  ایرونیــا- 
بی سابقه ای از کانادایی ها به مغازه های 
خواربارفروشــی هجوم آوردند و تمام 
قفســه ها را خالــی از اقالمی مانند 
دســتمال توالــت، ضدعفونی کننده 
دســت و اقالم بــا مانــدگاری باال 
کردند، شــورای خرده فروشی کانادا 
از مصرف کنندگان 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 فعالیت ها در سراسر 
کشور به خاطر شــیوع کروناویروس 
باعث شــده مغازه ها خالی شــوند، 
صف های چند ساعته شکل بگیرد و 

شهروندان نگران شوند.
فورتــن گفــت: »مــا می خواهیــم 
کانادایی ها بدانند که نیازمند ذخیره 
دســتمال توالت و برنج بــرای ۹ ماه 
نیســتند. بیایید وارد حالت وحشت 

نشویم.«
در مونترال، خریداران گفتند قفسه ها 
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 
توالت های خود بودند. قفسه هایی که 
معموال پر از اسپری ها و دستمال های 
ضدعفونی کننده و وایتکس بودند هم 

حاال خالی شده اند. 
در تورنتو بزرگ، مغازه هایی مانند نو 
فریلز، فرش کو و لوبال در توییتر ترند 
شــده بودند چون ســاکنان داشتند 
»خرید همه گیر« مردم را مســتند 
می کردنــد. در یــک توییــت آمده: 
»قفســه های پاســتا و آرد، دستمال 
توالت و دستمال کاغذی، قوطی های 
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 
محلی اش را نشان می داد گفت: »دنیا 
دیوانه شــده. باید این را فیلمبرداری 
می کــردم چون باورم نمی شــد چه 

چیزی اینجا می بینم.«
شورای خرده فروشی کانادا که نماینده 
تمــام زنجیره  مغازه هــای بزرگ در 
کشور اســت گفت تیم هایش سعی 

دارند مغازه ها را در سراســر کشور در 
زودترین حالت دوباره پر کنند.

فورتن گفــت: »تیم  های مان دارند با 
تولیدکنندگان خارج از کشور و داخل 
کانــادا مانند معمــول کار می کنند. 
انبارهای مان پر از محصول هســتند. 
حــاال فقط بحث پر کــردن مغازه ها 

مطرح است که طول می کشد.«
مغازه ها همچنین شاهد افزایش شدید 
سفارش های آنالین بوده اند که فورتن 
می گوید نشانه مثبتی است که مردم 
دارند به راهنمایی مسئوالن سالمتی 

گوش می کنند. 
در موقعیت هــای ضــروری خاص، 
متخصصان می گویند داشتن یک یا 
دو هفته ذخیره آب و غذا و همچنین 
منابع پزشکی و داروها می تواند مفید 
باشد. اما این کار همیشه ضروری یا 

مفید نیست.
هفته گذشته پتی هاجو وزیر سالمت 
کانــادا از کانادایی هــا خواســت در 
خانه های شان 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 کانادایی ها بــه این فکر 
کنند که به مدت ۱4 روز به غذاهایی 
نیاز خواهند داشــت. با وجود اینکه 
کردن  ذخیره  می گویند  متخصصان 
اقــالم غذایــی و دارو می تواند مفید 
باشد، آن ها همچنین تاکید دارند که 

داشتن تفکر احتکار خوب نیست.
ســاموئل وسیره اســتادیار دانشکده 
روان شناســی دانشــگاه مک گیــل 
می گوید: »کمبود غذا نخواهیم داشت 
و ممکن است ماسک صورت موقتا کم 
بیاید اما فراموش نکنید که شرکت ها 
دارند از این مسئله پول درمی آورند. 

مــردم می داننــد چطــور از ایــن 
آســیب پذیری ها سوء استفاده کنند. 

مسئله توهم نادر بودن اقالم است.«
وسیره هم تاکید می کند که مهم ترین 
نکته این است که به خودتان استرس 

وارد نکنید. او گفــت: »نگران بودن 
سیســتم ایمنــی بــدن را تضعیف 
می کند، بنابراین اگر افراد یک تهدید 
واقعی را دست کم بگیرند برای شان 

iroonia.ca ».بهتر است

ایرونیا- مانی رانگو و همسرش وایولتا 
پرز دارند با فروش آنالین محصوالت 
شست و شو ســود عظیمی می کنند. 
آن ها پنج شــنبه به یک کاستکو در 
ونکــوور رفتند و وانت شــان را پر از 
جعبه هــای محصوالتــی کردند که 

گفتند می خواهند آنالین بفروشند.
سی تی وی  نیوز ونوکور جمعه با رانگو 
بیرون خانه اش صحبت کرد. او گفت 
»این فقط کسب و کاری است که االن 
دارم انجام می دهم« و اضافه کرد که 
حدود سه تا چهار هفته مشغول این 

کار بوده است.
در سراســر کشور، قفسه هایی که در 
مغازه ها معموال مخصوص محصوالت 
شست و شو و دستمال توالت هستند 
حاال خالی شده اند. صف های طوالنی 
برای ورود به این مغازه ها 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 
می کند. وی افزود سه فرزند دارد که 
به خاطــر کروناویروس نمی توانند به 
مدرسه خصوصی شان بروند، آن ها هم  
نمی توانند کار بکنند و بنابراین باید 
راهی برای کسب درآمد داشته باشند.

او گفت: »دولت به ما کمک نمی کند 
هزینه های مان را پرداخت کنیم. بچه ها 

درآمد 30 هزار دالری زوج ونکووری از فروش مجدد 
محصوالت بهداشتی در آمازون!

نمی توانند به مدرسه بروند، آن ها به 
مدرسه خصوصی می روند. من سالی 
20 هزار دالر بابت این هزینه می کنم 

و آن ها پول را برنمی گردانند.«
او و همســرش ســازنده ساختمان 
هســتند و رانگو می گویــد به خاطر 
کروناویــروس فروش ملــک، زمین 
خورده است: »هیچ کس نمی خواهد 
بــرود خانه بخرد و اگــر بخواهد هم 
درخواست می شود که ماسک بزنید 
و چیزهایی مثل این که سخت است. 
کمــی اوضاع از کنترل خارج شــده 

است.«
شــورای خرده فروشــی 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 
دارند محصوالت شست و شو را آنالین 

بازفروش می کنند.
ویلســون گفت: »همیشــه مردمی 
هســتند که ســعی می کنند از یک 

وضعیت سخت سوء استفاده کنند.«
رانگو گفت با همســرش حدود ۱00 
هزار دالر جنــس فروخته و نزدیک 
به ۳0 هزار 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 نمی برم.«
نخســت وزیر جان هــورگان در یک 
کنفرانــس خبری کــه از افرادی که 
محصوالت را آنالین خرید و بازفروش 
می کننــد »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 

iroonia.ca »معنی خواهد بود؟
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C.I.S Canada
Immigration
Services

Paralegal & Immigration Graduate
Business License #R614310

تبدیل ویزاى توریستى به S/P و W/P بعد اقامت دائم
دریافت اجازه کار 2 ساله و بعد اقامت دائم
پذیرش + ویزاى تحصیلى دبستان تا دانشگاه

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

. تحویل رایگان دارو درب منزل
. ساخت  داروهاى  ترکیبى 

. تزریق  رایگان  واکسن آنفوالنزا  
. تهیه  رایگان بلیستر پک

. تهیه و تجویز  جوراب واریس
. داروهاى ترك سیگار رایگان

. دریافت  داروهاى  مصرف گذشته

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

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

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

داروخانه سنت جورجز

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

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

درخواست تعلیق پرداخت اقساط وام و اجاره خانه در بریتیش کلمبیا
 تا پایان بحران کرونا

ایرونیــا- یک اتحادیــه در بریتیش 
کلمبیا خواســتار تعلیــق فوری هر 
گونه پرداخت اقســاط وام مسکن و 
اجاره خانــه تا پایان رســیدن بحران 

همه گیری 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 بیانیه ای گفت:  »اتحادیه از اعضا 
و تمــام افراد کارمنــد می خواهد به 
علم اعتماد و از راهبردهای ســالمت 
عمومی پیروی کنند. دولت های فدرال 
و اســتانی می توانند با معلق کردن 
پرداخت های وام مسکن و اجاره خانه 
طی همه گیری کووید-۱۹ از پیغام ما 
حمایت کنند تا اطمینان حاصل کنند 
که افراد کارمند می توانند کار درست 

را انجام بدهند«.
اوان ســیدال مدیر عامل شرکت وام 
مسکن و مســکن کانادا در توییتی 
گفت سازمانش از وام دهندگان در به 
تعویق انداختن پرداخت ها تا ســقف 
شش ماه برای افرادی که تحت تاثیر 
کروناویروس قــرار گرفته اند حمایت 
می کند. ایــن ســازمان از برنامه ای 

نیکوکاری
 به سبک کانادایی

مداد- شــبکه های اجتماعی با وجود 
دردســرهایی که دارند، در روزهای 
حساســی نظیر این ایام که با شیوع 
کروناویروس روبرو هستیم، می توانند 
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 رسانه های مختلف دنیا 

نیز بازتاب داشت.
بی بی ســی در گزارشــی به بررسی 
کانادایی ها  فیســبوکی  حرکت  این 
می پردازد که خالصه آن را می خوانیم:

انگلیســی  واژه   پیــش  روز  چنــد 
معنــای  )بــه   caremongering
گسترش حمایت( در هیچ واژه نامه ای 
وجود نداشت. اما چند روزی است که 
این عبارت به شــدت در رسانه های 
اجتماعی محبوب شده است. این واژه 
با حرکت برخی جوانان در تورنتو برای 
حمایت از افراد آســیب پذیر در شهر 
آغاز شد و خیلی زود به سایر مناطق 

کانادا رسید.
طی کمتر از 72 ســاعت، ۳5 گروه 
فیسبوکی با بیش از ۳0 هزار عضو با 
هدف کمک به افراد نیازمند در اتاوا، 
هالیفکس، آناپولیــس کانتی در نوا 

اسکوشیا شکل گرفت.
در ایــن گروه ها، افراد بــا هدف ارائه 
کمک به ســایر شــهروندان به ویژه 
آنهایی که بیشتر در معرض خطرات 
ناشی از کروناویروس قرار دارند، حاضر 

می شوند.
ماجرای همه گیری کووید-۱۹ سبب 
ایجاد حرکت هایی در سراسر جهان 
بــرای کمک به افراد نیازمند شــده 
که بــرای نمونه می تــوان به بردن 
سوپ برای ســالمندان در بریتانیا و 
یا برگــزاری کالس های نرمش برای 
ساکنان مناطق قرنطینه روی بالکن 

خانه ها در اسپانیا اشاره کرد.
امــا در کانادا یعنی در کشــوری که 
مردم دنیا، شــهروندانش را به عنوان 
انســان هایی مهربان می شناســند، 
کمک کردن به ســایر افراد در قالب 
حرکتــی که »گســترش حمایت« 
)caremongering( نامیده می شود، 

صورت می گیرد.
این حرکت با شــبکه های اجتماعی 
شــکل گرفت. اقدامات نیکوکارانه در 
این حرکت مردمی به صورت آنالین 
هماهنگ می شود که خبری خود در 
میان اخبار منفی این روزها به شمار 

می رود.

اولین گروه فیســبوکی )گســترش 
حمایت( توسط میتا هنس و کمک 
ولنتینا هارپر و چند نفر دیگر شکل 
گرفــت. ولنتینــا در توضیــح این 
نامگذاری می گوید: »پدیده گسترش 
تــرس« )Scaremongering( یک 
مشــکل بزرگ اســت. می خواستیم 
رونــدی دیگــر را در پیش بگیریم و 
انســان ها 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 می شود و به ما امکان می دهد 
تا نیازهــای افرادی کــه در معرض 

ریسک قرار دارند را تامین کنیم.«
ولنتینا می گوید که رشــد سریع این 
روندی که به همراه دوســتانش آغاز 
کــرد، فراتر از انتظاراتــش بود. گروه 
ولنتینا در تورنتو اکنون ۹ هزار عضو 
دارد. خودش با خنده می گوید: »فکر 
می کردیم در نهایت ده یا دوازده نفر 

عضو داشته باشیم، ولی االن چند هزار 
عضو داریم. مثبت ترین اتفاق، ایجاد 
گروه های محلی است که در محالتی 

مشخص فعالیت دارند.«
او در ادامه می گوید: »اضطراب، انزوا 
و امیــد پائین، بر ما انســان ها تاثیر 

می گذارد. ایجاد این اجتماع مجازی 
که به انســان ها امــکان می دهد به 
یکدیگر کمک کننــد، فکر می کنم 
به مردم نشــان می دهــد که هنوز 
امیدهایی برای انســانیت وجود دارد. 
هنوز امیدمان را از دســت نداده ایم. 

همین به من امیدی برای ادامه مبارزه 
می دهد.«

پســت ها در این گروه هــا به یکی از 
دو دسته اصلی تعلق دارند. برخی از 
پست ها دارای هشتگ #iso هستند 
که مخفف عبارت »در جســتجوی« 

)in search of( هســتند و برخــی 
دیگر نیز هشــتگ #offer دارند که 
توسط افرادی که کمک ارائه می دهند 

به کار می رود.
البته پست هایی برای گفتگو، مطالب 
جدید و نیز معرفی فروشــگاه هایی 
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 می گوید: »شبکه های 
اجتماعی، جنبه هــای منفی زیادی 
دارند و معموال ما را منزوی می کنند. 
این حرکــت فرصتی بود کــه افراد 
بتوانند به یکدیگر کمک کنند.« پاول 
که خــودش دچار معلولیت اســت، 
از کمک هــای داوطلبان این حرکت 
اســتفاده کرده اســت. او در این باره 
می گوید: »2۹ 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 

ضدعفونی کننده بودم.«
یکی از دوســتان پاول از طرف او در 
یکی از گروه های »گسترش حمایت« 
درخواست ماده ضدعفونی کننده کرد 
و یک نفــر از داوطلبان، آن را برایش 
تهیه و به خانه اش بــرد. پس از آن، 
پاول که به شدت تحت تاثیر این اقدام 
قرار گرفته بود، در پیامی در گروه از 

همه تشکر کرد.
اقدامات انسان دوســتانه زیاد دیگری 
در گروه های فیسبوکی صورت گرفته 
اســت. یکی از رایج تریــن اقداماتی 
که برخــی داوطلبان ایــن گروه ها 
انجــام می دهند، انجــام خریدهای 
ســوپرمارکتی برای افراد ناتوان است 
که البته با توجه به صف های طوالنی 
برخــی فروشــگاه ها می تواند کاری 

دشوار باشد!
رهیــا ریو فای یکــی از فعاالن دیگر 
این گروه می گوید: »این گروه نشانگر 
خوبی های آدم ها بود و ثابت کرد که 
وقتی با هم هستیم، می توانیم کارهای 
ارزشمندی انجام دهیم.« او بر این باور 
است که موفقیت این گروه ها نشانگر 
یکی از ویژگی های کانادایی هاســت: 
»فکر می کنم مردم کشورهای مختلف 
بر این باورند که کانادا کشوری بسیار 
مودب اســت و کانادایی ها آدم های 
خوبی هستند. فکر می کنم این باور 
درســت باشــد زیرا جمعیت مان به 
عنوان یک کشور کم است و معموال 
گرایش داریم به همدیگر کمک کنیم، 
هر چند که افراد نابه کار هم هستند 
که همه دستمال توالت های موجود 
در فروشگاه ها را یک جا می خرند! ولی 
فکر می کنم این حرکت نشانگر چیزی 
مهم درباره کاناداست و آن هم اینکه 
مــردم اینجا به هم کمک می کنند و 

این منحصر به فرد است.«

موجود برای کمک کردن به صاحب 
خانه هایــی اســتفاده می کنــد که 
نمی توانند پرداخت های وام مســکن 

خود را انجام بدهند.
اما ســیدال در پیغامــی دیگر گفت 
که ســازمان در حــال حاضر »هیچ 
راه آســانی برای حمایت ســریع از 
اجاره نشــین ها ندارد«. او اضافه کرد 
که سازمان در حال همکاری با دیگر 
ســازمان های دولتی در زمینه تدابیر 

حمایت درآمدی اورژانســی از جمله 
بیمه کارمندی است.

دیگــر  از  تعــدادی  و  ونکــوور  در 
ونکــوور،  متــرو  شــهرداری های 
اجاره نشین ها می توانند از یک “بانک 
اجاره “استفاده کنند که منبع تامین 
مالی کوتاه مدت برای اجاره نشین هایی 
است که در معرض خطر بیرون رانده 

شدن از منزل شان هستند.
بسیاری از کسب و کارها بسته شده اند، 

صنعت توریسم بریتیش کلمبیا یک 
ضربه مالی بزرگ خورده و بســیاری 
از رخدادهــا در تــالش برای کاهش 

سرعت کروناویروس کنسل شده اند. 
می خواهــد  کارمنــدان  اتحادیــه 
دولت های فدرال و اســتانی برنامه ای 
را اجرایــی کنند که بتواند مقدمه ای 
برای تدابیر بیشتر در حمایت از درآمد 

کارمندان باشد.
اســمیت گفــت: »همه مــان یعنی 
کارمندان، کارفرمایان و دولت ها باید 
نقشــی در صاف کردن منحنی بازی 
کنیم. دولت های فدرال و اســتانی ما 
حاال فرصتی برای کاهش دادن یکی 
از فشــارهای اقتصادی عظیم دارند 
که مردم را مجبــور می کنند حتی 
در صــورت قرار گرفتــن در معرض 
کووید-۱۹ به کار خود ادامه بدهند«.

جمعه گذشته نخست وزیر 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 

iroonia.ca.حذف کرده است
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گفتگو با تینا فرشادگهر،
 محقق بهداشت روان دانشگاه مک گیل 
کروناویروس قبل از جسم، 
روان ما را هدف می گیرد

کروناویروس قبل از اینکه جسم ما را 
هدف بگیرد، به ســراغ روح و روان ما 
می آید. موضوع مهمی که این روزها و 
پس از جدی تر شدن وضعیت شیوع 
بیماری کووید۱۹ در 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 می دانیم که 
در صورت آلوده شدن به این ویروس، 
بدنمان چه عکس العمل هایی می تواند 
نشان دهد. اما آیا از عواقب فکر و خیال 
بیش از اندازه درباره ی این ویروس و 
بیماری ناشی از آن یا بی خیالی مفرط 
نسبت به این تهدید جدید، بر ذهن و 

روح خود نیز آگاهیم؟
برای پیدا کردن پاسخ این پرسش ها، 
»مداد« به ســراغ خانــم دکتر تینا 
فرشادگهر، محقق بهداشت روان در 

دانشگاه مک گیل رفت.
تینا فرشــادگهر در ترکیه پزشــکی 
خوانــده و وقتی وارد کانادا شــده به 
عنوان پژوهشگر بهداشــت روان  در 
در  خانواده«  »پزشــکی  دانشــکده 
دانشگاه مک گیل مشــغول به کار و 

تحصیل شده است.
اما خانم دکتر فرشادگهر صرفا به دلیل 
با موضوع همه گیری  تخصص خود، 
کروناویروس در ارتباط نیست. او عضو 
هیئت مدیره 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. مغــازه ای که از آن اقالم ایرانی 
می خرند،  آرایشــگاهی که در آن مو 
کوتاه می کنند، دانشگاهی که در آن 
درس می خواننــد، کنســرتی که در 
آن به خواننده محبوب شــان گوش 
می دهنــد و … برنامه هــای متنوع 
نوروزی که آن زمان هنوز لغو نشــده 

بودند.
اقدام تینا فرشادگهر در راه اندازی گروه 
داوطلبان در »خانه ایران« برای کمک 
به ایرانیانی که از سفر بازگشته بودند و 
تشویق آنها به قرنطینه ی خودخواسته 
در خانه، باعث شد تا کامیونیتی کمی 

راحت تر 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 صحبت های خبرنگار 

»مداد« نشست.

با دو کفه ترازو روبرو هســتیم که 
نمی شود 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 می توان بین این دو 

وضعیت تعادل به وجود آورد؟

من این وضعیت را با یک مثال تشریح 
می کنــم. ببینید همه ما شــب های 
امتحان را پشــت ســر گذاشته ایم و 
یادمان هست. موقع امتحان، هرچقدر 
هم که آماده باشــیم، هیچ وقت آرام 
و بی خیال 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 
می کند تا شما جدی تر درس بخوانید 
و آماده شوید، اما اگر این اضطراب را 
کنترل نکنیم، سر جلسه امتحان ذهن 
و جســم ما را فلج می کند. چند نفر 
را می شناسید که درس شان را خوب 
می خوانند اما ســر جلسه امتحان به 
هم می ریزند، فلج می شوند و علی رغم 
اینکه خــوب درس خوانده اند، هیچ 
چیزی نمی توانند 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 می زنیم و در بدن انســان این 
وضعیت بــا میزان ترشــح هورمون 
کورتیــزول کنترل می شــود. به این 
هورمــون، هورمــون اســترس هم 
می گویند. یکی از اساسی ترین وظایف 
هورمون استرس این است که در زمان 
خطر ترشح می شود تا بدن انسان را 
در وضعیت هشدار و هوشیار نگه دارد، 
برای زمانیکه خطری شــما را تهدید 
می کند و ترشح این هورمون شما را 
آماده فرار می کند. قابل تصور است که 
در هنگام بروز خطر و وقتی انسان قرار 
اســت جانش را حفظ کند، می توان 
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 می شوند 
چون تهدید بزرگ تری 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 گرفتاری های کوچک تر فرصت 

فکر کردن داشته باشد.

شما از ترشــح هورمون استرس و 
هوشیار شــدن بدن حرف زدید اما 
برعکس هســتند کسانی که وقتی 
می ترسند، فلج می شوند و نمی توانند 

تکان بخورند؟
بله دقیقا، اینها کسانی هستند که در 
زمان خطر، بدنشــان بیش از اندازه 
هورمون ترشــح می کند. حتما شما 
هم دیده اید یا شنیده اید که بعضی ها 
سر جلسه امتحان از شدت اضطراب از 
حال می روند. دلیل، همان ترشح بیش 
از اندازه هورمون اســت. بدن انسان 
طوری طراحی شــده تا وقتی چنین 
خطری پیش می آید، هوشیار و آگاه 
شده و درست عکس العمل نشان دهد. 
با بی خیالی یــا اضطراب بیش از حد 
نمی توان از دست یک تهدید در رفت.

اما میزان ترشح این هورمون که در 
اختیار ما نیســت. در بحبوحه یک 

بحران مثل همه گیری کروناویروس 
چه کار 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 می شود. ببینید 
این هورمون وقتی ترشح می شود که 
خطری با حــواس چندگانه ما حس 
می شــود و مغز این حواس را آنالیز 
می کند و ســیگنال ترشح هورمون 
کورتیــزول می فرســتد 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 
»بی خیالــی« یا »اضطــراب بیش از 
حد« به وجود می آید. اما مغز بشــر 
خیلی پیشرفته  است و می تواند آنقدر 
درباره یک موضوع خیال پردازی 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 
می گیرد که سیستم ایمنی بدن انسان 

را به شدت ضعیف می کند.

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 می کند 
بلکه با تضعیف سیستم ایمنی بدن، 
سالمت جسم انســان را نیز تهدید 
می کنــد. 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 آبان ماه تا قبل از اعالم 
ورود ویروس به کانادا افتاد، اضطراب 
بود، ترس نبود. اضطراب مداوم ما را 
به سمت افسردگی هل می داد. وقتی 
خبرهای کروناویروس منتشــر شد، 
ترس هم به سراغ ما آمد. ترس ناشی 
از تهدید ناشناخته ای که از عواقب آن 
هم بی اطالع 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 دســت هایمان را بشــوییم؟ 
ماسک از کجا بخریم؟ از بچه هایمان 
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 

بلد نباشیم که چگونه می توان این را 
مدیریت کنیم.

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

راه حل چیست؟
راه حل ها خیلی ساده هستند و احتماال 
همه می دانند اما چون ساده هستند، 
انکار می شوند. اما این راه حل ها بسیار 

موثرند.
اولین کاری که باید نکنیم اتفاقا همان 
کاری است که زیاد می کنیم. اخبار و 
اطالعات را زیاد نخوانیم. البته می دانم 
که شما به عنوان روزنامه نگار زیاد از 
این توصیه من خوشتان نمی آید اما 
مردم باید از خودشــان بپرسند حاال 
به چه درد من می خورد که دقیقه به 
دقیقه بفهمم چند نفر ویروس گرفتند 
و چند نفر فوت کردند. روزی یک بار 
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 می کند، چگونه شــیوع 
می یابد و برای پیشــگیری چه باید 
کرد. االن دیگر فکر نمی کنم 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 
می گیرد. اگر بیشتر پای خبر هستید،  

یک جای کار ایراد دارد.
دومین کار این است که کروناویروس را 
از فعالیت های روزمره خانوادگی خود 
خارج کنیم. همانطور که نمی  خواهیم 
ویروس روی میز غذایمان باشد، حرف 
زدن از ویروس را هم باید سر میز شام 
و صبحانه ممنــوع کنیم. همینطور 
بقیه فعالیت هــای داخل خانه. مثال 
اگر می خواهیم 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 می توان 
نرمش کرد. یکی از بهترین ورزش ها 
در محیط خانه هــای 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 مهم ترین کاری 
که می شــود کرد، مدیتیشن است. 
 Mindfulness مدیتیشن  مخصوصا 
که سریعا میزان هورمون کورتیزول در 

بدن شما را پایین می آورد و استرس را 
از بدن دور می کند. ویدئوهای آموزش 
این نوع مدیتیشن هم روی یوتیوب 

وجود دارد.
با این چهار راهــکار میزان هورمون 
استرس در بدن کاهش می یابد و این 
هورمون نقش مهمی در پایین آوردن 
قدرت سیستم ایمنی بدن انسان دارد. 
بــه کروناویروس  اگر  بنابراین حتی 
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 
باید خودشان را 14 روز  برگشته اند 
قرنطینه کنند. اینگونه که ما داریم 
جلــو می رویم احتماال بــه زودی 
بقیه هم بایــد برای مدتی قرنطینه 
شوند. برای در خانه زندانی شدن و 
گرفتاری های روحی ناشی از آن چه 

راه کاری دارید؟
راهکار مــن برای آنهاییکــه خود را 
قرنطینه می کنند این است که مثل 
شما نیمه خالی لیوان را نبینند. زندانی 

شدن در خانه یعنی چه؟
ببینیــد شــما ۱4 روز فرصت دارید 
تا همــه کارهایی که ســال ها وقت 
انجامش را نداشــته اید 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 
می کنیم 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 پیشنهاد دهنده 
مهمی  داوطلبین، نقش  مرکز  ایجاد 
در کمک به ایرانیانی داشتید که خود 
را قرنطینه کرده اند. چه گزارشی به 

مردم می توانید 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 گوشه ای از کار 
را گرفت و امروز شــاهدیم که حدود 
50 نفر 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 می کننــد و برای 
قرنطینه شــدگان به درب منزلشان 
حمل می کنند تا پزشــکانی که 24 
ساعته مشغول پاسخ دادن و مشاوره 
دادن به پرســش های بی پایان افراد 
نگرانی هستند که این بیماری جدید 
ذهن شــان را پر از سوال کرده است. 
ما این کار را بدون حاشــیه و با دقت 
در ارائــه اطالعات صحیح و علمی به 
افراد انجــام می  دهیم. من مخصوصا 
خیلی خوشحالم که تاسیس گروه ما 
توانست به تازه مهاجران خیلی کمک 
کند. آنهایی که تازه از راه رســیده اند 
و جا ندارند تا شب اول را بگذرانند و 
حاال باید به فکر قرنطینه ی ۱4 روزه 
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 راحت تر طی کنند. آنچه من 
را خیلی خوشحال می کند دوستانی 
هستند که االن در قرنطینه هستند 
و در قرنطینــه باقی مانده اند صرفا به 
خاطر کمک های این گروه و دلگرمی 
که از کمک های بچه  های داوطلب به 

دست آوردند.

احتمال کمبود دستگاه های تنفسی 
در کانادا

همه افرادی که به ویروس کرونا آلوده می شوند برای درمان به دستگاه های 
تنفس مصنوعی نیاز ندارند اما در برخی موارد حاد استفاده از دستگاه های 
تنفس مصنوعی برای بیماران ضروری است و می تواند جان آن ها را نجات 
دهد. در شرایطی که ویروس کرونا در انتاریو شیوع پیدا کرده است، برخی 
متخصصان بخش بهداشــت این استان از احتمال این که بیمارستان ها و 
مراکز درمانی انتاریو در روزهای آینده با کمبود دستگاه های تنفسی مواجه 

شوند، ابراز نگرانی کرده اند.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، دکتر جو فیشر استاد دانشکده پزشکی 
دانشگاه تورنتو می گوید: »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 

بیمارستان های 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 مراقبت های فوری بیمارستان های انتاریو ظرفیت های الزم را برای 

پذیرش مبتالیان به کووید-۱۹ داشته باشند.
این متخصص کانادایی ابراز امیدواری کرد که مســئوالن بهداشتی دولت 
فدرال و استان های کانادا از اشتباهات همتایان ایتالیایی خود درس بگیرند 
و پیش از آن که بحران شــیوع کروناویروس وخیم تر شود، اقدامات الزم را 

انجام دهند.
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a better way

Kam Mahinsa, Mortgage Broker

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

وام تا 80 درصد ارزش منزل براى صاحبین مشاغل

»بهترین نرخ بهره با بهترین شرایط و دوره«

انواع وام های خصوصی با نرخ های مناسب
برای خرید، ساخت و ساز، نوسازی
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فرصتی استثنایی برای خرید آپارتمان 
یا سرمایه گذاری در یکی از بهترین 

ساختمان های نورث ونکوور

 LIONS GATE نزدیک به پل 
 و در فاصله چند دقیقه

 تا دان تان ونکوور
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 20
20

More info at: www.tatlowhomes.ca JON  PEZZENTE PREC*       604.785.7653               

WestCoast

info@pezzente.com     WWW.PEZZENTE.COM

Instagram: @JonPezzenteRealty |  Facebook: @JonPezzenteRealty

TOP 1% از برترین مشاوران مسکن در ونکوور بزرگ

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

ویروس کرونا
 چگونه سالمت روانی 

خود را حفظ کنیم؟
نگرانی بابت اخبــار کامال قابل درک 
است، اما این نگرانی می تواند مشکالت 

روانی فعلی خیلی ها را وخیمتر کند.
وقتی در پی شــیوع ویــروس کرونا 
سازمان بهداشت جهانی توصیه هایی 
را برای حفظ ســالمت روانی منتشر 
کرد، با اســتقبال گرم شــبکه های 

اجتماعی روبرو شد.
همان طــور که نیکــی لیدبتــر، از 
کارمندان خیریه »اضطراب بریتانیا«، 
می گوید ویژگی های مشترک بسیاری 
از اختــالالت اضطرابی را می توان 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 می گوید: 
»دلیل اصلــی اضطــراب نگرانی از 
نادانســته ها و انتظار وقوع یک اتفاق 
است - ویروس کرونا دارد این نقش را 

در مقیاس کالن ایفا می کند.«
با این حســاب، چطــور می توانیم از 

سالمت روانی خود مراقبت کنیم؟

اخبــار را محدود کنیــد و مراقب 
چیزهایی که می خوانید باشید

نیک، ساکن استان کنت در بریتانیا، 
پدر دو بچه که دچار اختالل اضطراب 
است، به خاطر خواندن اخبار ویروس 

کرونا دچار وحشت  شده است.
او می گوید: »وقتــی دلواپس چیزی 
می شــوم، نمی توانم بر افکارم مسلط 

بمانم و فقط به فاجعه فکر می کنم.« 
او نگران والدین خود و دیگر آشنایان 
سالخورده اش اســت: »معموال اگر از 
چیزی ناراحت باشــم از فضا فاصله 
می گیرم. وضعیت فعلی اما دست من 

نیست.«
دوری مستمر از وبسایت های خبری و 
شبکه های اجتماعی به او در مدیریت 

اضطرابش کمک کرده است.
زمــان کمتری به خوانــدان و دیدن 
چیزهایی اختصاص دهید که حالتان 
را بد می کنند - 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

را  اجتماعی  شبکه های  مدتی  برای 
ترک کنید

الیسون 24 ساله از منچستر، اضطراب 
ســالمتی دارد و حس می کند باید 
دانش خود از ویروس کرونا را افزایش 
دهــد. او در عین حــال می داند که 
شبکه های اجتماعی می توانند عامل 

محرک اختالالت روانی باشند.
او می گوید: »یک ماه پیش داشــتم 
تمامی هشــتگ ها را دنبال می کردم 
و با کلی تئوری توطئه مزخرف روبرو 
می شدم که باعث دلواپسی می شد. از 
زور ناامیدی فقط می توانســتم گریه 

کنم.«
او حاال در انتخــاب منابع موجود در 
شبکه های اجتماعی دقت می کند و 

هشتگ های مربوط به ویروس کرونا 
را نیز دنبال نمی کند. او دارد بسختی 
تالش می کند از شبکه های اجتماعی 
دوری کند و بیشتر تلویزیون نگاه کند 

یا کتاب بخواند.
در شبکه های اجتماعی کلیدواژه هایی 
را که ممکن اســت محرک اضطراب 
باشند ببندید و کاربران مسئله ساز را 

دنبال نکنید
گروه هــای واتس اپــی، تلگرامــی و 

فیسبوکی آزاردهنده را ساکت کنید

دستان خود را بشویید - اما نه بیش 
از حد

بنا بر گزارش ها، 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 دســت ها می تواند 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 
می گوید توصیه های رایج برای شستن 
دست ها می تواند عامل افکار مزاحمی 

باشد که قبال از آن رنج می برده اند:
»خیلی ســخت است چون حاال باید 
دوباره همان رفتــاری را بکنم که از 
آن اجتنــاب می کرده ام. البته توصیه 
را خیلی جدی گرفته ام ولی ســخت 
است، چرا که صابون و ژل ضدعفونی 

برای من مثل مواد مخدر بود.«
یکــی از ســازمان های خیریه که در 
زمینه اختالل وســواس فعال است 
می گوید مسئله اصلی توجه به نحوه 
کاربرد است - برای نمونه، آیا شستن 
دســت ها طبق توصیــه و به منظور 
کاهش خطر ابتال انجام می شــود یا 
نظمی آیینــی دارد و هدفش ایجاد 

حس »پاکیزگی کامل« است؟

مســئله دیگری که خانم بیلی به آن 
اشــاره می کند این اســت که برای 
مبتالیان به اختالل وسواسی قرنطینه 
شخصی می تواند چالش دیگری باشد:

»اگر مجبور شــویم در خانه بمانیم 
وقت زیادی خواهیم داشــت و مالل 

می تواند وسواس را بدتر کند.«

تماس خود را با دیگران حفظ کنید

در آینــده تعداد افــرادی که خود را 
قرنطینــه می کنند بیشــتر خواهد 
شــد، پس بهتر اســت که از همین 
حاال شــماره تلفــن و آدرس ایمیل 

نزدیکانتان را جایی یادداشت کنید.
خانم ودرلی می گوید: »ساعتی را برای 
تماس مشخص کنید و حس رابطه با 

دیگران را در خود ایجاد کنید.«
اگــر در قرنطینه شــخصی به ســر 
می برید، بیــن روال عادی و مقداری 

تنوع توازن برقرار کنید.
شــاید نهایتا دو هفته مفیدی باشد. 

می توانید بــه کارهــای عقب افتاده 
برســید و باالخــره آن کتابی را که 

دوست داشتید بخوانید.

خود را از پا نیندازید

همه گیــری ویروس کرونــا هفته ها 
و ماه هــا طول خواهد کشــید، پس 
ذهنتان را اســتراحت دهید. خیریه 
»مایند« می گویــد 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 توصیه  می کند:
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 می کند. صرفا فکر و 
احساس است. افکار خود را باور نکنید. 
تفکرات ما حقایق و قطعیات نیستند.

این فکر یــا احســاس را رها کنید. 
می گذرد. دلیل ندارد که به آن پاسخ 
دهید. تصور کنید که مثل حباب یا ابر 

از شما دور می شود.
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 می گیرید توجه کنید. 
به زمین زیر پایتــان توجه کنید. به 
اطرافتان نگاه کنید و به چیزهایی که 
می بینید، می شنوید، لمس می کنید و 
می بویید توجه کنید. سپس حواستان 
را به چیز دیگری بدهید - به کارهایی 
که باید بکنید یــا کاری که پیش از 
دلواپسی داشتید می کردید یا کاری 
دیگری بکنید و تمام حواستان را به 

آن بدهید.
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بزرگ ترین شرکت غیروابسته وام مسکن در غرب کانادا

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

Member of Mortgage Broker Association of BC

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

پریوش وفایى
مشاوری صدیق و مطلع با 20 سال سابقه

در خدمت هموطنان عزیز

778-233-7939

دسترسی به پائین ترین نرخ بهره از بانک های معتبر کانادا

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

* وام برای اشخاصی که در خارج از کانادا اقامت دارند

Office: 604-568-188899% APPROVAL

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 
که مبتالیان کروناویروس بیمارستان ها 
را پر کرده بودند، محققانی که شیوع 
این ویروس مرگبار در سراســر دنیا 
را زیر نظر داشته اند می گویند کانادا 
شانسی برای جلو زدن از بحران این 

ویروس دارد.
دکتر دیوید فایزمن اپیدمیولوژیست 
دانشگاه تورنتو می گوید: »نمی توانیم 
صبر کنیم تا ببینیم اوضاع چقدر بد 
می شود. این یعنی فرصت را از دست 

داده ایم«.
امــا حفظ فاصله اجتماعــی یکی از 
چالش برانگیزترین کارهایی است که 
کانادایی ها تا به حــال انجام داده اند. 
در حالیکه مدرسه ها بسته و رخدادها 
کنســل می شــوند، ممکن است به 
نظر برســد جامعه در حــال عقب 
کشیدن است؛ اما در حقیقت جامعه 
دارد کنترل را به دســت می گیرد و 
در تالشــی جمعی جلوی فاجعه را 

می گیرد.
یک دکتــر مراقبت حیاتی در تورنتو 
پنج شنبه یک نامه سرگشاده نوشت و 
اخطار داد که این تنها شانس موقت 
کانادا برای تغییر مسیر این همه گیری 
است. دکتر مایکل وارنر رییس بخش 
آی سی یو بیمارستان مایکل گارون در 
تورنتو نوشت: »می خواهم 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، همسایه  شــما، خانواده شما، 
یعنی همه. ریســک فعلی برای افراد 
پایین باقی مانده، اما ریســک برای 
اجتماعی غیرقابل اندازه گیری است. 
از شــما می خواهم برای کند کردن 
گســترش ویروس این کارها را انجام 

بدهید«.
فایزمن تخمین می زنــد که به طور 
متوســط حدود پنج روز بین ابتال به 
ویروس و بروز عالئم طول می کشــد 
و بعــد حدود هفت روز هم طول می 
کشد تا فرد مبتال به اندازه ای مریض 
بشود که به دکتر برود. سه روز دیگر 
هم طول می کشد تا او شدیدا مریض 

بشود و به آی سی یو برسد.
ایتالیا درس سختی یاد گرفت چون 
تا زمان مشــاهده نخســتین موارد 
آی ســی یو صبر کرد تا تست کردن 
را آغاز و کشور را قرنطینه کند. حاال 
داستان های هولناکی از آن جا شنیده 

می شود. 
وارنر گفت: »والدین دارند می میرند. 
منابع جیره بندی شــده اند. بیماران 
غیر کرونا با بیماری های قابل درمان 
نمی توانند درمان بشوند. من از مریض 
شدن نمی ترسم، از این می ترسم که 

نتوانم به مردم کمک کنم«.
کانــادا درس های دیگــری هم برای 
یاد گرفتن دارد: کروناویروس عاشق 
جمعیت اســت. گروه های کلیســا، 
کشتی های تفریحی و کنفرانس های 
بزرگ همگی مکان های اصلی شیوع 

هستند.
فایزمن گفت: »این طور است که این 
ویروس اهریمنی عمــل می کند. به 
نظرم ما کمی وقت داریم چون هنوز 

به آن مرحله نرسیده ایم«.
مطالعه ای که در ســال 2007 انجام 
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 

آمار کروناویروس در کانادا
تعداد قربانیان به ۹ نفر رسید

بر اساس آخرین اطالعات منتشر شده توسط دولت کانادا، شمار مبتالیان 
بــه کووید-۱۹ به 6۹0 و تعداد قربانیان این ویروس نیز به ۹ نفر رســید. 
فهرســت مبتالیان قطعی و مشکوک به کروناویروس بر حسب استان به 
شرح زیر است: بریتیش کلمبیا: 2۳۱ نفر، آلبرتا: ۱۱۹ نفر، ساسکاچوان: 2 
نفر، منیتوبا: ۱5 نفر، انتاریو: 2۱4 نفر، کبک: ۹4 نفر، نیوبروانزویک: 2 نفر، 

نوا اسکوشیا: ۳ نفر، مسافران کانادایی )کشتی کروز و …(: ۹ نفر
بر اســاس این آمار: 52 درصد از مبتالیان مرد بودند؛ ۳۱ درصد باالی 60 
سال سن داشتند؛ ۱۱ درصد بستری شدند؛ ۹ نفر بر اثر ابتال جان باختند؛

6۹ درصد از موارد، ســفر خارجی داشتند و ۱۳ درصد نیز با این مسافران 
در ارتباط بودند.

در شرایطی که شمار مبتالیان به کووید-۱۹ و تعداد قربانیان این بیماری 
در کانادا هر روز افزایش می یابد، ســه اســتان کانادا برای مقابله با شیوع 

ویروس کرونا حالت فوق العاده بهداشتی اعالم کرده اند.
نخست وزیر کانادا نیز بر ضرورت رعایت توصیه های بهداشت عمومی کانادا 
به منظور محافظت از جان افراد آسیب پذیر 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 گســترده ای برای مقابله با کروناویروس به دولت می دهد، 

ارزیابی می کند.
ترودو تصریح کرد حالت فوق العاده به خودی خود هدف نیست بلکه این 
امکان را به وجود می آورد تا دولت فدرال بهتر و سریع تر بتواند از امکاناتی 

که در اختیار دارد در مبارزه با ویروس کرونا استفاده کند.

اجتماعــی و بــزرگ انجام شــود و 
ســن لوییس ســه روز بعــد از ورود 
ویروس فاصلــه اجتماعی ایجاد کرد 
که باعث شد به شدت نرخ مرگ شهر 
کاهش پیدا کند. آیا تمام این ها یک 
واکنش بیش از حد است؟  این چیزی 
است که در آینده می توان درباره اش 

تصمیم گرفت.
وارنــر گفت: »به نظرم فقط در آینده 
می توانیم بدانیــم که زمان بندی مان 
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 تصمیم هایی 
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۲۲۹۹ دقیقه انتظار
 برای کنسل کردن پرواز با ایرالین کانادایی!

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 ساعت ها منتظر مانده  و 
نتوانسته اند در تماس با سرویس های 

ویژه درخواست خود را مطرح کنند.
پنج شنبه مسئوالن سالمت بریتیش 
کلمبیا گفتنــد شــهروندان باید از 
تمام ســفرهای غیرضروری خارج از 
کانادا صــرف نظر کنند و جمعه هم 
نخست وزیر جاســتین ترودو همین 

حرف را زد. 
شنبه وبســایت وست جت یک زمان 
انتظار تخمینــی 22۹۹ دقیقه ای یا 
۳۸ ساعته به مخاطبان نشان می داد. 
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 
بی سابقه است و از مسافران خواست 
صبور باشند. او گفت اگر سفرتان در 
یک هفته آینده است دست نگه دارید 
چون مراکز تمــاس ایرالین ها کامال 

مشغول هستند.
جنکینز که ۳0 سال است به عنوان 

مامور سفر کار کرده گفت: »االن وقت 
شکایت کردن به دفتر کسب و کار بهتر 
به خاطر اینکه ایرالین ها تلفن جواب 
نمی دهند نیســت. اگر بتوانند حتما 
تلفن را جواب می دهند. آن ها هم در 
حال حاضــر در وضعیت بحرانی قرار 

دارند«.
او گفت باالخره توانست ۱0 هزار دالر 
اعتبار برای مشتری خود که از طریق 
وســت جت یک تعطیالت خانوادگی 

رزرو کرده بود پس بگیرد. 
اما خیلی ها می گویند مطمئن نیستند 
بتواننــد پول شــان را از ایرالین هــا 
پس بگیرند چون نتوانسته اند بعد از 
ساعت ها 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 می دانست باید با 

آر بی سی 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 می خواستند 
شــنبه همراه بــا دو فرزنــد خود با 
استفاده از پرواز وست جت از کلونا به 
پالم اسپرینگز بروند اما بعد از شنیدن 
اخطار ترودو منصرف شــدند. آن ها 
۱۸00 دالر و مقــداری امتیاز جایزه 

مشتری وست جت را خرج این سفر 
کردند.

اندی ســاندرز گفت: »شرکت بیمه 
سفر به من گفت اگر گیر بیفتیم آن ها 
می توانند بیمه سفر ما را تمدید کنند. 
اگر اتفاقی طی دو هفته اقامت ما اینجا 
می افتاد قرار بود ما را پوشش بدهند. 
اما اگر ممنوعیت سفر پیش می آمد 
امــکان تمدید بیمه پزشــکی وجود 

نداشت«.
آن ها از هشــت صبح شروع به زنگ 
زدن به وســت جت کردند و باالخره 
ساعت 7:۳0 شب بود که تماس شان 
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 آن ها 
تماس نگرفته ایــم و انتخاب ما بوده 
کــه پرواز نکنیــم. در بهترین حالت 
می توانند به ازای هر فرد و هر مسیر 
به ما ۱00 دالر جریمه پرداخت کنند. 
وقتی اعتراض کردم و گفتم با توجه به 
وضعیت فعلی این عمال کالهبرداری 

است، او تلفن را قطع کرد«.
وست جت درباره مورد ساندرز نظری 
نداد امــا در بیانیه ای گفــت تعداد 
بســیار زیادی تماس دریافت کرده و 
از مشتریانی که »برنامه سفر ضروری 
ندارند« درخواست کرد تا 72 ساعت 

پیش از پرواز خود تماس نگیرند.
ایرکانادا در بیانیه ای گفت هر کسی 
که از طریق یک واسطه سفر خود را 
رزرو کرده باید با واسطه تماس بگیرد. 
انتخاب های  ایرالین همچنین گفت 
آنالینی برای مشتریانی وجود دارند 
که ســفارش خــود را آنالین ثبت 
کرده اند و می خواهند آن را کنســل 
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ــا ســالم جنــاب آقــای جــو فیورانتــه )Joe Fiorante(، از شــما  ب
ــاره  ــا درب ــگزاریم. لطف ــه سپاس ــن مصاحب ــرکت در ای ــرای ش ب
خودتــان و ســوابق کاری و تخصــص تــان بــرای مــا شــرح دهیــد.
ــى اف ام» CFM  در  ــى «س ــر حقوق ــرکاى دفت ــى از ش ــن یک ــالم. م س
 Queen’s»  ونکــوور هســتم. اینجانــب داراى عنــوان «مشــاور ملکــه» یــا
Counsel» بــوده و حــدود 30 ســال اســت کــه بــه طــور خــاص  در امــور 
حقوقــى و قانونــى ســفرهاى هوایــى کار میکنــم. مــن در گذشــته «رئیــس 
 Former Chair of the» بــرد حقوقدانــان ســفرهاى هوایــى کانــادا» یــا
Canadian Bar Association Aviation Law» بــودم و در حــال 
ــى  ــان قضای ــى وکالى دادگاه و حقوقدان حاضــر عضــو «آکادمــى بین الملل
 International Academy of Trial Lawyers and the»  «آمریــکا
Litigation Counsel of America مى باشــم.   همچنیــن مــن افتخــار 
دارم نماینــده کانــون وکالى کانــادا در «ســازمان بیــن المللــى هواپیمایــى 
غیرنظامــى» (ایکائــو) در مونتــرآل باشــم.  ایــن همــکارى بــراى کمــک  به 
دولــت کانــادا در بســتن 2 پیمــان نامــه بیــن المللــى هوایــى بــوده اســت. 

ــای  ــواده ه ــران، خان ــی در ته ــای اوکراین ــقوط هواپیم ــس از س پ
ــه  ــما چ ــتند. ش ــوری هس ــای ف ــت ه ــد حمای ــده، نیازمن بازمان

ــد؟ ــه کنی ــا ارائ ــه آنه ــد ب ــی میتوانی خدمات
ــن، در حــال کمــک  ــى اوکرای ــا اســتفاده از بیمــه خطــوط هواپیمای ــا ب  م
بــه بازمانــده هــا بــراى گرفتــن پیــش پرداخــت غرامــت هســتیم. همچنین 
 Estate هماهنگــى بــا وکالى متخصــص در امــور دارایــى  و امــالك یــا

Lawyers   بــراى رســیدگى بــه امــور مربوطــه صــورت گرفتــه اســت.
ــارى  ــا کارت اعتب ــود را ب ــاي خ ــط هواپیم ــا بلی ــواده ه ــر اعضــاى خان اگ
(credit card) خریــدارى 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 اطالعیــه شــکایت در طــى 90 روز از زمــان حادثــه، و برخــى دیگر حتى 
مــدت زمــان کوتــاه تــرى بــراى ایــن مهــم دارنــد. در ایــن رابطــه، بــراى 
تضمیــِن هرگونــه امــکاِن شــکایت کــه شــاید خانــواده ها داشــته باشــند، ما 

مشــاوره حقوقــى ارائــه مــى کنیــم.
اگــر خانــواده هــاى بازمانــدگان هنــوز در جریــان نیســتند، دولــت کانــادا در 
ــد از آن اســتفاده  ــواده هــا مــى توانن ــى اســت کــه خان ــه خدمات حــال ارائ
نماینــد. دربــاره ایــن کمــک خــاص و مهــم میتوانیــد از طریــق لینــک زیر و 

ایــن وب ســایت اطالعــت بیشــترى بدســت آوریــد.
www.international.gc.ca/world-monde/issues_devel-/
opment-enjeux_developpement/response_conflict-re-
ponse_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 17  کــه در اوکرایــن 
ســقوط کــرد، یــک تصــادف هوایــى بیــن پــرواز هواپیمــاى بــارى DHL  و 
  Constance هوایپمــاى مســافربرى روســیه بــر فــراز دریاچــه کنســتانس
در آلمــان، ســقوط هواپیمــاى ایــر فرانــس  Air France Flight 358  در 
تورنتــو و ســقوط هلیکوپتــر Sikorsky s-92   در ســواحل نیوفانلنــد کانادا. 

آیــا مراجعــه بــه شــما میتوانــد بــه افزایــش وجــوه دریافتــی بــرای 
ــود؟ ــدگان منجر ش بازمان

ــًا  ــم، لزوم ــده بگیری ــه عه ــده را ب ــاى بازمان ــواده ه ــت خان ــا وکال ــر م اگ
ــا مشــاوره  ــا م ــم. ام ــن کنی ــى را تضمی ــش وجــود دریافت ــم افزای نمیتوانی
رایــگان بــه همــه خانــواده هــاى بازمانــدگان پــرواز UIA 752 کــه 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 
 Howie ســفرهاى هوایــى ارائــه کنیــم. در حــال حاضــر بــا دفتــر حقوقــى
ــه در  ــى ک ــواده های ــراى نمایندگــى خان ــو، ب Sacks & Henry  در تورنت

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 ایرالیــن  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 fee  رســیدگى 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 
  compensation «ــت ــت «غرام ــن اس ــه، ممک ــت رفت ــافر از دس مس
ــت دادن  ــراى از دس ــارت» damages  ب ــى آن «خس ــادل حقوق ــا مع ی
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 کمک هایی 
بــرای ایــن خانــواده ها در دســترس اســت؟

خانــواده هــا احتمــال شــکایت بــراى درخواســت غرامــت، علیــه شــرکت 
 Montreal مونتــرال  معاهــده  اســاس  بــر  را  اوکرایــن  هواپیمایــى 
Convention  کــه 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 state اســت 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 یــاState to State  در مــوارد 
مشــابهى، ســابقه قبلــى هــم دارد. در ســال ۱980 ایــران بــراى بازمانــدگان 
ــاو وینســنس منفجــر شــد از  ــر کــه توســط ن ــران ای ــرواز هواپیمــاى ای پ
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.

ــد  ــدگان خواهن ــه بازمان ــا را ب ــت ه ــن غرام ــورها ای ــدام کش ک
ــت؟ پرداخ

در سئواالت 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.

ــان  ــه زب ــه ب ــد ک ــی خــود داری ــر حقوق ــرادی در دفت ــا شــما اف آی
ــه  ــد ب ــواده هــا چطــور میتوانن ــن خان ــد؟ ای ــت کنن فارســی صحب

ــد؟ شــما مراجعــه کنن
بلــه. مــا در CFM  دســتیار حقوقــى فارســى زبانــى داریــم کــه داراى مدرك 
کارشناســى ارشــد حقــوق از ایــران مــى باشــد. همــگان میتواننــد بــا مــن با 
شــماره تلفــن 8۱82-377-604   یــا بــا خانــم بهــاره معتمدیــان  با شــماره 

تلفــن 9526-33۱-604  تمــاس بگیرند.

ــو  ــن گفتگ ــرکت در ای ــرای ش ــما ب ــای Joe Fiorante    از ش آق
ــما. ــت ش ــون از وق ــگزاریم. ممن سپاس

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 In-
ternational 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_con-
flict-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 Con-
vention, 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 dam-
ages 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.

گفتگو با وکیل و مشاور حقوقی در مورد سقوط هواپیمای اوکراینی
پیگیری قانونی و دریافت غرامت برای بازماندگان
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) یو باغبان ی( محوطه ساز  

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

ق و ي، برکه و آبنما  ، آالچ یوارکشي، د ی، فنس کش ی( کفساز یمحوطه ساز
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Office: 778-855-9645
Cell: 604-724-9645
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جواد سلیمانی: 
کار حکومت به بازداشت

 و آزار جنسی خانواده  قربانیان 
پرواز ۷5۲ رسیده است

»جواد سلیمانی«، همسر »الناز نبیی«، یکی از مسافران پرواز 7۵2 
تهران-کی یف است. وی در گفتگویی اسکایپی با ایران وایر، از آنچه 
پس از این »جنایت«، بر خانواده های مســافران این هواپیما گذشت 
می گوید.  خانم نبیی، 29 ساله، که برای تعطیالت به ایران برگشته بود، 
دانشجوی دکتری مدیریت در آلبرتای کانادا بود و در حال بازگشت به 

کانادا بود.

»الناز  »جواد ســلیمانی«، همســر 
نبیی«، یکی از مســافران پرواز 752 
تهران-کی یــف اســت کــه بامداد 
چهارشنبه ۱۸دی۱۳۹۸، اندکی پس 
از برخاســتن از فرودگاه، در آسمان 
تهران هــدف دو موشــک زمین به 
هوای سپاه پاســداران قرار گرفت و 
سرنگون شــد. خانم نبیی، 2۹ 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 ایران وایر، از آنچه 
پس از این »جنایت«، بر خانواده های 
مسافران این هواپیما گذشت می گوید. 
به گفته آقای سلیمانی، یکی از اعضای 
کابینه به او گفته »حســن روحانی« 
همــان روز چهارشــنبه ۱۸ دی از 
ســاقط کردن هواپیما به دست سپاه 
مطلع شده است و دروغ می گوید که 
تا عصر جمعه 20 دی از آن اطالعی 
نداشته است. آقای سلیمانی همچنین 
می گوید علی رغم این که عزیزان آن ها 
قربانی شــده اند و به دست نیروهای 
حکومتی به قتل رسیده اند، فشارهای 
حکومت بر آن ها ادامه داشته است و 
در مواردی موجب بازداشت، شکنجه 
و حتی آزار جنسی بستگان قربانیان 
پــرواز 752 شــده اســت. در ادامه، 
خالصه ای از این گفتگو را می توانید 

بخوانید. 
جواد ســلیمانی که اکنون ســاکن 
ادمونتون کانادا است ضمن اشاره به 
این که هیچ کدام از رسانه های داخل 
ایران حاضر نشده اند صدا و سخنان او 
را بازتاب دهند از سفرش به ایران برای 
شناسایی پیکرها و شرکت در مراسم 
ختم همســرش می گوید، از این که 
درنهایت به دلیــل بازگرداندن پرواز 
لوفت هانــزا از فرانکفورت به تهران از 
میانه راه، او و تعدادی دیگر از اعضای 
خانواده جان باخته های پرواز اوکراینی 

752، خیلی دیر به ایران رسیده اند.
به گفتــه آقای ســلیمانی او بامداد 
شنبه و هم زمان با اعالم رسمی خبر 
ســاقط کردن هواپیما با موشک های 
سپاه، به تهران رســیده است: »من 
که رسیدم، سپاه به این که هواپیما را 
زده است اعتراف کرد. البته قبال کانادا 
و کشــورهای دیگــری در این مورد 
اطالع رسانی کرده بودند و آن ها چاره 
دیگری نداشتند. سپاه و بنیاد شهید 
و امام جمعه شــهر از همان روزی که 
سپاه مسئولیت ساقط کردن هواپیما 
را پذیرفــت، برنامه ریزی کرده بودند 
و به منزل پدر و مادر الناز در زنجان 
مراجعه کرده بودند. ما راضی به این 
مراجعــات نبودیم اما بــرای این که 
تنشــی پیش نیاید و آن هــا پیکر را 

تحویل دهند برخوردی نکردیم.«

همســر خانــم نبیی می گویــد روز 
دوشــنبه 22 دی، پیکر ایشــان را 
تحویــل او داده انــد 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 می توانــد آن ها را به همراه پیکر 
همسرش تحویل بگیرد:  »در پزشکی 
قانونی به من گفتند آن ها هیچ چیزی 
از همسرم ندارند. گفتند نه حلقه ای 
اینجاســت و نه هیچ وسیله دیگری. 
من شــرط کرده بودم پیکر را برای 
شناســایی کردن ببینم، وقتی پیکر 
همســرم را دیدم، ســوخته بود اما 
دســت ها از مچ به پایین ســالم بود؛ 
یعنی در پزشــک قانونی کهریزک، 
یک کســی آن حلقه را برداشته بود. 
این برای همه خانواده ها اتفاق افتاده 
بود. چمدان یا کیــف را تحویل داده 
بودنــد امــا جواهرات، پول و ســایر 
وسایل قیمتی داخل آن که خانواده ها 
می دانستند همراه عزیزانشان بوده، گم 

شده بود.«
جواد ســلیمانی اضافــه می کند که 
نکته عجیب تر این اســت که وسایل 
ارزشمند داخل چمدان های ۸4 نفر 
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 
چمدان ها را از هواپیما خارج کرده و 
قرار بوده با هواپیمای دیگری ارسال 
شــود؛ اما لپ تاپ و وسایل ارزشمند 
آن چمدان ها هم گم شده بود که این 
خبر از وقیح بودن و بی کفایت بودن 
این مجموعه است که حتی به وسایل 
قیمتی این عزیزان هم رحم نکرده اند. 
این در مــورد خانواده های متعددی 

اتفاق افتاده است.«
جواد سلیمانی می گوید پس از انتقال 
پیکر به زنجان، اولویت آن ها تحویل 
پیکر و خاک ســپاری همسرش بوده 
اســت و دنبال تنش نبوده اند: »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 می گوید او برای همه 
کســانی که برای وطن و در جریان 
جنگ »شهید« شده اند احترام قائل 
اســت اما مقاومت آن ها برای این که 
همسرش در قطعه شــهدا به خاک 
ســپرده نشــود به این خاطــر بوده 
است که همســرش و همه آن ۱75 
سرنشــین دیگر هواپیمــا به جنگ 
نرفته بودند: »آن ها به قتل رسیدند. 
آدم هایی که برای ادامه تحصیل، کار و 
یا برگشتن پیش خانواده هایشان سوار 
یک هواپیما شده بودند و همه به قتل 
رسیدند. آن ها می خواستند با شهید 
نامیدن عزیزان ما، از آن ها بهره برداری 
کنند و همه چیز را مصادره کنند و ما 

مقاومت کردیم و اجــازه ندادیم این 
اتفاق بیفتد.«

آقای ســلیمانی می گوید در مراسم 
ترحیم، فرمانــده ســپاه و نماینده 
خامنه ای در ســپاه زنجــان جلوی 
مســجد به عنوان صاحب عزا 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 آن ها 
را ناچار کردم بروند بنشــینند. گفتم 
یزید هم در مراســم عــزاداری امام 
حسین شــرکت کرده است، اما شما 
کارهایی کرده اید که حتی یزید نکرده 
اســت. من این صحبت را روز مراسم 
ترحیم با امام جمعه زنجان داشــتم. 
حکومت می داند ما، خانواده الناز، هیچ 
دل بستگی به آن ها نداریم. آن ها فشار 
زیادی هم آوردند که او را تحت عنوان 
شهید ثبت کنیم که ما تسلیم نشدیم. 

البته فشارها هنوز ادامه دارد.«
آقای سلیمانی می گوید صبح شنبه 
27 دی، درحالی که او عازم سر خاک 
همسرش و سپس رفتن به تهران بوده 
است، تماسی از اداره اطالعات زنجان 
می گیرد: »گفتند با امام جمعه چنین 
صحبتی داشته اید و یک پست هایی 
هم در اینســتاگرام نوشته ای 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 2۸ام 
ناچار شدم ایران را ترک کنم و عمال 
نتوانســتم در مراسم تهران و کرمان 
که برای روزهای بعدازآن برنامه ریزی 

شده بود، شرکت کنم.«
همسر جان باخته الناز نبیی می گوید 
فشارها بر خانواده ها، از جمله خانواده 
او ادامه دارد امــا او نمی تواند درباره 
همــه آنچه ُرخ داده اســت صحبت 
کند تا وقتی زمانش برســد: »نکته 
مهم تر این اســت که ما خانواده های 
جان باختگان پــرواز 752، حکومت 
ایران را مســئول آنچه اتفاق افتاده، 
می دانیم. ما بین بخش های مختلف 
حکومت تفاوتی قائل نیستیم. جواد 
ظریف و حسن روحانی ادعا می کنند 
روز جمعه از شلیک موشک به هواپیما 
مطلع شده اند که این کامال کذب است 
چون یکی از اعضــای کابینه دولت 
ایران به صراحت به من گفت حســن 
روحانی ظرف 24 ســاعت از ساقط 
کردن هواپیما به او گفته است که ما 
می دانیم موشک های خودمان هواپیما 
را ساقط کرده اند. مکالمه پخش شده 
از خلبان هواپیمایی آســمان با برج 
مراقبت هم نشان می دهد که سازمان 
هواپیمایی کشوری هم از این موضوع 
اطالع داشــتند و موضوع را کتمان 

می کردند.«
به گفته آقای سلیمانی، فشار و تهدید 
روی خانواده هایی اســت که سکوت 

نکرده اند و به صورت علنی دادخواهی 
می کنند: »یکی از مقامات ایرانی که 
در ایــن پرونده هم مســئولیت دارد 
با مــن از طریق اینســتاگرام تماس 
گرفت و من صدای ضبط شــده اش 
را هم دارم. او اصرار داشــت که سپاه 
به آن ها دروغ گفته اســت و به آن ها 
اجازه انتشــار خبر را نداده است. من 
به او گفتم برای ما فرقی نمی کند چه 
بخشی از حکومت ایران عزیزان ما را 
به قتل رسانده است. طبیعتا کسی که 
دیگری را حتی به صورت غیرعمد در 
خیابان می کشد باید بازداشت و سوال 
و جواب شــود و بعد قبول مسئولیت 

کند و پوزش خواهی کند.«
آقــای ســلیمانی می گویــد 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 20 
ثانیــه در این مــورد صحبت کرد و 

عذرخواهی هم نکرد.«
جواد سلیمانی معتقد است حکومت 
نه فقط فعاالن سیاسی را که هر کسی 
که احســاس کند مخالف اوست ولو 
انتقادی ساده را مطرح کند، سرکوب 
و بازداشــت می کند: »برخی از من 
در اینســتاگرام انتقــاد می کنند که 
درخواست شما برای همراهی عمومی 
در دادخواســت برای عدالت، انتظار 
بی جایی اســت، من درواقع از کسی 
انتظار ندارم، امــا بنا بر تجربه خودم 
بگویم این که بگوییم ما به سیاســت 
کاری نداریــم و ســکوت می کنیم و 
حکومت ســراغ ما نمی آیــد، تصور 
درستی نیست. این حکومت بی کفایت 
و جانی نه فقط جان  افراد سیاســی و 
معتــرض که جــان همــه را خطر 
می اندازد و مثال بارز آن هم ویروس 
کرونا اســت. حکومت می توانســت 
مقدماتی فراهم کند که آســیب این 
ویروس کمتر باشد و ایران در این حد 

درگیر نباشد.«
آقای ســلیمانی می گویــد آزارهای 

خانــواده  مــورد  در  حکومــت 
جان باختگان پرواز تهران-کی یف به 
همین جا هم ختم نشد و برای نمونه، 
خاله »امیرحسین سعیدی نیا« 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. امام جمعه مهرشــهر 
و فرمانده های ســپاه و بنیاد شهید 
کرج روی آن خانواده فشــار زیادی 
می آورند. پدر امیرحسین زیر فشار و 
به اجبار مامورانی که وارد خانه آن ها 
شده بودند، مصاحبه می کند. مادرش 
در همان شرایط 5 روز در بیمارستان 
بستری بود اما از اعتراض و خبررسانی 
کوتاهی نمی کرد و چند بار هم احضار 
می شــود و به او تذکــر می دهند اما 
ایشــان کوتاه نمی آید. درنهایت خاله 
امیرحســین را که در خبررسانی در 
این مورد خیلی فعال بود، تهدید کرده 

و آزار جنسی می دهند.«
به گفته آقای ســلیمانی حکومت در 
اعمال فشــار بر خانواده  ها قدم به قدم 
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 خانواده ها در 
تماســم، می دانم و مستنداتش هم 
کامال موجود است که کار به شکنجه 
فیزیکی هم رسیده است. من می دانم 
چه کسی شکنجه شده است و عکس 
و صحبت هایش هم موجود است اما 

فعال نمی توانم اسمش را ذکر کنم.«
به گفتــه آقای ســلیمانی، در کانادا 
یک سری از خانواده ها شکایاتی ثبت 
کرده اند و پیگیری اش در جریان است 
و ممکن است آن ها هم به این شکایات 
بپیوندند اما درعین حال آن ها تالش 
می کنند با یک تیم حقوقی خبره هم 
برای محکوم کردن مقامات ایران به 
خاطر انجــام این جنایت کار کنند و 
در حال ارزیابــی گزینه های ممکن 
برای سپردن مسئولیت چنین کاری 
هســتند: »برخی از تیم های حقوقی 
پا پیش گذاشــته و می گویند آن ها 
می توانند در گرفتن خســارت کمک 
کنند، اما برای بســیاری از خانواده ها 
مســاله پرداخت غرامت نیســت و 
آن ها دنبال عدالت و پاسخگو کردن 
مقامــات ایران و شناســایی آمران و 
عامالن این جنایت و محکومیت آن ها 
به خاطر این جنایت اســت. ما دنبال 
شکایت از حکومت ایران و خط هوایی 
اوکراین هستیم چون علی رغم داشتن 
مجوز پرواز، نباید در آن شرایط پرواز 

می کردند.«
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 
اســالمی با خانواده ها، رفتــار آن ها 
در مورد جعبه ســیاه و رفتار آن ها با 
صحنه سقوط که بالفاصله با بولدوزر 
مستندات فاجعه را از بین بردند، همه 
این ها نشان می دهد که احتماال این 
مســاله فراتر از یک خطای انســانی 

است.«
درنهایت می گوید:   جواد ســلیمانی 
»من هیچ آشــنا و فامیلی در کانادا 
ندارم و باید تشــکر ویژه ای بکنم از 
همه عزیزانــی که در ادمونتون کانادا 
در کنار من بودند، یاور من بودند. اگر 
این  عزیــزان نبودند من تا اینجا دوام 

نمی آوردم.«
شاهد علوی )ایران وایر(

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 0.27 و 0.2۳ درصدی نرخ وام های 
ثابت 5 ساله و ۱0 ساله نسبت به رشــد ۱.07 و ۱.۱2 درصدی آنان در 
ابتدای ماه گشته و در نتیجه، نرخ ثابت 5 ساله را برای وام مسکن بیمه ای 
به 2.0۳ درصد رسانده است، در حالی که در حال حاضر نرخ وام مسکن 
بیمه نشده در ســطح ملی )با پیش پرداختی بیش از 20 درصد( 2.۳۹ 
درصد می باشد. ناگفته نماند که سایر بانک های بزرگ نیز نرخ های ویژه 
خود را کاهش داده اند. از جمله رویال بانک کانادا،  شش نرخ ثابت خود را 

به طور میانگین حدود  bps ۳5 کاهش داد.
 50 bps نرخ بهره وام های متغیر نیز هفته گذشته به دنبال کاهش نرخ
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 ۳.۹5 درصد به ۳.45 درصد گشته، و بالفاصله پس از آن 

نرخ متغیر و اعتباری سهام نیز حدود 0.50 درصد کاهش یافت.
چنانچه آخرین پیش بینی های  مونتریال بانک درست باشد، انتظار می 
رود بانک مرکزی کانادا نرخ وام های متغیر خود را  در جلسه بعدی خود 

در تاریخ ۱5 آوریل bps75 و در ماه ژوئن bps 25 دیگر، کاهش دهد. 
این کاهش نرخ شبانه بانک کانادا به میزان 0.25 درصد، پایین ترین رکورد 
آن از زمان آخرین بحران مالی در سال 200۹ تا کنون به شمار می رود.

در عین حال، فروش مســکن در شهر تورنتو در مقایسه با فوریه 20۱۹، 
حدود 45.6 درصد افزایش یافته اســت. با این حال همچنان پایین تر از 

میزان رکورد فروش آن در سال 20۱7 می باشد.
این در حالی است که متوسط قیمت فروش انواع مسکن در منطقه تورنتو 
بزرگ با افزایشی ۱6.7 درصدی نسبت به سال گذشته به ۹۱0.2۹0 دالر 

رسیده است.
براســاس داده های اخیر دفتر نظارت بر ورشکستگی، تعداد پرونده های 
کانادایی ها در پرداخت های مربوطه در ژانویه ســال 2020 حدود ۸.7 
درصد نســبت به ماه گذشــته افزایش یافته است. که در این بین تعداد 
ورشکستگی ها ۱.7 درصد کاهش و پیشنهادات مصرف کنندگان ۱5.5 

درصد افزایش داشته است.
ایــن در حالی اســت که رکــورد بدهی ها در ســال 20۱۹ در مجموع 
۱۳7.۱7۸ – دومین رکورد در تعداد پرونده های ساالنه کانادا تاکنون – 

بوده، یعنی افزایشی ۹.5 درصدی نسبت به سال گذشته.
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شعار ماست

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

پارکینگ رایگان  در پشت مغازه   براى مشتریان عزیز فراهم مى باشد

برنج ایرانى ساده و دودى مخصوص فروشگاه پارس محل فروش
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کتاب تعلیم رانندگى چاپ جدید موجود مى باشد(آخرین مدل)
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سفیر اوکراین در کانادا : پیگیر اجرای عدالت 
در مورد سرنگونی پرواز ۷5۲ در ایران هستیم

اوکرایــن تأکید می کند نه شــیوع 
ویروس کرونا و نه دیگر نابسامانی های 
جهانی، سرنگونی هواپیمای اوکراینی 
در ایران را از دستور کار دولت خارج 
نخواهد کرد و کی یف 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 بین المللی گفت وگو کرده 

است.
نماینــده اوکرایــن در ایکائو، در این 
گفت وگو 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.

آقای شــفچنکو، رویکرد ایران در 
ایکائو در رابطه با پرواز پی اس 7۵2 

را چگونه ارزیابی می کنید؟
این روزها مونترآل میزبان جلســات 
شــورای ایکائو اســت و ۱۱ مارس 
نشست این شــورا به سرنگونی پرواز 
752 اختصاص یافت. مهم ترین نتیجه 
این نشست، اعالم آمادگی ایران برای 
تحویل جعبه ســیاه این هواپیما به 
اوکرایــن و در صورت نیاز به اقدامات 
اطالعات،  بازخوانــی  برای  بیشــتر 
رضایت ایران برای ارسال جعبه سیاه 

به فرانسه بود.
ایــن اعــالم آمادگی را که توســط 
فرهــاد پــرورش نماینده ایــران در 
ایکائو اعالم شــد، بــه معنای اجرای 
تعهدات بین المللی ایران از جمله در 
چهارچوب قواعد این ســازمان تلقی 
می کنیم. ایکائو و کشورهای مرتبط 
با این سانحه از این سخنان استقبال 
کردنــد و امیدواریم عملی کردن آن 
نشان حسن نیت و گام اول در راستای 
تحقیقات جامع و شفاف این سانحه 

در ایران باشد.

متعددی  اظهارات ضدونقیض  ایران 

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 

این بار به وعده خود عمل کند؟
موضع ایــران واقعاً چندین بار تغییر 
کرده اما امروز حاضر نیســتم درباره 
سناریوهای فرضی به ویژه سناریوهای 
منفی اظهارنظر کنــم، هرچند برای 
روبه رو شــدن با آن آماده هستیم. به 
نظرم مهم  است مکانیزمی پیدا کنیم 
تا اجازه دهد کشورهای درگیر در این 
مســئله به تعهدات بین المللی خود 

عمل کنند.
مقــررات ایکائــو زمان دقیــق برای 
بازخوانــی اطالعات جعبه ســیاه را 
تعیین نمی کند امــا در این مقررات 
به مدت زمان معقول اشــاره شــده و 
تردیدی نیست مدت زمانی که از وقوع 
فاجعه پرواز 752 گذشته، از محدوده 
معقول رد شده است. به همین دلیل 
برای ما بســیار مهم است از مرحله 

حرف به مرحله عمل برسیم.
ایــران ۱۱ مارس 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.

رابطه  در  ایران  تحقیقات  ایکائو  آیا 
با سانحه پرواز 7۵2 را رضایت بخش 

ارزیابی می کند؟
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 
پاسخ ها مکانیزم حقوقی وجود دارد. 
در اوکراین و کانادا نهادهای دولتی در 
چارچوب قوانین ملی خود نیز پیگیر 

این مسئله هستند.
گزینه تشــکیل کارگروه تحقیقاتی 
بین المللی همانند آنچه برای بررسی 
سانحه پرواز ام اچ ۱7 ایجاد شده بود، 
روی میز است. هیچ کس 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 شده اند.

تأکیــد کرده خطای  ایران همواره 
انسانی رخ داد، اپراتور سامانه موشکی 
بازداشت شــده و پیگیری بیشتر 
این موضوع صرفاً ســودجویی های  

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 
گفت وگو می کنیم. اعتبار ایکائو جای 
سوال ندارد. در دنیای امروز نمی توان 
با نادیده گرفتن اســتانداردهای این 
سازمان در عرصه هوانوردی غیرنظامی 
فعالیت کرد و بسیار بعید می دانم اگر 
کشــوری می خواهــد در این عرصه 
آینده داشته باشد مقررات ایکائو را به 

چالش بکشد.
به همین دلیل امیدواریم ایران مطابق 
سناریوی مطلوب عمل کند، به ویژه 
که موضع یکســان تمام کشورهای 
مرتبط با این ســانحه نیز ایران را به 
انتخاب این گزینه وامی دارد. اظهارات 
همصدا، ادامه جلب توجه عمومی به 
این سانحه، هماهنگی تمام اقدامات 
از جمله به کارگیری اهرم های فشــار 
در نهادهای بین المللی اعم از ایکائو، 
اســتراتژی و تاکتیک ماست و به آن 

ادامه خواهیم داد.

برای جلوگیری  گام هایی  ایکائو چه 
و  ام اچ17  همانند  تکرار سوانحی  از 

پی اس7۵2 برمی دارد؟
۱۱ مارس همزمان با بررسی سانحه 
752 در ایکائــو، کانــادا ابتکاری با 
عنوان »آســمان  امن تر« مطرح کرد 
کــه دربرگیرنده پیشــنهادات پنج 
در  که شهروندانشان  کشوری ســت 
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 
ام اچ۱7 در شرق اوکراین و سرنگونی 
هواپیمــای اوکراینی پی اس 752 در 
ایران بود، تجربه تلخــی دارد. نکته 
مشــترک این دو فاجعه، به کارگیری 
تسلیحاتی است که مسئولیت آن با 
دولت هاســت به همین دلیل بسیار 
مهم است دولت ها مسئولیت خود را 
بپذیرند و تمام اطالعــات الزم را در 
اختیار خطوط هوایی و خلبان ها قرار 
دهند تا آنها بتوانند درســت تصمیم 

بگیرند.
از این ابتکار به خوبی اســتقبال شده. 
نه ایران، نه روسیه -هرچند موضوع 
ام اچ ۱7 به ویژه در پی آغاز دادرســی 
این پرونده در دادگاه برای این کشور 
دردناک است- با طرح آسمان امن تر 
دست کم در ایکائو مخالفتی نکردند. به 
عقیده من، فجایع مانند پی اس 752 
نباید تنها غم بــرای ما باقی بگذارند 
بلکه بایــد ما را به بهبود شــرایط و 
جلوگیری از تکرار این گونه ســوانح 

ترغیب کنند.

مهاجران جدید  و موفقیت های اقتصادی کانادا

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.
دولت  توسط  انجام شــده  تحقیقات 
فدرال در دهه های مختلف نشان دهنده 
این است که مهاجرانی که در سنین 
جوانی، با تحصیالت باال و دانش زبانی 
قوی وارد کانادا  می شــوند، شــانس 
باالتری برای موفقیت در کانادا دارند.

به دنبال اهمیت این موضوع، بودجه 
۱.5 میلیــارد دالری   ســاالنه که   به 
حمایت از جذب مهاجران تازه وارد در 
بافت اقتصادی در نظر گرفته  می شود، 
خود گواه اهمیــت این موضوع برای 
دولتمردان کاناداست؛ این بودجه برای 
یافتن شغل مناسب مرتبط با تخصص 
این تازه واردین   و تقویت مهارت های 

زبان اختصاص یافته است.
تحقیقــات آماری زیــادی در   زمینه 
مقایســه درآمد مهاجرین تازه وارد با 
هم ردیفــان   متخصــص کانادایی در 
ســال های اخیر انجام گرفته اســت 
نشان دهنده   پیشرفت  تحقیقات  این 
اقتصــادی باالتری برای   متخصصین 
کانادایی و یا شهروندانی که در کانادا 
متولد و تحصیل کرده اند نســبت به 

مهاجرین   تازه وارد وجود دارد.
این نوع مقایسه آماری توسط بسیاری 

از منتقدان رد  می شود.
دلیل نخست این است که مهاجرانی 
که وارد کانادا  می شوند نسبت به خود 
کانادایی  هــا  دارای نقطه ضعف هایی 
هســتند: آنها معموال فاقد ارتباطات 
اجتماعی و حرفه ای 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،  می بایست حداقل 5 سال 
از ورودشان به کانادا گذشته باشد تا 
بتوانند   با کسب سابقه کار کانادایی و 
تطبیق   با استانداردهای کاری در این 
کشور به مرحله ای برسند تا حقوقی 
برابر حقوق افرادی که در کانادا متولد 

شده اند، داشته باشند.
دلیل دوم برای ناکافی بودن حقوق و 
دستمزد دریافتی مهاجران این است 
که   اکثریت مهاجرانی کــه به کانادا 
وارد  می شــوند به دالیــل اجتماعی 
و انسان دوســتانه اســت. بــا وجود 
اینکه همواره انتظار  می رود ســاالنه  
 مهاجران گروه اقتصادی 60درصد کل 

معصومه علی محمدی)هفته(

مهاجرت های کانادا را شامل شوند، اما 
درعمل فقط 25درصد را از این رقم را 

تشکیل  می دهند.   
اینها مهاجرانی هستند که بر اساس 
عواملی نظیر سن، تحصیالت، دانش 
زبانی و سابقه کارشــان موردارزیابی 
قرار  می گیرند. بدیــن ترتیب کانادا 
بیشــتر از پناهنــدگان و برنامه های 
کفالت افراد خانواده   استقبال  می کند 
تا مهاجــران کاری و دارای مهارت و 

تحصیلکرده.
دلیل سوم این است که تنها با بررسی 
درآمد   نمی توان به عملکرد اقتصادی 
تازه واردیــن پی برد. عــالوه بر آن، 
شاخص های دیگری نیز وجود دارند 
که می تواننــد برای ارزیابی اقتصادی 

تازه واردین مورد استفاده قرار بگیرند.
یکی از این شاخص های اقتصادی که  
می تواند نشانگر موفقیت مهاجران در 
جامعه کانادا باشــد،   سهم مشارکت 
آنهــا در بازار مســکن کانادا اســت. 
خرید خانه، بزرگ ترین   سرمایه گذاری 
برای کانادایی  ها  و مهاجران به شمار  
مــی رود. تحقیقــات اداره آمار کانادا 
نشــان  می دهد که ســهم مالکیت 
خانه در بیــن کانادایی  ها  و مهاجران 
یکسان است )6۹درصد 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 پس انداز و سرمایه قابل 
توجهی وارد کانادا  می شــوند و این 
پس انداز قدرت خریدشان در کانادا را 

بسیار باال  می برد.
شــاخص دوم این اســت که، درآمد 
خانواده های مهاجــر نیز تقریبا برابر 
اســت.  کانادایی  خانواده های  درآمد 
به طور میانگین، خانواده های مهاجر 
ســاالنه ۸5 هزار دالر درآمد کسب  
می کنند. ایــن در حالی اســت که  
 خانواده های کانادایــی ۹0 هزار دالر 
کانادا درآمــد دارند. به عبارت دیگر، 
میانگیــن درآمد مهاجــران کمتر از 
میانگیــن درآمد کانادایی  ها  اســت.   
نمی توان این تفاوت را در نظر نگرفت 
که خانواده های مهاجرین معموال پر 
جمعیت تر هستند و تعداد بیشتری از 
افراد خانواده کار می کنند بدین دلیل 
درآمد خانواده  می تواند   با قدرت خرید 
و سطح درآمد خانواده های کانادایی 

کم جمعیت تر برابری کند .      
شاخص سوم منصفانه ترین راه برای 
بررسی عملکرد مهاجران  می باشد. که 
شامل مقایسه گروه های مهاجران تازه  
 وارد با گروه های قبلی مهاجران است. 
با توجه به اینکه مهاجران از مسیر های 

متفاوتی نسبت به کانادایی  ها  وارد بازار 
کار  می شــوند، اساسا مقایسه آنها در 
بازار کار با کانادایی  ها   نمی تواند صحیح 
باشــد و بهترین مالک برای مقایسه 
آنها، مهاجران قدیمی هســتد که از 

همان طریق وارد بازار کار شده اند.
در واقع   مقایســه عملکرد اقتصادی 
مهاجران نسل دوم )فرزندان مهاجران 
قبلی(   با شــهروندان کانادایی بیشتر 
معقول به نظر می رســد. این نکته به 
ما یادآوری  می کند که گرچه مهاجران 
نسل قبل عملکرد قدرتمندی نسبت 
به خود کانادایی  ها  ندارند،   اما فرزندان 
آنها  می توانند امیدوار باشند که برای 
اقتصــاد کانادا ســودمندتر خواهند 
بود. نبایــد فراموش کرد که طبیعت 
مهاجــرت در بلندمدت اثرات خود را 

نشان  می دهد.
طی دهه ی پیــش رو، میلیون  ها  نفر 
از کانادایی  ها  به بازنشستگی خواهند 
پیوست و این بیانگر این واقعیت است 
که عملکرد اقتصادی مهاجران همراه 
با درآمدهای آنان رو به   بهبود خواهد 

رفت.

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

ایرونیا- با اســتناد به نتایج یک نظرسنجی جدید توسط انستیتو انگوس 
رید که سه شنبه منتشر شد، نزدیک به دو سوم از کانادایی ها نگران نحوه 

اثرگذاری کووید-۱۹ بر امور مالی شخصی شان هستند.
نظرسنجی نشان داده که 65 درصد از کانادایی هایی که به سوال ها پاسخ 
دادند نگران نحوه آسیب زدن همه گیری کووید-۱۹ 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.
چشــم انداز کانادایی ها از خود ویروس به سرعت بدتر شد و 6۸ درصد از 
پاسخ دهندگان گفتند کووید-۱۹ را به عنوان چیزی »جدی« می بینند. این 
نسبت به 50 درصد به ثبت رسیده در نظرسنجی قبلی که ۱0 روز پیش 

برگزار شده بود افزایش قابل توجهی داشته است.
با این حال تقریبا یک سوم از کانادایی ها هنوز فکر می کنند وضعیت ویروس 
بیش از حد بزرگ شده است. انگوس رید اعالم کرد افرادی که این حرف را 
می زنند بیشتر یا زیر ۳5 سال سن دارند، یا مرد میان سال هستند یا فردی 

هستند که در انتخابات قبلی فدرال به حزب محافظه کار رای داده است.
نگرانی کانادایی ها نسبت به مریض شدن خودشان یا یکی از عزیزان شان 
هم به سرعت در حال افزایش بوده و نظرسنجی به این نتیجه رسیده که 
نسبت به نظرسنجی قبلی )۳۹ درصد( حاال تقریبا دو برابر کانادایی ها )76 

درصد( نگران سالمت خود و عزیزان شان هستند.
در نتایج نظرســنجی همچنین آمده که کانادایی ها بیش از همیشه دارند 
نســبت به نهادهای بزرگ خود از جمله دولت و رسانه ها اعتماد می کنند. 
کانادایی ها دارند در مقایســه با یک هفته پیش نســبت به اطالعاتی که 
سازمان های خبری و مسئوالن دولتی درباره بحران منتشر می کنند اعتماد 
پیدا می کنند و تعداد بیشــتری از کانادایی ها از پاسخ دولت های استانی و 

iroonia.ca .فدرال نسبت به بحران راضی هستند
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این روزها برای خرید خانه در مناطق مختلف ونکوور بزرگ 
به چقدر پیش پرداخت نیاز دارید؟

ایرونیا- خانه در ونکوور ارزان نیست 
اما داده های انجمــن امالک منطقه 
نشــان می دهد قیمت معیار طی دو 

سال گذشته کاهش داشته است.
ماه گذشــته، انجمن امالک ونکوور 
بزرگ اعالم کرد قیمت به ۱.020.060 
دالر رســیده اســت. برای یک خانه 
مستقل، آن تخمین به ازای معیارهای 
استاندارد در بازار فعلی به ۱4۳۳۹00 
دالر می رسد. قیمت معیار کاندوها هم 

677200 دالر است.
در مقایســه با 20۱۸ که اثر استرس 
تست وام مســکن فدرال شروع شد، 
رقم قیمت معیار 4.7 درصد کاهش 
داشته اســت. قوانین استرس تست 
چند مــاه دیگر تغییر می کنند و این 
مسئله اثراتی بر میزان فروش خواهد 
داشــت. اما تا آن موقع، یک ســایت 
ثبت مسکن به قیمت فروش امسال 
نگاه کرده و آن  را با قیمت اوج 20۱۸ 
مقایسه کرده است. قیمت معیار کاندو 
تغییری نداشــته اما برای خانه های 
مستقل قیمت ۱0 درصد کمتر شده 

است.
زوکاسا هم گزارشی تهیه کرده که به 
قیمت های معیار هر دو ســال در ۱۸ 
شهرداری ونکوور نگاه می کند و بعد 
تخمین می زند که خریدار باید چقدر 
پول پیش پرداخت کند. رقم تخمین 
زده شده بر پایه این فاکتورهاست: پنج 
درصد قیمت خریــد برای خانه های 
زیر 500 هــزار دالر، ۱0 درصد برای 
خانه های بین 500 هزار دالر تا یک 
میلیون دالر و 20 درصد برای امالک 

باالی یک میلیون دالر.
داخل مترو ونکوور، زوکاسا می گوید 
امالکی که در درجه ورودی قرار دارند 
در بازه دو ســاله بیشــترین تقاضا را 
داشته اند. قیمت کاندو در بسیاری از 
شهرداری ها افزایش داشت که باعث 
شده خریداران وارد براکت دوم بشوند.

زوکاسا گفت: »در نتیجه پیش پرداخت 
مورد نیاز در چهار بازار از ۱7 بازار مورد 
مطالعه افزایش داشت«. بوئن آیلند به 
خاطر »کمبــود موجودی آپارتمان« 
در مطالعه قرار نگرفت.  دیگر مناطق 
شاهد کاهش پیش پرداخت بودند اما 
رقم این کاهش های خیلی چشمگیر 
نبود. در اینفوگرافیــک می توانید با 
دنبال کــردن رنگ ها ببینید قیمت 
معیار در هر محله چقدر تغییر کرده 
است. بر اســاس داده ها، مناطقی که 
شاهد بیشترین افزایش ها بودند میپل 
ریج، کوکیتلم و ونکوور ایست هستند.

افــرادی که در وســت ونکوور کاندو 
کاهش  بزرگ ترین  شــاهد  خریدند 
نسبت به قیمت معیار در سال 20۱۸ 

بودند: 44640 دالر. قیمت معیار در 
یک شهرداری در نورث شور از 247 
هــزار دالر برای یک کانــدوی ۱.2 
میلیون دالری به حــدود 20۳ هزار 
دالر بــرای یک کاندوی یک میلیون 

دالری رسید.
در نیمه غربی شهر ونکوور، خریداران 
بایــد در 20۱۸ حــدود 4 هزار دالر 

بیشتر از فوریه امسال جمع می کردند. 
بــرای بخش شــرقی، پیش پرداخت 
معیار در آغــاز 2020 حدود ۱450 
دالر بیشــتر از بازه مشــابه دو سال 
قبل بود.  شهرداری هایی که در آن ها 
خریداران باید بیشترین پیش پرداخت 
را انجام بدهند وست ونکوور، ونکوور 
وست، برنابی، پورت مودی و ریچموند 

پروازهای شرکت ترانست تا 30مارس 
تعلیق می شود

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 ۳0 مارس به حال تعلیق درآورد.
به گزارش هفته، به نقل 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  می پذیرد 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 بیانیه اش 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  می آید با این حال برخی 
پروازها برای بازگرداندن مسافران به کشور ادامه خواهد یافت. ترانست در بیانیه 
خود از مشتریانش خواست توصیه های 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»فاصله گیری اجتماعی« چقدر بر تصمیم خریداران 
در بازار مسکن کانادا تاثیر خواهد گذاشت؟

ایرونیــا- چنــد هفته پیــش بازار 
مسکن بهار تورنتو بسیار داغ و تعداد 
خریداران بیشتر از موجودی های ثبت 
شده بود. حتی تا هفته قبل ، مدیران 
شرکت های امالک نتایج مختلطی را 
از ارایــه خانه ها 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 پیش بینی 
قبلی خود مبنی بر رشد ۱0 درصدی 
قیمت در ســال جاری را تغییر نداده 
و جیسون مرســر مدیر تحلیل بازار 
می گوید هنــوز دو هفته دیگر طول 
می کشــد تا وضعیت کمی واضح تر 
بشود. او اشاره می کند که بسته شدن 
مکان ها و کنســل شــدن رخدادها 
به خاطر کوویــد-۱۹ 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 

بســیار  هزینه های  بالقوه  خریداران 
پایین وام گرفتن را مقابل پتانســیل 
پایین تــر رفتن و اثــرات اقتصادی و 

سالمتی کووید-۱۹ می سنجند.«
فیل سوپر مدیر عامل رویال لوپژ گفت 
کاهش فوق العــاده 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 
برنامه های خود برای خریدن یا ثبت 
کردن خانه شان را به تعویق انداخته اند 
تــا بتوانند طبق توصیه مســئوالن 
ســالمت عمــل و از فاصله گیــری 
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 
نمی توانستند مسکن خریداری کنند 
حاال حس می کنند این فرصت بیش 
از حد مهم اســت که بخواهند آن را 

رها کنند.«
 Right at جان لوســینک رییــس

ویروس  Home Realty می گویــد 
ممکن است از جذبه نرخ بهره پایین 
قدرتمندتــر باشــد. او گفــت: »اگر 
نمی توانید بیرون بروید تا خانه ببینید 
اهمیتی نمی دهم که نرخ بهره منفی 
هم باشد. مطمئن نیستم چند مشاور 
امــالک می تواننــد در این وضعیت 

کارشان را انجام دهند.«
دوشنبه گزارش هفتگی این شرکت 
نشان داد میزان ثبت مسکن در هفته 
گذشــته 7.5 درصد نسبت به هفته 
قبل افزایش یافته بود اما هنوز نسبت 
به بازه مشــابه سال گذشته 4 درصد 
کمتر بــود. فروش های در حال انجام 
۱۱ درصد افزایش پیدا کرده بودند و 
تراکنش های در حال بسته شدن ۱4 

درصد بیشتر شده بودند.
اما تعــداد خانه هایی 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 می کنم 
اگر خانــه ای برای بازدید گذاشــته 
شــود واین منجر به کاهشــی 50 تا 

70 درصدی در تراکنش های ورودی 
خواهد شــد. به نظرم حتما شــاهد 
اثری خواهیم بود اما با توجه به تمام 
خبرهایی کــه دارد از دولت و صنایع 
منتشر می شود، این اتفاق چند روز به 

طول خواهد انجامید.«
خدماتی که از صنعت امالک حمایت 
می کنند هم دارند بســته می شوند. 
منطقه ای  مدیر  الکساندر  کریستوفر 
Re/max گفت شــرکتش نمی تواند 
عامالن را مجبــور کند نمایش خانه 
برگزار نکنند. او گفت: »اما به شدت 
آن هــا را تشــویق می کنیم نمایش 
خانه ها 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 می کنند. 
این بیشتر در کشورهایی که همه امور 
در آنها بسته شده  یا در جاهایی مانند 
اتریش اتفاق می افتــد که ارایه خانه 
در بحبوحه شیوع کووید-۱۹ ممنوع 

iroonia.ca .اعالم شده است

بودند. میپل ریج، نورث دلتا، لنگلی، 
ساری و پورت کوکیتلم هم کمترین 
کمتریــن  نتیجــه  در  و  معیارهــا 

پیش پرداخت ها را داشتند.
در زمینــه خانه های مســتقل هم 
داده های معیار نشان می دهد که بازار 
ساری شــاهد بزرگ ترین کاهش در 
پیش پرداخت بود. افرادی که امسال 
یک ملــک معیار خریــداری کردند 
۱27 هزار 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 
پیش پرداخت بودنــد و خریداران در 
۱۱ شهرداری از ۱۸ شهرداری حداقل 

۱4 هزار دالر کمتر پرداخت کردند. 
مناطقی که باالتریــن قیمت معیار 
باالتریــن  و  مســتقل  خانه هــای 
پیش پرداخــت حداقل را داشــتند، 
ونکوور وست، وســت ونکوور، نورث 
ونکــوور، ریچموند و پــورت مودی 
بودنــد. مناطقــی کــه پایین ترین 
پیش پرداخت ها را داشتند میپل ریج، 
پیت مــدوز، بوئن آیلند، نورث دلتا و 

iroonia.ca .پورت کوکیتلم بودند

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.

در چنین وضعی عده ای از پزشــکان 
ایرانی تبار که در استان کبک به کار 
طبابت اشــتغال دارنــد، با همکاری 
»خانــه ایران« تصمیــم گرفته اند تا 
داوطلبانه و به شــکل 24 ســاعته 

پاسخگوی هموطنان خود باشند.
این تصمیم به منظور کاهش مراجعه 
اعضای کامیونیتی به مراکز بهداشتی و 
یا تماس آنها با خط تلفنی اینفوسانته 
انجــام می گیرد تا ضمــن کمک به 
همشــهریان، باری از دوش سیستم 

سالمتی کبک برداشته شود.
دکتــر امیر بشــارتی، نماینده گروه 
پزشــکان داوطلــب در گفت گــو با 
»مداد« و با اشاره به تجربه همکاران 
پزشــک خود در ایــران تأکید نمود 
کــه در جریــان یــک همه گیری، 
بیمارستان ها و مراکز درمانی خود به 
محل انتقال آلودگی تبدیل می شوند 
و بنابراین در شرایط حاضر بهتر است 
تا از ابتالی خود به کووید۱۹ مطمئن 
نشده اید سراغ بیمارستان ها و مراکز 

درمانی نروید.
پزشــکان این گروه به پرسش هایی 
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 

نمی کند.
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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 ۹۹ امروز و فردا 
می کند، فعــاالن کارگری می گویند 
هزینه معیشت با شیوع ُکرونا حداقل 

۳20 هزار 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 
می شد اما برخالف تالش نمایندگان 
و  کارفرمایان  نماینــدگان  کارگران، 
دولت به بهانه شیوع ویروس کرونا از 

برگزاری این جلسه سر باز زدند.
پــس از دو هفته تــالش نمایندگان 
کارگری و اصرار برای برگزاری نشست 
و تعیین حداقل دستمزد سال آینده، 
این نشست روز دوشنبه 26 اسفندماه 
برگزار شد اما پس از ساعت ها بحث و 
گفتگو بی نتیجه پایان یافت. قرار است 
جلســه بعدی کمیته دستمزد فردا 

چهارشنبه 2۸ اسفندماه برگزار شود.
به گزارش خبرگزاری ایلنا کارفرمایان 
خواستار ساده  کردن مسئله به بهانه 
»بحران ُکرونا« هستند و می خواهند 

کرونا فراگیر است، 
اما قسمت محرومان

 بیشتر است
حتی خوشبینانه ترین برآوردها هم نشان می دهند که حدود 
70 درصد کارگران زیر خط فقر هســتند. این جمعیت چند 
میلیونی در ماه های پیش رو سرنوشــت نامعلومی دارد. چه 

کسی و چگونه بالی کرونا را از سر می گذراند؟

کمتر کسی فکر می کرد فرازوفرودهای 
پاییز و دی به روزهای کنونی ختم شود. 
پاییزی که میانه هایش با اعتراض های 
سراســری گره خــورد، ســپس با 
تنش های ناشی از کشته شدن 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 می دهد. تجربه جمعی ای 
که بی واسطه با ترس و اضطراب گره 
خورده است. حاال شبح مرگ احساس 

می شود.
در خــالل این وضعیت که گروه های 
اجتماعی بــا تجربه ی -تــا حدی- 
تفاوت ها  شده اند  درگیرش  مشترک 
کمتر به چشــم می آید. اما واقعیت 
این اســت که اپیدمی، شــکاف های 
موجود در میان گروه های اجتماعی 
را عمیق تر می کند. همه آنچه زندگی 
»عادی شده« را شکل می دهد در این 
موقعیت تشدید می شــوند. اپیدمی 
آیینه ای می شود از شکاف های موجود 
در میان جمعیت ها؛ شکاف هایی که 
میان وجوه گوناگــون زندگی عادی، 
ابتدایی ترین خواست های  از  آن ها را 
زندگی شان برحذر می دارد؛ جنسیت 
و ســکس، درآمد و معیشت، و وجوه 
ایدئولوژیک مســلط بــر زندگی، که 
تضادهــای اش بیشــتر در ســاحت 
نمادین جامعه نمــود پیدا می کند. 
همه این شــکاف ها تشدید می شوند 
و می شــود از منظر تجربه ی اپیدمی 

واضح تر دید شان.
این گــزارش نگاهی دارد به تجربه ی 
کارگران روزمزد که بیشترین هزینه 
اپیدمی کنونی را می دهند. تجربه ای 
که شکاف های طبقاتی و ایدئولوژیِک 
جامعه ای از هم گسسته  را عمیق تر از 

قبل می کنند.

باالخره در خانه بمانیم یا نه؟

در حال حاضر که هنوز واکسیناسیون 
قطعی ویروس کرونا در دست نیست، 
مقابله  ی اصلی با آن از طریق کنترل 
و جلوگیــری از شــیوع بیشــترش 
اســت. روشــی که بیش از هر چیز 
بهداشتی  توصیه های  از  مجموعه ای 
)و در مواردی مثل ووهان قرنطینه و 
نظارت سخت گیرانه ی تردد( را در بر 

می گیرد.
از این میان دو توصیه اصلی نهادهای 
بهداشــتی از مردم بــرای مواجهه با 
اپیدمی کرونا، »پاکیزه ماندن« و »در 
خانه ماندن« است. صداهای مختلف 
می گویند که این دو توصیه را جدی 

بگیرید، »آن وقت بیمار نمی شوید.«
توصیه دوم بیشتر از زبان کارشناسان 
و متخصصان حوزه بهداشت و سالمت 
شنیده می شود و مدیراِن کسب وکار، 
چــه دولتی و چه انــواع دیگرش، با 
تردیــد آن را بــه کار می برند. آن ها 
بیشــتر توصیه اول را تکرار می کنند. 
این وضعیت مختِص ایران نیست و از 
گوشه و کنار جهان می شود توصیه ی 
اول را از زبان افراد و نهادهایی شنید 
که منفعت شــان به نوعی در گروی 

برقــراری کســب و کار در مقیاس 
عظیم اســت. »فرامــوش نکنید که 
دست هایتان 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 آن طرف 
یورگن کلوپ ســرمربی تیم فوتبال 
لیورپول به خبرنگاران گفت: »ویروس 
کرونا؟ فعال هیچ تغییری در برنامه های 
پیش فصل فصل آینده باشگاه ایجاد 
نشده است. فقط می توانم توصیه کنم 
دست هایتان را زیاد بشویید.« توییت 
اوباما هم مشابه همین واکنش ها بود: 
»هول نکنید، فقط دســت هایتان را 

بشویید«.
در خانــه مانــدن، اولیــن ضربه به 
کسب وکارهای است و برای صاحبان 
کســب وکارها هزینه دارد. هزینه ای 
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 
۱۳ بهمن مــاه، در زمانی که ویروس 
کرونا در شهر ووهان چین به سرعت 
منتشر می شد 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 عرب نژاد مدیرعامل شــرکت 
هواپیمایی ماهان به همراه چانگ هوا 
با واکنش های بسیاری در شبکه های 
اجتماعی روبه رو شد. انتشار این تصویر 

درست در زمانی که وحشت و نگرانی 
جمعی از یک اپیدمی جدید، ذره ذره 
وارد فضای جامعه ایران می شــد چه 
پیامی به همراه داشت؟ »کسب وکار 

برقرار است«.

اما چه کسی هزینه اش را می دهد؟

آشکار است که هزینه در خانه ماندن 
بــرای گروه های مختلــف اجتماعی 
متفاوت است. این روزها کافی است 
در خیابان های شهرهای مختلف قدم 
بزنیــد و به کار روزمره شــهری نگاه 
کنید: همه نشــانه ها حاکی از راکد 
شدن فروش کاال و خدمات است. به 
ندرت کســب و کاری را یافت که از 

وضعیت امروز متاثر نشده باشد.
فروشگاه های لباس در خیابان رودکی 
)سلسبیل( تهران را در نظر بگیریم. 
خیابانی که در شمال از خیابان آزادی 
را قطع می کند و جنوبش به خیابان 
کمیل می رسد. یک خیابان به عرض 
سه خِط ماشین رو، که هفت چهارراه 
اصلــی را طی می کند.سراســر این 
خیابان در قرق فروشــگاه های لباس 
اســت و بازار بزرگی را شکل داده در 
ابعاد خود همپای بازار لباس خیابان 
گیشا )کوی نصر( به حساب می آید. 

در اســفند ماه، عالوه بر صدها مغازه 
در کنار خیابان و پاساژها، چند هزار 
نفر در مقابل مغازه ها لباس و اجناس 
مختلف می فروشند. چند هزار نفر در 
این خیابان امرار معاش می کنند، که 
اگر صاحبان مغازه ها را فاکتور بگیریم، 
اکثریت آن ها یا کارگر هســتند، یا با 
سرمایه ی کم دستفروشی می کنند. 
آن هــم در ماه هایی کــه بازار اصلی 
سرتاسر ســال اســت. حاال در این 
خیابان راه می روی و خبری از شلوغی 
و ازدحام هرســاله نیست. کسانی که 
در فروشــگاه ها کار می کنند جلوی 
در ایستاده اند. مغازه ها خالی است و 

دستفروش ها هم مگس می پرانند.
این نمونه کوچک از جمعیتی است 
که به صــورت روزمزد گذران زندگی 
می کند. سرپرستان خانوار نمی توانند 
راه حــل دوم )در خانه ماندن( را اجرا 
کنند. هرچند که این شکل کسب وکار 
روزمــزدی نمی تواند در ماه های آتی 
دســت مزد نیروی کار خود را تامین 
کند، با این حال امیِد درآمدی هرچند 
انــدک نمی گذارد در خانــه بمانند. 
با این وجــود، با رکود کســب وکار 
هزینه های شــان تامین نمی شــود و 
به همین سادگی راه حل دوم، یعنی 
پاکیزگی، هم آنطور که مد نظر است 

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

یاسر آفتابی )رادیو زمانه(

عملی نمی شود. هزینه ای که این گروه 
جمعیتی از اپیدمی می دهد، 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.

»معمولی  زندگی  ایــن  هزینه های 
جدید«

طیف  روزمــزدی  کســب وکارهای 
وسیعی از مشاغل را شامل می شوند؛ 
در کنار فــروش، ارائه خدمات بخش 
بســیاری از بازار کار روزمزدی را در 
بر می گیرد. مریم، خانمی ۳6 ســاله 
است که در تهران، در یک آرایش گاه 
زنانه حوالی میرداماد صندلی ای اجاره 
کرده اســت. خودش ساکن منطقه 
پیروزی است. دو فرزند خردسال دارد 
و شش روز هفته کار می کند. تمامی 
هزینه های 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 توصیه ها مســتأصل اســت که آیا 
باید در خانــه بماند؟ می گوید هفته 
اول اسفند در خانه مانده است. اما از 
هفتــه دوم، به دلیل نگرانی از صدمه 
اقتصــادی غیرقابل جبران هر روز به 
سالن می رود چرا که از این نظر اسفند 
»مهم ترین ماه سال است« و به ناچار 
خطر استفاده از وسایل حمل و نقل 
شهری را به جان می خرد. در آرایشگاه 
در تماس مداوم با معدود افرادی قرار 
دارد که ریســک حضــور در چنین 
مکانی را پذیرفته اند. دست آخر، فکر 
می کند با این روند، یک سوم درآمد 
معمولش را هم نخواهد داشــت، در 
عین  اینکه در معرض سرایِت بیماری 

هم قرار گرفته است.
»عادی شــدن« این وضعیت خاص، 
زندگــی روزمره ی جدیــِد کارگران 
روزمزد را ســاخته اســت. ممد آقا، 
راننده ی یک تاکســی به شــوخی 
می گوید »آقا این دیگه گرونی بنزین 
نیســت که دو روز گذشت یادت بره، 
میفتی می میری، اما چه میشه کرد؟ 
«. می گوید درآمــدش در این روزها 
کمتر از یک ســوم شــده. خیابان ها 
آشکارا خلوت تر هســتند، و اگر هم 
شلوغی ای باشــد، به باور او دلیلش 
حضور ماشــین های تک سرنشــین 
است. وضع راننده های تاکسی نامعلوم 
است. هنوز درد ناشی از ضربه گرانی 
بنزین، به خصوص برای کســانی که 
با ماشــین های شخصی مسافرکشی 
می کنند و سهیمه ای ندارند تمام نشده 
و حاال استفاده مردم از وسایل نقلیه به 
شدت کاهش پیدا کرده است. بنا به 

گزارش روزنامه ایران اپیدمی کووید 
۱۹، ۳5 درصد از مســافران تاکسی  
را کم کرده اســت. این یعنی کاهش 
شــدید درآمد رانندگان تاکسی، در 
پرهزینه ترین ماه سال. با این وصف، 
آیا می توان هزینه توصیه اول، یعنی 

پاکیزه ماندن را تامین کرد؟

پس حتما دست های تان را با صابون 
بشویید!

مدیران دســتگاه های دولتی به جای 
تــالش بــرای محدود کــردن تردد 
جمعیت هــا در شــهرها، بــه مردم 
را رعایــت نکات بهداشــتی دعوت 
می کنند، و یا با شــیوه های گوناگون 
ســعی در نگرانی زدایــی از نیروهای 
کار را دارنــد. کورش یزدان مدیرکل 
روابــط کار و جبــران خدمت وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱4 اسفند 
ماه اعالم کرد کــه »در قانون کار یا 
تامین اجتماعی سقفی برای مرخصی 
استعالجی پیش بینی نشده است، لذا 
کارگران می توانند در صورت بیماری 
با دریافت گواهی معتبر از پزشک از 
مرخصی استعالجی برخوردار شوند«. 
یــزدان اضافــه کرد کــه: »کارگران 
می توانند با خاطری آسوده تا درمان 
کامل خــود از حمایت های بیمه ای 
سازمان تامین اجتماعی استفاده کرده 
و از مرخصی استعالجی استفاده کنند 
که حقوق و مزایای این ایام توســط 
پرداخت  اجتماعی  تامین  ســازمان 
می شــود.« البته کارگــران روزمزد 
مشمول این مزایا نمی شوند. عالوه بر 
این، حمایت قانونی شامل »کارگران 
بیمار« خواهد شد. بنابراین، مسئله در 
خانه ماندن هنوز راه کاری نیست که 
توسط مسئوالن دولتی تجویز شود، 
چرا که هزینه های این در خانه ماندن 

بسیار زیاد خواهد بود.
اما روشن ترین توصیه در این خصوص، 
توصیه های حسن روحانی در سه شنبه 
6 اسفند بود: »از روز شنبه همه روال ها 
با صورت عادی خواهد بود اگر مورد 
خاص و شرایط ویژه را ستاد ملی به 
آن ها اعالم می کند«. توصیف رئیس 
دولت طفره رفتن از گفتن این گزاره 
ســاده بود: »دولت ایران هزینه های 
بیمــاری کرونا را تــا جای ممکن بر 
همان طور  گرفــت«.  نخواهد  گردن 
چنین  کسب وکارهای خصوصی  که 
نمی کنند. اپیدمــی جدید، در بزنگاه 
بر  جامعه جهانی  فشــار  نفس گیری 
حکومت ایران قشرهای مختلف مردم 
را بیــش از هر زمــان دیگری نگران 
کرده اســت. آن هم در مقابِل دولتی 
که در موارد مشــابه نشان داده است 
هیچ ابایی از انکار مسئولیت هایش در 
مقابل بحران هایــی که یا خود پدید 
می آورد، یا آن ها را تشــدید می کند، 
ندارد. در مــورد کنونی، جان هزاران 
نفر در معرض خطر اســت و در ادامه 
میلیون ها نفر لطمات جبران ناپذیری 

از بحران کنونی خواهند خورد.
حتی خوشــبینانه ترین برآوردها هم 
نشان می دهند که حدود 70 درصد 
کارگران زیر خط فقر هســتند. این 
جمعیت چند میلیونــی در ماه های 
پیش رو سرنوشت نامعلومی دارد. چه 
کسی و چگونه بال را از سر می گذراند؟

جمعیت هایــی کــه در بحران های 
بیشــتری می بینند،  جمعی آسیب 
قربانِی به ظاهر یک دست اپیدمی ها 
می شوند که گویا فرقی میان انسان ها 
نمی گذارنــد. شــکاف هایی کــه در 
وضعیت عادی پیشین وجود داشته، 
در وضعیت شیوع یک بیماری جمعی 
تشدید می شــوند، اما دوباره بر آنها 
این پرده افکنده می شود که گویا بال 

تبعیض قائل نیست.

مذاکرات مــزدی را قبل از آغاز، لوث 
کرده و به پایان برسانند!

میانگیــن حداقلــی هزینه های یک 
خانوار ۳.۳ نفــره، 4 میلیون و ۹40 
هزار تومان اســت و با در نظر گرفتن 
بند دوم ماده 4۱ که بر تطابق حداقل 
دستمزد بر هزینه های حداقلی تاکید 
دارد، برای سال ۹۹ حداقل 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 
۳20 هزار تومان افزایش یافته است 
و اگر ســهم مواد بهداشتی و افزایش 

قیمت آن را دقیــق در نظر بگیریم، 
این افزایش بــه 460 هزار تومان هم 

می رسد.
با وجــود این افزایــش هزینه  که به 
دلیل شــیوع ُکرونا برای خانوارهای 
کارگری پیش آمده است نمایندگان 
کارفرمایان معتقدند حداقل دستمزد 
در ســال آینده نسبت به امسال تنها 
افزایش ۱5 درصد افزایش پیدا کند. 
پیشنهاد نمایندگان کارگران افزایش 
یک میلیــون و ۱۸0 هزار تومانی که 
تفاوت سبد معاش ســال گذشته و 
سبد معاش محاسبه شده در اسفند 
ماهِ امسال اســت بوده و نمایندگان 
دولــت هنوز هیچ پیشــنهادی ارائه 

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

Computerized Color Matching
Courtesy Car

Factory Baked Finish
ICBC Accredited

Valet Express Repair
Laser Measuring System
Private Insurance Claims

Qualified Technicians Quality Repair
Lifetime Guarantee

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

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

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

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

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

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

* پذیرش کلیه بیمه های خصوصی
* صافکاری توسط تکنسین متخصص

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

 پس از بازسازی به مکان 
مورد نظر شما

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

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

با ضمانت دائمی

انتقال رایگان اتومبیل 
شما از محل کار یا 
منزل به تعمیرگاه

Absolute Auto Body Ltd.
AQUA UNITED 
PLUMBING LTD

خدمات لوله کشی
با مجوز رسمی و بیمه

تجاری و مسکونی
سرویس اضطراری ۲4 ساعته

«ما رضایت شما را تضمین می کنیم»

۶۲۶7-۸34-77۸بهزاد
aquaunitedplumbing@yahoo.ca

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

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

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

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

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

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

از  کمتر  در حدود  و  کم  بسیار 
یک درصد است.

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

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

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

نیست.

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

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

روبرو خواهد بود.

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

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

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

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

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

داشت.
حمایت  موضوع  این  از  همه  اما 

های  بیزینس  اندو صاحبان  نکرده 
کوچک تحقق این قضیه را مشکل 

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

iroonia .ca ». تاثیر قرار می دهد

ارائه درخواست حداقل حقوق ۱۵ دالری
 به پارلمان بریتیش کلمبیا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سایر استانها وجود داشت ، از بین 
رفت.

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

همیتلون و گلف چه خواهد بود ؟«
انتاریو  امالک  مشاوران  انجمن 
همیشه  مخالف وضع مالیات برای 
خریداران خارجی بوده و باال رفتن 
قیمت ها را ناشی از هجوم مهاجران 
دیگر استانها و یا مهاجران تازه وارد 

 iroonia .ca.به انتاریو دانسته بود

AFFORDABLE PRICING

* 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

«برآورد هزینه رایگان»

778-926-5865

www.JunkOutExpress.ca

مسکونی و تجاری

778-926-5865

مجید محمدی

چه نوع جامعه ای از
 دل واگیر کرونا در ایران

 بیرون خواهد آمد؟

همه شواهد موجود حکایت دارند که جامعه ایران آشفته تر 
و درهم شکسته تر، با احساس خیانت شدگی، تنفر بیشتر از 
قشــر حاکم و روحانیت و نگاهی سیاه تر به جهان پیرامون 
ماجرای کرونا را پشت سر خواهد گذاشت. در این بحران، 
جوامــع دیگر و همســایگان چاره ای جز قطــع روابط و 
ممنوعیت سفر شهروندان خود به ایران نداشتند و همین 
امر، احســاس دست بستگی، انزوا و تنهایی را بیشتر دامن 
خواهد زد. همچنین، علی رغم پیشنهاد کمک دولت امریکا، 
مقامات ایران این کمک هــا را رد کردند تا جامعه بیش از 
پیش خود را تنها احساس کند و تنها به سرکوبگران خود 

اتکا نماید. 

احساِس خیانت شدگی

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. جامعه ای که 
به آن دروغ گفته می شــود )آمار رســمی 2۳7 و آمار غیر 
رســمی 2000 تا ۱۹ اسفند( و مســائل از آن پنهان نگاه 
داشته می شود، نمی تواند جامعه ای سربلند، پراستقامت و 
پیروز باشــد. آنچه جامعه ازاین ماجرا به یاد خواهد سپرد، 
عبارت اســت از دفن جنازه ها در گورهای دسته جمعی، 
انبوه جنازه ها در کیسه های سیاه در سردخانه ها )مثل قم(، 
کارناوال شادی و اتومبیل سواری بسیجی ها و »فاطمیون« 
در میانه بحران ُکرونا در مشهد، بستن و باز کردن جاده  ها 
بدون قرنطینه مراکز و نواحی مشکوک به داشتن ویروس ، 
مرگ پزشکان و پرستاران، و مرگ سیاستمداران طراز اول 
مکتب جمهوری اســالمی ایران و روحانیون حکومتی؛ که 

کمتر کسی دلش برای آنها تنگ خواهد شد.
 ســه ماه زمستان ۹۸، یادآور زمانی خواهد بود که حرم ها 
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، تحت الشعاع 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 می شناسند، 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 محنت ها و بالیا، جوامع آزاد می توانند همبستگی 
و همدلی و ایثار بیشتر تجربه کنند و سرمایه وفاق و غرور 
ملی را افزایش دهند. اما در ایران، هیچ یک از نشانه های این 
امور در دوران اوج این واگیر مشاهده نمی شود. جامعه ایران 
فرصتی نیافته است تا از درون و پایین بسیج شود و قوی تر 
از دل این بحران بیرون آید. شــعار مقامات در بیعت ۹۸، 

»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، 
در یک روســتا زنان شروع کردند به دوختن ماسک، یا در 
یک مورد دســتکش یک بار مصرف مجانی در خیابان اهدا 
می شد، اما این تالش ها آن قدر محدود و بی حمایت و کم 

اثرند که مثل قطره ای در دریا گم شده اند. 
بوق های دولتی هم به جای گزارش این اقدامات، به نمایش 
طالب و بســیجیانی پرداختند که در اقدامات نمایشــی 

ضدعفونی سازی مشارکت داشتند.

مهم ترین کارکردهای دولت

تامین امنیت و ایمنی شهروندان، از مهم ترین کارکردهای 
دولت های ملی و محلی است. حکومت جمهوری اسالمی 
ایران در چهار بحران سیل، اعتراضات بعد از گرانی بنزین، 
حمله به هواپیمای اوکراینی، و اپیدمی کرونا در سال ۹۸، 
نشان داده اســت که اولویت اول آن، حفظ خود و نمایش 
قدرت آن و حفظ منافع قشر حاکم بوده است و نه امنیت 

و ایمنی شهروندان. 
چهــار بحران فــوق، همه مواردی بوده اســت که قلدری 
حکومت و تبلیغات سیاسی )همه آنچه جمهوری اسالمی 
ایران دارد( در کاهش و مقابله با آنها تاثیری نداشت و از این 
جهت، جمهوری اسالمی ایران در برابر آنها شکست خورده 

است. 

طیفی از ناکارآمدی ها

مردم ایران در دوران اوج گیری تلفات کرونا، شــاهد انواع 
ناکارامدی ها بوده اند: 

۱- نبود همکاری های بخشــی و بین بخشی میان اجزای 
دولت و حکومت

2- فقدان تالش حکومت برای جلب مشــارکت مردم در 
کنترل اپیدمی ویروس

۳-  مداخلــه عوامل بی ربط، مثل روحانیون و نظامیان، در 
کنترل این ویروس 

4- فقدان اطالع رســانی بهداشــتی و پزشــکی توســط 
متخصصان قابــل اعتماد )نه تبلیغاتچی های حکومتی( از 

رسانه های مستقل )که وجود خارجی ندارند(
5- کمبود وسایل پیشگیری 

6- ناکارآمدی کادر پزشکی در محافظت از خود
7- تاخیر نهادهای عمومی در واکنش به گسترش ویروس 
)مثل بستن امامزاده ها بعد از یک ماه از شیوع ویروس( تا 
حدی که می توان گفت حتی پس از روشن شدن واگیری 

ویروس واکنش ها دیر و ناکافی بود. 
همه این عوامل نشان می دهند که چرا مردم در پی بحران 

کرونا، خود را دست بسته می دیده اند. 

علیه داوطلبی

مداخله دولت در فعالیت های داوطلبانه در ایران و باالرفتن 
هزینه آن )مثل بازداشــت فعاالن محیط زیست و احکام 
زندان های دراز مدت برای آنها( موجب شده است که مردم 
عادی اصوال وارد این محدوده نشوند. در این شرایط، فرصت 
طلبانــی که می خواهند برای ایدئولــوژی حکومت تبلیغ 
کنند و مجرایی برای کسب رانت بگشایند، فعال می شوند. 
مدافعان دولت بزرگ و همه کاره و متمرکز، نتایج کار خود 
را در بحران های بزرگ مشاهده می کنند. این گونه دولت ها، 
فرصت را از بخش مدنی و محلی می گیرند و خود نیز به یک 

هیوالی فربه و زمین گیر تبدیل می شوند.

فرافکنی بحران

مطمنا این بار نمی توان به جامعه القا کرد که »تروریســم 
پزشــکی امریکا« )مهمل گویی محمد جــواد ظریف( یا 
»بیوتروریسم امریکا علیه ایران و چین« )سخنان بی اساس 
فرمانده سپاه و رئیس ســازمان پدافند غیرعامل کشور و 
روزنامه حکومتی کیهان( منشــا این مرگ و میر و ترس 
عمومی بوده اســت. برخی بوق هــای تبلیغاتی جمهوری 
اسالمی ایران در خارج کشــور نیز از »القای کروناهراسی 
توســط رسانه های فارســی زبان خارج کشــور« به علت 
اطالع رسانی آن رسانه ها سخن گفتند؛ در حالی که ستاد 
ملی مقابله با کرونا اعالم کرده اســت که در صورت عدم 
قرنطینه، ایران تا پایان اردیبهشت 700 هزار مبتال خواهد 
داشت. این هشدار و این رقم، به بیان منتقدان اطالع رسانی، 
عین »کروناهراسی« دولت روحانی است. مقامات و البی و 
هواداران آنها، آنقدر نقش »چوپان دروغگو« را بازی کرده اند 

که دیگر کسی نمی تواند چیزی را از آنها باور کند. 

راهبرد زمین سوخته

مقامات جمهوری اســالمی ایران در برابر همه بحران ها به 
گونه ای عمل کرده اند که تنها مســیری کــه از رفتار آنها 
برای جامعه متصور است، آن است که دارند زمین سوخته 
جامعه را پشت ســر خود رها می کنند و اگر روزی دست 
از ســر ایران بردارند، پیــش از آن جامعه را نابود کرده اند. 
مقامات همیشه گفته اند که بدون جمهوری اسالمی، ایرانی 
هم باقی نمی ماند و دارند همین سرنوشت را برای جامعه 
رقم می زنند. وجه مهم این راهبرد زمین سوخته، آن است 
کــه اکثر مردم ایران )بیش از ۹0 درصد بر اســاس برخی 
نظرسنجی های دولتی( به بهبود اوضاع کشور ناامید هستند.
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نگاهی به رسانه های 
فارسی زبان کشورهای غربی

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

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

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

است - از انتشار این خبر بازمانده اند.
 

چرا غفلت از اخبار سرکوب؟ 

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

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

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

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

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

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

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

بوده و هستند.
 

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

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

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

نیست.
 

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

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

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

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

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

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

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

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

مطالب ایدئولوژیک خود استفاده می کند.
 

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

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

مسعود نقره کار

کرونا در سیاهچال های 
حکومت اسالمی

در طول و عرضِ  تاریخ فقدان یا کمبود امکان های بهداشتی 
و درمانی در زندان ها 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 امکان های بهداشتی، 
فقدان و نبوِد امکان ها و تمهیدات برای پیشــگیری ازابتال 
به بیماری ها و درمان آن ها، 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 می شد» 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 زندان ها، به ویژه 
از دوران خلفای عباسی توســعه بیشتری یافت. اسالم با 
قران اش پدیدۀ زندان را با عناوینی مثل »ســجن، حبس، 
حصر، امســاک و...« شــرعی و مجاز کــرد. زندانیان در 
ســیاهچال ها با هرعنوانی، محروم از دستیابی به نیازهای 
بهداشــتی و درمانی بودند و از فقــدان و نبود امکان های 
بهداشتی و درمانی به عنوان » تعزیر« و » تعذیب« زندانی 

استفاده می کردند.
قدیمی ترین زندان بزرگ در تهران زندانی به نام انبارشاهی 
بود. این زندان در دوران قاجارزیر نقاره خانه ی ارک یعنی 
محل فعلی بانک ملی بازار برپاشد و زیر نظر حاجب الدوله 
)رئیس تشریفات( اداره می شد. 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 سوراخ های زندان، غذا 

و خوراکی برای زندانیان می انداختند.
در همین دوران امیر کبیر )۱266ه. ق( با صدور فرمانی اقدام 
به بهبود وضع زندان ها 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 

زندان ها انجام داد.
کنت دومون فورت، اولین رئیس پلیس تهران پس از انقالب 
مشروطه نیز تالش هائی برای بهبود وضع زندان ها و شرایط 

زندگی زندانیان انجام داد.
در سال ۱2۹2 شمسی دولت ایران به منظور سر و سامان 
دادن به وضع شهربانی کشور )ادارۀ نظمیه( عده ای مستشار 
سوئدی استخدام کرد. مستشاران ابتدا نظام نامه »محابس« 
را تهیه کردند که در سال ۱2۹۸ شمسی به تصویب هیات 
دولت رسید و این اولین آیین نامه و مقررات زندان ها شد. 
در این آیین نامه زجر بدنی و زنجیر کردن زندانیان ممنوع 
شد و توجه به وضعیت بهداشتی زندان ها و حقوق بهداشتی 
ودرمانی زندانیان مطرح گردید. در زمان ریاست سوئدی ها 
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 گاه ها و وظایف ماموران 
و مســتخدمان آن ها در ۳۱ شهریور سال ۱۳07 شمسی 
به تصویب رســید و در همان سال نظام نامه اجرای حکم 
اعدام نیز تصویب و به مورد اجرا گذاشــته شد. در 2۱ مهر 
ماه سال ۱۳47 اولین آیین نامه زندان ها با توجه به اصول 
اصالح و تربیت زندانی تصویب شد و در سال ۱۳54 آیین 
نامه مذکور اصالح شد و به سایر زندان ها تعمیم داده شد 
اما به علت نبود امکانات بیشتر مفادشان اجرا نشد. زندان 
قصررا اولین زندان متمرکز تهران دانســته اند. 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 ۱۱6۸ خورشیدی ساخته شده بود، محل مناسبی 

برای ایجاد زندان تشخیص داده شد.
زندان قصر در تاریخ ۱۱ آذرماه ۱۳0۸ به دســت رضاشاه 
افتتاح گردید، زندانی با ۱۹2 اتاق و با گنجایش ۸00 زندانی، 

و در نظرگرفتــن محلی به عنوان » بهداری زندان«. دراین 
زندان نیزبارها به دلیل بی توجهی به وضعیت بهداشتی و 
درمانی زندانیان بیماری های واگیر به ویژه بیماری تیفوس و 
سل و بیماری های پوستی مثل قارچ و گال شیوع پیدا کرد.

در دوران پهلوی وضعیت زندان ها از نظربهداشتی و درمانی 
و توجه به نیازهای بهداشــتی و درمانی زندانیان نسبت به 

گذشته بهبود یافته بود.

******************

زندان درحکومت اســالمی، پدیده ای متفاوت با زندان در 
طول تاریخ میهنمان اســت. زندان در حکومت اســالمی 
کلکسیوِن تاریخی و واقعِی رفتارهای ضد انسانی با زندانیان، 
به ویژه با اسیران سیاسی، عقیدتی و دگراندیش بوده است. 
شکنجه های هولناک جسمانی و روانی و اعدام های دسته 
جمعی هویت شناســنامه ای زندان های حکومت اسالمی 
ست، و بدیهی ست در چنین نظامی سخن گفتن از حقوق 
زندانی، به ویژه ســخن گفتن از نظام ســالمت درزندان و 
حقوق زندانی درعرصه بهداشــت و درمان جائی نخواهد 
داشت. فجایع انســانی در زندان های حکومت اسالمی در 
شرایطی رخ داده و می دهند 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 ســالمت بهداشتی زندان ها 
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 پروتکل های اختیاری آن و دیگر حقوق 
مندرج در اســناد ملل متحد، و به ویــژه اعالمیه »اصول 
اساســی رفتار با زندانیان« که درچهاردهم دسامبر ۱۹۹0 
به تصویب مجمع عمومی ســازمان ملل متحد رســیده 
اســت، می توان اشاره کرد. دراین اعالمیه که در یازده ماده 
تدوین شده است تاکید می شود: »باید با تمامی زندانیان با 
احترام به کرامت ذاتی و ارزش آن ها به عنوان افراد انسانی 

رفتارگردد. «
اصل اساســی دیگر رعایت حق بهره منــدی زندانیان از 
خدمات بهداشتی اســت که در ماده ۹ این اعالمیه آمده 
است: »زندانیان باید بدون تبعیض از جهت وضعیت حقوقی 
آنان، به خدمات بهداشتی که در کشور وجود دارد دسترسی 

داشته باشند. 
ســازمان دیده بان حقوق بشر نیز بارها اعالم وتاکید کرده 
است که حقوق بین الملل و حتی برخی قوانین در جمهوری 
اسالمی، مقام های زندان را ملزم می کنند که »مراقبت های 
پزشکی کافی در اختیار تمام افراد محبوس قرار دهند. « اما 

چنین نکرده اند.
این ســازمان بارها در بیانیه  ها و گزارش هایش 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 زندان های حکومت اسالمی، صدها فیلم وگزارش ملی و 
بین المللی، گواهی شاهدان )کارکنان زندان ها، مالقاتی ها و 
خانواده زندانیان( نشان از اسفناک بودن وضعیت بهداشت 
و درمان زندانیان در زندان های حکومت اسالمی داشته اند.

حتی مســؤالن حکومتی نتوانســته اند بــر فجایعی که 
درزندان هــای سیاســی و عــادی در رابطه بــا وضعیت 
بهداشــتی و درمانی زندانیان رخ داده و می دهد سرپوش 
بگذارند. دراسفند سال ۱۳۹۳، سالی که حکومت اسالمی 
پس از جنایت های هولناکی که در زندان ها مرتکب شــد، 
می خواست ژست انســانی در رابطه با زندان هایش بگیرد، 
حسن هاشمی وزیر بهداشت و درمان از زندان قزل حصار 
دیدار کرد. وی گفت و نوشت که » به نظرم از پشت دوربین 
یک  فیلم مستند هم نمی توان آنچه را که در چنین فضایی 
می گذرد به تصویر کشــید«، و قزل حصار بزرگترین زندان 
کشور با گنجایش 6 هزار زندانی بیش از دو برابر این رقم را 

در خود جای داده است.
» مشــاهده ی ۱4 نفــر در 5 متر مربــع روی تخت های 
سه طبقه« و آگاهی به این مسئله که»بیماری های پوستی، 
ســل مقاوم و ایدز« در یک قدمی زندانیانی هســتند که 
»هیچ کدام تحت پوشــش بیمه نیستند« و پزشکان نیز با 

حقوق »یک میلیون و ۳00 هزار تومان در ماه با مشکالت 
بهداشتی و خطرات ناشی از بیماری ها درگیرند«، »خواب را 

از چشمان وزیر ربود. «
حسن هاشمی در نوشته های خود درباره آن دیدار نوشت: 
»نمی توانیم حدود ۸00 نفر را در یک  سوله بگنجانیم و انتظار 
نداشته باشیم با معضل بیماری های واگیردار مواجه شویم.... 
یادمان باشد زندانیان دیر یا زود به جامعه بازمی گردد...اگر 
زندانی ها به بیماری های واگیردار مبتال شده باشند، به یک 

بمب ساعتی متحرک می مانند. «
ابوالفضــل حجتی پور معاون ســالمت، اصــالح و تربیت 
ســازمان زندان هــای کشــور نیزهمــان هنــگام گفت: 
»گنجایش زندان های کشــور حدود ۱۱0 هزار نفر است. 
این درحالی اســت که آمارهای رسمی از وجود 2۱0 هزار 
زندانــی در ایران خبر می دهند؛ یعنــی نزدیک به دوبرابر 
ظرفیت زندان های کشور»، » 7۳ درصد از زندانیان کشور، 
به انواع مواد مخدر اعتیاد دارند. اعتیاد در کنار بیماری های 
واگیردارپوستی، ســل مقاوم، ایدز و... نمونه ای از واقعیت 
دردناک امروز زندان های ایران اســت. برخی از زندانی ها با 
مصرف مواد مخدر و استفاده ازسرنگ های آلوده و چند بار 
مصرف به انتقال بیماری های مسری درمیان زندانیان کمک 

می کنند. «
آن هنــگام نیز مطرح کردند راه کاهش خطرابتال زندانیان 
به بیماری هــا و ورود بیماران مبتال یا به قولی »بمب های 
ســاعتی متحرک« به جامعه، کاهش تعــداد زندانیان در 
زندان ها و کاهش جمعیت کیفری ست، که این امر بدون 
برنامه ریزی های دراز مدت آموزشی، اقتصادی، سیاسی و 

فرهنگی عملی نخواهد شد.

******************

کرونا همچون سل، ایدز و دیگر بیماری های مسری- واگیر 
و فراگیر- وارد زندان های جمهوری اســالمی شده است و 
درمحیطی مناسب در مسیر انتشار ویروس و شیوع بیماری 
در زندان ها، و از آنجا باز به بیرون از زندان ها، پیش می رود.

روشن اســت رژیم پنهان کار و عوامفریب با مسؤالنی بی 
تدبیر و بی کفایت، به عنوان عوامل شیوع و گسترش فاجعه 
بار کرونا در میهنمان، به مساله زندان ها و زندانیان ونگرانی 
فزاینده درباره وضعیت زندانیان توجهی نکند. در میان مردم 
زندانیان از جمله گروه هائی هستند که در معرض سرایت 
این ویروس و ابتال به بیماری کرونا قرار داشته اند. زمینه های 
بروز و گسترش بیماری کرونا در زندان ها بسیارند، فقدان 
و یا کمبود امکانات پیشــگیری ازسرایت ویروس، زندگی 
دسته جمعی در فضا و محیط محدود، نارسائی در آموزش 
ضرور برای پیشگیری، وجود بسیاری از بیماری ها در زندان 
که زمینه را برای ابتال و تشــدید بیمــاری مهیا می کند 
)بیماری های ریوی مثل بیماری سل، بیماری های عفونی 
ریه، آسم، بیماری های آمیزشــی مثل ایدز، بیماری قند، 

بیماری هائی قلبی و...(، وضعیت غذائی نا مناســب و...در 
زمرۀ این عوامل اند. به این نکته نیزتوجه شود که استرس، 
اضطراب، فشارهای روانی و عصبی و فقدان آرامش زمینه ای 

برای انتشار ویروس وابتال به بیماری کرونا خواهد بود.
شواهد و گزارش های مســتندی که منتشر شده نشان از 
وجود ویروس کرونا و مبتالیان به بیماری کرونا در زندان های 
جمهوری اســالمی دارند. برای پیشگیری و جلوگیری از 
گسترش بیشــتراین بیماری در زندان ها و مقابله با شیوع 
ویروس کرونا و تأمین سالمت زندانیان، مالقاتی های آنان 
و کارکنان زندان ها می بایســت اقدام هائی سریع وعاجل 

صورت می گرفت، که نگرفت. اما هنوزهم دیر نشده است:
۱- آزادی بدون قید و شــرط زندانیان سیاسی و عقیدتی، 
آزادی و یا مرخصی دادن به زندانیان عادی که » خطرناک« 
برای جامعه تشخیص داده نمی شوند، می باید از اقدام های 
سریع و عاجل باشد. محیط آلوده وغیر بهداشتی زندان ها 
بستر مناسبی برای بروز و شــیوع کرونا ست، زندانیان را 
می بابد از این محیط دور کرد. زندانیانی که آزاد می شــوند 
و یا به مرخصی می روند می باید تست کرونا شده باشند تا 
در صورت ابتال به این بیماری شرایط یک بیمار قرنطینه را 

رعایت کنند.
»متاسفانه دو بخشنامه توسط رئیس قوه قضائیه، مبنی بر 
مرخصی دادن به زندانیان هم با کارشکنی ها و ممانعت ها 
روبرو شده اند از جمله اعطای مرخصی به زندانیان سیاسی و 
عقیدتی. در بسیاری از موارد زندانیان به دلیل عدم توانایی 
در تامین سند و وثیقه از مرخصی رفتن بی بهره مانده اند. «

2- جدا سازی زندانیان مبتال به بیماری هائی که زمینه ابتال 
و تشدید بیماری کرونا را سبب می شوند.

۳- انجام تســت کرونا از همه زندانیان و جدا سازی مبتال 
شدگان.

4- جا به جا نکردن زندانی ها بــه ویژه از زندانی به زندان 
دیگر

5- افزایش و بهبود خدمات بهداشتی و درمانی در زندان ها 
)آموزش بهداشــتی، مواد ضدعفونی کننده و پیشگیرنده، 
دارو، نیروی انسانی خدمات بهداشتی و درمانی(. مسؤالن 
موظف هستند، وســائل و امکان های ضرور پیشگیری از 
بیماری را دراختیار مالقاتی های زندانیان و کارکنان زندان ها 

قرار دهند.
6- سالم ســازی محیط زندان با ضدعفونی کردن محیط 

زندان ها و قرار دادن وسائل ضدعفونی دراختیار زندانیان.
7 - بهبود وضعیت و کیفیت غذائی و در اختیار قرار دادن 
آب کافی برای آشــامیدن، همرا ه با ایجاد شــرایطی که 
زندانیان به سهولت بتوانند با مواد ضد عفونی دست هایشان 

را روزانه چندین بار بشویند.
۸- اختصاص بودجه کافی برای تامین هزینه بهداشــت و 
درمان، پزشک و پرســتار و نیروها ی انسانی یاری رسان. 
افزایش هزینه سرانه بهداشتی زندانیان به بهبود وضعیت 

سالمت و بهداشت زندان و زندانیان کمک خواهد کرد.
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خدمات حسابداری،
حسابرسی و مالیاتی

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

* خدمات حسابداری حقوق و دستمزد
* مشاوره امور مالیاتی

Tel: 778-772-2886

Faranak Khademi, CPA

.  Accounting & Bookkepping

. Taxation

. Payroll Services

. Consulting

faranakcpa@shaw.ca

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

و انجمن مشاورین مهاجرت کانادا

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

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

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

مدیر مسئول: 

رضا شاهپوری
مشاور رسمی مهاجرت

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

facebook.com/moonlightimmigration

ترک کرونا بر پوسته سخت اصولگرایان

»شیعه لندنی«
 یا »شیعه حکومتی«

 گروهی از روحانیون و رسانه های طرفدار حکومت در ایران معترضان به بسته شدن »حضرت معصومه« 
و »امام رضا« در مشهد را »شیعه انگلیسی« خوانده اند.

می گویند درِِ حرم نباید بســته شود 
چرا که آنجا محل شفاست و بیماری و 

مرگ به آن را ندارد.
روز دوشنبه 26 اسفند در پی تعطیلی 
موقت حرم حضرت معصومه در قم و 
حرم امام رضا در مشــهد، به منظور 
پیشــگیری از ابتالی زائران به کرونا، 
تجمعاتی اعتراضی  در مقابل این دو 

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 ۱۱ نفر 
در رابطه با این اقدام بازداشت شدند. 
حســن غریب، دادســتان عمومی و 
انقــالب قم اعالم کــرده که »در پی 
اقدام عده ای از افراد در راستای هتک 
حرمت به حرم حضرت معصومه)س( 
۱۱ نفر دستگیر شــدند و این افراد 
برای بررسی های بیشتر همچنان در 

بازداشت هستند.«

هتاکی مومنانه

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 حوزه هــای علمیه 
سراسر کشور در بیانیه ای در مخالفت 
با این حرکت بر » اهمیت تنظیم همه 
امور و برنامه ها براســاس دیدگاه ها و 
توصیه های 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 راه حل »عمل به تکالیف 
عقلی و شرعی در سایه صبر مومنانه، 
دعا و کوشش همه جانبه چون همیشه 
راهگشــا و حالل مشــکالت خواهد 
بود«. این بیانیــه، معترضان حرم را 
»بدخواهان و دشمنان میهن و انقالب 
و اســالم عزیز« خواند که » با انجام 
اقداماتی افراط گرایانه و به دور از عرف 
شریعت درصدد ضربه زدن به ملت و 

انقالب برآمده اند.«
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 
پیاده نظام آن تصور می شوند، این بار 
اما واکنش های متفاوتی در میان آنان 

در پی داشت.
بدنه اجتماعــی اصولگرایــان فعال 
در شــبکه های مجــازی، هم صدا با 
بازداشــت کنندگان این افراد و حوزه 
علمیــه، آنــان را وابســته به طیف 
»شــیعه لندنی«دانســتند، کــه به 
گزارش وبســایت مشرق نیوز نزدیک 
به اصولگرایان تندرو، »رهبر انقالب و 
نخبگان کشور« پیش از این از تهدید 
آنان خبــر داده بود. تشــیعی که با 
هزینه های سنگین تبلیغاتی تمام توان 
خود را برای پیوند “شیعه” با خشونت 
و قرار دادن آن در مقابل ســایر فَِرق 

اسالمی تجمیع کرده است.«
اشــاره این افراد بــه آیت اهلل محمد 
شــیرازی و برادر وی آیت اهلل صادق 
شیرازی از مراجع تقلید سنتی شیعه 
و فرزنــدان آنان اســت کــه با رهبر 
اساسی  اختالفات  جمهوری اسالمی 
دارند. اختالفاتی که به قولی به تفاوت 
دیدگاه های فقهی آنان برمی گردد و به 
عقیده عده دیگری مسئله اختالف بر 

سر سیاست و قدرت است.
بــه گــزارش بی بی ســی فارســی، 
شــیرازی ها دستگاه رسانه ای عریض 
و طویلی دارند و شــبکه ماهواره ای 
امــام حســین را اداره می کنند که 
به زبان های فارســی، عربــی، اردو و 

انگلیسی برنامه پخش می کند.
هر چند با تندروی های دیده شــده 
از هوادارن آیت اهلل های شــیرازی این 
فرضیه هم دور از ذهن نیســت، اما 
نگاهی به هواداران دو آتشــه مذهبی 
جمهوری اســالمی که اغلب نه تنها 
تندروی های شــان مصونیت  بــرای 
داشته اند، که گاه برای آن تشویق هم 
شده اند، آنان را کاندیدای مناسبتری 

برای انجام این اقدامات می کند.

»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 

و این کار را »تقلیل صورت مسئله« 
خوانده است. اشتری می گوید »اولین 
فراخوان تجمع جلــوی حرم را آقای 
روح اهلل دشــتی مدیر کانال تشکل 
حوزه »انقالبی«داده اســت.« که به 

گفته فعال اصولگرا ، دشــتی، خود، 
شیرازی ها را شیعه لندنی می خواند.

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 
شیخ ها  است.  »انصارحزب اهلل«  جان 
هم حسین زاده و ایلخانی منبری های 

معروف حزب اللهی اند.«
شــاهد دیگر بر مدعای کســانی که 
حمله کنندگان به حــرم را برآمده از 
بدنه اصولگرای درون نظام می دانند، 
سوگیری سیاســی کسانی است که 
در میــان جمعیت معترض ســخن 
می گفتنــد و تاکیــد داشــتند که 
»رییس جمهور غلط کرده، وزیر غلط 
کرده…«. مخالفت با دولت و مشخصا 
حسن روحانی ســکه رایج بازار این 

تندروها در سالهای اخیر بود.

از اسید پاشی تا شکستن در حرم

در نگاهی کلی تــر رفتارهایی از این 
دســت در تاریخ 40 ساله جمهوری 
اســالمی اتفاق تازه ای نیســت. این 
اعمال شــباهت  فراوانی به تندروی 
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 بی حجاب یا به قول خودشــان 
»بدحجاب« اســید می پاشــیدند و 
هیچ گاه بازداشــت نشدند. یا کسانی 
که در خیابان امر به معروف و نهی از 
منکر می کنند و دامنه این امر و نهی تا 
به آسیب رساندن و کتک زدن زنان و 
مهسا محمدی )زیتون(مردان هم کشیده می شود، خشونتی 

بی عواقب برای اعمال کنندگانش.
شباهت قابل توجهی بین آنان و افرادی 
کــه در شــهرهای مختلف منجمله 
مشهد با همراهی امام جمعه تندروی 
این شهر کنســرت های مجوزدار این 
شهر را به تعطیلی کشانند وجود دارد. 
علم الهدی در ســال ۹2 در اوج قلع و 
قمع فرهنگی در مشهد گفته بود که 
»اگر رئیس موسیقی دانان جهان یک 
مسلمان و شــیعه بود، آیا حاضر بود 
بیاید در حرم امام رضا موسیقی اجرا 
کند؟ ضمن اینکه امام هم فرموده اند 
که اگر همه مــردم یک چیز حرام و 
خالف شرع بخواهند، نظر من تغییر 

نخواهد کرد.«
رفتار این گروه هــا همچنین یادآور 
اعمال کسانی اســت که به پشتوانه 
روحانیون تندرویی مانند محمد یزدی 
در قم فیلم ها را از پرده سینما پایین 
کشیدند و کنسرت ها 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 گروه هایی که خشــونت اصل 
الیتغیر کنش های اعتراضی آنان است 
نه چنان که مشرق نیوز مدعی است 

تحفه ای ره آورد »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 سیاســت های 
اجتماعی  جمهوری اسالمی داستان 
درازدامنی اســت کــه بــه روزهای 
ابتدای پیروزی انقالب ایران می رسد 
و مثال هــای فراوانی دارد. این فارغ از 
اعمال بازوی سیاسی این پیاده نظام ها 
و »خودســری« های آنان اســت که 

موضوع این گزارش نیست.
حاال اما به نظر می رســد 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، علم الهدی 
با انتشار ویدئویی این افراد را »متحجر، 
عقب افتاده و فناتیک« خواند. واکنش 
روز گذشــته حوزه علمیه و بازداشت 
کســانی که می خواستند به زور وارد 
حرم ائمه شــیعه شــوند هم به نظر 
می رسد نشانه دیگری از قطع ارتباط، 
الاقل موقتی، میان ســر و بدنه این 
جریان تندرو است. بدنه ای که فارغ از 
بحرانی که جهان را به چالش کشیده، 
به راه همیشه می رود و سری که با در 
دست داشــتن اخبار و اطالعات الزم 
از بزرگی خطر پیش رو تکرار عادات و 
رفتارهای پیشین را به صرفه نمی بیند 
و »مومنانش« را رها می کند تا راهی 

زندان شوند.

نامه پنج وزیر سابق بهداشت به روحانی: 
مانع از انتقال کرونا شوید

رادیو زمانه- در حالی که دولت روحانی هرگونه انتقاد در مورد کوتاهی در 
مهار ویروس کرونا را رد می کند، چند وزیر ســابق بهداشت در دولت های 
خاتمی و احمدی نژاد به همراه چند پزشــک، در نامه ای خطاب به حسن 
روحانی از او خواسته اند تا تدابیر جدی تری در قبال شیوع کرونا در پیش 
گیرد. آن ها گفته اند دســت کم ۱5 روز کلیه  دستگاه های غیراضطراری و 
کسب وکارهای غیرضرور به  طور کامل تعطیل شود. با این حال نه دولت و 

نه نویسندگان نامه از »قرنطینه« نامی نبرده اند.
5 وزیر سابق بهداشت و ۱7 پزشک، پنج شنبه 2۹ اسفند در پیوند با شیوع 
گسترده ویروس کرونای جدید در ایران نامه ای به حسن روحانی، رئیس 
جمهوری اسالمی نوشتند و نسبت به پیامدهای گسترش این ویروس در 

کشور هشدار دادند.
آن ها در نامه خود مطمئن ترین راه کنترل و کاهش این بیماری را »قطع 
زنجیره تماس افراد ســالم با افراد بیمار و ناقل« دانســته و گفته اند که 
»الزمه آن محدود کردن ترددها و مســافرت ها 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 رفت وآمدهای 
غیرضروری را موجب وخامت اوضاع خوانده و توصیه کرده اند که »با فوریت 
از همین امروز حداقل به مدت ۱5 روز کلیه دستگاه های غیراضطراری و 
کسب وکارهای غیرضرور به طور کامل تعطیل شود و تنها مراکز تولیدی و 
فروشــگاه ها و مراکز توزیع مواد غذایی و دارویی آن هم با رعایت کامل و 
سخت گیرانه استانداردهای بهداشتی به فعالیت روزانه خود ادامه دهند و 
با قاطعیت جلوی ترددها و مسافرت های غیرضروری شهری و بین شهری 

گرفته شود.«
آن ها در انتهای نامه خود آورده اند: »عدم رعایت این توصیه ها بازی با جان 
مردم است. اگر دیر تصمیم گرفته شود، خسارات جبران ناپذیری به دنبال 

خواهد داشت و منجر به مرگ تعداد بیشتری از هموطنان خواهد شد.«

امتناع جمهوری اسالمی از اعالم قرنطینه
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گزارش میدانی

ماسک پشت و رو 
 تصویرهایی از روزهای کرونایی

ویروس کرونا همچنان در ایران قربانی 
می گیرد. از روز ۳0 بهمن 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 می گذرد. 
مقام های رسمی آمار کشته شدگان را 
در این مدت 6۱۱ نفر اعالم کرده اند 
و برخی رسانه  های غیر حکوتی آمار 
صحیح فوت شــدگان در اثر ابتال به 
ویروس کرونا را کمی بیشتر از ۱۸00 
نفر اعالم کرده انــد. 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 24 ساعت 
همه شــهرها و فروشگاه های ایران را 
خلوت خواهد کرد و مــردم ایران را 
رصد می کند تا مانع شــیوع بیشتر 

بیماری شود.
بــا وجود آنکه چند روزی اســت که 
اینترنت در ایران بــا اختالل فراوان 
همراه اســت اما فعالً قرارگاه نظامی 
مقابله با کرونا دستور قطع اینترنت را 
صادر نکرده است و رسانه های جهان 
هنوز از طریق شبکه های اجتماعی از 
موج وحشــتی که مردم ایران را فرا 
گرفته است اطالع دارند. در اعتراضات 
آبان ۱۳۹۸ بنا به گزارش خبرگزاری 
رویترز ۱500 نفر از معترضان ظرف 
فقط چهار روز در ایران کشته شدند 
و جهان به دلیل قطعی اینترنت ایران 
نتوانست در این چهار روز از فاجعه ای 
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 

فاجعه ای در ایران رقم خواهد خورد.
این گزارش تالشی است برای انتقال 
تصویرهایــی که کمتر در رســانه ها 

منعکس می شوند.

کودکان و کودکان کار

این خبر که بیماری کرونا باعث مرگ 
و میر کودکان زیر ده سال نمی شود 
شــاید یکی از عوامل گسترش مرگ 
و میر کرونا در ایران باشــد. پدران و 
مادران به تصور اینکه خطری کودکان 
آنها را تهدید نمی کند به این مسئله 
توجه نمی کنند که کودکان می توانند 
عامل انتقال و شــیوع ویروس کرونا 
باشــند. در محله های 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 
خانواده هایی که در خانه های کوچک 
زندگی می کنند و محیط و وســایل 
بازی برای کودکان فراهم نیست این 

اقدام درســت تبدیل به معضل شده 
است.

برای نگه داشــتن کودکان در خانه 
راه های زیادی وجود ندارد. برای آرام 
نگه داشتن آنها باید به آنها اسباب بازی 
یــا خوراکی داد، با آنها گفت وگو کرد 
یا آنها را مشــغول درس و مشق نگاه 
داشــت، آنها را به فعالیت های 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 می دهند هیچ یــک از این 
امکانات فراهم نیست. شاید فقط کمی 
اسباب بازی. برای همین است که بعد 
از ســاعات طوالنی حضور والدین و 
کودکان در خانه های کوچک باالخره 
صبر یکی از طرفین لبریز می شود و 
قرنطینه ای که حکومت زیر بار اجرای 
آن نمی رود و مردم خودشــان سعی 
می کنند آنرا رعایت کنند به راحتی 
شکســته می شــود. مگر برقراری و 
اجرای قرنطینه بدون امکانات ممکن 

است؟
وضعیت در مورد کودکان کار بسیار 
وخیم تر 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 می کرد این بود که 
ماسک را برعکس به صورت خود زده 
بود. پیش قضاوت 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 خراب تر از چیزی بود که 
می پنداشتم. 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 نمی کنند 
و آنــرا روی زمیــن می اندازند. این 
کودک کار یکی از ماسک ها را که به 
نظر خودش »خیلی نو و سالم« بوده 
را برداشته و آنرا پشت و رو به صورت 
خودش زده بود تا ســالمت 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 بوجه های هنگفتی را 
صرف ساخت موشک های بالستیک و 
دخالت نظامی در کشورهای همسایه 
خود می کند 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 می رسد: 
»همه جا را گشتیم اما حتی یک قطره 
الکل سفید گیر نمی آید.« همانطور که 
هنــوز روحانیون و نهاد دین در ایران 
حاضر نشــده اند حرم امام هشــتم 
شیعیان در مشــهد و حرم خواهر او 
را در شــهر قم را تعطیل کنند و آنرا 
به آینده حواله داده  اند، بعد از یک ماه 
پنهان کاری و یــک ماه مرگ و میر 
کرونا هنــوز روحانیون اجازه افزایش 
تولیــد الکل در ایــران را نمی دهند. 
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 بیمارستان های 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 امکان پذیر نیست 
زیرا کشورهای زیادی در جهان درگیر 
ویروس کرونا شــده اند و خودشان به 
الکلی که تولیــد می کنند نیاز دارند. 
قرار است کارخانه آبجوسازی شمس 
که دوبار توسط نیروهای مذهبی به 
آتش کشیده شده بود بعد از 4۱ سال 
راه اندازی شود تا بزرگترین تولید الکل 
در خاورمیانه باشد اما برای این کار به 
۱50 میلیاد تومان نقدینگی نیاز است 
و در نهایــت این کارخانه توان تولید 
22هزار 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 خانواده های پولدار 
توانسته اند 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 می کنند.
رانندگان تاکســی از مایع شیشــه 
پاک کن برای ضدعفونی دســت های 
خود اســتفاده می کنند و آنها که به 
مواد ضــد عفونی کننده شــیمیای 
حساسیت دارند با ترکیب آب و سرکه 
دست های خود را شستشو می دهند. 
تردید مشترک همه این اقشار درباره 
کاری که می کنند در این پرســش 
خالصه می شــود: »حــاال نمی دانیم 

اثری دارد یا ندارد؟ «

یک دستکش

یکــی از عجیب تریــن 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 جیب های خود مخفی می کنند 
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 شــده اند خجالت زده 
می شوند. به این بهانه که »حاال خوب 
است شما همین یک دستکش را گیر 
آورده اید؛ من همین را هم نتوانستم 
پیدا کنم« با یکی از آنها وارد گفت وگو 
می شوم. خالصه صحبت های او این 
است که از پس هزینه خرید دستکش 

بر نمی آید.
برای آنکه متوجه عمق فاجعه شوید 
بد نیست بدانید که یک بسته کیسه 
فریزر ارزان قیمت 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 دستکش ها مخصوص انجام 
کارهای خانگی مانند بسته بندی مواد 
غذایی هستند و از نوع بیمارستانی و 
پزشکی نیستند با این حال همین ها 

نیز کمیاب شده اند.
بــرای آنکه بفهمم چطــور یک فرد 
شاغل از پس هزینه ده هزار تومان در 
ماه برای خرید دستکش ارزان قیمت 
بر نمی آید با خانمی گفت وگو کردم. 
خانواده او توانایی خرید هیچ نوع اقالم 
بهداشتی و پزشکی برای جلوگیری 
از ابتال به ویروس کرونــا را ندارد. او 
می گوید همسرش ساعت پنج صبح 
بیدار می شود، ساعت پنج و نیم صبح 
از خانه بیرون می رود و ساعت هشت 
و نیم شــب به خانه باز می گردد اما 
حقوق ماهیانه ای کــه می گیرد »ده 
روز اول تمام می شــود. بیســت روز 
بدون پــول می مانیم تا دوباره حقوق 
بگیرد.« این خانم توضیح می دهد که 

»صاحبــکارش گفته همه جا همین 
است اگر دوســت ندارید بروید یک 
جــای دیگر کار کنیــد.« حق با این 
خانم است وقتی که می گوید »هیچ 

کجا کار نیست.«
از روزی کــه جمهوری اســالمی با 
کشــورهای غربی بر سر فعالیت های 
اتمی خود دچار مشکل شد کارگران 
در ایران روز خوش به خود ندیده اند. 
با آغــاز تحریم هــا در زمان محمود 
احمدی نــژاد تا امروز، دســت باال به 
شکل بی ســابقه ای با صاحب کاران 
است. به دلیل مخالفت رهبر جمهوری 
اسالمی با مذاکره با آمریکا مدتهاست 
که اقتصاد ایران کوچک و کوچک تر 
می شود. مشــاغل کمتر و ریال ایران 
بی ارزش تر 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 
می شود. دو تا پنج ماه حقوق معوقه 
تبدیل به یک روال عادی در بازار کار 
ایران شده است. این شرایط اقتصادی 
اجازه نمی دهد 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

از  ســاختمانی  کارگران  کلونی های 
کانون هــای خطر در زمینه شــیوع 
ویروس کرونا اســت. اگر یکی از این 
کارگران به ویروس کرونا آلوده شود 
طولی نمی کشد که بقیه این کارگران 
نیز آلوده شــوند. آنها در دسته های 
چند نفری ساعت ها در کنار خیابان 
یا میادین شهرها به انتظار می نشینند 
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 می نشیند و نزدیک به صورت 

یکدیگر گفت وگو می کنند.
از آنها می پرســم چــرا توصیه های 
بهداشــتی را بــرای عــدم ابتال به 
ویروس کرونا رعایت نمی کنند. یکی 
از آنها پاســخ می دهد »ما نان نداریم 
بخوریم تو به فکر ماســک هستی؟« 
دیگری پاســخ می دهد: »ما از روش 
پنگوئن ها در راز بقا استفاده می کنیم 
و می چســبیم به هم تا گرم شویم.« 
یکی دیگــر از آنها با طعنه می گوید: 
»گفتند زن ها نترســند. این ویروس 

مال مردهاست.«

شــش نفر از آنها می گویند در طول 
سی روز گذشته فقط پنج روز موفق 
به پیدا کردن کار شــده اند، یازده نفر 
از آنها می گویند در طول ماه گذشته 
کمتر از ده روز کار داشــته اند. چهار 
نفر از آنها می گویند که در طول ماه 
گذشته حتی یک روز هم کار نکرده اند 
و پنح نفــر از آنها می گویند کمتر از 

نصف ماه مشغول کار بوده اند.
یکی از کارگران ســاختمانی توضیح 
می دهد »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 می گویند 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 بیماری های 
زمینه ای دارنــد. اگر قرار باشــد بر 
اساس یک غربالگری، پر ریسک ترین 
گروه هــای جامعه بر اســاس وجود 
بیماری های زمینه ای مشخص شوند 
عــالوه بر ســالمندان، افــراد دارای 
مشاغل سخت، اقشار دارای سوتغذیه 
و فاقد توانایــی پرداخت هزینه های 
مراقبت های پزشکی و بهداشتی، باید 
به زنان طبقه کارگر توجه ویژه داشت. 
بیماری فشــار خون، دیابــت، انواع 
بیماری های قلبی و انواع بیماری های 
روانی از جمله اضطراب و استرس در 

این زنان به وفور دیده می شود.
آنهــا برای حذف هزینــه مراجعه به 
پزشک، از طب سنتی و خوددرمانی 
اســتفاده می کنند. دو نکته از میان 
عباراتی کــه این زنان برای شــرح 
وضعیت پزشکی خود به کار می برند 
تکان دهنده است. »حوله داغ« یک 
روش درمان برای انواع بیماری ها 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 می توانند اقدام کنند که 
روی محل درد »حوله داغ« بگذارند. 
مراجعه بــه دکتر فقط زمانی صورت 
می گیــرد که بیمار زمین گیر شــده 
باشــد. در این مرحله نیــز رجوع به 
پزشک عمومی »که آزمایش ننویسد« 
و »اذیت نکند« در دســتور کار قرار 

می گیرد.
در میان صحبت بر ســر این شــیوه 
درمان، یکی از خانم ها با تعجب نگاه 
می کند و می پرســد »مگر نمی بینی 
این عطاری ها را؟« این سوال مقدمه ای 
برای دیدن جزئیات شهرها و محله ها 

در شرایطی که خانواده های پولدار توانسته اند 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 
می کنند. رانندگان تاکسی از مایع شیشه پاک کن برای ضدعفونی دست های 
خود استفاده می کنند و آنها که به مواد ضد عفونی کننده شیمیای حساسیت 
دارند با ترکیب آب و ســرکه دســت های خود را شستشو می دهند. تردید 
مشــترک همه این اقشــار درباره کاری که می کنند در این پرسش خالصه 

می شود: »حاال نمی دانیم اثری دارد یا ندارد؟ «
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Visit us online for more great deals!

paragondirect.ca
(604) 255-9991

760 East Hastings Street, Vancouver

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

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

VOLLRATH SALE!

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

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 عطاری های 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 بنگاه های معامالت 
ملکی اســت. ما ایرانی ها به مشاهده 
چند بنگاه معامــالت ملکی در یک 
خیابان کوچک عادت داریم. خیلی از 
ما تاکنون از خودش نپرسیده است که 
چرا باید در بیشتر خیابان ها 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 مغازه های عطاری در 
محالت فقیرنشین و حاشیه ها از تعداد 
بنگاه های معامالت ملکی بیشتر است. 
وجود این همه عطــاری چه دلیلی 
دارد؟ برخی زنان ساکن این محله ها 
کمک می کنند که پاسخ این سوال را 

بیابم.
این عطاری ها به سه نوع نیاز متفاوت 
در این محالت پاســخ می دهند. در 
درجه اول فروش انــواع مواد مخدر 
به کسانی که دنبال جایگزنی نسبتاً 
ارزان قیمت برای مواد مخدر سنتی 
و صنعتی هســتند. انواع شربت ها و 
قرص هــای برای نیاز این دســته از 
شــهروندان ایران در عطاری ها ارائه 
می شــود. ارائه قرص ها، شــربت ها و 
اسپری های مخصوص رفع مشکالت 
جنســی یا افزایش قوای جنسی به 
قصد لذت جویی از دیگر خدمات این 
عطاری ها اســت. خدمات نوع سوم 
که از همه مهتر اســت از نوع درمانی 
و پزشکی اســت. برای اقشار ضعیف 
ایران عطاری هــا جایگزین خدمات 
پزشکان عمومی، پزشکان متخصص 
شده اند.  پزشــکی  آزمایشگاه های  و 
هر کــدام از عطارها بــه درمان انواع 
خاصی از بیماری شــهرت دارد. یکی 
در بیماری های زنــان تخصص دارد 
و »کارش را بلــد اســت« و دیگری 
مردان »نســخه اش  بیماری های  در 
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 
عطاری ها عرضه می شود. ترکیب چند 
گیاه مختلف که باید جوشانده شوند 
و نوشیدن آن سیستم ایمنی بدن را 
تقویت می کند تا روغن هایی که روی 
دست و صورت و »دور دهان« مالیده 
می شود تا مانع ورود ویروس کرونا به 

بدن شود!

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 گفته های چند خانمی که در هنگام 
بیماری مشتری این عطاری ها هستند 

راهگشا باشد.
* »من اگر پول داشــتم دکتر کلیه 
می رفتم، دکتر اعصاب می رفتم، دکتر 
پوست می رفتم، دکتر تغذیه و رژیم 
می رفتم، همه جا می رفتم. ولی وقتی 

پول نیست چکار کنیم؟«
*»شما فکر می کنی ما بلد نیستیم و 
توی دلت مسخره می کنی چون اعتقاد 
نداری. دکتر می روی یک پولی برای 
اولش می گیرد و آزمایش می نویسد. 
وقتی آزمایش را می بری دوباره پول 
می گیرد. چندبار بایــد بروی و پول 
بدهــی اما آخرش معلوم نمی شــود 
درد و مرضــت چی هســت. همین 
دکتر علفی ها که مســخره می کنید 
با دوتا حرف می فهمند مریضی آدم 
چی هست. دکترها فقط به فکر جیب 
خودشان هستند. از بدبختی و مریضی 
مردم پول در می آورند. هیچ کدامشان 

سواد درست و حسابی ندارند.«
* »این کاری است که از دست ما بر 
می آید. جوشانده می گیریم بلکه خوب 

شویم. این کار را هم نکنیم؟«
* »آدمی که پول داشته باشد مریض 
نمی شــود به این راحتی. کسی که 
خــورد و خوراکــش خوب اســت و 
جایش راحت است مگر چطور شود 
که مریضی بگیرد. مریضی برای ما گدا 
گشنه هاست که آه نداریم با ناله سودا 

کنیم.«
* »شوهرم بیمه ندارد، سر کار بیمه 
نمی کننــد می گویند مالیــات زیاد 
می آید. ما اگر دفترچه داشتیم دکتر 
می رفتیم. درمانگاه دولتی نزدیک ما 
هست ولی بدون دفترچه خیلی پول 

می گیرند.«
* خانــم پیری می گوید: »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 نمی خواهم. 
همان نســخه را پسرم فوتوکپی کرد 
هر وقت تمام می شود از داروخانه آزاد 
می خریم. 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 

همینها هستند.«

سهراب رضایی )رادیو زمانه(

زندانیان سیاسی
 با عنوان »محکومان جرائم امنیتی« مشمول »عفو« نمی شوند

رادیو فردا- رســانه های ایران گزارش 
داده اند علی خامنه ای، رهبر جمهوری 
اسالمی ایران، روز سه شنبه 27 اسفند 
با پیشــنهاد رئیس قوه قضائیه برای 
آزادی شــماری از زندانیان موافقت 
کرده است؛ این آزادی شامل زندانیان 
سیاسی با بیش از پنج سال محکومیت 

نمی شود.

ابراهیم رئیســی، رئیس قوه قضائیه 
جمهوری اسالمی، در نامه اش به علی 
خامنه ای، با اشاره به گسترش ویروس 
کرونا و »شرایط حساس کشور و لزوم 
خواستار  زندانیان«  جمعیت  کاهش 

»عفو« شماری از آنها شده بود.
ابراهیم رئیســی و  بنابر پیشــنهاد 
موافقت رهبر جمهوری اســالمی، از 

جمله کسانی که باقیمانده حبس آنها 
بخشیده می شود می توان به کسانی 
که به کمتر از ده سال زندان محکوم 
شده و دست کم یک سوم از این مدت 
را گذرانده باشند، کسانی که به بیش 
از ده ســال محکوم شده و دست کم 
یــک دوم از آن را گذرانده باشــند، 
غیرعمد،  جرائــم  محکومان  تمامی 
مردان باالی 70 ســال و زنان باالی 
60 سال 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 شده اند.
در هفته هــای اخیــر و با همه گیری 
گسترده کرونا در ایران، درخواست ها 
بــرای آزادی زندانیان باال گرفت و از 
جمله گزارشگر ویژه ســازمان ملل 
در امــور حقوق بشــر در ایران، عفو 
بین المللی، زندانیان سیاسی سابق و 
گروه ها و نهادهایی دیگر خواستار این 

اقدام شدند. 
پــس از آن قوه قضائیــه جمهوری 
اســالمی از اعطای مرخصی به شمار 
زیادی از زندانیان خبر داد و سخنگوی 
این قوه نیز روز سه شنبه گفت تاکنون 
در مجمــوع ۸5 هزار زندانی به دلیل 
شیوع کرونا مرخصی دریافت کرده اند.
اما این ادعا با تردیدهایی روبه رو شده 
و از جمله عبدالکریم حســین زاده، 
نماینده نقده و اشــنویه در مجلس، 
روز سه شنبه 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 کرده اند.
از ســوی دیگــر وضعیــت زندانیان 

سیاسی که عمده آنها از »عفو« رهبر 
جمهوری اســالمی مستثنی شده اند 

نیز اعتراضاتی را برانگیخته است.
نســرین ســتوده، حقوق دان 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 گفته اند عزیزان 
زندانی شان 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 »تأسف آور 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 گزارش هایــی 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 
بازداشت شــدگان  نگهــداری  محل 
اعتراض های سراسری آبان ماه است، 
نیز گزارش هایی منتشر شده و گفته 
می شود دســت کم یک تن از آنان به 

کرونا مبتال شده است.
با این حال در روزهای اخیر چند تن 
از زندانیان سیاســی و عقیدتی موقتا 
آزاده شده اند که از جمله آنها می توان 
بــه نازنین زاغــری )حبس خانگی(، 
عبدالرضا کوهپایــه، فرهاد فهندژ و 

اسماعیل عبدی اشاره کرد.

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 
4 زندانی سیاســی در زنــدان اوین 
به اعتصاب غذای نســرین ســتوده 
پیوسته اند: “رضوانه خان بیگی از بند 
زنان و حسین سرلک و مرتضی نظری 
از زندانیان سیاسی بند 4زندان 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؟”
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شعبه دوم فروشگاه افرا 
آماده پذیرایی از شما عزیزان

3046 Main Street, Vancouver

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

حراج نوروزی در شعبه جدید
وسایل سفره هفت سین

انواع شیرینی جات عید، آجیل و تنقالت

ته چین، انواع خورش ها
و غذاهای ایرانی

نان سنگک افرا
حراج لوازم خانگی

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

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

شله زرد، حلیم و ته چین مخصوص افرا

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

حراج لوازم خانگی

آجیل و تنقالت درجه یک و تازه

برنج ایرانی رسید
نان سنگ Whole Wheat افرا

انواع خورش های خانگی
حلیم مخصوص افرا، داغ و خوشمزه

هر شنبه و یکشنبه از ساعت 7 صبح

انواع گز و سوهان اصفهان

انواع شیرینی جات  
محصول ایران

و شیرینی جات خانگی
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2018 & 2019

با بیش از 30 سال تجربه کار در کانادا

�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 می ر�د ا�نک �ھار

�وش � حال روزگار

�وش � حال ���ه � و د�ت �

�وش � حال دا� � و ��زه �

�وش � حال ���ه �ی �ی�ه باز

�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

نوروز ۱۳۹۹ � �ما خجسته و �وز باد!

��ل و ��زه � �یان ���ه ���ت

جا�ت از آن می � می  باید ��ی ا�ت

ای ��غ از �و ا� �ون �ل ���ی با نسیم

ای ��غ از �ن ا� �س�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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I’m your Realtor,
 Welcome Home

MAJID TALEBI

Edgemont Village

778-558-8272

www.majidtalebi.com
mt@majidtalebi.com

آپارتمان یک خوابه با یک سرویس حمام.  
سوالریوم/ دن،  607 اسکورفیت، بسیار روشن و 

دلباز، دارای انباری داخل واحد،  پارکینگ سرپوشیده،   
در یکی از نقاط مرکزی داون تاون ونکوور، 

نزدیک به کلیه امکانات رفاهی،
 ساختمان دارای سالن ورزش، 

استخر سرپوشیده، نگهبانی می باشد

801 1189 Howe Street, Vancouver

$568,800

آپارتمان یک خوابه با یک سرویس حمام،
622 اسکورفیت، با نقشه بسیار خوب،

 سنگ گرانیت،  استینلس استیل اپالینسس،
کفپوش چوبی، الندری 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 می باشد.

#1501-958 Ridgeway Ave., Coquitlam
$498,000

منزل دو طبقه پنج خوابه با 2 سرویس کامل حمام، به مساحت 
2289 اسکورفیت، در زمینی به مساحت 8000 اسکورفیت، بسیار 
روشن و آفتابگیر، با پنجره های بزرگ، سقف جدید، دریکی از مناطق 

مرکزی کوکیتالم، نزدیک به مدارس و پارك 

1921 Orland Drive, Coquitlam
$1,190,000



شماره ۱46۸ جمعه ۱ فروردین ۱۳۹۹ 2۸28 Issue 1468 Friday March 20, 2020

تأثیرات سیاسی و اجتماعی کرونا در جامعه هــر پدیــده ای در جهان انســانی 
مجموعه ای اثرات و بسامدهای آشکار 
و مجموعه ای اثــرات پنهان دارد که 
به مــرور زمان زنجیــره ی علت های 
جدیــدی را برای تغییرات بزرگ رقم 
می زند. همه شــنیده ایم که ناپلئون 
را در روسیه تزار، برف زمینگیر کرد. 
عاملی که برای پژوهشگران و ناظرانی 
که بر روابط تک علتی در فهم و ادراک 
پدیده ها تاکید دارند چندان خوشایند 
نیست. اما حقیقت آن است که هیچ 
پدیده ای در این جهان تنها با یک یا 
چند علت واقع نمی شــود و شبکه ی 
پیچیده و هزارتویی از علت های بس 
گانــه در وقوع یا عدم وقوع آن پدیده 
دخیل هســتند که در نهایت ما توان 
محاســبه و ارزیابی تعــدادی از این 
علت هــای دخیل را داریــم. ویروس 
کورونــا هــم علیرغم اثرات آشــکار 
مرگبارش، آثار پنهانی را در جوامع به 
جا گذاشته است که شاید اکنون برای 
داوری درباره ی آن اثرات بســیار زود 
باشد. اما تا به اینجای کار و در نسبِت 
تعامل رژیم های سیاســی مختلف با 
ایــن ویروس و تمایزات برجســته ی 
رفتار جمهوری اسالمی با آن دیدیم 
که تاثیراِت پنهان زودتر از آنچه انتظار 
می رفت خود را آشــکار کرد. در این 
یادداشــت تالش می کنم سه مورد 
برجســته ی 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 می کند.

مردم و دولت

»در خانــه بمانیــد« ایــن جمله ای 
اســت کــه بطــور مکــرر از طرف 
گروهبندی های میانِی جامعه به گوش 
می رسد و جمعیت ها را به قرنطینه ی 
خودخواسته دعوت می کند. مشاهدات 
میدانــی و گشــت زدن در صفحاِت 
مجازی کاربران ایرانی نشان می دهد 
که اعتماد به ایفــای نقش حکومت 
در کنترل این وضعیت به پایین ترین 
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 می دانند. دیگر کاربران 
مجــازی هم کــه تحلیل نظــری از 
وضعیت پیش آمده ندارند، کلیپ های 
کوتاه از سخنرانی مقامات عالی رتبه 
را با مونتاژهــا ی هجوآمیز و نیش دار 
با طعنه و کنایه بازنشــر می کنند و 
این بیانات متناقض نما و سردرگم را 
دستمایه ی سرگرمی و خنده   کرده اند.

تضعیــف و تحقیِر نقــش دولت در 
تسلط بر وضعیت در کنار بی اعتمادی 
گســترده به آمارها و اعالناِت رسمی، 
منجــر بــه شــکل گیری محــدوِد 
تشکل های  و  اجتماعی  کارگروه های 
خودگردان و مســتقل شده است و 
به گفته یک دختر جوان بیســت و 
چند ساله که در یک چهارراه ماسِک 
مجانی به مردم می دهد: »باید خود به 
داد خود برسیم«. این گزاره ی به ظاهر 
ساده طنیِن شعارهای آبان ماهِ خونین 
را در خود دارد. چرا که در آن ماهِ ُسرخ 
از خون جوان های معترض نیز آشکار 
شــد که دیگر هیچ جریانی در درون 
ساختار نظام جمهوری اسالمی تواِن 
نمایندگی کردِن خواسته های مردم را 

ندارد.
در این بحران، جمعیت های فرودست 
و حاشیه نشین که مدتها بود پژواِک 
صدایشــان در نظاِم غیــر قابِل نفوِذ 
جمهوری اســالمی کامالً قطع شده 
بود مستقیماً به میدان آمدند تا »خود 
به داد خود برسند« و تا به اکنون هم 
بخش عمده ای از نگرانی حکومت آن 

است که علی رغم سرکوِب نامحدود 
با خشــن ترین ابزارهای کشــتار در 
آبان ماه، باز این لشکر چند میلیونِی 
گرســنگان ســر برآورنــد و دوباره 
مستقیماً  را  مطالباتشــان  بخواهند 
نمایندگی کننــد. یا به عبارتی دیگر 
»خود به داد خود برســند«. بحراِن 
برآمده از شــیوِع کورونا این کابوِس 

حکمرانان را تعبیر کرد:
می دانیم که قدرت همواره در دست 
گروهی است که تواِن اعالِم وضعیِت 
استثنایی را دارد. یعنی میتواند مانند 
دوراِن جنگ با صــدای آژیر و اعالِم 
وضعیــِت قرمز، جمعیت هــا را برای 
فرار به سرپناهها و پناهگاهها گسیل 
کند. اما در مورد شیوع مرگبارِ ویروس 
کورونا علی رغم گذشِت بیش از یک 
مــاه از تکثیر و شــیوِع این ویروس 
و علیرغــم هشــدارها، خواهش هــا 
متخصصان،  مکــررِ  التماســهای  و 
دانشگاهیان و فعاالن حوزه ی سالمت 
و دیگر نهادهای اجتماعی تا به اکنون 
هم حکومت به دالیل سیاسی و در پی 
آن اقتصاِد سیاسِی فعلی اش زیِر باِر 
اعالِم وضعیت استثنایی نرفته است و 
با سیاسِت دوپهلوی انکارآمیز همزمان 
مــردم را در خیابانهــا و اصناف نگه 
می دارد و در رسانه های حکومتی نیز 
آموزش هایی سردســتی در خصوص 
مراقبت در برابر ویروس کرونا را تبلیغ 
می کند. آموزش هایی که تبعیت از آنها 
مشروط به تخلیه ی قاطع خیابان ها و 

مجامع اجتماعی است.
اما بــا تمام ســرپوش ها و انکارهای 
حکومت در عالی ترین سطح مقاماِت 
دولتی و حکومتی، سرانجام واقعیت 
و عمِق فاجعه را گزارش های میدانِی 
افــراد و گروه های غیر ســازماندهی 
شــده ی اجتماعــی بــه میانجــی 
شــبکه های مجازی و فایلهای کوتاه 
تصویری و صوتی بــه یکدیگر اعالم 
کردنــد تا خطر جدی گرفته شــود. 
اجتماعی  تعامالت گســترده ی  این 
در شــبکه های مجازی، که میتوان 
شــمار آن را به مخابره ی هزاران پیام 
در ســاعت از نقاط مختلف ایران که 
درگیر ایــن بحران بودند برآورد کرد؛ 
در نهایت به اعالِم وضعیت استثنایی 
از طرِف خود مردم انجامید و خصوصاً 
گروهبندی های میانی که مشاغلشان 

بــه نهادهــای دولتی و نیــه دولتی 
وابســتگی مســتقیم نداشت موفق 
شــدند که قرنطینه ی خانگی را رقم 
بزننــد. باز هم به اتکای مشــاهدات 
میدانــی و آمارهای غیر رســمی و 
پیمایش نشده می توان برآورد کرد که 
۳5 تا 50 درصد از جمعیت شهرهایی 
که به عنوان کانونهای شیوع ویروس 
کرونا شناخته شده اند، در قرنطینه ی 
خانگی به ســر می برنــد و تنها آن 
دسته از توصیه های پزشکی را جدی 
می گیرنــد و بــه کار می بندند که از 
رسانه های غیر دولتی اعم از شبکه ها 
و کانالهای اینترنتــی قابل اعتماد و 
رسانه های اپوزســیون سیاسی نشر 
می شوند. یعنی که اعتبار و مشروعیت 
حکومت در انتقاِل داده های بهداشتی 

هم مورد تردید قرار گرفته است.
از طرفــی دیگــر بــا آنکــه صنایع 
خودروســازی بــا بیشــترین حجم 
کارگــران در خط تولیــد حاضر به 
تعطیلی کارخانه ها نشده اند اما بیش 
از 40 درصد از رانندگان تاکســی که 
حکومت کنترل مســتقیمی بر آنها 
ندارد کارشان را تعطیل کرده اند و در 
خانه مانده اند. اما رسانه های حکومتی 
در نقل این خبر به شیوه ی معکوس 
عمل می کنند و می گویند: کاهش 60 
درصدی مسافران باعث کاهش درآمد 
تاکسیرانان شده اســت. این درست 
در شرایطی است که تعداد عمده ای 
از کارمندهــای بانک های مختلف به 
واسطه ی ابتال به ویروس کرونا فوت 
کرده انــد، اما حکومــت همچنان بر 
مسیر سیاست انکار پیش می رود و با 
تساهل و تسامح قصد دارد به اتکای 
گذر زمان مســئله را طبیعی سازی 

کند.
این سیاســت انکار از جانِب حاکمان 
این نظــام را نباید به لجاجت و دهن 
کجــی به مردم تنــزل داد. این انکار 
آشــکارا برآمده از اقتصاد سیاســی 
جمهوری اســالمی در شرایط فعلی 
است. حکمرانان به خوبی آگاهند که 
اعالم قرنطینه عالوه بر کند کردن و 
متوقف کردِن گردِش ســرمایه هایی 
که از طرف جامعه به خزانه ی دولت 
ریخته می شود، همزمان به معنای بر 
عهده گرفتــِن مخارِج اصلی و تامین 
کاالهــای اساســِی مــردم در زمان 

قرنطینه است.
متاســفانه بخاطر یک غلــط رایج و 
مصطلح در دوره ی جمهوری اسالمی 
جایگاه دولت و حکومت وارونه به کار 
برده می شــود. در ادبیات سیاســی، 
دولــت واحــد بزرگ تــری از ارکان 
سیاسی را شامل می شود و حکومت 
واحدی کوچکتر از دولت اســت. اما 
به میانجی ساختار مبهم سیاست در 
جمهوری اسالمی این دو نهاد وارونه 
شده اند و قدرت شان نیز در مقایسه با 
قواعد مرســوم در جهان وارونه است. 
من نیز ایــن غلط رایــج را آگاهانه 
تکرار می کنم که در توضیِح بازوهای 
قدرت مهاطبان را دچار ســردرگمی 
و ابهام نکرده باشم. این توضیح الزم 
بود مقدمه این گزاره باشد که دولت 
به مثابه تشکیالِت اجرایی دست اش 
خالی است و حکومت نیز که تسلط 
بر منابع هنگفت درآمدها را در دست 
دارد، جــز برای حوزه هــای دفاعی-
نظامی که مرتبط با ســپاه پاسداران 
باشد دســت به جیب نمی شود. چرا 
که آشکارا منتظر روزهایی سخت تر 
از بحران کروناست: روزهای جنگ. به 
همین جهت اعالم وضعیت استثنایی و 
قرنطینه ی شهرها با امکانات مجریانش 
همخوانی ندارد و حتی در شرایطی به 
مراتب ســخت تر از وضع کنونی هم 
هرگز دست به این اقدام نخواهد زد. 
این پیش آگاهی از طــرف جامعه و 
خصوصاً گروهبندی های میانی اعم از 
مدیراِن میانِی شرکت های خصوصی و 
کارگران متخصص و صاحباِن صنایع 
و مشــاغِل کوچک که پس انداز های 
پولی شــان امکاِن ماندن در خانه را 
برایشــان فراهم می کنــد، وضعیت 
استثنایی را اعالم کردند که به گونه ای 
قدرِت پنهــاِن ایــن جمعیت ها در 
ساختار سیاسی جامعه ی کنونی ایران 
را نشان می دهد. اینجا صرفاً صحبت از 
قدرت به مثابه تعیین و اعالم وضعیت 
اســتثنایی اســت و در باب افق ها و 
ارکاِن 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 

به مراتب از اقتصاِد سیاسِی جمهوری 
اســالمی هم خطرناک تر و ضربه اش 
کاری تر است. آن هم تیشه ای بود که 
این ویروس بر االهیات سیاســِی این 

رژیم فرود آورد.
بــه تحربــه ی تاریخــی دریافته ایم 
عالقه ی  توتالیتر  که حکومت هــای 
ویژه ای به علــم و دانش تکنولوژیک 
دارند. اما ایــن دانش را عمدتاً صرِف 
تجهیزات نظامِی تدافعی و تهاجمی 
می کنند.  ایدولوژیکی  پروپاگاندای  و 
ایرانِی  شــیعی-  تمامیت خواهِی  در 
حاکماِن کنونــِی ایران، علم به مثابه 
آن روایت پوزیتیویستی که در سده ی 
نوزده میالدی در اروپا تجربه گردید 
هرگز نه بطور کامل پذیرفته شــد و 
نه به طور کامل مورِد بی اعتنایی قرار 
گرفت. نحوه ی مواجهه ی حکمرانان 
این نظــام با علم پوزیتیویســتی و 
تجربــی مانند بســیاری از چیزهای 
دیگر که محصــوِل عقالنیت مدرِن 
غربی بود، دوگانه، مبهم و ناشــفاف 
باقی مانــد. از یک طــرف تمایل به 
مجهز شدن به دانِش هسته ای یکباره 
کل دستگاههای سیاسی و اقتصادی 
و نظامِی جمهوری اسالمی را درگیر 
می کند و هزینه های ســنگین و غیر 
قابل جبرانی بــرای آن می پردازد و 
مکرراً مدعی اســت که این دانش را 
برای مصارف پزشکی و تولید انرژی 
نیاز دارد در حالی که همزمان مراجِع 
نامدارِ شیعی و مداحاِن پُر مشغله ی 
مورِد حمایت مســتقیِم رهبر، نوعی 
دیگر از شــفای متافیزیکی و الهی با 
وســاطت حرِم امامان و امام زاده گان 
را همچــون یگانه راه شــفای عاجِل 
بیماری هــا و بدبختی هــا و نداری ها 
ترویج و تبلیغ می کنند. این تناقض و 
گسست عظیم حتی در نظاِم آموزشی 
کشور هم به کار خودش ادامه می دهد 
و نهادهای آکادمیــک را نیز آلوده و 
مسموم کرده است. امروزه اساتید مورد 
تایید نظام، خصوصاً در دانشگاههای 
معتبِر علوم انسانی به صراحت ِخرِد 
غربی را به تحقیر و تمسخر می گیرند 
بــر آرای کســانی همچــون هانری 
ُکربن و نســخه ی ایرانی اش، حسن 
نصر و یا حتی اندیشــمنداِن انتقادِی 
مکتب فرانکفورتی که در جدال علیه 
پوریتویسم پیشــرو بودند یا نقدهای 

* شیوع گسترده ی ویروس کورونا در ُقم و فعالیتهای بازدارنده و تدافعی برخی از مراجع نامدار در برابر روش های تجربِی سالمتی آن هم به خاطر 
احکام و گزاره هایی که چهل سال وعده اش را به مردم داده بودند، ساختار عقیدتِی جمهوری اسالمی را در افکار عمومی دچار چالش جدی کرد.

* در این بحران، جمعیت های فرودست و حاشیه نشین که مدتها بود پژواِک صدایشان در نظاِم غیر قابِل نفوِذ جمهوری اسالمی کامالً قطع شده بود 
مستقیماً به میدان آمدند تا »خود به داد خود برسند« و تا به اکنون هم بخش عمده ای از نگرانی حکومت آن است که علی رغم سرکوِب نامحدود 
با خشن ترین ابزارهای کشتار در آبان ماه، باز این لشکر چند میلیونِی گرسنگان سر برآورند و دوباره بخواهند مطالباتشان را مستقیماً نمایندگی 

کنند. یا به عبارتی دیگر »خود به داد خود برسند«.

رادیکاِل جریاِن چِپ نو به تکنولوژِی 
نویِن سرمایه داری را علیه علم زده گِی 
غربی بــه کار می بندند و نســخه ی 
جدیــدی از این رویکردهای انتقادی 
را در جهِت بازگشــت به ســنت ها و 
آموزه های دینی، مصادره به مطلوب 
می کنند. آن هم در نهادهای آکادمیک 
که اساســاً مبنای شــکل گیری اش 
حرکــت از نقطه ی دانــش تجربی و 
فهِم تطور و تکامِل این دانش در یک 
جریاِن تاریخی است. آنها به مدد آراِی 
فالســفه ی پس از دوران روشنگری 
که خود اعتــراف می کنند محصول 
و بهره ی تکویِن همــان عقل گرایی 
هســتند اما در این تطور حفره های 
عقل را آشــکار می کنند، قصد دارند 
تیشــه به ریشه ی تجربه ی ناپخته ی 
در جامعه  پوزیتیویســتی  عقالنیت 
آکادمیک بزنند. این درست درزمانی 
اتفاق می افتد که یکی از نامدارترین 
عقل ستیزهای غربی، یعنی فردریش 
نیچه خود به صراحت اذعان میدارد 
کــه: تــا دوران رنســانس غرب هم 
همان راه شرق را می رفت و واقعیت 
را با ادبیات یکــی گرفته بود. اما این 
گسترِش ِخرد آکادمیک بود که غرب 
را نجــات داد و راه اش را جدا کرد تا 
واقعیت را امــری غیر ماورائی و قابِل 

اندازه گیری و سنجش بداند.
اما این آکادمی که محصول سیاستهای 
فرهنگی نظام کنونی اســت از روی 
تمام این گزاره ها می پرد و آن دسته 
از گزاره های منتقداِن پوزیتویسم اعم 
از پوزیتویسم کالسیک و منطقی را 
برجسته می کند که با روایت خودش 
از ِعلم هم تراز باشد. بی جهت نیست 
که غالمعلی حداد عــادل خود را به 
کانت می آویزد و برادران الریجانی و 
طیف وسیعی از مقاماِت برجسته این 
حکومت، آن فیلسوِف ستایش برانگیز 
را بــه میانجِی روایــِت ناقِص فردید، 

استاِد خود می دانند.
حتی اگر تماِم این موارد را به کناری 
بگذاریــم جمله ی معــروِف آیت اهلل 
خامنه ای که دیوارنوشــته ی معروفی 
بر دانشــگاهها و مدارس است بخش 
عظیمی از این تناقض و ناهمگونی را 
آشکار می کند: »ما می خواهیم علمی 
شویم نه غربی!« این گویه طابق نعل 
به نعِل همان چیزی اســت که کلیِد 
فهِم توســعه ی نامتوازن یا به بیانی 
دیگر عقب مانده گی در توسعه است. 
یعنی زمانی که ابعاِد ماّدی توســعه 
از جمله صنایع و تکنولوژی ها اجازه  
و ضمانــِت ورود پیــدا می کنند که 
صد البته این ضمانــت در رکن اول 
به واسطه ی توســعه ی تسلیحاتی و 
نظامی صورت می گیــرد و ابعاِد غیر 
ماّدی توسعه یعنی فرهنگ و در این 
معنا فرهنگ غربــی نه تنها اجازه ی 
ورود نخواهد داشت بلکه مصادیق اش 
به عنوان اقدام علیــه امنیت ملّی و 
غربزده گی جرم شناسی می شود. شاید 
تا پیش از شــیوع ویروس کرونا این 
تناقض چندان برجســته و محسوس 
نبود و ابعاد حقیقِت ماوراء فیزیکِی مد 
نظر جمهوری اسالمی که در میدانها 
سیاسی- نظامی به جهاد و کنش های 
استشهادی ختم می شود در ذیل یک 
ُخرده فرهنگ مذهبی به پرســش و 

بحث کشیده می شد.
اما شیوع گســترده ی ویروس کورونا 
در ُقم و فعالیتهای بازدارنده و تدافعی 
برخــی از مراجــع نامــدار در برابر 
روش های تجربِی سالمتی آن هم به 
خاطر احــکام و گزاره هایی که چهل 
سال وعده اش را به مردم داده بودند، 
ساختار عقیدتِی جمهوری اسالمی را 
در افــکار عمومی دچار چالش جدی 
کرد. یک فرد بطور همزمان نمیتواند 
تابع نظاِم ســالمتِی پوزیتیویســتی 
باشــد که خود برآمــده از ابعاِد غیر 
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ماّدی اندیشه ها و فرهنِگ دین ستیز 
است و شیوع و مداوای آن ویروس را 
امری مطلقاً فیزیکی و قابِل مشاهده 
قلمداد کند امــا در آن واحد خود را 
برای خالصی از ایــن ویروس یا هر 
مطالبه ی مــاّدی به ضریِح یک حرم 
بیاویزد. حاکمان این نظام تئوکرات بار 
دیگر در این مورد هم از پاســخ شانه 
خالی کردند و در نهایت استیصال و به 
بهانه  ی ضدعفونی سه روز دروازه های 
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 
می کردند. اما مگر می شود نپرسید آیا 
مدافعان حرم از چیزی دفاع کرده اند 
که هیچ هستی 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 می دهد 
به بیانی میتوان گفت شــگفت انگیز 
است. این هفته های اخیر خصوصاً در 
خانه نشینی  میانی،  گروهبندی های 
و قرنطینه، امکان هــا و فرصت های 
زندگــی را بر دســته های اجتماعی 
آشکار کرده است. گروه های مختلف 
در فضاهای مجازی عمدتاً به یکدیگر 
خواندن کتابهای مختلف را پیشنهاد 
می کننــد و چالش های کتابخوانی و 
معرفی فیلم و موسیقی هم راه افتاده 
است. جمالت کوتاه اندیشمندان در 
ستایش مرگ و معنای زندگی دست 
به دست می شود و برای غلبه بر ترس 
می رقصند و می نوازنــد و یکدیگر را 
به رقصیــدن و نواختن فرامیخوانند. 
اندیشــیدن به مرگ و قــرار گرفتن 
در مجاورِت آن امکاِن بازاندیشــی در 
ارزِش زندگی را افزون تر کرده است. 
اگر چه ساده لوحانه است که ادعا کنیم 
نشــان دادن اشتیاق به فهم مفاهیِم 
انسانی و کندوکاو در معنای زندگی 

اینگونه خلق الســاعه و قریب الوقوع 
اتفاق می افتد. تردیدی نیست که این 
تظاهراِت کنونی بیشتر برآمده از ترس 
است و بدواً حاصِل نوعی عوام زده گی 
است. چرا که بدوِن پرسش از چرایِی 
زند  گی، حرف زدن از چگونگِی مراقبت 

و پلسداشت آن ناقص خواهد بود.
اما در همین ســطح کــم عمق نیز 
آشکار می شود که چگونه اشتغال به 
کارِ از خودبیگانه شده و سبک زند گی 
پر مشغله و پرسرعت بیشترین نقش 
را در بیگانگی جمعیت ها و دســته ها 
ایفا می کنــد و فرصِت فراغت چه اثر 
پررنگی در پرسشگری و اندیشیدن به 
سایر امور معنایی را دارد. فراغت نه به 
مثابه تعطیالت آخر هفته و استراحت 
بدن از خستگِی کار برای آماده شدِن 
بدن و ذهن برای بهره وری بیشتر در 
کار. بلکه فراغت به معنای مشــغول 
بــودن به کاری که ما را شــورمند و 

شاداب می کند.
خانه نشینی و قرنطینه چرخه ی پوچ و 
پایان ناپذیِر مصرف و خصوصاً مصارِف 
غیر حیاتی را در هم شکســته است. 
وضعیتی که لی ادلکورت، کارشناِس 
پیش بینِی روندها، عنواِن قرنطینه ی 
مصرف را برای توصیف این وضعیت 
به کار می بندد آن و می گوید: »به نظر 
می رسد ما جمعاً در حال ورود به یک 
قرنطینه ی مصرف هستیم که در آن 
خواهیــم آموخت چطور فقط با یک 
لباس شاد باشیم، داشته های محبوب 
قدیمــی خود را از نو کشــف کنیم، 
کتابی فراموش شده بخوانیم و حسابی 
مایه بگذاریم تا زندگی را زیبا کنیم.«

اگر این جمالت لــی کورت را معیار 
مشاهده کنیم، منظره ی کلِی فضاهای 
زندگی و فعالیتهای مجازی شهروندان 
ایرانی نیز نشــان می دهد که سامان 
ســبک زندگی بعد از شیوع ویروس 
کورونا شــکل دیگری به خود گرفته 
اســت. علیرغم بی توجهــی و عدم 
پایبندی گروههــای قابل اعتنایی از 
جمعیت شــهرهای درگیر با ویروس 
کورونا که خــواه به دلیل عدم توجه 
و ُهشــدارِ قاطِع رسانه های حکومتی 

یا خــواه به دلیل نیازهــای ضروری 
معیشتی هنوز در خیابان ها هستند، 
جمعیت های گســترده تری در خانه 
مانده اند، دید و بازدیدهای مرسوم و 
معاشــرتهای خانوادگی و دوستانه را 
به تعویــق انداخته اند و جز کاالهای 
ضروری و اساسی زند گی، خریدهای 
غیرضروری را بطــور جدی متوقف 
کرده اند. یعنــی که چرخه ی مصرف  
برای ازدیاِد منزلت ورشکســته شده 
و این خلوت گاههای خانگی مفاهیم، 
معانــی و ارزش های دیگــری را بر 
شهروندان هراســان از مرگ آشکار 

کرده است. 
اگر هشــدارهای دولتی برای کنترل 
آلوده گــی هوا و ترافیک شــهرهای 
بزرگ نمی توانست کارساز باشد، این 
بــار، هراس از مرگ توانســت اولین 
نشــانه های تابعیت از نظریه انتخاب 
عقالنی را در میان شــهروندان بروز 
دهد. گزارش های رســمی همانطور 
که در گفت وگو بــا لی ادلکورت هم 
آمده است نشان می دهد که چگونه 
تعطیلی کارخانه ها و خط تولید اقالم 
و ابزارهایی که هرگز نبودشان حیات 
بشری را به اندازه تولیدشان به خطر 
نمی اندازد، منجر به هوای پاک و سالم 
در شهرهای چین شده است. تعطیلی 
که حاکمان جمهوری  کارخانه هایی 
اســالمی تن به آن ندادند و علیرغم 
کاهش قابل توجه عبور مرور خودروها 
همچنان هوای شــهرهای بزرگ را 

آلوده می کنند.
با توجه به آنچه در این یادداشت طرح 
شــد ویروس کورونــا علیرغم قوه ی 
مرگبارش، پــرده از مهمترین بحراِن 
بنیادی جهاِن کنونی ما و جدی ترین 
تهدید فضاهای زند گی انسان را تنها 
در چند هفته گذشــته آشکار کرد: 
بحران و تهدیِد انباشــت ســرمایه و 
مصرف. تجربه ی مانــدن در خانه و 
سرگرم شــدن با فعالیت هایی که ما 
را خالق تــر و زندگی مان را معنادارتر 
می کند بســیار ارزشــمندتر از ُخرد 
شــدن در چرخه ی پوچ و دور باطِل 
مصرف است و به ما فرصت می دهد 

نیازهای پوشــیده تر و گمشــده   تا 
بشناســیم.  را  روزمره گی هایمان  در 
فروشگاههای بزرگ برندهای متنوع 
و رنگارنــِگ لبــاس، خــودرو، لوازم 
تزئینی خانه و معاشرت های بیهوده 
و اجبارِی شــغلی و خانواده گی تنها 
موانع و گلوگاههای غم انگیزی هستند 
که اجــازه نمی دهند با آنچه در پِس 
حضورِ این-جهانِی مــا به وجودمان 
قدرت و اصالت می بخشد آگاه شویم 
و یا حتی اندکی این حضورِ درونی را 
لمس کنیــم. بی حوصلگِی برآمده از 
خانه نشینی تنها ناشی از عادت های 
مصرف اســت که قطعــاً در صورِت 
تداوِم این قرنطینه ها به جایگزین های 
مطلوب تــری خواهــد انجامیــد و 
ارزش های بســیار عمیق تری را بر ما 
آشــکار خواهند کــرد. تجربه ی این 
وضعیت همانطور که باالتر هم تصریح 
گروهبندی های  شــامِل  تنها  کردم 
میانِی غیر وابسته به نهادهای دولتی 
و نیمه دولتی می شــود و کارگران و 
فرودست ها هنوز برای قوت الیموت 
در چنگال های مرگ آورِ ویروس کورونا 
و حلقه های انتقال آن هستند. چرا که 
هنــوز حاکمان دین ســاالر از اعالم 
وضعیت استثنایی برای عموم اجتناب 
می کنند. به همیــن جهت آنچه در 
برآوردهای پیشینی آشکار می گردد و 
باید یگانه مطالبه ی متحد و همصدای 
تمام طبقات و جمعیت ها باشــد این 
اســت که: »از کارگر تا کارفرما، همه 
باید در خانــه بمانند« و مانند نیمی 
از جمعیت فعلی خــود قدرِت اعالِم 
وضعیت استثنایی را در دست بگیرند. 
چرا که در وضعیت موجود که منافِع 
اقتصاد سیاســی و افق های مذهبی- 
فرهنگِی حاکمان با قرنطینه عمومی 
در تضاد اســت تنهــا راه حل همان 
است که  خودگردانِی عمل گرایانه ای 
از زباِن آن دختر جواِن بیست و چند 
ساله در هنگام توزیِع ماسک مجانی 
در چهارراه شنیدیم: »باید خودمان به 

داد خودمان برسیم«

ماردین محمودی
منبع: رادیو زمانه

معاون وزیر بهداشت: در هر ساعت 
 ۴3 نفر مبتال به کرونا  می شوند

رادیو زمانه- ایرج حریرچی، معاون وزیر بهداشت 2۸ اسفند در جمع خبرنگاران 
در ارومیه اعالم کرد در هر ساعت 4۳ نفر از شهروندان ایرانی به بیماری کویید 
۱۹ مبتال می شــوند و در هر ساعت سه نفر هم در اثر ابتال به این بیماری جان 
خود را از دســت می  دهند. حریرچی گفت: »حضور در اجتماع و بی توجهی به 
توصیه های پزشــکان، عامل اصلی در جوالن بیماری کرونا در جامعه اســت و 
مردم نباید با حضور در محل های 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 بی توجهی مردم به امر پیشگیری، متاسفانه 
هم مبتال می شوند و هم در برخی موارد، جان خود را از دست می دهند که این 
امر قابل قبول نیست.« حریرچی از مردم خواست که در تعطیالت نوروزی از دید 
و بازدید و سفر صرف نظر کنند. به گفته معاون وزیر بهداشت »امن ترین مکان 

خانه است.«

شمار قربانیان مسمومیت الکلی 
در استان فارس »5 برابر« کرونا شد

رادیــو فردا- رئیس اورژانس اســتان 
فــارس خبر داد که هم اینک شــمار 
قربانیان مســمومیت با الکل در این 
استان »5 برابر« آمار رسمی قربانیان 

ویروس کرونا شده است.
بــه گــزارش خبرگــزاری ایســنا، 
محمدجواد مرادیــان از افزایش آمار 
مســمومیت ها با الکل به ۳۸۳ نفر و 
فوتی ها به 6۱ نفر تا صبح چهارشنبه 
2۸ اسفند در استان خبر داد و گفت: 
»در چند روز گذشته ۳22 نفر بر اثر 
مصرف الکل در مراکز درمانی بستری 

شده اند.«
او اضافه کــرد که »میانگین ســن 
مســمومان از 20 تا 40 سال است و 
۱4 نفر از این افراد هم اینک در بخش 

مراقبت های ویژه بستری هستند.«
آمار رسمی شــمار قربانیان ویروس 
کرونا در اســتان فارس تــا ظهر روز 
سه شنبه 27 اسفند ۱۱ نفر اعالم شده 

است.
به گفته مسئوالن دانشگاه های علوم 
پزشکی در استان های 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 
گزارش های منتشــره در شبکه های 
اجتماعی، برخی از افراد اقدام به تغییر 
رنگ الکل متانول و فروش آن به جای 
الکل اتانول کرده اند و افرادی که قبال 
الکل اتانول را برای مصارف خوراکی 
تهیه می کردند، بــا خرید الکل های 

متانول تقلبی قربانی شده اند.
روز چهارشنبه، خلیل واعظی، فرمانده 
انتظامی استان بوشهر از کشف 7 هزار 
و 520 لیتر الکل احتکار شده»انهدام« 
دو باند قاچاق و عرضه خارج از شبکه 

الکل طبی خبر داد.
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ایرج مصداقی

رقابترجویوخامنهای
برسرفتوایدفنمردگان

با باالگرفتن اپیدمی کرونا در ایران، رجوی در یک رویکرد 
ارتجاعی و در رقابت با خامنه ای با صدور فتوایی اعالم کرد: 
»با تمســک به جوهره و روح اســالم مردمی و انقالبی بر 
خالف فتوای ضد قرآنی خامنه ای در باره واجب بودن غسل، 
حنوط، کفن کردن و نماز میت در مورد خاکسپاری جان  
باختــگان کرونا به هموطنان اعالم می کنم: 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 خامنه  ای، بیانگر ســمت 
و ســوی مبارزه ی ۴۰ ســاله ی »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 خامنه ای می داند. 
ویژگی اصلی و مشــترک ارتجاع غالــب و ارتجاع مغلوب 
حقه بازی و مردم فریبی شــان اســت. مردم طی ۴۱ سال 
گذشته با پوست و گوشت شان حقه بازی و شیادی ارتجاع 
غالب که ســمبل  اش خمینی و خامنه ای هستند تجربه 
کرده اند. برای درک حقه بازی ارتجاع مغلوب و ســمبل آن 
مســعود رجوی می توان به عکس  رتوش شــده ی 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 هم اکنون نزدیک به 
۷۲ ســال دارد و این چهره  ای است که او از خود به خالیق 
بی خبر از همه جا قالب می کند! آیا این صورت یک مرد ۷۲ 
ساله اســت؟ آیا می توان به آن چه او وعده می دهد اعتماد 
کرد؟ آیا عقاید بنجل و خطرناک او را به همین ترتیب بزک 
نکرده و تحت عنوان »دمکراسی« و »آزادی« و ... به مردم 

قالب نمی کنند؟
اگرچه فتوای اخیر رجوی بیانگر نگاه ارتجاعی و عقب مانده ی 
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 دینی اش در »انجمن حجتیه« 
و کانون های تاریک اندیش و قرون وســطایی شیعه شکل 
گرفته مدت هاست برای فرار از زیربار مسئولیت، نقش امام 
زمان را نیز بازی می کند و یکی در میان به »غیبت« صغری 

و کبری می رود و حاضر نیست روی بنماید. 
رجوی که به فقه شیعه و مقوله اجتهاد و فتوا باورمند است 
در توهمات مالیخولیایی  اش، خود را رهبری می بیند که در 
جریان تکامل به عنوان »انتخاب اصلح« برای نجات اسالم و 
بشریت برگزیده شده و همه چیز و همه کس می بایستی 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 می کنند که هیچ 
حقی در دنیا باالتر از حق رهبری او نیســت که بایستی از 

حلقوم خمینی و خامنه ای بیرون کشیده شود. 
رجوی در مقام صاحب فتوا بارها مطرح کرده اســت که به 
هیچ کس و هیچ نهاد و مقامی پاسخگو نیست و تنها خود 
را در مقابل خدا پاسخگو می داند. به همین دلیل است که 
در ارتباط با چگونگی دفن مردگان نیز می گوید »مسئولیت 

دنیوی و اخروی« این فتوا را به عهده می گیرد. 
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 پوسته ی اصالح طلبی و ترقی خواهی را 
نیز پاره کرد و یک فرقه تاریک اندیش 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 
مترقی ترین تئوری معرفی کرده است. به همین دلیل است 
که از والیت خمینی و خامنه ای به عنوان »والیت سفیانی« 

یاد می کند و خود را سمبل »والیت علوی« یا والیت فقیه 
می خواند. او همچنین به »شریعت«  ارتجاعی اسالم باورمند 
است و برای همین است که شریعت حاکمان را »ریایی«  

می خواند و شریعت خود را »ناب« و »خالص«. 
صدور فتوای دفن مردگان بهانه ای شــد تا نگاهی داشته 
باشــم به مهمترین فتواهای رجوی طی ۴۰ سال گذشته 
که موجب شد بهترین نسل تاریخ معاصر ایران سرنوشت 

غم انگیزی پیدا کند. 
رجوی بدون آن که کوچکترین امکانی را برای هوادارانش 
فراهم کند در ســال ۱۳۶۰ فتوای مبارزه مسلحانه داد و 
بدون هیچ عذاب وجدانی، ده ها هزار عضو و هوادار سازمان 
مجاهدین را در مقابل نیروهای تا دندان مســلح و بیرحم 
خمینی بی دفاع 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 ۴ دهه امروز به سادگی می توان در 
مورد ادعای او داوری کرد؟ »پرواز« کذایی کدام »تاریخ«  را 
ساخته سؤالی است که نه او و نه هیچ یک از مقلدانش حاضر 

به پاسخگویی به آن نیستند. 
به فتوای او حتی به کودکان و نوجوانان ۱۳- ۱۴ ساله کلت 
و مسلسل و کوکتل مولوتف و سه راهی 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 بی دفاع خود را به خیابان ها 
گســیل داشت تا در مهلکه  گرفتار آمده و دسته دسته در 
مقابل جوخه های اعدام قرار گیرند و درحالی که پاهایش تا 
زانو در خون بود با غروری وصف ناشدنی از فتح سه ماهه و 
شش ماهه تهران دم می زد و به لیست شهدایی که هر روز 

بر تعداد اسامی آن افزوده می شد می بالید. 
وی چند ماه پس از کشته شدن دردناک همسرش اشرف 
ربیعی با فتوایی چندش آور با فیروزه بنی صدر ۱۸ ســاله 
ازدواج کرد. او وقتی با محکومیت افکار عمومی روبرو شــد 
ادعا کرد که به سنت قاسم، برادرزاده حسین بن علی 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 نمی توان پیدا 
کرد. اال این که قاسم داماد صحنه ی کربال هم سن فیروزه 
بنی صدر بود. به فتوای رجوی این ازدواج سلحشــورانه از 

زندگینامه ی او حذف شده است. 
چیزی نگذشت که رجوی با فتوای خود فرمان جدایی مریم 
عضدانلو از همسرش مهدی ابریشم چی را داد تا خود با او 
که مســئولیت دفترش را به عهده داشت ازدواج کند. وی 
بهانه ی این ازدواج را الگوبرداری از ازدواج پیامبر اســالم با 
دختر عمه اش زینب قرار داد. زینب از همســرش زید که 
فرزند خوانده ی محمد بود طالق گرفت و با پیامبر اســالم 

ازدواج کرد. 
بر اساس فتوای صادره از سوی رجوی، مهدی ابریشم چی 
مجبور شد معرکه گردان ازدواج همسرش با او باشد و دست 
آن ها را در دست یکدیگر بگذارد و زوج جدید را تا حجله گاه 

همراهی کند. 
به فتوای رجوی، مینا خیابانی خواهر موسی خیابانی که ۱۸ 
ساله بود مجبور به ازدواج با مهدی ابریشم چی شد تا پروسه 

»انقالب ایدئولوژیک« تکمیل شود. 
رجوی ازدواج های متعدد محمد و علی پیشــوایان اسالم 
را الگوی فتواهای خود قرار می داد اما هیچ گاه حاضر نبود 

همچون آن ها در میادین جنگ هم حاضر شود. 
چند ماه پس از این وصلت های  شوم که انقالب ایدئولوژیک 
خوانده شــد،  بر اســاس فتوای رجــوی، مقلدین وی در 
دادگاهی که ریاســت اش را خود رجوی و دادستانی اش 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 محدودیت های عجیب و غریب در 

عراق همراه با تحقیر و خفت گذراند. 
براساس فتوای رجوی، مقلدانش مجبور بودند با نیروهای 
داخل کشــور تماس گرفتــه و آن ها را مجبــور کنند تا 
عکس های وی را به در و دیوار بچســبانند و ازدواج اش را 

تبریک بگویند. 

بر اساس فتوای رجوی مقلدانش بی مهابا 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 می گرفتند و خواهان خروج فوری آن ها از 
کشور می شدند. براساس فتوای رجوی دستگیری و اعدام 
این افــراد خدمت به آن ها بود چرا که تبدیل به احســن 
می شدند. رجوی زندانیان سیاسی آزاد شده و هوادارانی که 
در داخل کشور بودند را »بختک« می نامید که مانع پیوستن 
مردم و جوانان به مجاهدین می شــوند. طبق فتوای او اگر 
در اثر تماس مجاهدین که تحــت کنترل رژیم بود، افراد 
دستگیر می شدند، تبدیل به زندانی سیاسی می شدند، اگر 
اعدام می شدند و یا در مسیر پیوستن به مجاهدین کشته 
می شدند شهید محسوب می شدند و چنانچه به مجاهدین 

می پیوستند »رزمنده« و »مجاهد«  می شدند. 
رجوی بدون توجه به حساســیت های 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 می کرد و به ترور آن ها افتخار 
می کــرد پس از حضور در پاریس منکر ترور آمریکایی  ها و 

فتوای قبلی اش شد. 
او در فتوای ابلهانه ای مدعی شــد مهم نیست در زندگی 
چه اعمالی انجام داده اید، روز قیامت در پل صراط و هنگام 
پرســش الهی چنانچه بگویید عضــو »جماعت رجوی« 
بوده   اید، کارتان راه می افتد و یکســره به بهشــت منتقل 

می شوید. 
وی فتوای عملیات فروغ جاویــدان را صادر کرد و هزاران 
نفر را به کام مرگ فرســتاد. او که در تبلیغات خود شعار 
پیروزی سر می داد رزمندگان شرکت کرده در عملیات فروغ 
جاویــدان را که با همه توش و تــوان خود جنگیده بودند 
مقصر شکست معرفی می کرد. آن  ها متهم بودند که به علت 
فکر کردن به جنس مخالف فتوای او را خوب اجرا نکرده اند 

و به همین علت بایستی به خیانت اعتراف می کردند. 
او فتوای »عشق ممنوع«  را صادر کرد و فرمان طالق جمعی 
داد . او بــه همین اکتفا نکرد و مدعی شــد حتی آن هایی 
که هنوز ازدواج نکرده اند بایســتی زنان و مردان عالم را در 
ذهنشــان طالق دهند. زنان و مردان مجبور بودند نفرت 
خود را از یکدیگر اعالم کرده و زشــت ترین اتهامات را به 

همسرشان نسبت دهند. 
به فتوای او فرزندان از مادران و پدران جدا شده و به خارج از 
عراق فرستاده شدند تا بهانه  ای برای دیدن یکدیگر نداشته 
باشند.  به فتوای مسعود رجوی تمامی زنان و مردان مجاهد 
بایستی در نشست های دیگ و غسل هفتگی شرکت کرده 
و با گفتن و نوشتن فاکت های جنسی  شان غسل می کردند. 
فاکت جنسی یا »بند ج« یعنی بایستی توضیح می دادند 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 آن ها خیره شدم. و یا می بایستی خواب و 

رویاهایشان را نیز گزارش می کردند.
به فتوای رجوی بیش از ۷۰۰ مجاهد در سلول های انفرادی 
به بند کشیده شدند و با شکنجه های وحشیانه روبرو شدند 
تا بر اساس ســناریو های مالیخولیایی تهیه شده توسط او 
بپذیرند که نفوذی رژیم بوده اند و قصد ترور وی و خرابکاری 
در مناسبات را داشته اند. به فتوای او هرگونه سوال و پرسش 
ممنوع اعالم گردیــد و هرگونه بحث و تبادل نظر دونفره 
»شعبه سپاه پاسداران« نامیده شد و با عقوبت های غیرقابل 

توصیفی مواجه شد. 
به فتوای او محاکمات جمعی در اشــرف آغاز شــد. کلیه 
اعضای مجاهدین مجبور بودند اعتراف کنند که خمینی در 

درون شان 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 بوده اند. 
به فتوای او افراد در حضور هزاران عضو این سازمان تحت 
شــدیدترین فشــارها قرارگرفته و گاه مورد ضرب و شتم 
شدید و حمله های هیستریک و باران تف و آب دهان رفقا 
و همرزمان شان قرار می گرفتند تا به خواسته ی »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 
می گرفتند. آن ها بایستی اعتراف می کردند 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 زندان  ابوغریب گسیل داشته شدند و با سربازان عراقی 
اسیر در ایران تاخت زده شدند و یا روی میدان های مین مرز 

ایران و عراق رها شده و تحویل رژیم اسالمی داده شدند. 

به فتوای او،  قاتالن، معتادان، قاچاقچیان و کلیه خالف کارانی 
که در کشورهای ترکیه و پاکستان به سر می بردند و امکان 
بازگشــت به ایران را نداشتند تحت عنوان »رزمنده  ارتش 
آزادیبخش« به عراق منتقل می شدند تا ما به ازای آن ها از 

دولت عراق بودجه و امکانات بگیرند. 
به فتوای رجوی، ایرانیان بــه جان آمده  ای 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 می شدند. 
به فتوای رجوی »رقص رهایی« برای زنان ترتیب داده شد 
و آن ها 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 
گزارشات شان بنویسند از تصور این که وی با همسرانشان 
در مقابل آن ها هماغوشی می کند لذت می برند تا »انقالب 

ایدئولوژیک شان« پذیرفته شود. 
بر اساس فتوای او، اعضا و مسئوالن مجاهدین مجبور بودند 
گزارش دهند که در کودکی مورد سوءاستفاده جنسی قرار 
گرفته اند. به فتوای رجوی بدترین شکل جداسازی جنسیتی 
در تاریخ در قرارگاه اشرف صورت گرفت و حتی پمپ بنزین 
»زنانه - مردانه«  شد. به فتوای رجوی حیواناتی که توسط 
مجاهدین تحت فشار جنسی طرف رابطه قرار گرفته بودند 

به شکل بیرحمانه  ای کشته می شدند. 
بــه فتوای رجوی پس از ســقوط دولت عــراق، بالفاصله 
آمریکا به عنوان »صاحبخانه« جدید معرفی شد و از انجام 

هیچ کاری برای دلبری از صاحبخانه اجتناب نکرد. 
به فتوای رجوی، ســالح مجاهدین که »ناموس« مجاهد 
خلق خوانده می شــد بدون هیچ مقاومتی و حتی شلیک 
گلوله ای در اختیار آمریکایی ها قرار داده شــد و مجاهدین 
در امحای تسلیحات شان با آمریکایی ها همکاری کردند و 
همگی تسلیم نامه  ای را که آمریکایی ها تنظیم کرده بودند 
امضا کردند. هیچ یک از این اقدامات به منظور نجات جان 
مجاهدیــن صورت نگرفت بلکه رجوی می ترســید بهای 
شلیک یک گلوله را او و همسرش بپردازند و آمریکا دست 

از سر آن ها برندارد. 
به فتوای رجوی، او صاحب خون و نفس اعضای مجاهدین 
اســت و هرگاه اراده کند می تواند خــون  آن  ها را بریزد و 

جان شان 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 می کرد نیروهای بیرحم عراقی را که در میانشــان 
مأموران رژیم به وفــور بودند تحریک می کرد که به آن ها 

حمله کنند و از آن ها قربانی بگیرند. 
به فتوای او در این مصاف نابرابر، دختران و پسران کم سن 
و ســال را در صف اول جای می دادند و با تحریک سربازان 
عراقی شرایطی را به وجود می آوردند تا این جوانان هدف 
گلوله قرار گیرند. به فتوای او این دســته قربانیان »شهید 
طالیی«  خوانده می شــدند چرا که نام مجاهدین از طریق 

کشته شدن آن ها در رسانه  ها برده می شد. 
به فتوای رجوی، جانیان داعشــی تــا مدت ها »انقالبیون 
عراقی«، »عشــایر انقالبی« خوانده می شــدند. تا مدت ها 
می کوشید آدم خورهای داعشی را مردمی که از دیکتاتوری 
مالکی و دخالت های رژیم والیت فقیه به ســتوه آمده اند 
وخواهان یک نظام ضد دیکتاتوری هســتند« جا بزند. و از 
ایــن که » ۵۰ درصد خاک عراق ، ظرف ۳ تا ۴ روز از لوث 

وجود ارتش مالکی ، آزاد شده« سر از پای نمی شناخت. 
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 می دهند »بریده خائن« و کلیه کسانی که با ترک 
این فرقه به انتقاد از آن مشــغولند »بریده مزدور« خوانده 

می شوند. 
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 
بی شــرمانه ای علیه آن ها واجب است. این عده به فتوای او 
مهدور الدم هســتند و در موقع مقتضی واجب است که به 

قتل برسند. 
تعــداد فتواهــای رجــوی آنقدر زیــاد اســت که چند 
»توضیح المسائل« برای شرح  آن ها الزم است و در حوصله ی 

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 فرقه ای خطرناک کند.

اگرچه فتوای اخیر رجوی بیانگر نگاه ارتجاعی و عقب مانده ی 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. 
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604.987.1413 خدمات کنسولی و ترجمھ (یونکس)

عقد و طالق شرعی

پرکردن فرمھای ادارات

دعوت نامھ برای ویزای توریستی

u n e x p r o @ g m a i l . c o m

1604A Lonsdale Avenue, North Vancouver

فرامرز داور )ایران وایر(

فهرستهولناکتعهداتنقضشده
جمهوریاسالمیدرسال۱۳۹۸

ســال ۱۳۹۸ از نظر نقــض مقررات 
بین المللی یک سال رکوردساز برای 
جمهوری اســالمی ایران است. بیش 
از ده کنوانســیون و تعهد بین المللی 
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 روزنامه نگاران در خارج 
از این کشور بسیار نگران کننده است 
و نشان از آمادگی مقامات ایرانی برای 
استفاده از زور به صورت فراسرزمینی 
دارد و برخــالف مقــررات حقــوق 
بین الملل اســت. جمهوری اسالمی 
ایران در ســال ۱۳۹۸ نه تنها بیش از 
ده تعهد قراردادی را نقض کرد که از 
اجرای برخی اصــول اولیه مقررات و 

حقوق بین الملل خودداری کرد.

گروگان گیری:  با  مقابله  کنوانسیون 
گروگان گیــری 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 مقام های امنیتی 
»فریبا عادل خواه«، شــهروند ایرانی 
فرانسوی را همراه با »روالند مارشال«، 
یک شــهروند دیگر فرانسه که گفته 
می شــود با عادل خواه رابطه عاطفی 
بازداشــت کردند.  ایــران  دارند، در 
مقام های سیاســی به طــور ضمنی 
پیشــنهاداتی برای آزادی این دو به 
رهبران فرانسه دادند. فریبا عادل خواه 
پژوهش گر 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 
زاغری رتکلیف«، تبعه ایرانی بریتانیایی 
هم زمان با اختالف دو کشــور بر سر 
مبلغ ۴۰۰ میلیون 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 اختــالف مالی در آن 
مشهود اســت، »حمید بعیدی نژاد«، 
ســفیر ایــران در لنــدن در آخرین 
روزهای ســال ۱۳۹۸ گفت: »دولت 
انگلیس رویکرد جدیدی در رابطه با 
آزادی نازنین زاغری دارد و مذاکرات 
دوجانبــه در مورد پرداخت بدهی به 
ایران صورت گرفته است. دو طرف به 
دنبال راه های 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 مچ بند الکترونیکی 
به پای او بسته شده تا عبور و مرور او 

را کنترل کند.
ایرانی  شــهروند  زاغــری،  نازنیــن 
بریتانیایی و مدیــر پروژه های »بنیاد 
خیریه تامســون رویترز« در اسفند 
۱۳۹۴ همراه با دخترش به ایران سفر 
کرد تا عید نوروز را در کنار خانواده اش 
باشد. او در تاریخ ۱۵فروردین۱۳۹۵ 
در »فرودگاه امام خمینی«، درحالی که 
قصد خروج از کشور به مقصد بریتانیا 
را داشــت، از سوی ماموران حفاظت 
اطالعات سپاه پاسداران بازداشت شد.

هم زمان دادگاهی در آمریکا جمهوری 
اسالمی را به اتهاماتی از جمله نقض 
کنوانســیون مقابله با گروگان گیری 
محکوم به پرداخت غرامت و خسارات 
لوینســون«  »رابرت  خانــواده  بــه 
آمریکایی مفقودشــده در ایران کرد. 
لوینســون مامور بازنشسته اف بی آی 
اســت. رابرت لوینســون از ماموران 
بازنشســته اداره مبارزه با مواد مخدر 
آمریــکا در اداره تحقیقــات فدرال 
)اف بی آی( است که در اسفند ۱۳۸۵ 

در جزیره کیش ناپدید شد.

هم جواری  حسن  و  مرزی  عهدنامه 
با عراق: پس از کشــته شدن »قاسم 
سلیمانی«، فرمانده سابق نیروی قدس 
شــاخه برون مرزی ســپاه پاسداران 
انقالب اســالمی توســط آمریکا در 
عراق، ایران دست به تالفی این ترور 
زد و پایگاه هوایــی آمریکا در خاک 
عــراق را هدف موشــک های دوربرد 
خود قرار داد و با این کار حریم هوایی 
و حاکمیت ملــی عراق را نقض کرد. 
ایــن اقدام خــالف عهدنامه مرزی و 
حسن هم جواری ایران و عراق است 
که چهار سال پیش از انقالب بهمن 
۱۳۵۷ امضا شده است. عراق از اقدام 
ایران به شــورای امنیت سازمان ملل 

شکایت کرد.

مقررات دیوان در آدم ربایی: ربایش 
»روح اهلل زم« موسس کانال تلگرامی 
»آمدنیوز« در عــراق اقدامی خالف 
موازین بین المللــی بود. آدم ربایی در 
تعریف کیفری آن، به معنی جابه جایی 
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. این که آدم ربایی از سوی 

گروه های غیردولتی یا دولت ها انجام 
شود، تفاوتی در این عنوان مجرمانه 
ندارد. فرد دیگری که توسط جمهوری 
اسالمی ایران با روش مشابهی ربوده 
شد »رسول دانیال زاده«، متهم پرونده 

مالی بود.

کنوانسیون حقوق دریاها: در تابستان 
سال ۱۳۹۸ جمهوری اسالمی ایران 
کنوانســیون حقوق دریاها را نقض 
کرد. ســپاه پاسداران انقالب اسالمی 
یک نفت کش سوئدی را که با پرچم 
بریتانیا در حــال عبور از تنگه هرمز 
بود، توقیف کرد. کنوانســیون حقوق 
دریاها می گوید وقتی که شــناور در 
گــذر از تنگه ها، راهی جــز عبور از 
دریای سرزمینی یک کشور ندارد، این 
تنگه »بین المللی« محسوب می شود 
و کشور ساحلی نه تنها نمی تواند مانع 
عبور آزادانه شناورها شود بلکه نباید 
هیچ گونه اختاللی در تردد شــناور، 
حتی توقف کوتاه مدت 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 
می شناسد که آن ها هم از همین اصل 
پیروی کنند. بریتانیا عضو کنوانسیون 
حقوق دریاها است و این اصل را هم به 
رسمیت می شناسد اما سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی بدون توجه به آن، 
نفت کش بریتانیایی را برای هفته ها 
توقیف کرده است که یک عمل خالف 
و غیرقانونی و نقض کنوانسیون حقوق 

دریاها به شمار می رود.
کنوانسیون حقوق کودک: جمهوری 
اســالمی ایران در جریان ســرکوب 
خونین اعتراضــات آبان ۱۳۹۸ که با 
افزایش و سهمیه بندی بنزین شروع 
شد، به گفته سازمان عفو بین الملل 
مرتکب شلیک مرگبار به سوی کودکان 
شد. عفو بین الملل در هفته های پایانی 
سال اعالم کرد که در ادامه  تحقیقات 
خود به شواهدی دست یافته است که 
نشان می دهد نیروهای امنیتی ایران 
دســت کم ۲۳ کــودک را در جریان 
اعتراضات سراســری در آبان ۱۳۹۸ 
کشته اند. پیش تر گزارش هایی 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 ۱۸ ســال مرتکب جرم شده بود 
و کودک محسوب می شوند، همچنان 

ادامه پیدا کرد. با این اقدامات مرگبار، 
کنوانسیون  ایران  اسالمی  جمهوری 
حقوق کودک را به طور فاحش نقض 

کرد.

کنوانســیون شــیکاگو در حقوق 
ابتدای  در  غیرنظامــی:  هوانوردی 
زمســتان ۱۳۹۸ جمهوری اسالمی 
ایــران با انتشــار بیانیه ســتاد کل 
نیروهای مسلح، رسما شلیک موشک 
به هواپیمای مســافربری اوکراین بر 
فراز تهران را که بــه مرگ ۱۷۶ نفر 
منجر شــد، برعهده گرفت. براساس 
بین المللی  »کنوانســیون هوانوردی 
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 
آبان،  اعتراضــات  جریان ســرکوب 
جمهوری اســالمی ایران به ســوی 
معترضان غیرنظامی گلوله جنگی و 
تیر مســتقیم مرگبار شلیک و برای 
سرکوب شهروندان در بندر ماهشهر 
در کرانه خلیج فارس تیربار مســتقر 
کرد. صدها ایرانی در جریان سرکوب 
توسط نیروهای مسلح کشور خودشان 
در سال ۱۳۹۸ کشته شدند. این رفتار 
نقض صریح حق حیات است که در 
اعالمیه جهانی حقوق بشــر آمده و 
جمهوری اسالمی ایران به رعایت آن 

تعهد بین المللی داشته است.

کنوانسیون چهارگانه ژنو در حقوق 
ابعاد سرکوب  از دیگر  بشردوستانه: 

اعتراضات آبــان ۱۳۹۸ ربودن افراد 
از بیمارســتان و مراکز درمانی بود و 
نیمه کاره ماندن روند بهبود مجروحان 
بود کــه در جریــان اعتراضــات از 
ســوی ماموران مســلح مورد ضرب 
و شتم یا شلیک ســالح قرار گرفته 
براساس  اســالمی  جمهوری  بودند. 
کنوانســیون های چهارگانــه ژنو که 
پیش از انقالب بهمن ۱۳۵۷ در 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.

و  سیاســی  بین المللــی  میثــاق 
اجتماعی: با شروع اعتراضات آبان ماه 
آیت اهلل »علــی خامنه ای« معترضان 
را »اشــرار« خوانــد و بــه دنبال آن 
نیروهای مســلح به سرکوب خونین 
اعتراض  شــدند.  مشغول  معترضان 
از حقوق شــهروندان است و رعایت 
این حقوق از ســوی دولت جمهوری 
بین المللی  براساس »میثاق  اسالمی 
سیاســی و اجتماعی« یــک تعهد 
بین المللی اســت اما نظام جمهوری 
اســالمی هر نوع واکنــش اعتراضی 
را ســلب امنیت و آرامش و تخریب 
اموال عمومی می خواند و معترضان را 
هدف سرکوب و تعقیب قضایی قرار 
می دهد. این سیاست، نقض مستمر 

تعهدات بین المللی ایران است.

برنامه جامع اقدام مشــترک: دولت 
جمهوری اسالمی ایران از بهار ۱۳۹۸ 
در پاســخ به خروج آمریکا از برنامه 

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 به جز نظارت های آژانس 
بین المللی 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.

آژانس  با  پادمانــی  موافقت نامه های 
بین المللــی انــرژی اتمــی: آژانس 
بین المللی انرژی اتمی در زمســتان 
۱۳۹۸ اعالم کرد که جمهوری اسالمی 
ایران برخی از مفاد موافقت نامه پادمان 
با آژانس را نقض کرده و در سه مرکزی 
که قبال به عنوان تاسیسات اتمی اعالم 
نشده، مواد اتمی و رادیواکتیو کشف 

شده است.

پروتکل الحاقی به پادمان های آژانس: 
براساس گزارش اسفند ۱۳۹۸ آژانس 
جمهوری  اتمــی،  انرژی  بین المللی 
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 می توانــد خواهان 
دسترسی به مراکزی شود که در آنجا 
ظن فعالیت اتمی اعالم نشده، وجود 
دارد. مطابــق بخش هایــی از توافق 
برجام که ایران همچنان خود را به آن 
پایبند اعالم کرده، باید پروتکل الحاقی 
را اجرا کند. این توافق به آژانس اجازه 
می دهد جلوی فعالیت اتمی مخفی 
احتمالی کشورها را بگیرد اما آژانس 
اعالم کرده ایران به درخواســت هایی 
که براســاس پروتکل الحاقی شــده 
جواب نداده و آن را نقض کرده است.

مقررات بهداشت بین المللی: جمهوری 
اسالمی ایران عضو »سازمان بهداشت 
جهانی« و متعهد به اجرای »مقررات 
این  اســت.  بین المللی«  بهداشــت 
مقررات مبتنی بر »حق بر سالمت« 
شــهروندان اســت. در بحران شیوع 
ویــروس مرگبــار کرونــا و بیماری 
کووید-۱۹ در ایــران مقام های نظام 
جمهوری اســالمی بــا پنهان کردن 
ورود ویروس به شهر قم و جلوگیری 
از قرنطینه کردن این شهر و خودداری 
از لغو راهپیمایی ۲۲ بهمن و انتخابات 
دوم اســفند مجلس و ادامه پرواز به 
چین که منشا ویروس بود، متهم اند 
که به مسئولیت های خود در رعایت 
»حق بر ســالمت« عمــل نکردند و 
مقررات بهداشت بین المللی و تعهدات 

دولت ایران در آن را نقض کردند.
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درتاریخ دوم اســفند ماه امسال برابر 
بیســت ویکم فوریه در نشریه وزین 
پیوند ونکوور بشماره ۱۴۶۴ نوشته 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. 
عده ای 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 
و ملّیت یک پارچــه و همدل حول 
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 
به  برگزارکنندگان  مردم  پافشــاری 
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، تنش هایی 
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 می نمایند. 
لطف کنید با شــماره ۷۴۶-۲۷۴۳-
۶۰۴ و 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 

می گیرند.
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 
تبریک می گویند و معمواًل کوچکترها 

از بزرگترها عیدی می گیرند.
این جشــنها ۱۲ روز ادامه داشــته و 
روز ســیزدهم که سیزده بدر نامیده 
می شــود همــگان ایــن روز را در 
دشت های سرســبز کنار رودخانه و 
طبیعت جشــن های نــوروزی را به 
پایان می رسانند و در این روز بعضی 
ها ســبزه ها را بهم گره زده و آرزوی 
می کنند که در کارشان گره ای بوجود 

نیاید. 
عــدد هفت در زبان فارســی عددی 
خوش یمن می باشد این هفت سین 

عبارتند از:
۱- سیب نماد زیبائی و خوشحالی

۲- سنجد نماد عشق و مهربانی
۳- سمنو نماد فراوانی و نعمت

۴-  سماق نماد فراوانی غذا
۵- سیر نماد سالمتی

۶- سرکه نماد پاکیزگی
۷-  سکه نماد دارائی و ثروت

این ســفره همچنین با گل، ســبزه، 
تنگ ماهی قرمز، آینه، شمعدان، نان 
و دیوان حافظ یا کتاب مذهبی  تزئین 

داده می شود.
به امید بهروزی و پیروزی برای همه 

هم میهنان و مردم جهان.

 با ســپاس خدمتگزار همگی شــما 
عــزیــزان - حسین میرهاشمی

هستایامعیدوبهارجشنجمشیدوگردشگلزار
شادندجهانیانبهنوروزوبهعید
عیدمنونوروزمنامروزتویی

پیامشاهزادهرضاپهلوی:
هممیهنانم،منامسالنوروزیندارم!

شــاهزاده رضا پهلوی چهارشنبه ۲۸ 
اســفند )۱۸ مارس( در آستانه سال 
۱۳۹۹ خورشــیدی 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« می کنیم.
متن کامل این پیام به این شرح است:

هم میهنانم، امروز در شرایطی این پیام 
را به شما عزیزانم می دهم که ایران ما 
یکی از بحرانی ترین ادوار تاریخ خود را 

می گذراند.
بحران های کالنــی که مردم ما با آن 
دست  به  گریبانند، در هفته های اخیر 
با بحرانی بس هولناک تر روبرو شده: 

بحرانی بیولوژیکی.
بــا پیچیده تــر کــردن مجموعه ی 
بحران های سیاسی، نظامی، هسته ای، 
اقتصادی، اخالقی، مالی و معیشتی، 
بحراِن بیولوژیکی جاری، کشور را به 
سوی ســقوط می راند. مانع اصلی در 
پیشگیری و رفع این بحران، خود نظام 

است.
هم میهنانــم، دولتــی را مضمحــل 
می نامند کــه: از ارائه ی ابتدایی ترین 
خدمــات عمومی عاجز باشــد؛ فاقد 
مشــروعیت  باشــد؛ دچــار بحرانی 

اقتصادی و مداوم باشد؛
در فســادی فراگیر غرق شده باشد؛ 
و باالخره، ناتــوان از برقراری روابطی 
سالم و عادی با دیگر کشورهای جهان 

باشد.
هم میهنانم، »جمهوری اسالمی«، در 

کلّیت خود، دولتی است مضمحل.
به عنوان نمونه، روابط بیمارگونه ی آن 
با دیگر کشورها، هرگونه کمک رسانی 
کارســاز و به موقع را عمالً ناممکن 
تنگنایــی،  چنیــن  در  می ســازد. 
ناکارآمدی مزمن نظام و فساِد فراگیِر 

مسووالِن آن، مزید بر علت می شوند.
کشور در لبه ی پرتگاه است. هرگونه 
انتظارِ تغییِر رفتار از انگلی که به جان 
کشــور افتاده، انتظاری است نه تنها 

بیهوده که خطرناک.
ما هیچ راه دیگری مگر شکل دادن به 
اراده ای ملی و میهنی برای ریشه کن 
کردن این انگل از فالت ایران نداریم.

هم میهنانم، قابل اعتمادترین تکیه گاه 
ما، خود ما هستیم و اراده ی ملی ما.

این اراده ی مردم ما بود که در بحران 
سیل، از دِل مردم برآمد و به داِد مردم 
رسید. این اراده ی مردم ما بود که در 
خیزِش آبان۹۸، فریاِد دِل مردِم ما را 
به گوش جهانیان رساند. این اراده ی 
مردم ماســت که در بحران کنونی، 

از کادر درمانی گرفتــه تا مددکاران 
و شــبکه های خودجوش دانشگاهی، 
علی رغم احتــکار و دروغ حکومتی، 
به اطالع و کمک رســانی، درخواست 
یاری از مجامع بین المللی، ضّدعفونی 
و قرنطینه کردن اماکن، همت گمارده  
اســت. در بحران کنونــی هم چون 
بحران های پیشین و کماکان موجود، 
این اراده ی شــما مردم بوده و است 
که از بروز فجایعــی بس هولناک تر 

جلوگیری کرده و می کند.
همیــن اراده ی ملی شماســت که 
خواهد توانســت به اســتمرار وضع 

فالکت بار موجود پایان دهد.
با روحیه  دادن به یکدیگر، از ضرورت 
شــکل گیری اراده ای ملی، خواستی 
همگانی بسازیم؛ اراده ای برای متالشی 

کردن عفونت اصلی.
هم میهنانم، روز ما زمانی »نو« خواهد 
شد که انگلی که به جان مردم و میهن 

ما افتاده از خاک ما ریشه کن شود.
روز مــا زمانی »نو« خواهد شــد که 
عزم مان را در کشــور مان به کرسی 

بنشانیم.
این نخستین بار در تاریخ ما نخواهد 
بود کــه اراده ای متکی بــه ملت، از 
دل همین ســرزمین برخیزد. از دل 
آنهایــی که در ســطوح لشــکری و 
کشوری، هم دل و هم درِد مردم بوده 

و دغدغه ای میهنی دارند.
به عنوان ســربازی از سربازاِن میهن، 
از هیچ تالشی برای حمایت و شکل 
دادن بــه اراده ای ملی و نجات بخش، 

فروگذار نکرده و نمی کنم.
هم میهنانم، من امسال نوروزی ندارم!

من امسال در خلوت خود و خانواده ام، 
به فکر جانباختگاِن میهنم. روزی که 
هیچ چیزش »نو« نیست، جایی برای 

شادی نمی گذارد.
من امسال به یاِد تمامی جانباختگان، 
دقیقه ای را به سکوت برگزار می کنم. 
ســکوت برای قربانیــان اخیر، برای 
کولبران  برای  سیل زدگان سیستان، 
کردستان، برای پرستاران و پزشکان 
ازخودگذشته، برای جان باختگان آبان، 
برای سرنشینان هواپیمای اوکراینی. 
سکوت برای دردی ملی و مشترک در 

لحظه ی تحویل سالی سیاه.
سکوتی در نهانخانه ی دل، برای جانی 
دوباره بخشــیدن از بطن جان مان به 
روحیه و به اراده ی ملی مان. سکوتی 

گویا؛ سکوتی ملی.
جاوید ایران

رضا پهلوی - ۲۸ اسفند ۱۳۹۸

حسنروحانیسال۹۸
راسال»افتخار«و»پیروزی«خواند

رادیو زمانه- حسن روحانی، رئیس جمهوری اسالمی چهارشنبه ۲۸ اسفند در 
حاشیه جلسه هیئت دولت از »دستاوردهای دولت« خود در سال جاری دفاع 
کرد و گفت: »سال ۹۸ که روزهای پایانی را سپری می کنیم سال افتخار ملت 
بزرگ ایران بود چرا که در همه زمینه هایی که دشمن تصمیم داشت که برای 
مردم پیچیدگی هایی را ایجاد کند و در نهایت آن ها 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 این که مشکالتی برای مردم به وجود آورد اما در عین حال 

موفقیت های بزرگی را آفرید.«
حسن روحانی در سخنان خود به اعتراضات آبان ماه سال جاری در پی افزایش 
قیمت بنزین هیچ اشــاره ای نکرد. این اعتراضات که به شــکل گسترده ای 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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PERSIAN CULTURE AND ART INSTITUTE

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

موسـیقـی
کمانچه، ویلن: سعید فرج پوری

آواز: پرویز نزاکتی
تار، سه تار: علی رزمی

بربط: علی سجادی
سنتور: ساینا خالدی

متبک، دف: هامین هنری
گیتار: کاوه یغمایی، نازنین صادقی

پیانو: نیلوفر فرزندشاد
آکاردئون: سعید زرگری

آهنگ سازی، نی: امیر اسالمی
ویلن، کمانچه: سینا احتاد

ویلن کالسیک: علی عسگری

facebook . com / percai 
www . percai . com 
info @ percai . com

1181 West 16th Street (at Pemberton Ave) 
North Vancouver, BC V7P 1R4
778.PERSIAN (737.7426)
778 . 889 . 4820

ِمافرهنگ

با سـپاس از همـراهـان همیشـگی خـانـه فـرهنـگ و هنـر ایـران

www . PersianEvents . ca مرکـز اطالع رسانی رویـدادهای فرهنـگی

کودکان و نوجوانان
مدرسه پارسی: مهناز صالحی

نقاشی، کالژ، سفال: شیما دهقان
موسیقی: آرزو ملکی، نازنین صادقی

زبان
انگلیسی: یلدا احمدوند

فرانسه: سام زهره وندی

ادبیات و هنـرهای نمایشـی
داستان نویسی: محمد محمدعلی

تئاتر، منایشنامه نویسی: محمد رحمانیان
بازیگری: مهتاب نصیرپور
فیلمسازی: حسین فاضلی

عکاسی: نیما راهنما

هنـرهای تجسمـی
نقاشی آبرنگ، اکریلیک: محمدرضا آتشزاد

نقاشی رنگ روغن، میکس میدیا: مهتاب فیروز آبادی
نقاشی با مداد رنگی، ذغال و آبرنگ: نازنین صادقی

کاریکاتور، انیمیشن: افشین سبوکی
مینیاتور، تذهیب: فرهاد الله دشتی

طراحی: حمیدرضا جدید
گرافیک: فرزان کرمانی نژاد

سرامیک: املیرا حبیب اله
مجسمه سازی: مجید شیخ اکبری

خوشنویسی: مسعود کریمایی

علوم پایه
ریاضی، فیزیک، کامپیوتر: دامون طهماسبی

شیمی: سهند طهماسبی
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You are invited to attend the 15th annual Drs 
Fereidoun and Katharine Mirhady Endowed 
Lecture in Iranian Studies.

Speaker: Ali Ansari
University of St. Andrews 

Friday, 24 March 2017, 7 PM 
Fletcher Challenge Theatre, Room 1900
Simon Fraser University, Vancouver Campus
515 West Hastings Street, Vancouver

This lecture is free and open to the public.

As seating is limited, reservations are recommended.

Please register online at 
www.sfu.ca/history/events.html 
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"This [The Politics of Nationalism in Modern Iran] excellent work asks
these basic questions: what is an Iranian; and how has Iranian
identity been shaped over the past 100 years? ... an insightful
discussion of issues of nationalism in modern Iran." 

Grant Farr (Middle East Media and Book Reviews)

The Politics of Nationalism
in Modern Iran

Ali Ansari is Professor of History at the 
University of St. Andrews. His research 
interests include the development of the 
State in Iran in the modern era, with a 
particular focus on nationalism, mythol-
ogy and the use (and abuse) of history. 
He is also interested in the politics and 
history of the Islamic Republic and the 
broader relations of Britain and the 

United States with Iran. He is the author of Iran: A Very Short 
Introduction (2014), The Politics of Nationalism in Modern Iran 
(2012), Crisis of Authority: Iran's 2009 Presidential Election (2010), 
Iran Under Ahmadinejad  (2008), and The History of Modern Iran 
Since 1921: the Pahlavis & After (2003). Ansari is currently investi-
gating the historiography of modern Iran, both the way in which 
historians have interpreted the development of Iranian state and 
society, as well as the way in which Iranian historians have sought 
to construct a distinctly Iranian identity both in terms of their own 
history but also in relation to regional and international powers, 
most obviously the West. 

کاله قرمزی نوروز 96 هم پخش نخواهد شد

دویچه وله- تهیه   کننده کاله قرمزی 
از توقــف تولیــد ایــن مجموعــه 
تلویزیونی به دلیل مشــکالت مالی 
سازمان صدا و سیما خبر داد. پیش از 
این اعالم شده بود که این مجموعه 

در سال جدید پخش خواهد شد.
حمید مدرسی، تهیه کننده مجموعه  
تلویزیونی کاله قرمزی در یادداشتی 
که در اختیار ایسنا قرار داد از توقف 
تولید این مجموعه برای نوروز ۹۶ 

خبر داد. 
او در این یادداشــت نوشت، تولید 
ســری جدیــد کاله قرمــزی کــه 
همزمــان با »شــرایط وخیــم مالی 
ســیما« از 4 ماه پیش آغاز شده بود 
»با بیش از 5۰درصد فیلمبرداری این 
مجموعه و به دلیل عدم دریافت هر 
گونه کمک مالی از ســوی سیما« 

متوقف شد.
او همچنین از بینندگان این مجموعه 
پوزش طلبید و ابراز تأسف کرد که 
هنر گروه ۹5 نفره دســت اندرکار 

تولیــد ایــن مجموعــه این چنیــن 
»نادیده«گرفته می شود.

در متن این یادداشت آمده است: 
اینجانب با اســتناد به عدم تســویه 
حســاب 3 ســال گذشته ســیما با 
مجموعه در دو دوره تولیدی و عدم 
حل و فصل دیگر مشکالت پروژه، 
آغاز تولید سری جدید را نمی دانم 
دلیــل کافی اســت که وفــاداری 
سازندگان این مجموعه را به اثبات 
برســاند یا خیــر؟ و همچنین دلیل 
محکمی برای همدلی این مجموعه 
با مدیران ســیما که در ســال های 
گذشــته و در اوج مشکالت مالِی 
وقت ســیما، دســت از همکاری و 

همراهی برنداشته بودند.
شــخصیت محبوب و ملــی کاله 
قرمزی و دیگر شخصیت های این 
مجموعه که ســیما خانه آنها تلقی 
می گردد و امــروز بدون هیچگونه 
حمایت و پشتیبانی و دلگرمی تنها 
رها شده اند و از هرگونه مساعدت 

و بی مهری مدیران سیما هم نمکی 
است بر این مرهم ؟!

مجموعــه کاله قرمــزی در نوروز 
سال گذشته نیز پخش نشد. عالوه 
بر این بارها اعالم شد که تولید این 
مجموعه به دلیل عــدم اختصاص 
بودجه کافی از سوی مدیران سیما 
متوقف شــده اما بعد از مذاکراتی 
با مدیران سرانجام این مجموعه به 

روی آنتن می رفت.
کاله قرمزی، مجموعه  عروســکی 
که توسط ایرج طهماسب و حمید 
جبلی خلق شــد بیــش از دو دهه 
است که پا به عرصه تلویزیون ایران 

گذاشته است.
ایــن مجموعه کــه در ابتــدا برای 
کودکان در نظر گرفته شده بود به 
مرور زمان توانست توجه مخاطبان 
بزرگســال را نیز به خود جلب کند 
تا جایی که به گفته حمید سرمدی، 
در حال حاضــر بیش از ۲۰ میلیون 

بهنامقلیپور)ایرانوایر(بیننده ایرانی در سراسر جهان دارد.

»طباسالمی«با
هاشمیشاهرودیوحائریشیرازیچهکرد؟

در ماه های اخیر نام »طب اسالمی« 
بارها بر سر زبان ها افتاده است. ابتدا 
آیت اهلل »عبــاس تبریزیان« که خود 
را پدر طب اسالمی معرفی می کند، 
یکی از کتاب های مرجع پزشکی را به 
آتش کشید. ویدیوی به آتش کشیدن 
این کتاب بــا واکنش های متعددی 
روبه رو شد. پس از شیوع »کرونا« نیز 
داروهای مختلفی از سوی اطبای طب 
اســالمی تجویز شدند که دست مایه 
شــوخی و خنــده کاربــران فضای 
مجازی شده اند. اما موضوعی که این 
روزها بیشتر مورد توجه قرار گرفته، 
اعتراف فرزندان دو روحانی بلندپایه 
به اعتقاد پدران شان به طب اسالمی و 
فوت آن ها به دلیل توجه به دستورات 

اطبای اسالمی است.
از ۱۵ هزار طبیب ســنتی و اسالمی 
در کشور، با تمام تجویز ها، از »روغن 
بنفشه« گرفته تا »داروی امام کاظم« 
هم آبــی برای مردم گرم نشــد تا با 
آن ، تن آلوده بــه ویروس »کرونا« را 

بشویند.
ویــروس کرونــا تقریبا یــک ماهی 
می شود میهمان ناخوانده مردم ایران 
شده و بسیاری از میهمانی ها و حتی 
دیدوبازدید هــای عید نــوروز را هم 

تعطیل کرده است.
از همان روز های نخســت شیوع این 
ویروس، گروهی از اطبای ســنتی و 
اســالمی َعلَم مبارزه با این ویروس 
را برداشــتند. از ده هــا تجویز ریز و 
درشتی که این اطبا در بحران کرونا 
کرده اند، گزارش روشنی منتشر نشده 
که چند نفر آن ها را به کار بســته و 
نتایج شان چه بوده است. اما شوخی  
با این تجویز ها تا دل تان بخواهد، در 

شــبکه های اجتماعی رونق گرفته و 
توصیه به استفاده از روغن بنفشه را 
هم وارد ادبیات محــاوره ای در عالم 

سیاست کرده است.
در ابتدای شیوع کرونا، کانال آیت اهلل 
»عباس تبریزیان« کــه خود را پدر 
طب اسالمی معرفی می کند، توصیه 
کرد بــرای پیش گیری از ابتال به این 
ویروس، روغن بنفشــه را وارد مقعد 

کنند!
البته طب سنتی و اسالمی که مدعی 
درمان ویــروس کرونا بــود، فقط با 
شــوخی و خنده و مزاح همراه نشد 
بلکه منجر به افشــای برخی دیگر از 
واقعیت های وخیم این طب در ایران 
شد که پیش تر کمتر کسی درباره آن 

لب به سخن گشوده بود.
مرگ »محمود هاشمی شاهرودی« و 
اعتیاد گروهی مردم به برخی دارو های 
سنتی، از جمله نتایج فعالیت ۱۵ هزار 
روحانــی در حوزه طب اســالمی در 
ایران است؛ »طبی« جنجالی که در 
سال های اخیر در ایران بر سر زبان ها 
افتاده و در بحــران کرونا هم نامش 

مطرح شده است.
»عالء هاشمی شاهرودی«، پسر ارشد 
آیت اهلل »محمود هاشمی شاهرودی«، 
رییــس ســابق مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام پــس از مرگ پدرش، 
از نخســتین افرادی بــود که فاش 
برای درمان  کرد هاشمی شاهرودی 
بیماری خود به سراغ اطبای اسالمی 
رفته و حاضر نشده بود روند درمانش 
را از طریق پزشکی مدرن پیش ببرد 

که در نهایت منجر به مرگش شد.
با گذشــت حدود چهار مــاه از این 
افشاگری عالء  هاشــمی شاهرودی، 

یکی از فرزندان »محی الدین حائری 
شیرازی« هم در بحبوحه بحران کرونا 
و ادعاهای اطبای اســالمی، سکوت 
خود را شکســت و پدرش را یکی از 
قربانیان »طب علفی« در ایران معرفی 

کرد.
شهاب الدین حائری شــیرازی چند 
روز پیش در کانال تلگرام خود برای 
نخستین بار فاش کرد که »حسین روا 
زاده«، یکی از اطبای اســالمی عامل 

مرگش پدرش بوده است.
ایــن روحانی نوشــت: »مرحوم پدر 
علی رغم تاکید همه اطبا بر ضرورت 
عمــل جراحــی و برداشــتن عضو 
سرطانی، به طبابت طبیب َعلَفی که 
آیت اهلل هاشمی شــاهرودی معرفی 
کرده بود، گردن نهاد. این شــخص 
کسی نبود جز همان حکیم! روازاده 

معروف.«
وی از روا زاده بــه عنوان طبیبی نام 
برد کــه در مرگ محمود هاشــمی 

شاهرودی نیز نقش داشته است.
شهاب الدین حائری شیرازی در بخش 
دیگری از یادداشــت خود، از پدرش 
و هاشــمی شــاهرودی به عنوان دو 
روحانی »شــاخص فاضل« نام برده 
اســت: »بین دانش جدید و قدیم، به 
دومی گردن نهادند و تنها زمانی که 
یقین کردنــد کاری از علم قدیم بر 
نیامده، تسلیم تجویز پزشکان شدند 
که نوشدارو بعد از مرگ سهراب بود.«
حسین روا زاده اما در واکنش به این 
یادداشــت اعالم کرد: »بنده ایشان 
}محی الدین{ را یک بار ۱۰ سال قبل 
مالقات کردم. معظم له در حال شیمی 
درمانــی برای ســرطان مثانه بودند 
و بنده هیچ تجویزی برای ســرطان 

ایشان نداشتم.«
روا زاده افــزود: »این جانــب تمــام 
ادعاهای مطرح شده در فضای مجازی 
را تکذیب می نمایم و ادعاهای کذب 
مطرح شده را حتماً در مراجع حقوقی 

پی گیری خواهم کرد.«
این واکنش حسین روا زاده باعث شد 
حائری شیرازی بار دیگر در یادداشتی 
دیگر، جزییــات دیگــری از درمان 
پدرش با تجویز های روا زاده منتشــر 
کند. شهاب الدین 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 
}محی الدین{، چون به خواست خود 
به طبابت این فرد تن داده بود، مانع 

شکایت شدند.«
وی نوشــت: »پدر ما ســرطان مثانه 
خوش خیم داشتند که به گفته اطبا، 
اگر به موقع عمل و جراحی می شد، 
متاســتاز نمی داد)منتشر نمی شد( و 
سالیانی می توانستند پس از عمل به 
زندگی عادی ادامه دهند. افسوس که 

چنین نشد.«
شــهاب الدین 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 
تزریق  شود.

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 
خون ریزی 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.«
داد: »دکتر  توضیــح  شــهاب الدین 
صالح پور، جراح اورولوژیستی که عمل 
را انجام داده بود، پس از عمل، عکس 
مثانه را در موبایل خود به بنده نشان 
داد که به  قول ایشان، از شدت انباشته 
شــدن تومورهای ســرطانی و عدم 

گنجایش، نزدیک بود بترکد.«
»محمدعلی حائری شیرازی«، فرزند 
شیرازی  حائری  محی الدین  کوچک 
اســت که گفتــه پدرش به شــدت 
نسبت به علم پزشکی سنتی و جدید 

عالقه مند بوده است.
محمدعلی افزوده است درمان پدرش 
از طریق طب مدرن پی گرفته می شده 
اما روا زاده هم تجویز هایی 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 آیت اهلل 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 مقام های دیگر جمهوری 
اسالمی دست داشته اند و تا چه میزان 
به روند درمان یا تشدید بیماری های 

این افراد کمک کرده اند.
طب اسالمی پدیده ای است که در ۱۰ 
سال اخیر در ایران باب شده است. این 
طب از زمانی که برخی دارو ها گران 
یا کم یاب شــدند، نرخ ابتال به برخی 
بیماری هــا، از جمله انواع ســرطان 
افزایــش یافت و پزشــکی مدرن در 
درمان برخی بیمار ها ناکام ماند، مورد 
توجــه گروهی از مــردم و مقام های 

جمهوری اسالمی قرار گرفته است.
دیگر  یکی  »حســین خیراندیش«، 
از اطبای اســالمی اســت که از وی 
به عنوان یکی از پزشکان آیت اهلل »علی 

خامنه  ای« هم نام برده می شود.
خیراندیش ســال ۱۳۹۵ اعالم کرده 
بود در زمینه طب اســالمی با رهبر 
جمهوری اسالمی ۴۵ دقیقه جلسه 
داشــته و در پایان جلسه نیز وی را 

»حجامت« کرده است.
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سالکوچ
نگاهیبهچهرههایبرجسته

ورزشایرانکهمهاجرتکردند

گرچه مهاجرت به کشورهای خارجی 
و اعالم پناهندگی ورزشکاران ایرانی 
خبر تازه ای نیســت، اما سال ۱۳۹۸ 
تعــدادی از نامدارتریــن نخبه های 
ورزش ایران بار ســفر همیشــگی را 
بستند تا ورزش ایران مهاجرتی بدون 

سابقه را تجربه کند.
بــه  دارد  نگاهــی  مطلــب  ایــن 
سرشــناس ترین چهره های ورزشکار 
ایران که محدودیت ها )اغلب سیاسی 
و اجتماعی( آن هــا را وادار کرد برای 
همیشه قید حضور در ایران را بزنند 
و ورزش حرفــه ای را در جایی دیگر 

دنبال کنند.

ســعید مالیی: خسته از ترفند های 
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 ۸۱- کیلوگرم 
بــه نیمه نهایی رســید. او در صورت 
پیروزی باید در فینال با ساگی موکا، 
حریف اســرائیلی مســابقه می داد و 
اگر در دیدار رده بندی برنده می شد، 
آن گاه باید روی ســکو کنار حریف 

اسرائیلی می ایستاد.
آقای مالیی اما هر دو مسابقه اش را به 
حریفان بلژیکی و گرجستانی باخت تا 
هیچ کدام از این اتفاق ها 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 رده بندی 
جهانی جودو در وزن خودش بود، در 
یک چهارم نهایی در کمتر از بیســت 
ثانیه ضربه فنی شــد و بــازی را به 

حریفی از قزاقستان واگذار کرد.
در آن زمان، رسانه های 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 
می رســید، بر خالف بازی های دیگر 
تــالش 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 میلیون ها زن 
سرکوب شده در ایران«

کیمیا علیزاده با کسب مدال برنز در 
ریودوژانیرو تبدیل به نخستین و تنها 
زن مدال آور ایران در تاریخ بازی های 
المپیک شــد. او پــس از المپیک با 
روبرو شــد.  متوالی  مصدومیت های 
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 »باخت های مصلحتی« 
مقابل حریفان اســرائیلی را نداشت 
در مورد دلیل عدم بازگشت به ایران 
در اینستاگرام نوشــت: »من یکی از 
میلیون ها زن سرکوب شده در ایرانم 
که سال هاســت هر طور خواســتند 
بــازی ام دادند. هر کجا خواســتند 
بردنــد. هر چه گفتند پوشــیدم. هر 
جمله ای دستور دادند تکرار کردم. هر 
زمان صالح دیدند، مصادره ام کردند. 
مدال هایــم 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 مدال های فلزی 
اهمیــت دارد تا به هــر قیمتی که 
خودشان نرخ گذاشتند از ما بخرند و 
بهره برداری سیاسی کنند، اما همزمان 
برای تحقیرت، می گویند: فضیلت زن 

این نیست که پاهایش را دراز کند!«

استاد  تنها سوپر  فیروزجا:  علیرضا 
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 می کرد که داستان سر و صدای 

زیادی به پا کند.
اما موضوع در رسانه ها به طور گسترده 
منعکس شد، گرچه مسئوالن ایرانی 
گفتند که آن ها از ملیت حریف اطالع 
نداشتند، اما ماجرا آن قدر 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 می دهد. این به معنای 
پایــان حضور یکی از مســتعد ترین 
شطرنج بازهای جهان زیر پرچم ایران 

بود.
در همان مسابقات میترا حجازی پور 
عضور تیم ملی ایران در مســابقات 
جهانی شطرنج ســریع و برق آسای 
جهان به میزبانی مسکو، بدون حجاب 
اســالمی به مصاف حریفانش رفت و 
کمی بعد رئیس فدراسیون شطرنج 
خبر اخراج او از تیم ملی را اعالم کرد. 
خانم حجازی پور در فرانسه تحصیل و 

زندگی می کند.

بازداشت  خورد،  گلوله  زنگنه:  نوید 
شد و به کانادا رفت

اوایل دی بود که خبرگزاری ایســنا 
گــزارش داد نویــد زنگنه، ملی پوش 
کشــتی آزاد ایران و برنده  مدال های 
جهانی و آســیایی به کانادا پناهنده 
شده و می خواهد برای تیم ملی این 

کشور کشتی بگیرد.
آقــای زنگنــه در وزن ۷۴ کیلوگرم 
کشــتی می گیرد و در ســال ۲۰۱۸ 
مدال برنز کشــتی آزاد زیر ۲۳ سال 
جهان را گرفت و در سال ۲۰۱۹ هم 
مدال نقره آسیایی همین رده را برنده 

شد.
در جریــان اعتراضــات آبــان مــاه 
گزارش هایــی از زخمی شــدن نوید 
زنگنه منتشر شد. بنا بر این گزارش ها 
آقای زنگنه با گلوله ساچمه ای زخمی 
و پــس از مراجعــه به بیمارســتان 
بازداشت شــد. به این ترتیب او یکی 
از ده ها زخمی آبان ماه بوده که پیش 
از تکمیل درمان به بازداشــتگاه برده 

شدند.
ایسنا می گوید او از دو سال دیگر در 
مســابقات بین المللی به طور رسمی 
بــرای کانادا کشــتی خواهد گرفت. 
این در حالی اســت که فدراســیون 
کشــتی کانادا از عضویت نوید زنگنه 
در باشگاه های کشتی کانادایی اظهار 
بی اطالعی کرده و گفته او در ســال 
جاری میالدی عضو تیم ملی کشتی 

کانادا نمی شود.

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 حجازی پور از روسیه آغاز شد.

این داور ۳۲ ساله 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 
می شــد. اما این دستاورد در حاشیه 
انتشار گسترده عکس بدون حجاب 
خانم بیات در شــبکه های اجتماعی 

قرار گرفت.
پس از مشــاهده واکنــش کاربران 
شــبکه های اجتماعی خانــم بیات 
احســاس کرد در صورت بازگشــت 
به ایران امنیت نخواهد داشــت. او به 
بی بی ســی گفت:»موبایلم را روشن 
کــردم و دیدم عکس مــن همه جا 
)در رســانه های ایران( اســت. آن ها 
می گفتند من به این دلیل روســری 
سر نکردم چون می خواستم به حجاب 

اعتراض کنم.«
خانم بیات گفت که فدراسیون شطرنج 
ایران به او دستور داده در پاسخ به این 
جنجال ها »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 ۲۰-۲۰۱۹، داور تمام 
وقت لیگ برتر فوتبال استرالیا موسوم 

به اِی لیگ 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 سال های ۲۰۱۸ و 
۲۰۱۶ به عنوان بهترین داور قاره آسیا 
را تصاحب کــرده، داوری تعدادی از 
معتبرترین مسابقات فوتبال از جمله 
رده بندی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه 
بین انگلیس و بلژیک و فینال المپیک 
۲۰۱۶ ریو 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 خانواده اش اســترالیا 
را انتخاب کرد، فراهم شــدن شرایط 
داوری در یکــی از بهترین لیگ های 
آســیا و پیگیری داوری در ســطح 
بین المللی برایــش اتفاقی فوق العاده 

بوده است.
منبع: بی بی سی

بازداشتمحمدمختاری
ازبازجوییوپادرمیانیتا»الیو«اجباری

ایران وایر- »محمد مختاری« کاپیتان 
۳۶ ساله تیم داماش گیالن به دلیل 
استوری های تند علیه سپاه، بسیج و 
روحانیون روز ۲۲ اســفندماه توسط 
اطالعات سپاه استان گیالن بازداشت 
شــد. دو روز بعد اما خبر آزادی اش را 
رسانه ها 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 به شدت انتقاد 
کرد. او نوشته بود چرا آن هایی که در 
اعتراضات مردم را سرکوب می کردند، 
حــاال فراری شــده اند و البتــه آمار 
جان باختگان کرونا در استان گیالن و 
شهر رشت را به مراتب بیشتر از آمار 

رسمی کشور دانست.
ظهــر روز پنج شــنبه او در خانه اش 
بازداشت می شــود. از او تا ظهر روز 
شنبه خبر خاصی در دست نبود جز 
این که 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 ایران وایر می گوید: »او خوش شانس 
بــود. بالفاصله بعد از این که ماموران 
اطالعات ســپاه به خانه اش 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 
می گوید: »قبل از آن که او به بازداشت 
برود، آقای آقازاده پادرمیانی کرده بود 
و گفته بود که محمد چهره رشــت 
اســت. اگر اتفاقی بیفتــد نمی توان 
به راحتی جمعش کرد. کمی تهدیدش 
کرده بودند، اما از ضرب و شتم خبری 
نبود. چند ساعت بازجویی های 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 بی حاشیه است، 
اما پیش از این هــم بارها از مدیران 
باشــگاه های  دولتی و غیرورزشــی 
گیالن به خصوص 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 می برند. پیش ازاین 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 می گذاری. 
تک تک پرسنل بسیج و سپاه که در 
بیمارســتان خدمات رسانی می کنند 
را نشــان می دهی. بعد برمی گردی 
اینجا و در همان استوری عذرخواهی 

می کنی.«
تلفن همراهش دســت خودش بود. 
الیو گذاشــت اما ذخیره اش نکرد که 
تا ۲۴ ســاعت 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 می کنی و نه دیگر 
پســت و اظهارنظری می کنی. حق 
مصاحبه با رسانه های خارج از کشور 
را نــدارد و فعال در خانــه خودش را 

قرنطینه کرده است.«
دلیل قرنطینه اش، چند ساعت حضور 
در بیمارســتان رازی است. جایی که 
به نظر می رسد آلوده ترین نقطه شهر 

رشت به ویروس کرونا باشد.
عصر همــان روز آزادش کردند؛ اما با 
پادرمیانی های نماینده مجلســی که 
پیش ازاین خودش فرمانده بســیج و 

سپاه گیالن بود.

شرطرفعتعلیقجودویایران:
مسابقهدوستانهباتیمملیاسرائیل

رادیو فردا- دادگاه داوری ورزش برای رسیدگی به شکایت فدراسیون جودوی 
ایران که قرار بود بیســتم فروردین تشکیل شود، به دلیل همه گیری کرونا به 

تعویق افتاده است.
فدراســیون جهانی، کلیه فعالیت های بین المللی 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 هزینه های دفاعیات خوانده 
را تقبل کند. جریمه طرف بازنده در دادگاه شامل هزینه های کامل دادگاه است؛ 

همچنین وکال و شهود طرف مقابل برای حضور در سوئیس.
رئیس فدراسیون جودوی ایران می گوید: کمیته انضباطی فدراسیون جهانی 
»شــرط غیر منطقی« گذاشــته که جودوکاران ایران در مسابقه دوستانه با 
جودوکاران اسراییل مسابقه دهند تا تعلیق برداشته شود. وی می گوید می گوید 
نمی شــود هیچ کشوری را تحت فشار قرار داد تا با چه کشوری مسابقه بدهد 

یا ندهد.
اجتناب از مسابقه به دالیل سیاسی، طبق قوانین کمیته بین المللی المپیک و 

تمام فدراسیون های جهانی ممنوع است.
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ادعایجنجالی
دربارهلیگفوتبالایران

فسادسازمانیافته

در فوتبال ایران بارها و بارهــا مدیران و مربیان و بازیکنان حرف هایی 
درباره دستکاری در نتایج بازی ها به زبان آورده اند، گاه در لفافه و گاه 
آشــکارا، حرف هایی 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 ســال ها پیش مدیران، مربیان و بازیکنان در رسانه ها و هواداران در 
شبکه های اجتماعی درباره داوری های هدفمند و تغییر نتایج بازی ها 
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، حرف های او می تواند به یک 

جنجال بزرگ تبدیل شود.
حرف های زنوزی را بخوانیم: »وزارت ورزش در فدراسیون مشکل اساسی 
است. وزارت ورزش تیم های 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 ســال ها 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 
می داند 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(

جامملتهایاروپا۲۰۲۰یکسالبهتعویقافتاد
بی بی سی- جام ملت های اروپا که قرار 
بود تابستان آینده برگزار شود به دلیل 
شیوع ویروس کرونا یکسال به تعویق 

افتاد.
اتحادیه فوتبال اروپا و سایر طرف های 
اصلی درگیــر در این قضیــه امروز 
جلسه فوری ویدئویی داشتند و یوفا 
در این جلسه تصمیم گرفت مسابقات 
را در ســال ۲۰۲۱ برگزار کند. طبق 
گزارش ها قرار است این تورنمنت ۱۱ 
ژوئن تا ۱۱ ژوئیه سال آینده میالدی 

برگزار شود.
یوفا گفت که قصد داشــت از »فشار 
غیر ضــروری بر خدمــات عمومی« 
۱۲ کشــور میزبــان جلوگیری کند 
و بــه لیگ های ملی کمــک کند تا 

رقابت هایشان را تمام کنند.
الکساندر ســفرین، رئیس یوفا گفت: 
»ما سکان دار ورزشی هستیم که شمار 
زیادی از مردم با آن زندگی می کنند 
و نفــس می کشــند... در زمان هایی 

ماننــد ایــن جامعــه فوتبــال باید 
مسئولیت پذیری، اتحاد، همبستگی و 

نوع دوستی خود را نشان بدهد.«
»ســالمت تماشــاگران، کارکنان و 
بازیکنان اولویت نخست ما است. یوفا 
گزینه ها متفاوت را بررســی کرد تا 
مسابقات این فصل در امنیت به پایان 
برســد و من به واکنش همکارانم در 

سراسر فوتبال اروپا افتخار می کنم.«
»ایــن یک روحیه همــکاری واقعی 
بود که همه متوجه شــدند که برای 
رسیدن به بهترین نتیجه باید بخشی 

از خواسته هایشان را فدا کنند.«
این تورنمنت قرار بود ۱۲ ژوئن تا ۱۲ 
ژوئیه ۲۰۲۰ در دوازده کشور مختلف 
اروپایی برگزار شــود. تعویق یورو به 
لیگ های فوتبال اروپا فرصت می دهد 
تا مسابقاتشــان را که به دلیل شیوع 

کرونا متوقف شده، تمام کنند.
لیــگ ملت هــای اروپا و مســابقات 
قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال اروپا قرار 

بود که تابســتان سال آینده میالدی 
برگزار شوند.

جام ملت های زنــان فوتبال اروپا نیز 
طبق برنامه قبلی قرار است از ۷ ژوئیه 
۲۰۲۱ در انگلیس آغاز شود که طبق 
برنامه فعلی چهار روز قبل از برگزاری 

فینال مردان است.
تعویق یورو مشکالت زیادی را برای 
کشورهای مختلف و پخش کننده های 
تلویزیونــی و اسپانســرها به وجود 
می آورد. گذشــته از این ها دست کم 
۴۰۰ کارمند یوفا مشــغول کار برای 
برگزاری یورو هســتند که مشخص 
نیســت در صورت تعویق یکســاله 

مسابقات چه وضعیتی پیدا می کنند.
کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی 
نیز اعــالم کرد که مســابقات کوپا 
آمه ریکا که قــرار بود ۱۲ ژوئن تا ۱۲ 
ژوئیه انجام شــود، تا سال ۲۰۲۱ به 

تعویق افتاده است.

کرونادرورزش
نگرانیبرایحسنیزدانی،
مویهبرایجوان۲۱ساله

کرونا نه مرز می شناسد و نه موقعیت 
اجتماعی. وقتی حمله می کند، صاحب 
هیچ درکی از فضاشناسی نیست. مرد، 
ورزشکار،  هنرمند،  سیاستمدار،  زن، 
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 پزشــک ها 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 
علی نژاد« 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، نمی توان 
باور کرد که نمی داند »احمد طاهری« 
مربی نامدار، بااخالق و قدیمی فوتسال 
ایــران هم به دلیل کرونا بســتری و 

سپس فوت کرده است.
احمد طاهری ۴ مــاه پیش به دلیل 
عمــل جراحی تومور مغــزی اش در 
بیمارســتان بستری شــد. آن عمل 
ســنگین را بــا موفقیت پشت ســر 
گذاشــت، اما پس از ابتال به ویروس 
کرونا به دلیل ضعف سیستم ایمنی 

بدنش فوت کرد.

کرونا به یک قدمی حســن یزدانی 
رسید

نگران کننده ترین 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 بدن ساز این قهرمان کشتی ایران و 
جهان را تایید کرده، اما مدعی شده 
که حسن یزدانی در صحت کامل به 
سر می برد. رنگرز گفته که شخصا با 
حسن یزدانی تماس گرفته و اطمینان 
دارد کــه حالش خوب اســت. پدر و 
مربی بدن ســاز یزدانی هم اکنون به 

دلیل ابتال در قرنطینه خانگی هستند 
و طبق ادعای ســخنگوی فدراسیون 
کشتی، وضعیت جسمانی شان نسبت 

به روزهای قبل بهتراست.
بااین حال، خبر نگران کننده این است 
که حسن یزدانی تمریناتش را با همه 
محدودیت ها، پیگیری می کند. کجا 
و تحت چه مراقبت هایی مشــخص 
نیســت. حســن یزدانی ساکن شهر 

جویبار مازندران است.
سخنگوی فدراسیون کشتی ایران در 
پاسخ به این سوال که آیا بهتر نیست 
تمام کشتی گیران تیم ملی در اردوی 
تهران قرنطینه شود گفته: »نمی دانم.«

دیه گو ســیمئونه؛ عبور از اتوبوس 
دفاعی

»دیه گو سیمئونه« آرژانتینی، مردی 
که مشــهور به ابداع روش های نوین 
دفاعــی و به اصطــالح فوتبالی هــا، 
»چیدن اتوبــوس مقابل دروازه« بود، 
به کرونا مبتال شــده است. آزمایش 
کرونای او یــک روز پس از آن که در 
حســاب توییتری خود مــردم را به 
خانه نشینی 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: »می خواهم به 
این وسیله برای شما پیامی بفرستم. 
مــن از خانه خــودم از همه شــما 
می خواهــم کاری را انجام دهید که 
متخصصین از همه ما خواســته اند، 
یعنی مراقبت از خودمان و محافظت 
از همــه کســانی کــه در اطرافمان 

هستند. بیایید در خانه بمانیم.«
پس از مثبت اعالم شدن تست دیه گو 
ســیمئونه، تصاویری از دست دادن 
»یورگــن کلوپ« ســرمربی آلمانی 
لیورپول و ســیمئونه پیــش از بازی 
برگشــت لیگ قهرمانان منتشر شد. 
کلوپ درحالی که سرمربی آرژانتینی 

قصد داشــت با او دست بدهد، آرنج 
خود را جلو آورد و حاضر به دســت 

دادن با سیمئونه نبود.

خفاش ها در چنگ خفاش

اوضاع در اسپانیا جایی بدتر می شود 
که باشــگاه والنسیا به صورت رسمی 
اعالم می کند بیــش از ۳۵ درصد از 
بازیکنان، مربیان و کادر این مجموعه 

به ویروس کرونا مبتال شده اند.
وب سایت خبری »اسپوتنیک« به نقل 
از مدیران باشگاه والنسیا نوشته است: 
»همه اعضای باشــگاه که به کووید 
۱۹ مبتال شده اند، در حال حاضر در 
خانه هایشان تحت مراقبت های ویژه 
پزشکی قرار گرفته اند و با برنامه های 
ویژه پزشــکان در حال درمان شدن 

هستند.«
باشگاه والنیســا پس از آن که اعالم 
کرد »اسکیل گارای« مدافع این تیم 
به کرونا مبتال شــده ، نام سایر نفرات 
را منتشر نکرد و آن را بخشی از اخبار 

طبقه بندی شده و محرمانه دانست.
باشــگاه والنسیا سال هاســت که با 
لقب خفاش ها شناخته می شوند. 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 آن که تست »دانیله روگانی« 
در یوونتــوس مثبــت اعالم شــد و 
»پائولو دیباال« را مشــکوک به کرونا 
اعالم کردند، »کریســتیانو رونالدو« 
با هواپیمای شــخصی اش به جزیره 

پیام یونسی پور )ایران وایر(

شخصی اش 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« به صورت قطعی 
به کرونا مبتال هستند و حاال مدیران 
این باشــگاه ایتالیایی منتظر پاسخ 
آزمایش سایر بازیکنان و مربیان خود 

مانده اند.
اوضــاع فیورنتینــا دیگــر باشــگاه 
ایتالیایی تفاوتی با ســامپدوریا ندارد. 
ســه بازیکن این تیم یعنی »جرمن 
پتزال«، »پاتریک کوترونه«، »دوسان 
والهوویچ« به کرونا مبتال شــده اند. 

سایرین در قرنطینه هستند.

 خداحافظ مربی

قرار بود کویید ۱۹ بیشتر افراد باالی 
۶۰ سال، بیماران تاالسمی یا افرادی 
که ســابقه بیماری های خاص دارند 
را بیشــتر تهدید کنــد. برای همین 
»فرانسیسکو گارسیا« مربی ۲۱ ساله 
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 می جنگید.

رییس باشگاه اتلتیکو پورتادا اسپانیا 
گفته است: »گارسیا برای تست های 
دوره ای ســرطان خــون کــه با آن 
مبارزه می کرد 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 گفته انــد دقایقی بعد از 
خروج از بیمارستان نفس تنگی گرفت 

و در چند دقیقه جان سپرد.

رییس دادگاه حکمیت قرنطینه است

برخی از رســانه های جهان خبر داده 
بودنــد که رییــس دادگاه حکمیت 
ورزش، به بیماری کرونا مبتال شــده 
اســت؛ اما خبرگزاری رویترز نوشت 
»جان کاتس«، رییس ۶۹ ساله دادگاه 
جهانی حکمیــت ورزش )CAS( و 
کمیته هماهنگی کمیته بین المللی 
المپیک )IOC( که از لوزان سوئیس 
راهی استرالیا شده بود طبق دستور 
نخست وزیر این کشور به خاطر شیوع 
ویروس کرونا باید تا ۱۴ روز قرنطینه 

شود.
جان کاتس که ریاســت کمیته ملی 
المپیک استرالیا را نیز برعهده دارد با 
توجه به دستور نخست وزیر کشورش 
مبنــی بر قرنطینه کردن مســافران 
ورودی اســترالیا باید ۱۴ روز تحت 
حفاظت کادر درمانی باشد؛ اما هنوز 
مشخص نیست که آیا او هم به کرونا 

مبتال شده یا خیر.
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شـما خواهد گرفت. 
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واکنشموسیقاییبهکرونا
»گذرازرنجها«

حدود دو هزارم درصد از کل جمعیت 
کره زمین دچار ویروس کرونا شده اند. 
بعضی از کارشناسان معتقدند نهایتا 
تا خالصی از ایــن بحران ۷۰ درصد 
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 
مشکالتی ســت که مبتالنشدگان و 
افراد در معرض ابتال با آن دســت و 
پنجه نرم می کنند. به نظر می رسد که 
یکی از آنتی ویروس های این افسردگی 
و ترس موسیقی و رقص است. مرهمی 
که ایران نیز از آن بی بهره 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 مبتــال 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 
موســیقی  موبایل هایشــان  با  گاها 
پخش می کردند و شروع به رقصیدن 
می کردند.  این ویدئوها خیلی سریع 
شــبکه های اجتماعی ایران و حتی 
جهــان را درنوردید و کادر پزشــکی 
این  به  بیشــتری  بیمارســتان های 
کمپین رقص پیوستند. این حرکت به 
نوعی به نام ایران زده شد و به غیر از 
یک نمونه رقص دسته جمعی 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. 

کنسرتهای مجازی

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 کنســرت هایش 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 خانه اش اولین کنسرت شب های 
قرطینــه را برگزار کردنــد و حدود 
۶ هــزار 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 می کنیم.« آهنگ هایشان را با 
اعضای کامل گروه در اینستاگرام اجرا 

کردند. 

این کنســرت های اینستاگرامی پس 
از آن توســط محمد الریــان و گروه 
موسیقی ســیریا، ماکان اشگواری و 

دیگر خوانندگان تکرار شد.
امــا در ایــن میان روزبــه نعمت اهلل 
به صــورت جدی تر 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 کنسرت ها 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 خواننده هایی هــم  بودند که 

کارهایــی به صورت جدی منتشــر 
کردند و ســراغ ترانه هایی 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 
خانه هایشان فریاد زدند که کرونا باید 
برود و سپس ترانه هایی را همخوانی 
کردند. پس از آن نوبت ایتالیایی ها بود 
تا با دســتی پر و ایده هایی جالب به 
سراغ موسیقی و همخوانی در روزهای 
قرنطینه بروند. بعضی از آنها با استفاده 
از سیستم های صوتی پشت پنجره و 
در بالکن هایشــان موسیقی را پخش 
می کردند و مردم هم با آنها همخوانی 
می کردند و می رقصیدند. در این میان 
حتی خوانندگان حرفه ای اپرا هم از 
بالکن خانه هایشان برای این مخاطبان 

قرنطینه ای خواندند.
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 آهنگ های 
»ای ایــران«، »گل گلدون« و پس از 
آن آهنگ هایی از خوانندگانی مانند 
»هایده«، »ابی«، »فتانه« و »ساسی 

مانکن« هم همخوانی شد.

هنرمندان  کار  »تازه  نژاد:  آرام  آریا 
شروع شده«

آریــا آرام نژاد موزیســین و خواننده 
ایرانی که بیشتر با ترانه های اجتماعی 
سیاسی اش شناخته می شود؛ درباره 
ارتبــاط موســیقی با ایجــاد حس 
امیــدواری در روزهــای قرنطینه و 
کرونــا  به »زیتون« می گوید: »اولین 

بار نیست که موسیقی به عنوان یک 
محــرک و عاملی برای همبســتگی 
مردم تبدیل می شــود. موسیقی در 
بحران ها، حوادث و وقایعی که نیاز به 
رساندن یک پیام وجود داشته همیشه 
وارد عمل شده. به طور مثال در زمان 
جنگ و در سیســتم های نظامی ما 
مارش نظامی را می شنویم 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 می شــود. 
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 می گوید: 
»شاید تازه کار اکثر هنرمندان شروع 
ابزار بسیار  باشــد. موســیقی  شده 
کمتری به نســبت فیلمســازی نیاز 
دارد و مــردم در این روزهایی که در 
خانه نشسته اند می توانند با موسیقی 
هنرمندان توســط آثاری که ساخته 
می شود و کنسرت های مجازی ارتباط 
برقرار کنند و بــرای دقایقی هم که 
شده آن استرس ناشــی از اخبار بد 
را از خودشــان دور کنند.« آرام نژاد 
در ادامه با اشــاره به همخوانی شبانه 
مردم از پنجره خانه هایشــان گفت: 
»در روزهایی که چشم ها نمی توانند 
عزیزانشان را از نزدیک ببینند و آنها را 
لمس کنند؛ گوش ها می توانند بشنوند 
و با همخوانی دســته جمعی ترانه ها 
احساس امنیت،وحدت و قدرت خود 

را بازیابی کنند.«
احسان نادرپور )زیتون(

انجمنموسیقیخواستارآزادی»ساز«وپخش
آثارهنرمندان»گذشته«ازتلویزیونجمهوریاسالمیشد

کیهــان لنــدن- انجمــن صنفــی 
هنرمنــدان موســیقی در نامه ای به 
رئیس صداوسیمای جمهوری اسالمی 
خواســتار نمایش »ســاز« و پخش 
گذشــته  بنام  »هنرمندان  اجراهای 
و حــال« با توجه به وضعیت بحرانی 
شــیوع ُکرونا شــد. جامعه موسیقی 
ایران، نمایش »ســاز« از تلویزیون را 
حقی خوانده که »سال هاست بی هیچ 
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 علی عسگری به 
رئیس صداوسیمای جمهوری اسالمی 
نامه ای سرگشاده نوشتند و خواستاِر 
رفــع ممنوعیت نمایش »ســاز« در 

تلویزیون حکومت شدند.
انجمن صنفی هنرمندان موســیقی 
با اشــاره به شرایط بحرانی گسترش 
»فرصــت  را  آن  ُکرونــا،  ویــروس 
مناسبی« برای »طرح مجدد یکی از 

خواسته های بحق اهالی موسیقی،« و 
استفاده از آن »در جهت آگاهی رسانی 
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 
برنامه های موسیقایی هنرمندان بنام 
گذشــته و حال از سیمای جمهوری 
اسالمی« تأکید کردند که »می تواند 
در گذر از این روزهای دشوار عسرت و 
خانه نشینی و گسترش فرهنگ توجه 
به توصیه  های بهداشتی تاثیری شایان 

توجه درپی داشته باشد.«
نمایش  موسیقی،  انجمن هنرمندان 
»ساز« از تلویزیون جمهوری اسالمی 
را »حقی« خواندند که »سال هاست 
بی هیچ توجیــه قانونی، شــرعی و 
اخالقی از اهالی موسیقی دریغ شده 
اســت.« و »هنرمندانی که بهترین 
و تاثیرگذارتریــن نغمه هــا و آواها را 
طی تاریخ ۴۰ ســاله انقالب و جنگ 
ســرودند اما، از نمایش سازهایشان 

که با آن این ســروده ها را نواختند، 
همچنان محروم مانده اند.«

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 »جامعه  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 اســالمی از سوی مقامات و 
مسئوالن جمهوری اسالمی به امری 
رایج تبدیل شــده و آالت موسیقی 
نزدیک به ۴۱ سال است که جایی در 

تلویزیون جمهوری اسالمی ندارد.
نمایش آالت موسیقی حتی در پخش 
زنده مراســمی چون آغــاز و پایان 
جشــنواره فیلم »فجر« نیز همواره با 

سانسور همراه بوده است. 
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with the option to purchase at the end of the term for $6,415/$12,147. Lease has 16,000 km/yr allowance (other packages available and $0.12/km for excess kilometres). ‡Model shown Manufacturer Suggested Retail Price for 2020 Sorento SX V6 AWD (SR75JL)/2020 Sportage SX AWD (SP757L)/2020 Forte GT DCT (FO848L)/2020 Soul GT-Line 
Limited IVT (SK85BL) is $46,345/$39,995/$28,995/$29,595. †Apple, the Apple logo and CarPlay are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.  Google, Google Play, Google Maps, and Android Auto are trademarks of Google Inc. Google Maps ©2020 Google. *Please note 
that your vehicle may not be equipped with all features described. This also applies to safety-related systems and functions. None of the features we describe are intended to replace the driver’s responsibility to exercise due care while driving and are not a substitute for safe driving practices. Some features may have technological 
limitations. For additional information regarding the various features, including their limitations and restrictions, please refer to your vehicle’s Owner’s Manual. AJAC is an association of prestigious professional journalists, writers, photographers and corporate members whose goal is to ensure factual and ethical reporting about the 
Canadian automobile industry. °Unlimited roadside assistance is only applicable on 2017 models and onward. For more information on our 5-year warranty coverage, visit kia.ca or call us at 1-877-542-2886. Information in this advertisement is believed to be accurate at the time of printing. Kia is a trademark of Kia Motors Corporation.
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ازمنوچهرشمسایی
تاپدِرمژدهشمسایی

پیشکسوتان  از  منوچهر شمســایی 
تلویزیون  تصویربرداری  و  نورپرداری 
ایران، که در سال های پس از انقالب 
نیز در برخی آثار معروف تلویزیونی و 
سینمایی حضور داشت، در روزهایی 
کــه ایران غــرق در اخبــار ویروس 
کروناست، در ۸۰ ســالگی و در انزوا 

خاموش شد.
در کارنامــه او، از نورپردازی خالقانه 
جشــن هنر شــیراز تا بخشــی از 
جشــن های دو هزار و پانصد ســاله 
شاهنشاهی، شوهای فرشید رمزی و 
فریدون فرخزاد، فیلم سینمایی »شب 
بیست ونهم« و تصویربرداری خالقانه 

نمایش »دیکته« به چشم می خورد.
از پیشینه کار منوچهر شمسایی در 
ســال های 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 گفت وگوی اختصاصی با 
رادیوفردا، درباره فعالیت های سال های 
دور پدرش گفته و جزئیات درگذشت 

او را شرح داده است.

خانم شمسایی، وقتی صحبت از آقای 
منوچهر شمســایی در رسانه های 
داخل ایران می شود، به خصوص پس 
از درگذشت ایشان، با شکل عجیبی 
از خبرنویسی روبه رو هستیم. انگار 
از  بعد  از  سابقه کار آقای شمسایی 
انقالب آغاز می شود. آقای شمسایی 
چگونه شروع کرد؟ از رفتن شان به 
ایتالیا، برگشتن شان، و همکاری شان 
ما  برای  ایــران  تلویزیون  اولین  با 

بگویید.
پدر من آبادان بودند، به دلیل این که 
پدربزرگم رئیس کشتیرانی خرمشهر 
بود. تــوی آبادان دیپلــم می گیرد. 
اصالً می خواســته خلبان بشود، ولی 
چون دایی اش خلبان بــوده و بر اثر 
حادثه ای کشته شده بوده، مادربزرگم 
خیلی مخالف بوده و برای این که این 
]تصمیم[ را از ســرش بیرون کنند، 
پدرش می خواهد او را از ایران بفرستد 

بیرون.
یکــی دیگــر از دایی هایش، مرتضی 
حنانه که موسیقیدان بود، آن موقع 
ایتالیا درس می خواند. پدرم با کشتی 
به سفری یک ماهه می رود تا به ایتالیا 
می رســد. قرار بوده آن جا پزشــکی 
بخواند. مدتی هم ]به دانشگاه[ می رود 
و چند واحدی می گذراند، بعد می بیند 
با روحیه اش سازگار نیست. همزمان 
که پیــش آقای حنانه هم بوده، برای 
این که خرج گذران زندگی اش را در 
بیــاورد، دوبله کار می کرده. آن موقع 

دوبله در ایتالیا خیلی مهم بود.

بله، یک زمانــی دوبله ها در ایتالیا 
انجام می شد.

خیلی افراد مهمی مثل آقای شیردل، 
خانم فهیمه راستگار، آقای هوشنگ 
بهارلــو، آقای سرشــار، و خود آقای 
حنانه دوبله کار می کردند. شاید اصاًل 
از آن جا با سینما بیشتر آشنا می شود، 
گرچه در آبادان هم به خاطر فضایش 

خیلی فیلم می دیدند.
آن جا ]در ایتالیا[ رشــته اش را عوض 
رادیوتلویزیون  مــی رود  و  می کنــد 
می خوانَد. بعد از این که درسش تمام 
می شود و برمی گردد ایران، همزمان 
هم در تلویزیــوِن ثابت کار می کرده 
که آن زمان روزی چهار پنج ســاعت 

برنامه داشت، و هم در کارخانه شیشه 
ایتالیایی هــا در ایــران مترجم زبان 

ایتالیایی بود.
بعد از برپایی تلویزیــون ملی ایران، 
دیگر پدرم به آن جا منتقل می شود و 
درواقع جزو اولین کسانی است که با 
تأسیس تلویزیون ملی ایران کارش را 
شروع می کند، تا وقتی که بازنشسته 

می شود.

خانم شمسایی، ایشــان در دوران 
پروژه های خیلی  فعالیت شــان در 
می کنید  فکر  داشت.  مهمی حضور 
دلیل این که االن به بخشی از کارنامه 
ایشان اشاره نمی شود، حضورشان در 
پروژه هایی مثل جشن های 2500ساله 

شاهنشاهی بوده؟
فکــر می کنــم یکــی از دالیلــش 
بی سوادی کسانی است که چیزهایی 
را می نویسند. و متأسفانه االن وقتی 
چیزی جایــی در اینترنت نوشــته 
می شــود، متأســفانه همــان تکرار 
می شود و هر جایی را که بزنید، انگار 
همه از همان کپی و پیست کرده اند، 
با همان انشــاء، با همان جمله بندی، 
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 اصالً خیال نمی کنم پدرم آن 
را کار کرده باشد و فکر می کنم اسمش 
را با مهدی شمسایی که تهیه کننده 
آن برنامه بوده اشتباه گرفته اند و او را 
به عنوان نویسنده فیلمنامه نوشته اند. 
تا جایی که من می دانم، پدرم چنین 

کاری را نکرده.
فکر می کنم یکی از مهم ترین کارهایی 
کــه پــدرم در زندگی اش کــرده و 
حتی هنوز هم اگر به آن نگاه کنیم، 
نمونــه اش 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 

می کرده.

یعنی کارگردانی تلویزیونی؟
بله، ولی وقتی شروع کرده، دیده آن 
قدر همکاری نمی شود و نمی شده آن 
چیزی را که می خواســته به راحتی 
انجام بدهــد، که به گــروه دیگری 
می رود، گروه دوربین. چون فکر کرده 
آن جا یک کار مستقل ]می تواند انجام 
بدهد[. چون پــدرم خیلی کمال گرا 
بود و می خواست 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 مهم ترین کارهای ضبط شــده در 
تلویزیون ایران است و اهمیتش هم 
در این اســت که ]ضبــط[ کارهای 
تلویزیونی با سه دوربین انجام می شود 
و این کار با یک دوربین ضبط شــده 
و پدرم که خــودش فیلمبردار بوده، 
پالن های خیلی طوالنی دارد و پدرم 
تعریف می کرد که کفش هایش را در 
استودیو درآورده بوده، پابرهنه بوده و 
با بازیگرها در استودیو می دویده. آن 
موقع هم که می دانید دوربین ها خیلی 
ســنگین بوده و مثــل دوربین های 
امروزی نبوده که حملش ســبک و 
راحت باشــد، و همکارانش، چندین 
نفر کابل و وســایل را پشــت سرش 

می کشــیدند تا وقتی او جلو و عقب 
می رود، کابــل زیر پایش نگیرد و در 
دست و پای بازیگرها نپیچد و در واقع 
تمام پالن ها را حفظ بوده اند که کی از 
کجا می آید. چون کار خیلی پرحرکتی 
است و پالن های خیلی طوالنی دارد.

اصالً کاری اســت که هنــوز بعد از 
۵۰ ســال اگر نگاه کنید، ]می بینید[ 
مشــابهش انجام نشــده. اصالً قابل 
تدریس اســت در دانشــگاه ها. ولی 
متأســفانه نســخه خیلی خیلی بد 
وی اچ اس 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 می شد.

من می خواهم به یک نکته دیگر هم 
بپردازیم که به هرحال برای مخاطبان 
ما جالب اســت، چون بخشــی از 
2500ساله  جشن های  مخاطبان مان 
را خاطرشان هست. آن طور که من از 
همکاران پدرتان شنیدم و برای من 
نورپردازِی  در  ایشان  کرده اند،  نقل 
بخشی از این رویداد نقش داشته اند. 

درست است؟
بــه هرحال چــون این هــا آدم های 
درجه یک زمان خودشــان بودند، آن 
موقع هر وقت برنامه ای اجرا می شد، 
و برنامه مهمی بود، این ها همه حضور 
داشــتند. مــن چون بچه بــودم در 
آن زمان، تا جایی کــه یادم می آید، 
اتفاقاتی که برایش خیلی مهم تر بود 
و خــودش از آن راضی بود، بیشــتر 
جشن هنر شــیراز بود و جشن های 
توس. به خصوص که در جشنواره های 
شیراز آدم های سرشناس می آمدند و 
کارهای متفاوتی انجام می شد. مثاًل 
پیتــر بروک آمده بــود، باله موریس 
کار  را  فرانســوی(  بژار)رقص پــرداز 
کرده بودند از گروه های موسیقی که 
می آمدند، بسم اهلل خان )نوازنده هندی( 
می آمد، یهودی منوهین )ویولون نواز 
آمریکایی( می آمد. بــا این ها که کار 
کــرده بود خــودش تعریف می کرد 
در یکی از این اجراها که متأســفانه 
نمی دانم کدام شان بود، می گفت تخت 
جمشید را، تمام ستون های افتاده اش 
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 می کرد یا فریــدون فرخزاد در 
تلویزیون ایران داشــت. اما بعد از 

انقالب، با همــه این تجربه ها، آقای 
شمسایی کجا می رود؟ چه می شود و 
چگونه است که وقتی برمی گردند، با 
مجموعه هایی برمی گردند که با توجه 
شما  که  کمال گرایی شان  ویژگی  به 
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 
بوده ایــم دیگر. درواقــع انتخابی هم 
وجود نداشــت. به هرحال ادامه داد، 
ولی سعی کرد در همان کارهایی هم 
که می کرد، یک انتخابی را انجام بدهد 

و گزینش می کرد.
مثالً یادم است ســریال امیرکبیر را 
کار کرد با آقای ســعید نیکپور که به 
هرحال جزو سریال های آبرومند آن 
دوران بود. ســریال رعنا را کارکرد با 
آقــای داوود میرباقــری، و حاال هم 
کم کم پیشکسوت شده بود و کارهای 
اســتودیویی را که نور ثابتی داشت 
خودش انجــام نمی داد، برای این که 

هرکسی می توانست انجام بدهد.
بیشتر ســعی می کرد کارهای خارج 
از ســازمان را مثل ســریال هایی که 
لوکیشــن آن ها بیرون از سازمان بود 
و نورپردازی متفاوت تری داشت و به 
او امکان کار خالقه بیشتری می داد، 
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 اصغر هاشمی کار 
کرد. حاال من دانه دانه یادم نیست. با 

خانم مرضیه برومند همین طور.

یکی از کارهای ایشــان که به نظر 
من در زمانــه خودش یعنی در دهه 
که  بود  فیلمی  بود،  شاخص  شصت 
به واســطه ژانر وحشتی که داشت 
خیلی ســروصدا کرد؛ شب بیست 
ونهم، که شــما هم آن جا در کنار 
ایشان حضور داشتید. عوامل فیلم 
تدوین  بودند،  سرشناسی  آدم های 
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 حرفه ای پدر من مهم است که 
اولیــن کار فیلمبرداری اش بود. فیلم 
سینما با ویدیویی که برای تلویزیون 
گرفته می شــود متفاوت است. یکی 
دوربین فیلم ۳۵ میلیمتری اســت و 
نورپردازی اش یک چیز اســت و آن 
یکی دوربین هــای متفاوتی دارد. در 
نتیجــه، این اولین تجربــه پدرم در 

سینما بود و معموالً در سینما، کسی 
که خودش فیلمبرداری می کند، کار 
نورپردازی را هم انجــام می دهد. یا 
الاقل تا آن موقع این طوری 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 راحت تر 
با هم کار می کردیم و حضورش برای 
من در کار هــم اطمینان خاطر بود. 
به هر حال آن ]فیلم شــب بیست و 
نهم[ هم تجربه مهمی بود، به خاطر 
این که فیلمی در ژانر وحشــت بود و 
نورپردازی اش خیلی مهم بود. خیلی 
صحنه های شب داشــت که از نظر 

تکنیکی فیلم خوبی درآمد.

پدرتان چه قدر تأثیر داشــت روی 
انتخاب های شما؟

خیلی زیاد. شاید نه خیلی مستقیم. به 
خاطر این که مثل همه پدرهای دیگر 
که می خواهند 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 این طوری با این 
جهان آشــنا نمی شدم و دلبسته اش 

نمی شدم.

ولی یک نکته ای در مورد شما هست، 
یا شاید این خصلت آقای شمسایی 
بر  ایشان  بوده، که هیچ وقت سایه 
شما سنگینی نکرد که شما در کنار 

ایشان شناخته یا معنا بشوید.
نمی دانم، راستش چه بگویم. همیشه 
با پدرم کل کل داشتم و سربه سرش 
می گذاشتم، چون خیلی با هم دوست 
بودیم. وقتی شروع کردم به کار، یادم 
هســت روزی به او گفتم من االن هر 
جا می روم، از من می پرسند تو دختر 
آقای شمسایی هستی؟ و من می گویم 

بله.
واقعاً هم همیشــه با افتخــار این را 

می گفتم، برای این که می دانســتم 
همیشه چقدر در کارش یگانه است، 
چقــدر از نظر اخالقی آدم درســتی 
است، و همیشه وقتی این را می گفتم، 
همه درها به رویم باز می شــد. همه 
دوستش داشــتند. هر کسی پدرم را 
می دید، 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 می پرسند تو دختر آقای 
شمسایی هســتی؟ ولی یک روزی 
می شود که تو را ببینند و از تو بپرسند 
تو پدر مژده شمسایی هستی؟ و با او 

شوخی می کردم.

در سال های آخر چطور؟ به هرحال 
بودید. سال های  ایشان  از  دور  شما 

آخر را چگونه سپری کرد؟
فکــر می کنم پدرم از یــک زمانی با 
حرفه اش قهر کــرد، و این به تدریج 
شروع شــد. از همان زمانی که شما 
می گویید چطور ایــن انتخاب نزول 
پیدا کرد، در واقع خودش هم کم کم 
متوجه این نزول شد و این اتفاق بدتر 
و بدتر شد. یعنی کســانی در کارها 
آمدند، به خصوص تهیه کنندگانی که 
می خواستند از هر جایی بزنند و پول 
را خودشان به جیب بزنند و خرج کار 
نکنند. بنابراین درگیری ها بیشــتر و 

بیشتر می شد.
یادم هســت همین اواخر چند تا از 
چک هایی که کار کرده بود دست من 
بود و چک ها همه برگشت می خورد 
و پدرم به هرحال کســانی را سر کار 
می برد کــه به اعتبــار او می آمدند. 
کم کم تیم خودش را تشکیل داده بود 
و گــروه خودش را می برد و می گفت 
من نمی توانم به کارمندم یا کارگری 
که آمده و کار کرده پول ندهم، و ناچار 
بود از جیب خودش به آن ها پرداخت 
کند ولی بعد معلوم می شد تهیه کننده 
پول ها را برداشــته و با خانمی رفته 

دبی.
و ایــن ]اتفاق هــا[ تکرار می شــد و 
هیچ کس جوابگــو نبــود. بعد فکر 
می کردنــد شمســایی بداخالقــی 
می کند، ســختگیری می کند، برای 
این که نمی خواست از کیفیت کارش 
بزند. همیشــه یاد گرفته بود می آید 
برای یک کار بهتر. به تمام این دالیل 
کم کــم کناره گیرتر شــد و چندین 
سال بود که شــمال زندگی می کرد. 
در طبیعت زندگــی می کرد و دور از 
هیاهو. می توانم بگویم اصالً 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 می کــرد. 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 می خوانده، یعنی سه 
سال از مادرم بزرگ تر بوده، همدیگر 
را در آبادان دوست داشتند، از بچگی.

در شمال بودند این هفته ای که بیمار 
بود و بعد او را به تهران منتقل کردند. 
به دلیــل همین اتفاقاتــی که االن 
افتاده و آلودگی بیمارستان ها تصمیم 
گرفتند در خانه بســتری اش کنند و 
پزشک بیاید باالی سرش و هر کاری 
قرار است بکنند، در خانه بکنند. ولی 
اصالً به آن جا نرسید. اولین آزمایش 
خونی که دکتر از او گرفت، تا جوابش 
را بیاورنــد و کارهای بعدی را بکنند، 

چشمش را بست و رفت.

محمد ضرغامی
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نگاهیبهکتاب»قدرتمعنا«
اثرامیلیاصفهانیاسمیت

رقــص پزشــکان و پرســتاران در 
دادن  روحیــه  برای  بیمارســتان ها 
بــه بیمــاران مبتــال به کرونــا، در 
حالی کــه ترس و خســتگی از کار 
شبانه روزی برای درمان بیماران فشار 
طاقت فرســایی بر آنان تحمیل کرده 
است، نشانه استقامت و امیدشان به 
زندگی است. آن ها می دانند که ترس 
از شــیوع کرونا، خطرناک تر از خود 
این بیماری است. شاید این رقص ها 
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 بیماری های 

خطرناک دیگر نیز غلبه کرده است. 
یک نمونه آن، روند مبارزه با بیماری 
اچ.آی.وی - ایدز اســت. در حالی که 
۷۷۰ هزار نفر در ســال ۲۰۱۸ جان 
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 می دهد که ۱۰ سال پس از ثبت 
نخستین مورد درمان یک فرد مبتال 
به ویــروس اچ  آی  وی، اکنون بیمار 
دوم )که به »بیمار لندن« مشــهور 
اســت( نیز از ۳۰ ماه پیش و به رغم 
توقف درمان ، هیچگونه نشــانه  ای از 
داشتن آن ویروس را بروز نداده است. 
یعنی همان طور که سازمان بهداشت 
جهانــی پیش بینی کرده اســت، ما 
احتماال در آستانه درمان قطعی این 
بیماری قرار داریم. کووید-۱۹ نیز از 

این امر مستثنی نیست. 
نویسنده  اســمیت،  اصفهانی  امیلی 
و روانــکاو ایرانی-کانادایی، در کتاب 
خود داســتان زندگی ویکتور فرانکل 
)روانپزشک اتریشی و نویسنده کتاب 
جست وجوی  در  »انســان  پرفروش 

معنا«( در اردوگاه هــای کار اجباری 
نازی هــا در آلمــان را بــه صــورت 
تاثیرگــذاری روایت می کند تا قدرت 
معنا و امیــد را در آن فضای مرگبار 
بــه نمایش بگــذارد. بــه گفته وی، 
دکتر فرانکل زندانیانی را می دید که 
در زندگــی روزمره بــه دنبال معنا و 
توجیــه ادامه زندگی خود بودند. این 
کار بر مقاومت شان در برابر گرسنگی، 
بیماری، خستگی مفرط و قساوت های 
زندانبانان رژیم نــازی، می افزود. آنها 
روزهای بهتری را به تصور می  آوردند 
که می توانست در انتظارشان باشد، و 
دکتر فرانکل هم یکی از آنان بود. او در 
آن روزهای به غایت سخت، بیش از هر 
کسی به همسرش تیلی فکر می کرد 
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 نمی کرد.«
امیلی در یک خانواده صوفی معتقد به 
سلسله نعمت اللهی 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 می خوردند. امیلی 
سپس در رشــته روانکاوی و فلسفه 
درس خواند و متوجه شد که تصوف، 
تالشی برای کشــف معنای زندگی 
است. این جســت وجو، به رغم ظاهر 
معنوی و اختصاصاً صوفیانه، به زندگی 
روزمره ما ربط دارد. به ویژه آنانی که 
از مذاهب رسمی و روحانیان متظاهر 
آن خسته اند، آن را جذاب تر می یابند.

او در ایــن کتــاب تــالش دارد که 
جست وجوی معنا را، از دست یافتن 
به رضایت در زندگی شخصی تا عالقه  
به کار در شــرکت های بزرگ، پیوند 

دهد. او به مدیران شــرکت ها توصیه 
می کند که با ایجاد پیوند معنادار میان 
شغل و رشد روحی و کاری کارمندان، 
به میزان بهره دهــی و خالقیت آنان 

بیفزایند.
نقطــه مرکــزی کتــاب وی، طرح 
ســاده این مسئله اســت: آیا شادی 
و خوشــگذرانی، رضایــت عمیقی از 
زندگی به شما می دهد؟ آیا موقعیت 
شــغلی و امکانات خوب مــادی به 
شــادی با دوام شما در زندگی کمک 
می کند؟ پاسخ امیلی منفی است. به 
باور او، تالش بی وقفه برای شاد بودن 
و به سبک هیپی ها، با رقص و سکس 
و »علف« خــود را از بند اضطرابات 
زندگــی رها کردن، به افســردگی و 

ســرخوردگی بیشــتر می انجامد. به 
هر حــال، نباید فراموش کرد  که در 
»کلوپ ســتاره های ۲۷ ساله مرده«، 
تصویــر چهره هــای معروفی چون 
جیمی هندریکس و ایمی واینهاوس 

آویزان است.
برای امیلی، گرایش چهره های معروف 
و ثروتمند به خودکشی و افسردگی 
اصال موضوع غیرقابل انتظاری نیست. 
او بــاور دارد کــه »ناامیدی و حس 
بیچارگی، پدیده ای عالمگیر اســت. 
در ایاالت متحده اســتفاده از داروی 
ضدافسردگی از سال ۱۹۸۸ چهارصد 
برابــر افزایش یافته اســت.« او این 
وضعیت را مصداق »زندگی شاد ولی 

فاقد معنا« می داند.

این در حالی ست که در نظرسنجی ها، 
»مــردم در کشــورهای ثروتمند در 
مقایســه با کشــورهای فقیر بیشتر 
احساس شــادی می کنند... اما وقتی 
پای معنا در زندگی به میان می آید، 
داستان کامالً متفاوت می شود.« اگر 
به نرخ باالی خودکشی در کشورهایی 
مانند ژاپن توجه شــود، انگیزه های 
زندگی در کشــورهای فقیر افریقایی 
با باالترین میــزان فقر، به مراتب باال 
اســت. به گفته امیلــی، نقش معنا 
یا انگیزه های فراتــر از خواهش ها و 
احساسات ناپایدار فردی، در رضایت 
عمیق مــا از زندگی و عالقه به تداوم 
آن، سهمی اساســی دارند. تنها »در 
مواجهه با چالش های واقعی اســت 

که می توانیم 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 کافه نشــین در تهران و 
اصفهان بــا ادبیات انتزاعی شــما را 
مرعوب خود می کنند( اشــاره ندارد. 
بــه گفته او، »وقتی مــا خود را وقف 
اهداف و وظایف دشوار ولی ارزشمند 
می کنیم، زندگی معناداری را تجربه 
می کنیم.« در واقع، تالش برای خیر 
عمومی و کمک بــه جامعه بهتر، به 
رضایت عمیق و انگیزه بیشــتر برای 

ادامه زندگی می انجامد.
جذابیت کتاب پرفروش »قدرت معنا« 
قبــل از هر چیزی به داســتان هایی 
برمی گردد که امیلی در مورد زندگی 
افراد واقعی برای خواننده نقل می کند. 
او با اســتفاده از نظرات فیلسوفان و 
روانکاوان معروف کالسیک و معاصر، 
تفســیرها و نتیجه گیری های جالب 
و ســاده ای از زندگی آنان به دســت 
می دهــد؛ نتیجه گیری هایی 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 این جهانی 

و فراطبیعی.«
در مــورد این کتاب می تــوان با این 
توصیف روزنامه وال استریت ژورنال 
همنوا بود: »تحلیل ها و ســاختار این 
کتاب ســاده و هوشــمندانه است... 
توصیه های آن مانند اندیشــیدن به 
دیگران، تعییــن اهدافی چون توجه 
به دیگران و یا تالش برای رســیدن 
به نتایجی فراتر از منافع و پیشــرفت 

شخصی، پیام هایی باارزشند.«

خالد خسرو  )ایندیپندنت فارسی(
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پزشکی و بهداشت

دندانپزشکی به زبان ساده

دکتر رضا حصیری
دندانپزشک خانواده در مرکز شهر کوکیتالم

چرا نگرانی ،
 ما را بیمار می کند؟

بــا گســترش شــیوع کروناویروس 
و اخبــاری کــه در رســانه ها درباره 
»همه گیــری جهانی« آن منتشــر 
می شــود، تردیــدی نمی ماند که در 
دنیایی پر از استرس زندگی می کنیم. 
این روزها دست دادن یک کار نادرست 
شــمرده می شــود، مهمانــی رفتن 
خطرناک شــده و حتی سرفه کردن 
در میان یک جمع سبب برآشتفگی 

و ناراحتی اطرافیان می شود.
واقعیــت این اســت که بــه خاطر 
نگرانی از بیمار شدن، دچار استرس 
شده ایم. با وجود اینکه بسیاری از ما از 
توصیه های کارشناسان )مثل شستن 
دســت ها و دور ماندن از سایر افراد( 
پیروی می کنیم، بــاز هم در زندگی 
اســترس هستیم.  دچار  روزمره مان 
اما نکته ظریف قضیه اینجاســت که 
نگرانی درباره احتمال مبتال شدن به 
کروناویروس می تواند خودش به بیمار 

شدن ما بیانجامد.
قرارگیری طوالنی مــدت در معرض 
عوامل استرس زا می تواند به تضعیف 
بدن انجامیــده و همین امر می تواند 
زمینه بروز برخی بیماری ها را فراهم 

سازد.
اســتیو جورنز )اســتاد روانشناسی 
دانشــگاه تورنتو( می گوید: »سیستم 
عصبی ما به شکلی تکامل یافته که 
بتواند تهدیدات کوتاه مدت را به خوبی 
مدیریت کند. اما وقتی با اســترس 
مزمن و بلندمدت روبرو می شــویم، 
برای نمونه رئیس مــان در محل کار 

قصد اخراج مان را دارد و یا ویروســی 
در جامعه وجود دارد که هر روز قربانی 
می گیرد، بدن مان دیگر نمی تواند این 

استرس را به خوبی مدیریت کند.«
بدن در مقابله با اســترس، واکنشی 
دارد که در اصطالح »ستیز یا گریز« 
نامیده می شود. در برخورد با عوامل 
استرس زا با افزایش ضربان قلب و عرق 
کردن روبرو می شویم. در کل، واکنش 
»ســتیز یا گریز« ســبب می شــود 
بدن مــان بــرای مقابله با اســترس 
آماده باشــد. در این حالت احتماال از 
حساسیت بیشتری در برابر نور و صدا 
برخوردار خواهیم بود. چنین مساله ای 
در تصادفات خودرویی، آتش سوزی و 
مواردی این چنینی روی می دهد. اما 
قرارگیری طوالنی مدت در معرض این 
حالت »ستیز یا گریز« می تواند ما را 

در برابر بیماری ها آسیب پذیر کند.
به نظر می رسد ترسی که برخی افراد 

10 نکته درباره انجام درمان دندانپزشکی برای بیماران نابینا

درمان دندانپزشکی برای اغلب بیماران ما خوشایند 
نیســت. این درمان تجربه ای از وسایل عجیب، حس 
تماس و لمس ناخوشــایند، طعم ها، بو ها و صداهای 
آزار دهنده است. در این میان دندانپزشک با بیمارانی 
مواجه می شــود که ممکن است دچاراختالل یک یا 
بیش از یکی از حواس پنج گانه باشــند. انجام درمان 
دندانپزشکی برای این دسته از بیماران با ظرافت ها و 
در عین حال دشواری هایی همراه است. در این قسمت 
به توصیه هایی در مورد درمان دندانپزشکی بیماران 
نابینا می پردازیم. با رعایت پاره ای نکات می توان تجربه 
درمانی دلچســب و با پیامد مطلوب برای بیماران با 

مشکالت بینایی را داشت.

۱- همیشه 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( 
نمی تواند بهانه ای برای ارائه کار زیر حد استاندارد باشد.

۲- خودتــان را به جــای بیمار بگذاریــد: »دنیایی 
تاریک… روی یونیت نشسته اید و تصوری از محیط 
پیرامونتان ندارید. صــدای توربین… چیز هایی که 
داخل دهانتان فرو می رود و آزارتان می دهد…« پس   
همان اول کار با بیمــار صحبت کنید، خالصه ای 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

۳- کاربــرد تکنیــک Tell show do در کتاب های 
اطفال برای جلب همکاری کــودکان به عنوان یک 
روش موثر تاکید شــده است. برای بیماران روشندل 
پیشــنهاد می شود، همین روش را به صورت مدیفیه 
شده و تجسمی اســتفاده کنید )نامش را همین جا

Tell، describe، do می گذاریم!( ســعی کنید هر 
کاری صورت می دهیــد 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 می توانند با واژگان شما ارتباط ادراکی برقرار 

کنند.

۴- به جزئیات اهمیت دهید: خمش ساکشن معموال 
گوشه لب بیمار را اذیت می کند، نوک ساکشن مخاط 
بیمار را زخمی می کند )هر از گاهی ساکشن را جابجا 
کنید(، ورود غیر منتظره سوزن بی حسی برای کسی 
که نمی بیند بسیار دردناک است )قبل از ورود سوزن 
اخطار دهید، از تکنیک دیسترکشن استفاده کنید(. 
جابجا کردن پوزیشن یونیت برای بیمار نابینا می تواند 

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 )آن ها را برای بیمارتوصیف کنید(. 
وارد کردن اولین فایل در دندان وایتال ممکن اســت 
تجربه وحشــتناکی باشد )بیمار را برای احتمال درد 

آماده کنید(

۵- بیماران نابینا عادت دارند با زبانشــان چیزهایی 
که داخل دهانشان می برید 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 می برید ارائه کنید تا 

کنجکاوی بیمار برطرف شود.

۶- رابطه برای همه بیماران اســتاندارد درمانی است 
ولی برای بیماران با مشــکالت بینایی فایده مضاعف 
دارد. بیماران نابینا به رابردم سازش می یابند. ضمن 
اینکه با تحریک کمتر مخاط بیمار، استرس کمتری به 

بیمار وارد می شود.

۷- حتما 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 می تواند جای ارتباط چشــمی 
بیمار و دندانپزشک را پر کند، اعتماد بیمار را افزایش 

داده و استرسش را هم کاهش می دهد.

۸- از تجهیزات کمکی اســتفاده کنید. آپکس یاب 
می تواند تعداد رادیو گرافی های شما را کاهش دهد. 
سیســتم های چرخشی اندو ســرعت درمان شما را 
افزایش می دهند. دســتگاه رادیو گرافی پرتابل باعث 
می شــود کمتر مجبور به جابجا کردن بیمار شوید. 
ساکشن قوی و دستیار متبحر هم در راحتی کار شما 

برای این بیماران بسیار موثر است.

۹- در حین درمان با بیمار صحبت کنید. هر از گاهی 
به بیمار استراحت بدهید. از او در مورد احساسی که 
حین درمان دارد و مشکالت احتمالی اش سوال کنید. 
اجازه دهید در صورت احســاس نیاز بیمار دهانش را 
بشــورد )برخی بیماران حتی ذرات خیلی کوچک را 
دهانشان نمی توانند تحمل کنند( نیاز به دستشویی 
رفتن یا نیازبه پاســخ به تلفن می تواند بیمار شما را 
بی قرار کند. در نظر بگیرید کاربردی که تلفن همراه 
برای یک بیمار نابینا می تواند داشته باشد با نیاز های 
یک فرد عادی متفاوت است. لذا از بیمار نخواهید که 

موبایلش را روی یونیت خاموش کند.

۱۰- توصیه هــای 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 روش های بهداشــت دهان 
ندارند و آموزش عملی اســتفاده از مســواک، خمیر 
دندان و توصیه به استفاده از دهانشویه می تواند کمک 

بسیار موثری باشد.

آلرژیبهارهراباویروسکرونا
اشتباهنگیرید!

از آنجا که برخی عالئم آلرژی بهاره مشابه عالئم کووید۱۹ است، همزمان با 
نزدیک شدن فصل بهار نگرانی از ابتال به این عفونت در مبتالیان به آلرژی 

بیشتر می شود.
به گزارش تودی، عالئم آلرژی بهاره شامل احتقان بینی، سرفه خشک و... 
شــبیه عالئم خفیف کووید۱۹ است. بنابراین شاید تفکیک عالئم این دو 

عارضه از هم مشکل باشد.
دکتر کلیفورد باست، متخصص آسم و آلرژی از دانشکده پزشکی دانشگاه 
نیویورک، می گوید: »اگر به کووید۱۹ مبتال 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 آنتی هیستامین ها 

)داروهای آلرژی( تسکین نمی یابند.«
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 عفونت های تنفسی است.
در این میان، دکتر راشل میلر، رئیس بخش ایمونولوژی بالینی در دانشکده 
پزشــکی ایکان نیویورک، می گوید: »هنوز ثابت نشــده که آلرژی بهاره 
می تواند سیستم ایمنی را ضعیف و فرد را مستعد ابتال به عفونت کووید۱۹ 
کند. این نقص سیستم ایمنی است که افراد را مستعد ابتال به عفونت های 
ویروسی می کند. نقص سیستم ایمنی بسیار متفاوت از آلرژی است که در 

آن، سیستم ایمنی بدن به آلرژن ها واکنش بیش از حد نشان می دهد.«

ایــن روزها از کوویــد-۱۹ دارند نیز 
همین اســترس مزمن را برایشان به 

همراه آورد.
ســال ها پیش هنس ســیلی )یک 
پزشک متخصص غدد مجارستانی تبار 
کانادایی( بــرای اولین بــار، مفهوم 
اســترس زیستی را تشــریح کرد. او 
بر این بــاور بود که تالش ذهن برای 
متوقف کردن این عوامل اســترس زا، 
انرژی زیادی می برد و سیستم ایمنی 
نیز در این میان نقش داد. وقتی ذهن 
در مدتــی طوالنی درگیر این عوامل 
انرژی ذهنی زیادی  استرس زا باشد، 
تلف شده و سیستم ایمنی نیز تضعیف 

می شود.
او همچنین این ایــده را مطرح کرد 
که ناتوانی در کنــار آمدن با عوامل 
استرس زا می تواند به برخی مشکالت 
نظیر فشار خون باال یا حمالت قلبی 

بیانجامد.
به همین دلیل، اگر نگرانی های مربوط 
به کووید-۱۹ به سراغ تان آمد، بهتر 
است به برخی جنبه های دیگر قضیه 

هم دقت کنید.
اول اینکــه ابعاد خطــر پیش رو، آن 
قدرها هم که فکــر می کنید 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 ذهن مان 

می گذرد کمتر است.
امــا برای اینکه بتوانیــم بر اضطراب 
ناشــی از این نگرانی ها غلبه کنیم، 
شاید بد نباشــد از تمرینات اصولی 
کنیــم.  اســتفاده  خودآرام ســازی 
ویدئوهای مختلف در یوتیوب وجود 
دارد که شیوه انجام این کار را آموزش 

می دهد.
شــاید بهتریــن راه بــرای مقابله با 
اضطــراب، بهره منــدی 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 برنامه های سرگرم کننده 
زیادی در اینترنت برای سپری کردن 
ایــن روزها وجود دارد، اما شــاید بد 
نباشــد از این فرصت استفاده کرده 
و چیزی بیاموزیــم. دوره های آنالین 
زیادی وجــود دارد کــه می توان به 
صورت رایگان در آنها شــرکت کرد. 
حضور در این دوره ها می تواند نوعی 
رضایت روانی را برایمان به همراه آورد 
که همین می توانــد روحیه مان را در 

این روزها باالتر ببرد.
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تغذیه

مواد الزم: 

برنج ۳ پیمانه
بادمجان ۱ کیلوگرم

گوشت چرخ کرده ۲۵۰ گرم
پیاز )خاللی خرد شود( ۱ عدد

تخم مرغ )زرده( ۳ عدد
ماست  ۴ قاشق سوپ خوری

زعفران ساییده شده ۱ قاشق چای خوری
نمک و فلفل به مقدار الزم

زردچوبه ۱ قاشق چای خوری
روغن مایع به مقدار الزم

کره ۵۰ گرم

طرز تهیه:

 ابتدا بادمجان ها را بشــویید و پوســت بکنید. سپس به صورت حلقه ای 
ببرید و کمی نمک روی آن بپاشــید. در تابه ای مقداری روغن مخصوص 
سرخ کردن بریزید و بادمجان ها را در آن سرخ کنید. پس از سرخ شدن هر 

دو طرف بادمجان ها، 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 چرخ کرده را همراه کمی نمک و فلفل به پیازداغ بیفزایید. 
این مخلوط را روی شعله متوسط اجاق گاز قرار دهید و آن قدر 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 اضافه کردن کمی نمک 
به آن، روی حرارت اجاق گاز بگذارید تا به جوش آید. سپس برنجی را که 
۳-۲ ســاعت 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 آبکش شده را 
کنار بگذارید. حاال زرده های تخم مرغ، زعفران و ماست را در کاسه بزرگی 
بریزید و خوب هم بزنید؛ سپس برنج آبکش  شده را به این مواد اضافه کرده 

و خوب با آن مخلوط کنید.
داخل یک تابه گرد نســوز کمی روغن بریزید و نیمــی از برنج را در آن 
بریزید. حاال بادمجان های حلقه شده را روی برنج بچینید و آنها را با الیه ای 

از گوشت چرخ  کرده سرخ  شده بپوشانید.
در پایان باقیمانده برنج را روی گوشت بریزید و با قاشق سطح آن را صاف 
کنید. پیش از دم کردن 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 ۱۵ دقیقه دم کنی را روی تابه قرار دهید و بگذارید 

تا ته چین به طور کامل دم بکشد.

ته چین گوشت و بادمجان

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

 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 می شود.

 به غذای خود ادویه اضافه کنید

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، آن ها 
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 30 تــا 50 گرم 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 شده ای 
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 
آســیب می رساند. سعی  سالمتتان 
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 300 تا 400 کالری 
بخورید

 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.

 از نوشــیدن نوشــابه های قندی 
بپرهیزید

مصرف این نوشــیدنی ها جز کالری 

خالی هیــچ چیز ندارند و فقط باعث 
تقویت کافیئن می شوند. 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 

می رسانند.

 از برنامه روزانه خود به آرامی کالری 
کم 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.

 قبل از ساعت 8 شام 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

 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.

 در خانه غذا بخورید

 خوردن غذا در خانه مطمئنتان می 

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.

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

 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.

 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 
به  را  احساســاتی  و جلوی چنین 

شیوه ای 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!

چند نکته ساده برای
کاهش وزن
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دوشنبه 26 اسفند 1398ـ   سال نود وچهارمـ   شماره 27524    

بوي ضديت با ايران، به رغم وجود عهدنامه
17مارس سال 568 ميالدي، امپراتور ژوستيَن دوم 
به رغم مفاد عهدنامه سال 561 دو امپراتوري ايران و روم 
، با سركرده طوايف شبه زرد آسياي ميانه معاهده دوستي 
و كمك متقابل امضاء كرد كه بوي ضديت با ايران از آن 

به مشام مي رسيد.
عهدنامه سال 561، دولت 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 پليس تهران

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

هشت كالنتري آغاز به كار خواهد كرد . 
روس ها اصفهان را اشغال كردند

نيروهاي روســـيه تزارى كه به بهانه بيرون راندن 
آلماني ها و عثماني ها، با نقض اعالميه بي طرفي ايران در 
قبال دولت هاي محارب در جنگ جهاني اول، وارد ايران 
شده بودند 27 اسفند 1294  شهر مركزي ايرانـ  اصفهان 

را متصرف و به اشغال خود در آوردند.
 به اين ترتيب، اصفهان براي مدتي در منطقه نفوذ 

روسيه قرارگرفت.
دكتر يزدي و مجازات اعدام

دكتر يزدي از سران حزب كمونيست توده و وزير 
سابق 28 اسفندماه 1333 در مخفيگاهش دستگير و 22 

آبان سال 1334 به اعدام محكوم شد. 
مجازات دكتر يزدي دو ماه پس از قطعيت يافتن، با 

يك درجه تخفيف به حبس ابد تبديل شد.
نخستين نويسنده آلماني برنده جايزه ادبي نوبل

«پل لودويگ ُفن هيس » داستان نويس شهير آلمان 
درمارس سال 1830 در برلين به دنيا آمد و در دوم اپريل 
1914 درگذشت. وي نخستين نويسنده آلمان است كه 

برنده جايزه نوبل در ادبيات شد.
 ايـــن جايزه به خاطر اهميـــت و نقش اجتماعى 

داستان هاي كوتاهش به او داده شد. 

امروز در تاريخ

www.iranianshistoryonthisday.com

 سرايه
عشرت بادا صبح تو و شام تو را

آغاز تو را خوشى و انجام تو را
شب هاى تو را باد نشاط شب عيد

نوروز ز هم نگسلد ايام تو را
وحشى بافقى

پند بزرگان

طبيعت هنر خداوند است.
 دانته
نگذاريم تقويم و ســـاعت ، اين حقيقت را از 
يادمان ببرد كه لحظه لحظه زندگى ، يك معجزه 

است و در پس آن ، حقيقتى.
اج – جى – ولز

قاب امروز

سنت زيباي خانه تكاني و رونق صنعت قاليشويي / عكس از: مصطفي تقاضاييـ    اطالعات

دادستان كل انقالب استعفا كرد
دادستان كل انقالب طي اطالعيه اي اعالم كرد 
كه تقاضاي استعفاي خود را به حضور امام خميني 

تقديم داشته است. 
وي در اين اطالعيه از مردم درخواســـت كرد 
كه تا ابالغ اوامر امـــام در اين زمينه، از مراجعه به او 

خودداري كنند.
جستجو براي يافتن هواپيماي فانتوم گمشده ايران به 

جائي نرسيده است
عمليات تجســـس زميني و هوائي براي يافتن 
هواپيما فانتوم نيروي هوائي ايران كه گفته مي شود در 
كوه هاي شمال شرقي شهرستان «نقده» سقوط كرده، 

تاكنون به جائي نرسيده است. 
ديروز همچنين گفته شد كه در پي عدم موفقيت 
تجسسات هوائي ناشي از نامساعد بودن هوا و هواي 
ابري منطقه احتمالي سقوط هواپيماي فانتوم گروه هاي 
تجسس و نجات از راه زمين به كوه هاي منطقه اعزام 

شده اند. 
فروهر به عنوان اعتراض به انتخابات استعفا كرد

داريوش فروهر وزير مشـــاور و عضو هيئت 
ويژه كردســـتان كه از اولين روزهاي دولت انقالب 
از اعضاي هيئت دولت بوده اســـت پس از 13 ماه 
سرانجام روز گذشته استعفاي خود را تقديم امام كرد و 

رونوشت آن را براي رئيس جمهوري فرستاد. 
ســـخنگوي مطبوعاتي هيئت ويژه امروز در 
گفتگوئي با روزنامه اطالعات ضمن تأييد اين خبر 
اضافه كرد كه استعفاي داريوش فروهر در ارتباط با 
دهها مورد تخلف آشـــكار در رأس انتخابات اولين 

مجلس شوراي ملي جمهوري اسالمي است. 
46 صندوق رأي را به آتش كشيدند

شيرازـ  خبرنگار اطالعات: در جريان برگزاري 
انتخابات مجلس شـــوراي ملي، حدود 500 تن از 
جوانان شهرستان اقليد فارس عليه يكي از كانديداها 
تظاهرات كردند و 7 صنـــدوق اخذ رأي را به آتش 

كشيدند.
در فيروزآباد نيز گروهي راه بر مأموران ژاندارمري 

كه حامل صندوق هاي اخذ رأي را به آتش كشيدند.
در فيروزآباد نيز گروهي راه بر مأموران ژاندارمري 
كه حامل صندوق هاي اخـــذ رأي بودند، گرفتند و 
صندوق ها را به آتش كشـــيدند. گروه ديگري نيز به 
فرمانداري فيروزآباد حمله كردند و 30 صندوق ديگر 
اخذ رأي را در اين محل آتش زدند. گفته مي شود در 
اين منطقه جمعا 46 صندوق اخذ رأي به آتش كشيده 

شده است.
عيد نوروز جنبه طاغوتي ندارد

دكتر باهنر عضو شوراي انقالب و نماينده اين 
شورا در وزارت آموزش و پرورش در گفتگوئي راجع 
به آئين عيد نوروز گفت: ديد و بازديد و مســـافرت 
نوروز و نيز تجديد قوا استراحت و شادي نمي تواند 
جنبه طاغوتي باشد. وي اظهار اميدواري كرد همزمان 
تجديد قواي خفته طبيعت، تجديد هيأت معنوي و 
حركت هاي سازندگي اجتماعي و شكوفائي عواطف 
و احساســـات پاك مردمي همه قشرهاي اجتماعي 

مي باشد. 
ورود بسياري از كاالها ممنوع مي شود

مقررات واردات و صادرات ســـال 1359 آماده 
شد و امروز يك مقام مسئول در وزارت بازرگاني تأييد 
كرد در مقررات تازه، ورود بسياري از كاالها 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 
حمايت بيشتر از جهت سود بازرگاني داشتند مورد 
تجديدنظر قرار گرفته و تسهيالت تازه براي كاالي 

ساخت داخل فراهم شده است. 
متهمان سقوط هواپيماي «هما» دستگير شدند

رئيس پيشـــين هواپيمائي كشوري و مديركل 
عمليات پرواز و 4 تـــن از كارمندان مراقبت پرواز 
هواپيمائي كشوري به دســـتور دادستان كل كشور 

دستگير شدند. 
دستگيري اين عده كه ديروز صورت گرفته در 
رابطه با علل سقوط هواپيماي 727 «هما» كه منجر به 

مرگ 128 مسافر و خدمه آن گرديده بوده است.

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز يكشنبه 26 اسفندماه 1358 
(برابر با 28 ربيع الثاني 1400، 16 مارس 1980) نقل شده است

چهل سال پيش در همين روز 
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دوشنبه 26 اسفند 1398ـ   سال نود وچهارمـ   شماره 27524    

بوي ضديت با ايران، به رغم وجود عهدنامه
17مارس سال 568 ميالدي، امپراتور ژوستيَن دوم 
به رغم مفاد عهدنامه سال 561 دو امپراتوري ايران و روم 
، با سركرده طوايف شبه زرد آسياي ميانه معاهده دوستي 
و كمك متقابل امضاء كرد كه بوي ضديت با ايران از آن 

به مشام مي رسيد.
عهدنامه سال 561، دولت 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 پليس تهران

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

هشت كالنتري آغاز به كار خواهد كرد . 
روس ها اصفهان را اشغال كردند

نيروهاي روســـيه تزارى كه به بهانه بيرون راندن 
آلماني ها و عثماني ها، با نقض اعالميه بي طرفي ايران در 
قبال دولت هاي محارب در جنگ جهاني اول، وارد ايران 
شده بودند 27 اسفند 1294  شهر مركزي ايرانـ  اصفهان 

را متصرف و به اشغال خود در آوردند.
 به اين ترتيب، اصفهان براي مدتي در منطقه نفوذ 

روسيه قرارگرفت.
دكتر يزدي و مجازات اعدام

دكتر يزدي از سران حزب كمونيست توده و وزير 
سابق 28 اسفندماه 1333 در مخفيگاهش دستگير و 22 

آبان سال 1334 به اعدام محكوم شد. 
مجازات دكتر يزدي دو ماه پس از قطعيت يافتن، با 

يك درجه تخفيف به حبس ابد تبديل شد.
نخستين نويسنده آلماني برنده جايزه ادبي نوبل

«پل لودويگ ُفن هيس » داستان نويس شهير آلمان 
درمارس سال 1830 در برلين به دنيا آمد و در دوم اپريل 
1914 درگذشت. وي نخستين نويسنده آلمان است كه 

برنده جايزه نوبل در ادبيات شد.
 ايـــن جايزه به خاطر اهميـــت و نقش اجتماعى 

داستان هاي كوتاهش به او داده شد. 

امروز در تاريخ

www.iranianshistoryonthisday.com

 سرايه
عشرت بادا صبح تو و شام تو را

آغاز تو را خوشى و انجام تو را
شب هاى تو را باد نشاط شب عيد

نوروز ز هم نگسلد ايام تو را
وحشى بافقى

پند بزرگان

طبيعت هنر خداوند است.
 دانته

نگذاريم تقويم و ســـاعت ، اين حقيقت را از 
يادمان ببرد كه لحظه لحظه زندگى ، يك معجزه 

است و در پس آن ، حقيقتى.
اج – جى – ولز

قاب امروز

سنت زيباي خانه تكاني و رونق صنعت قاليشويي / عكس از: مصطفي تقاضاييـ    اطالعات

دادستان كل انقالب استعفا كرد
دادستان كل انقالب طي اطالعيه اي اعالم كرد 
كه تقاضاي استعفاي خود را به حضور امام خميني 

تقديم داشته است. 
وي در اين اطالعيه از مردم درخواســـت كرد 
كه تا ابالغ اوامر امـــام در اين زمينه، از مراجعه به او 

خودداري كنند.
جستجو براي يافتن هواپيماي فانتوم گمشده ايران به 

جائي نرسيده است
عمليات تجســـس زميني و هوائي براي يافتن 
هواپيما فانتوم نيروي هوائي ايران كه گفته مي شود در 
كوه هاي شمال شرقي شهرستان «نقده» سقوط كرده، 

تاكنون به جائي نرسيده است. 
ديروز همچنين گفته شد كه در پي عدم موفقيت 
تجسسات هوائي ناشي از نامساعد بودن هوا و هواي 
ابري منطقه احتمالي سقوط هواپيماي فانتوم گروه هاي 
تجسس و نجات از راه زمين به كوه هاي منطقه اعزام 

شده اند. 
فروهر به عنوان اعتراض به انتخابات استعفا كرد

داريوش فروهر وزير مشـــاور و عضو هيئت 
ويژه كردســـتان كه از اولين روزهاي دولت انقالب 
از اعضاي هيئت دولت بوده اســـت پس از 13 ماه 
سرانجام روز گذشته استعفاي خود را تقديم امام كرد و 

رونوشت آن را براي رئيس جمهوري فرستاد. 
ســـخنگوي مطبوعاتي هيئت ويژه امروز در 
گفتگوئي با روزنامه اطالعات ضمن تأييد اين خبر 
اضافه كرد كه استعفاي داريوش فروهر در ارتباط با 
دهها مورد تخلف آشـــكار در رأس انتخابات اولين 

مجلس شوراي ملي جمهوري اسالمي است. 
46 صندوق رأي را به آتش كشيدند

شيرازـ  خبرنگار اطالعات: در جريان برگزاري 
انتخابات مجلس شـــوراي ملي، حدود 500 تن از 
جوانان شهرستان اقليد فارس عليه يكي از كانديداها 
تظاهرات كردند و 7 صنـــدوق اخذ رأي را به آتش 

كشيدند.
در فيروزآباد نيز گروهي راه بر مأموران ژاندارمري 

كه حامل صندوق هاي اخذ رأي را به آتش كشيدند.
در فيروزآباد نيز گروهي راه بر مأموران ژاندارمري 
كه حامل صندوق هاي اخـــذ رأي بودند، گرفتند و 
صندوق ها را به آتش كشـــيدند. گروه ديگري نيز به 
فرمانداري فيروزآباد حمله كردند و 30 صندوق ديگر 
اخذ رأي را در اين محل آتش زدند. گفته مي شود در 
اين منطقه جمعا 46 صندوق اخذ رأي به آتش كشيده 

شده است.
عيد نوروز جنبه طاغوتي ندارد

دكتر باهنر عضو شوراي انقالب و نماينده اين 
شورا در وزارت آموزش و پرورش در گفتگوئي راجع 
به آئين عيد نوروز گفت: ديد و بازديد و مســـافرت 
نوروز و نيز تجديد قوا استراحت و شادي نمي تواند 
جنبه طاغوتي باشد. وي اظهار اميدواري كرد همزمان 
تجديد قواي خفته طبيعت، تجديد هيأت معنوي و 
حركت هاي سازندگي اجتماعي و شكوفائي عواطف 
و احساســـات پاك مردمي همه قشرهاي اجتماعي 

مي باشد. 
ورود بسياري از كاالها ممنوع مي شود

مقررات واردات و صادرات ســـال 1359 آماده 
شد و امروز يك مقام مسئول در وزارت بازرگاني تأييد 
كرد در مقررات تازه، ورود بسياري از كاالها 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 
حمايت بيشتر از جهت سود بازرگاني داشتند مورد 
تجديدنظر قرار گرفته و تسهيالت تازه براي كاالي 

ساخت داخل فراهم شده است. 
متهمان سقوط هواپيماي «هما» دستگير شدند

رئيس پيشـــين هواپيمائي كشوري و مديركل 
عمليات پرواز و 4 تـــن از كارمندان مراقبت پرواز 
هواپيمائي كشوري به دســـتور دادستان كل كشور 

دستگير شدند. 
دستگيري اين عده كه ديروز صورت گرفته در 
رابطه با علل سقوط هواپيماي 727 «هما» كه منجر به 

مرگ 128 مسافر و خدمه آن گرديده بوده است.

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز يكشنبه 26 اسفندماه 1358 
(برابر با 28 ربيع الثاني 1400، 16 مارس 1980) نقل شده است

چهل سال پيش در همين روز 
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جدول سودوکو

فروردین: شما فعالیت ها یی را به تازگی آغاز کرده اید که به آنها ایمان کامل 
دارید، باور اعمال تان شما را در مسیری که وارد شده اید بسیار یاری می دهد تا 
بتوانید با مشــکالتی که بر سر راه تان قرار می گیرد راحت تر مقابله کنید. اصال 
نگران نباشید زیرا مســیری که در آن وارد شده اید شما را به موفقیت خواهد 

رساند. 

اردیبهشت: شما نباید سعی کنید احساسات خود را کنترل کنید، فقط آنها را 
همانگونه که هستند ابراز کنید. از طرف دیگر فراموش نکنید که درست نیست 
هر چیزی که در ذهنتان دارید را بیان کنید. بعضی از حس ها در انســان وجود 
دارند که نباید در موردشــان با کســی صحبت کرد. اگر قبل از اینکه به نتایج 

کارهایتان فکر کنید،  مطمئناً به دردسر خواهید افتاد.

خرداد : مهم نیســت که یک چیزی یا کسی االن چقدر خوب نشان می دهد، 
چند دلیل عملی وجود دارند برای اینکه شما نتوانید به آنچه می خواهید برسید. 
خوشبختانه، اراده شما در صبر کردن برای رسیدن به خواسته تان به شما کمک 
زیادی می کند.عجله ممکن است همه چیز را خراب کند اما اگر قدم به قدم پیش 

بروید مطمئناً به هدف خود می رسید.

تیر:  شما دیگر مانند سابق مشتاق پیشرفت در مراحل زندگی تان نیستید اما 
اطرافیان تان شــما را یاری می دهند تا از این فکر خارج شوید و به فعالیت های 
سابق تان برگردید. سکون و بی حرکتی شما به دلیل یک واقعه ناگوار است که 
در زندگی تان رخ داده اســت اما بهتر است به مسائل فرعی زندگی تان توجهی 

نداشته باشید تا بتوانید به درجات باال صعود کنید.

مرداد : کمتر فعالیت کردن و بیان کردن احساســاتتان باعث ناراحتی شــما 
می شــود، برای آنکه معموالً برایتان راحت است که مشکالت را حل نشده رها 
کرده و در موردشان صحبت نکنید. با وجود این شما اکنون می توانید به پیشرفت 
احساسی مهمی دست یابید، اما نمی توانید با موانعی که وجود دارند مقابله کنید. 

روی پروژه های جدیدتان کار نکنید .

شهریور : شادی و نشاط شما دائــم بیشتر می شود.هر روز با مهارت بیشتری 
تعادل خود را حفظ می کنید. اما این روزها عالقه ای به انتخاب میانبرها ندارید 
.شما می خواهید از تجربیاتی که بدست آورده اید استفاده کنید حتی اگر کارتان 
را ســخت تر کند . االن راهی برای برگشت وجود ندارد.پس مطمئن باشید که 

چیزی را از دست نمی دهید .

مهر : شما باید چشمان تان بر روی بعضی از مسائل ببندید و وانمود کنید که 
آنها را نمی بینید زیرا در غیر این صورت تنها شما آسیب می بینید. شما دارای 
انرژی های مثبت زیادی هستید انرژی هایی مانند صبر، استقامت. هر مسئله ای 
به آسانی نمی تواند به اصطالح خون شما را به جوش بیاورد پس افکار خود را به 

درستی تجزیه و تحلیل کنید تا مشکالت تان کمتر شود.

آبان : شما دید دیگری نسبت به زندگی دارید و این دیدگاه شما به زندگی بسیار 
متفاوت تر از همیشه است. اما شما احتماال هنوز نمی دانید که کجا می خواهید 
بروید. اگر نتواسنتید یک چشم انداز روشن برای خود ایجاد کنید نگران نشوید. 
اکنون هر حرکتی که بکنید خوب اســت؛  در واقع بهتر از این اســت که اصال 

حرکت نکنید. 

آذر : اگر تازگی ها به هیجان و احساسات خود اجازه داده اید که کاری خارج از 
شخصیت و افکارتان انجام دهد حاال زمان صبر کردن است. شما احساس عدم 
تعادل را دوست ندارید به خاطر اینکه ممکن است شتاب زده فکر کنید و دست 
به عمل بزنید. در روزهای آینده پیشرفت کردن برای شما خیلی آسان است اگر 

موقعیت کنونی خود را دوباره ارزیابی کرده باشید. 

دی : دیگران تالش می کنند تا با ایجاد فشــار بر شما ذهن تان را سر و سامان 
ببخشند. برنامه و روش شخص دیگری را برای خودتان قبول نکنید به خاطراینکه 
باعث می شود که شما تصمیم نادرستی بگیرید. زمان خود را از دست ندهید و 
درباره انتخاب های ممکن فکرکنید. قبل از اینکه قدم بعدی را بردارید به تمام 

جوانب آن فکر کنید.

بهمن : از اتفاقاتی که در این اواخر برای شــما رخ داده است ناراحت و غمگین 
شده اید، از زندگی تان دلسرد شده اید، اما نا امید نباشید زیرا این روزهای غمگین 
انگیز عمر زیادی ندارند و به زودی روزهای شــادی روی خود را به شما نشان 
خواهند داد. شما خسته شده اید اما حواستان باشد زیرا موقعیت های خوب در 

آینده ای نه چندان دور به شما داده خواهد شد.

اسفند : اگر شما این روزها در کارهایتان با مشکل مواجه شدید، فکر نکنید که 
شکست خورده اید. در عوض در برابر این مشکالت مقاوت کنید و از آنها درس 
بگیرید. حتی اگر با وجود تالش هایتان کار اشتباهی هم انجام داده اید، شما اکنون 
شانس دوباره ای برای اصالح کردنش دارید و می توانید دوباره تالش کنید. فقط 

از اهدافتان دست نکشید.
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آن دسته از خوانندگانی که نسبت 
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قاب�ل توجه خوانندگان عزیز:  ب�رای حل جدول متقاطع اعالم تعداد 
حروف درخواس�ت ش�ده در هر شماره به همراه ارس�ال تصویر حل شده 
آن به تلگرام )در ساعت های 8 تا 16:30 روزهای شنبه تا چهارشنبه( یا از 
 طریق پست به آدرس مجله،در  هر شماره ضرورت دارد. البته همراه نام و
 نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده می شوید.

اندونزيـ  عدد ورزشي
ــازمان اطالعاتي  ــادـ  س ــتینـ  صی ــدركـ  پوس 14. م

آمریكا
ــا دوگانه بدنـ  از توابع كرمانـ  بذله گوي  15. از اعض

ـ زمان نمایش فیلم
16. مكارـ  عدد هندسيـ  واحد وزن الماس

17. گلزار، باغـ  دماسنج
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10. طالیه دار اعدادـ  پول عمانـ  عضو پیچ در پیچـ  باز

ــر بزرگ  ــيـ  بوي خوشـ  مادرـ  پس ــم مصنوع 11. ابریش
كورش كبیر

ــتانداران  ــدـ  پیش قراولـ  مادینه برخي پس ــو، جدی 12. ن
مثل سگ و االغ

13. موسسه اي مالي و اعتباريـ  قومي ساكن در ایرانـ  نقد 
آن به از حلواي نسیهـ  خالص

14. سنگـ  درختي استـ  حالوتـ  بدبوي پرخاصیت
ــان مفعول صریحـ  ازماهي هاي آب شیرینـ  نوعي  15. نش

مركباتـ  از همسران حضرت ابراهیم)ع(
16. پایندهـ  من و شماـ  پول سودان

17. لم یزرعـ  معني فعل را بدون حرف اضافه تمام مي كند
عمودي:

ــاندنـ  صدهزار  ــه پایان رس ــي از درس را ب 1. دوران معین
مترمربع

2. منسوب به یمنـ  دریاـ  مركزاسترالیا
3. نقشي مشهور در قالي و قالیچهـ  زكامـ  اندیشهـ  نت سوم

ــدارانـ  پول ژاپنـ  عددي كه كمتر از واحد  ــفـ  نام 4. عل
صحیح باشد

5. گوشه شالـ  ویرانـ  گوسفند مادهـ  نوعي ناسزا
6. طالیيـ  نوعي شركتـ  پشیمان

ــتـ  در غربت  ــرده گرفتنـ  حرف همراهيـ  فهرس 7. خ
بهتر مي توان زد

8. گلي سفید با سه گلبرگـ  مزد بگیرـ  موسیقي نظاميـ  با
9. واحد بعضي ورزشهاـ  سوره بیست و چهارم قرآن مجید 

ـ مباشر، كارگزار
10. عید سال نو ویتنامي هاـ  عدد نه انگلیسيـ  ماه دهم سال 

قمريـ  ماده آرایشي مژه ها 
ــا كلماتي كه عینًا آخر  ــیقي جهانـ  كلمه ی 11. مركز موس

مصراع ها تكرار مي شودـ  خونـ  جیوه
12. پره گوشـ  نوعي تلفنـ  بهشت

ــراـ  جزیره مشهور  ــقف فروریختهـ  سرس 13. دیوار یا س

حرف )م ( چه تعداد است؟
BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زیر نظر: د اود  بازخو

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره 3865 
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45 اطالعات هفتگی        شماره  3877

قاب�ل توجه خوانندگان عزیز:  ب�رای حل جدول متقاطع اعالم تعداد 
حروف درخواس�ت ش�ده در هر شماره به همراه ارس�ال تصویر حل شده 
آن به تلگرام )در ساعت های 8 تا 16:30 روزهای شنبه تا چهارشنبه( یا از 
 طریق پست به آدرس مجله،در  هر شماره ضرورت دارد. البته همراه نام و
 نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده می شوید.

اندونزيـ  عدد ورزشي
ــازمان اطالعاتي  ــادـ  س ــتینـ  صی ــدركـ  پوس 14. م

آمریكا
ــا دوگانه بدنـ  از توابع كرمانـ  بذله گوي  15. از اعض

ـ زمان نمایش فیلم
16. مكارـ  عدد هندسيـ  واحد وزن الماس

17. گلزار، باغـ  دماسنج
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3. جابجایي و حركت زمینـ  طالسازـ  عالمتـ  برانگیختن، 
تحریك كردن

ــه گانهـ  عالمت جمعـ   ــتان س ــرخابـ  اس 4. گلگونه، س
عضو نفس كش
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نقاشی و تعمیرات 
ساختمان

»با قیمت نازل«
604-771-1762

»هدایت« 

شانس اول را  
به هموطنان خود  

بدهید

نــیازمــندیهـا

جویایکار

تافل
انگلیسی، فرانسه، اسپانیایی، 

ایتالیایی و فارسی
604-441-7464
778-881-4139

Arman’s Construction Ltd.
بازسازى و تعمیرات ساختمان

حمام و آشپزخانه
نقاشى ساختمان

نصب انواع کفپوش
سرامیک، کاشى، لمینیت

و کلیه امور بازسازى

604-773-6374

نصب و تعمیر 
سیستم های گرمایشی
فرنس،بویلر،شومینه،
Water Tank

لولهکشیسردوگرم
تجاریومسکونی

604-833-2869

Sea Shell Alteration

کوتاه کردن شلوار 
از 4,99 دالر

849 West 15th St. (Fell Ave.) 
North Vancouver

604-773-9454   &   604-770-4020

تـدریـس خصـوصــــى
شیمی، ریاضی

توسط: فریده رحمتى
با 20 سال تجربه آموزشى در کانادا

604-949-0201
604-700-5615

کالس نقاشی
زیر نظر: 
 مریم رئیس روحانی

)604( 913-0015

Flat Iron.........................................$20   
Brushing.........................................$20

مانیکور و الك ژل فقط 25 دالر
Manicure & Shellac

کوتاه کردن (خانم ها) .......... 15 دالر
رنگ ریشه ......................... 35 دالر
هایالیت .............................. 60 دالر

کوتاه کردن و رنگ ریشه 45 دالر

بند و ابرو 20 دالر
Natural Hair Treatment...................$15
Natural Face Treatment...................$15

604-219-6202
«نورت ونکوور»

لطفا براى تعیین وقت با ما تماس بگیرید

 Iranian School (Farsi)

مدرسه ايرانيان (فارسی)
شعبه ها:  وست و نورت ونکوور، کوکیتالم و برنابی، پورت مودی، یو بی سی و ریچموند

  	www.iranianschool-farsi.com      (604) 551-9593 تلفن
                    		Iranianschool@hotmail.com

www.iranianschool-farsi.com 
Mailing Address: 2116 W. 35th. Ave. Vancouver, BC, V6M 1J3 

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

 مدرسه ایرانیان (فارسى)
Iranian School (Farsi)

  شعبه ها:  وست و نورت ونکوور، کوکیتالم و برنابى، 
پورت مودى، یو.بى.سى و ریچموند

www.iranianschool-farsi.com     
Iranianschool@hotmail.com                     

604-551-9593
604-261-6564

3 هفته آگهی 
 در نیازمندی های پیوند

  فقط 20 دالر
604-921-4726

استخدام

این مکان  برای آگهی شما
 رزرو شده است!
با ما تماس بگیرید
604-921-4726

مدیریت امالك مسکونى و خدمات اجاره

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

فروزان یزدان

1370 Marine Drive,
 North Vancouver  

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

بررسى اعتباري و شخصی متقاضیان اجاره
انتخاب  مستاجر معتبر 

(RTA) تنظیم قرارداد قانونى اجاره
مدیریت ماهیانه واحد اجارى

Forouzan Yazdan M.A.
Licensed Property Manager

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

مدیریت امالك مسکونى و خدمات اجاره

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

فروزان یزدان

1370 Marine Drive,
 North Vancouver  

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

بررسى اعتباري و شخصی متقاضیان اجاره
انتخاب  مستاجر معتبر 

(RTA) تنظیم قرارداد قانونى اجاره
مدیریت ماهیانه واحد اجارى

Forouzan Yazdan M.A.
Licensed Property Manager

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

وست وود پالتو، کوکیتالم
واحد دوخوابه بزرگ، ۱۴۰۰ اسکورفیت،
طبقه همکف، بدون پله، با الندری مجزا،

ماشین ظرفشویی، آماده اجاره
 ماهیانه ۱۵۰۰ دالر + یک سوم یوتیلیتی

۱۴۶۹ ۶۰۴-۷۲۷-۷۸۷۴
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجاره

رضا فردین باصدایمتنوعوصمیمی،
آوازهایجدیدوقدیم،همراهباگروهموسیقی

برای جشن ها ومیهمانی های شما

Sound SysytemحرفهایوDJ Sysytem و پروژکتوررنگارنگ

604-۵06-7۵76 ۱۴۶۸

Salesman به یک
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
کارهای باغبانی

Landscaping
یاسین 

۱۴۶۹ ۶۰۴-۶۰۰-۸۹۹۶
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

آموزش رانندگی

آکادمى آریا              778-723-7373
اطلس                     604-537-3525
یوسف                     604-805-7670
ونکو (بهزاد)              604-351-4280
سیامک صالحى       778-995-0000
ونکو درایوینگ اسکول 778-838-1342
604-338-4103                   Canucks
شهرام                   778-772-0269
فرزاد                     604-351-9606
778-896-1420   EZ  UP ON GAS بهروز

حسین وکیلى            604-240-0107
604-710-0550  Green Way محسن
آرمین                     604-441-2226
604-990-0059                   Cyber
604-441-3677  BUCKLE UP فرهاد
مینو (منطقه تراى سیتى)   604-928-2224
جعفرى (تراى سیتى)       604-961-6016
604-857-3070  Maple Driving مدنى

آموزش فارسی
مدرسه ایرانیان        604-261-6564

آژانس مسافرتی

آژانس دى              604-770-1433
رویال تراول            604-770-1750
پرستو تراول            604-945-6002

آموزش هنر

پرویز نزاکتى (آواز)  604-913-3486
باله ملى پارس         778-709-3432
بهمن خسروى (تنبک، سه تار)   604-464-4701
محمد (تنبور)           778-891-1541
على حق بین (پیانو، ارگ) 604-649-9744
دکتر منشورى (پیانو، ارگ) 604-990-9903
نیما قائمى (سنتور، دف)    604-771-6565
مهردخت مهیج (سه تار) 604-377-0870
سیمین ایران منش (نقاشى) 778-238-2142
جمال طبسى نژاد (طراحى، نقاشى) 778-388-2498

اشرف آبادى (تار، سه تار) 604-375-1272
محمد خرازى (گیتار) 604-551-3963
جمال صلواتى (آواز)  778-919-1672
انوشیروان (تار و سه تار) 604-760-2937
مهتاب حقیقى (پیانو، آواز) 604-365-4714

سروش شاه محمد (ویلن) 604-368-5123

اتومبیل (تعمیر)
مکانیکى سیار بهروز     604-828-6589
اتو چک آپ             604-472-1544
604-931-4444(Frontech) مهندس چیت ساز

امور کنسولی

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

استودیو ضبط و صدابرداری

پژواك                     604-464-4701

چاپ و انتشارات
کاپیز دیپو                604-990-7272

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

بیمه
رضا مصبریان          604-984-7715
حمید علیزاده          778-688-8774
زینا نورى (انواع بیمه)     604-838-3513

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

تعمیر لوازم خانگی
اطلس                     604-277-8643
امین                       604-773-0096
حسن منوچهرى        604-719-4925
سعید                           604-346-8925

تفریحات

شدو دى جى            604-987-9855
سیامک (شعبده باز)  778-558-7080
یونیورسال دى جى   604-551-8883
فریبرز                     604-839-0909
همراز                      778-388-4248

جواهری
ساعتچى اندساعتچى   604-685-5625

خدمات ارزی
رویال                      604-988-1070
سلوکى                   778-389-7615
حافظ                      604-984-4445
ملت                       604-770-0447

خدمات ساختمانی
منصور خرسندى      604-258-8656
رضا مرادیان            778-862-2528
آرمان                      604-773-6374 
منوچهر                   604-761-7745
کاشیکارى (مهرداد)   604-999-1562
آریا                         778-882-0936

   604-726-7434 Renovation (کیوان)
پویان                     778-322-0845 
کامى                      778-385-7059

امین                       604-781-7778   
خدمات بتون تاج     604-537-4943

دفتر اسناد رسمی

دندانپزشک

رضا حصیرى           604-552-8884
الدن کرامتى            604-980-7474
توران ایزدى یار       604-734-2114

رادیو

فارسى زبان ونکوور    778-709-9191

سازمان های اجتماعی

کلیساى مسیح             778-859-0985
مرکز خانواده نورت شور      604-988-5281
سازمان موزائیک      604-254-9626
نورت شور مالتى کالچرال    604-988-2931
واحد بهداشت نورت شور    604-983-6700
  604-590-4021             ISS of BC
فدراسیون پناهندگان    604-727-8986
گردهمایى بزرگساالن  604-683-0530
بنیاد ایرانیان مسلمان   604-688-3545
اتحادیه ایرانیان       604-726-1650
بنیاد ایران و کانادا    604-696-1121
انجمن فرهنگى آذربایجان 604-505-4472

شوفاژ، آبگرمکن، لوله کشی

لوله کشى حمید        604-307-1221
تاسیسات مو           604-603-2657
اینتگرال                  604-728-0099
فرنس و شومینه      604-562-2530
911 فرنس، بویلر   604-996-2727
778-317-9566          Advantage
مجید                      604-961-3840
فرزین                    604-512-3783
604-723-0171     Satrap فرنس
لوله کشى و گرمایش  604-537-8312
لوله کشى (نوید)     604-561-7756

بهزاد                      778-834-6267

طراحی وب سایت

کامپ اکسپرس       604-512-3268

عکاسی و فیلمبرداری

حمید زرگرزاده         604-925-6800
تله ویدئو                 604-980-6874
یونکس                   604-987-1413
حمید                      604-358-7060
lovephoto.ca

فال قهوه و ورق

رایا (تاروت) فقط خانم ها     604-983-9178
پورى فقط خانم ها           604-988-2913
مریم گیسا (تلفنى)   778-998-1059

فروشگاه  مواد غذایی

دانیال                      604-669-6766
پارس                     604-988-3515
رز مارکت                604-472-0049
افرا                        604-987-7454

کپیالنو مارکت          604-971-5999

قنادی
رکس                      604-973-0119
گلستان                   604-990-7767

گل فروشی
گلباران                    604-987-1413

مشاور امالك

مجید طالبى             778-558-8272
فرشته رحیمى         778-893-2275
مهرناز کاووسى      604-779-4146
على فراستى           604-839-9938

مشاور امور مالی و حسابداری

مسعود ابراهیمى      604-783-6097
آکادین (ناصر وحیدى)  604-980-2015

حسابدارى صبا        604-461-1661
بیژن جمشیدى       604-990-8292
حسابدارى عزیزى  778-340-7704
604-351-4771  Liberty Tax تدبیر
شیرین مشیرفاطمى  778-989-5280

موکت شویی

شاهین                    604-945-7539
رنگین کمان            604-617-7164
ونکوور کلینینگ       604-763-3415

نشریات
پیوند ونکوور            604-921-4726
شهروند بى سى       778-300-4414
دانستنیها                778-340-8887
فرهنگ بى سى         778-279-4848
دانشمند                  604-770-3570
فرهنگ ما                604-563-9600

مشاور وام

کامبیز مهین سا        604-250-0202
پریوش وفایى         604-876-1312
الهام معظمى         604-773-0298

بهروز کاهکش        604-889-4349

ورزش

پیکان (فوتبال)        604-318-5090
هاکز (فوتبال)          604-936-6464
604-990-8292  TSSA مدرسه فوتبال

مشاور امور مهاجرت

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

وکالت دعاوی

فرشاد حسین خانى  604-727-4555
رامین ژوبین            604-440-9562
هما یحیوى            604-620-9598 

بیژن احمدیان      604-227-6000

فرش و خدمات وابسته
حسین دلیرى          604-986-8585

فهرست مشاغل،
خدمات

و نیازمندی ها

مهد کودك

آرزو (وست ونکوور)          604-787-9314
Cypress Park Preschool

 Full day  پیش دبستانى - 4 تا 6 ساعت
Paulin Johnson Preschool

 Full day  پیش دبستانى - 4 تا 6 ساعت
__________________________
آلتامونت (وست ونکوور)    604-922-3435
Durant (کوکیتالم)      604-724-6555

تدریس خصوصی-تقویتی

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

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

باربری ، حمل و نقل

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

   

شیشه اتومبیل
604-460-0490    Auto Glass

بازرسی فنی  ساختمان

امیر اخالصى          604-518-0078
سعید فاضلى پور     604-512-1682
دکتر امیر به کیش   604-500-0303
مهندس صانعى     778-708-0520

کتایون روحانى        604-988-5556
فریبرز خشا             604-922-4600
نیلپر هنرور              604-230-9767
حسین کاموسى       604-986-5005
یونکس                   604-987-1413
فراستى (گواهى امضا)   604-839-9938

کامپیوتر
حمید                       604-506-8319
 778-918-2815  (Apple ،نرم افزار) سبز

اجاره وسایل جشن ها

604-436-1418  Parallel Rentals

دفتر ازدواج و طالق شرعی

مرکز امام على (ع) 604-715-7712
على فراستى           604-839-9938

دفتر ازدواج رسمی
یونکس                   604-987-1413
على فراستى           604-839-9938

وکالت پناهندگی
رامین ژوبین            604-440-9562

قفل و کلید

604-773-7375                  Tidey

تعمیردرب گاراژ

778-773-8012        Craftsman

مشاور سرمایه گزاری

بهروز کاهکش        604-889-4349

* طراحى  * نجارى   * کابینت نوسازى و تعمیرات ساختمان
* در وپنجره * کاشى کارى 

* نقاشى  * نصب انواع کفپوش
* دراى وال * برق و لوله کشى

* مسکونى کردن زیرزمین 
* نوسازى حمام و آشپزخانه

      Fence و Deck ساخت و نصب *
* اخذ پروانه و جواز از شهردارى

منوچهر 604-761-7745

«داراى تمامى بیمه هاى کارى و ساختمانى»

با تجربه کار در کانادا از سال 1988

ساختمان هاى مسکونى و تجارى

عضو 5 ستاره

فرزندان خود را از سنین کودکى با موسیقى آشنا سازید

604-551-3963

تدریس خصوصى گیتار
توسط محمد خرازى

(لیسانس موسیقى از کانادا)
با بیش از 30 سال سابقه تدریس

(604)500-7361

آموزش
مجسمه سازى

توسط:  
پروانه رودگر
فارغ التحصیل از ایتالیا

BC 443۵7 دفتر رسمی ازدواج

براى تعیین وقت حضورى با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

داراى مجوز گواهیامضاءرسمی-  از دواج شرعى وکانادایى- 
طالق شرعى- امور کنسولى و وکالتنامههایonline سایت دفتر 
حفاظت با تائید امضاء -  مشاوره در امور مهاجرین -دعوت نامه - 

PR Card, Citizenship, Sponsorship  وصیت نامه

ع��رضا  �ا��ی

604-839-9938  
عضو رسمی 

نظام مهندسی
 ایران و آمریکا

کالس فارسی  رایگان  
هر جمعه از ساعت  5 تا 6 بعدازظهر   در کتابخانه  میپل ریج 

برای اطالعات بیشتر با خانم اعظم  تماس بگیرید. 
  604-944-9677

 akaveh9@hotmail.com  

شرکت  ساختمانی
Home Floor Decor

 نوسازی ساختمان
نوسازی حمام وآشپزخانه

 انواع کفپوش)چوب،لمینیت،موکت،کاشی،...(
ساخت و نصب کابینت

درای وال

License, Warranty, Insurance and WCB

مسکونی کردن زیرزمین
 لوله کشی و برق

604.781.7778 (امین)
www.HomeFloorDecor.ca
Info@HomeFloorDecor.ca

نقاشی ساختمان
انواع پرده
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هادی خرسندی

حکومتنُکشه،کرونامیکشه؛
مرُدمقدرنمیدونند!

)در سلســله مصاحبه های »بیله دیــگ - بیله تهدیگ«، 
خواهر ثاریه گشت االسالم، 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 بیرون 
خوب 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؟

-جّدی؟ نمیخورند؟ پس چرا این پدرســِگ عوضی، گفت 
بخورم؟

-عوضی گفته سردار. کی بوده؟
-باجناقم! از صبح من دارم پشــگل ماچالغ میخورم. این 

حیوان 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 
اصالً 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 به 
من 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 توی 
افسراتون 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 روزی 
توی 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 ای 
توی 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 هئیت مؤتلفه اجراش 
کنه. 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 میره 

ماجرای دزدین دکل را لو میده.
-یعنی به گوش بیت رهبری و آقا مجتبا میرسونه؟

-نه، آنها که در جریان بودند. میخواست به مرحوم هاشمی 
رفسنجانی 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 تا 
حاال 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 هواپیمای 

اوکراینی داد؟
-خواهرجان درسته من مســتم ولی با اومدن کرونا دیگه 
حرف هواپیمای اوکراینی مالیده. کشته های کرونا از کشته 
های آبان هم بیشــتر شده. حکومت نُکشه، کرونا میکشه. 

پس مردم باید قدر آبان را بدونند.
-به نظر شما تلفات کرونا رو به افزایشه؟

-کرونــا االن دو جور تلفات داره. یکــی اونهایی که کرونا 
میگیرند، یکی هم اونهائــی که حرف کرونارو میزنن، آمار 
میدن، انتقاد میکنن، ماسک میخوان، نِق 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 خاطر 
کرونا به بهشت رفتند، آخریش سردار ناصر شعبانی که از 

ثاراللهی های خودمون بود.
-بعله. رفتند. خب، قبالًها بعضی هاشون با سقوط هلیکوپتر 
یا موقع پاک کردن ســالح 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 با 
کرونا از دنیا رفتند. حتی ممکنه یکیشون در حالیکه کرونا 
داشــته، اسلحه اش را هم داشته پاک میکرده. یا برعکس، 
در حال پاک کردن ســالحش، 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 هفته 
بعد. 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 خر 
نیست. 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 می توان 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 - باری کاّل. باز هم توی خبرهای کرونایی بگرد، سوژه 
پیدا می کنی. چیزهای خنده دار پیدا کن، فعالً 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 می دهم به مادرش و خــودم خبرها را زیر و رو 
می کنم. یکیش خنده دار اســت و حیرت انگیز: »فرار یک 

بیمار کرونایی دیگر از بیمارستان!«
-چی؟ »دیگــر؟« ...... بعله، دیگر! پس خیلی ها در رفته اند 
و من غافل بــوده ام. اینترنت را شــخم می زنم وخبرهای 

اینجوری را می کشم بیرون.
 فراری همه جا داریم. در چین، مالزی، یمن، افغانستان و 

گوشه کنار مرز پر گهر:
بیمار کرونایی از بیمارستان شهرستان فرار می کند می گوید 
می روم به شهر خودم به بیمارستان شرکت نفت. با اتوبوس 

عازم تهران می شود. اتوبوس؟!!
و یک بیمار کرونایی به کمک همدســت، از بیمارســتان 

می گریزد:
»گناباد- ایرنا- رئیس شبکه بهداشت و درمان خواف گفت: 
یک بیمار مشــکوک به کرونا با همکاری برادر خود عصر 
دیروز )سه شــنبه( از بیمارستان ۲۲ بهمن 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 خوبی ســت که بپرسم آیا برادر رئیس 
جمهوریب اسالمی، از بیمارستان به دادگاه برگشت؟ یا از 
آنجا عازم کانادا شد؟ گفت همان جا می روم دادگاه! بگذریم 

فعالً.(
فرار از بیمارستان به کمک برادر:

- ببیــن داداش، اون پایین آماده باش. من از روی تختم پا 
می شم، مالفه ها را گره می زنم از پنجره می دم بیرون، بعد 

خودم میام.
-اولش عالمت بده. چندتا ســرفه کن تا ماشین را روشن 

کنم.
- سرفه که همیشه می کنم داداش.

- پس وقتی می خوای عالمت بدی، عجالتاً چندتا ســرفه 
نکن!

**********

از هرات خبر فرار چهل و هشت نفر را یک منبع موثق برایم 
فرستاد. یکی شان 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 می نویسه، 

اسم همه طاهرین روش، یک دالر. 
-با همه اینقدر ارزون حساب می کنه؟

-نه، با ما آشناســت. تازه روی کاغذ نمی نویسه. روی پنبه 
می نویسه. پنبه اش را باید خودم بُُدم ولی روغن بنفشه اش 

را خودش می ده.
-فکر می کنید دعانویس می تونه از شما رفع بال بکنه؟

- بعله، عرض کردم. اسم همه انبیا و اولیا روشه. پارسال هم 
دعای بواسیر نوشت برای داداشم، دو روزه بواسیرش رفت.

-یعنی برادرت دعا را خواند و فوت کرد به بواسیر؟
-نه خیر، آقاسّید یک کاغذ دراز برمی دارد، همه اسماء انبیا و 
اولیا را رویش می نویسد، 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، 
تخصصی اش را هم در مشهد گذرانده.

*

در قم:

- آقا شما کرونا دارید؟

- بعلــه، هم مــن دارم، هم این دوتا عیالم. هرســه مان از 
مریض خانه دررفتیم. ولی یک عیال دیگه هنوز اونجا هست 

که به حق پنج تن امشب فرارش می دیم.

-اینجا چکار می کنید؟

-اینجا منتظر لیس حضرتی هستیم.

- لیس حضرتی؟

-اینجا تجمع اعتراضی کردیم حرم حضرت معصومه باز بشه 
بریم بلیسیم. اصالً 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 می کنیم که حرم را باز کنند.

**********

در لنــدن، تا آنجا که می دانم، فقط یک بیمار کرونائی فرار 
کرده:

- های ِسر، آر یو اینگلیش؟
- بعله ولی فارسی بلد هستم. خانم بنده ایرانی می باشد.

- شما کروناتون مثبت هست؟
- بعله. پازیتیو.

- ممکنه بپرسم چرا دارین از بیمارستان در می رین؟
- برای ایــن که دارم مــی رم کاغذ توالت بخــرم. دوباره 

برمی گردم به بیمارستان.

**********

در این فکرم که حرص این همه کاغذ توالت برای چیست 
که در استرالیا توی سوپرمارکت سر آن کتک کاری می شود 
و در تکزاس دو نفر برای هم هفت تیر می کشند و در سوپر 
مارکــت بزرگ لندن جیره ای شــده، وقتــی کاغذ توالت 
می خری، روی دســتت مهر می زنند که تا بیست و چهار 

ساعت پاک نمی شود.

**********

غرق این افــکارم که صدای در می آید. مــی روم در را باز 
می کنم. شاپرک خانم است که دارد سوار اتومبیلش می شود 
و می رود. اشــاره می کند که یک بسته بزرگ کاغذ توالت 

پشت در گذاشته!

مصاحبهباکروناییهایفراریازبیمارستان
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اطالعیه سازمان ها و نهادهاي سیاسي و اجتماعي و فرهنگی

باشگاه ایرانیان

با یک دنیا مسرت و شادی به عرض هموطنان عزیز ایرانی 
مقیم ونکوور میرساند به علت امکانات بهتر و وسعت جا، باشگاه 
سالمندان ایرانی واقع در ونکوور پذیرای عضو جدید می باشد. 
لطفا برای جزئیات بیشتر با شماره تلفن ۶۰۴-۶۰۰-۸۳۰۸ 

تماس حاصل فرمائید.

آموزش رایگان زبان انگلیسی

در شهر برنابی منطقه لوهیدمال
چنانچه می خواهید پیشرفت خود را در مکالمه زبان انگلیسی 

افزایش داده و بیشتر با اصطالحات مفید و کاربردی زبان 
انگلیسی آشنا شوید، در کالس های رایگانی که با معلمین 
باتجربه، هرچهارشنبه از ساعت ۷ تا ۹:۳۰ شب در محیطی 

دوستانه برگزار می شود، شرکت فرمائید.
Cameron Recreation Complex - Willow Room

9523 Cameron Street, Burnaby

انجمن ایرانیان برنابی 

جلسات فرهنگی انجمن ایرانیان برنابی شامل مقاله، شعرهمراه 
با آهنگ موسیقی کر، ترانه خوانی ؛ حافظ خوانی، شاهنامه 

خونی  همراه با ضرب ،.... میباشد.
زمان:شنبه ها از ساعت ۲:۳۰  بعدازظهر     

آدرس:شمال لوهید مال، خیابان کمرون، سینیورسنتر، 
جنب کتابخانه،  شماره۹۵۲۴ 

تلفن: ۶۰۴-۷۷۹-۴۴۲۲

محفل مثنوی خوانی ونکوور

محفل مثنوی خوانی
به روش گنج حضور

تلفن و واتساپ :۷۷۸-۸۸۲-۸۸۶۸ 
 ورود رایگان

  نردبان آسمان     

کوششهایی درجهت خواندن وفهم قرآن درجهان معاصر
حس دنیا نردبان این جهان، حس دینی نردبان آسمان

صحت این حس بجویید از طبیب 
صحت آن حس بجویید از حببیب

زمان:روزهای جمعه از ساعت ۶:۳۰ تا ۸:۳۰ 
مکان:کتابخانه نورث ونکور واقع در النزدیل ۱۴ غربی

برای اطالعات بیشتر با تلفن ۶۰۴۶۱۶۵۴۷۵ تماس بگیرید

S.U.C.C.E.S.S.

» خدمات مشاوره خانواده  برای فارسی زبانان «
سرویسی جدید برای خانواده های فارسی زبان

برای اطالعات بیشتر و تعیین وقت مالقات لطفا با 
آذین کالنتری مشاور خانواده و نوجوانان  تماس حاصل 

نمایید: ) داخلی  ۱(۶۱۰۰- ۶۰۴-۴۶۸
Azin.kalantari@success.bc.ca

مرکز اسالمی جامعه امام زمان )ع(

 به اطالع جمیع مومنین و محبان اهل البیت )ع(  می رساند 
هر هفته پنجشنبه شب ها )شب جمعه(  همراه با اقامه نماز 

مغرب و عشا، قرائت دعای شریف کمیل و سخنرانی عالم دینی 
حاج آقا  هاشمی نژاد بلخی در جامعه امام زمان عج اهلل تعالی 
فرجه الشریف برقرار می باشد. لذا از آحاد شیفتگان اهل البیت 
)ع( دعوت می شود تا با حضور خود گرمی بخش محفل باشند.

7060 Waltham Ave. Burnaby, BC V5J 4V5
ImamZamanSociety.com

societyimamzaman@gmail.com
t.me/jameimamzaman

ساکسس ونکوور 

برگزاری کالس های رایگان زبان انگلیسی
 برای افراد مقیم دایم کانادا و پناهندگان 

محل برگزاری: مراکز خدمات رسانی فریزر و گرنویل 
سطح کالس و زمان برگزاری: لینک سطح ۱ تا ۶ 

در طی روزهای غیرتعطیل هفته، صبح، بعدازظهر و غروب 
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های زیر

 تماس حاصل نمایید:  
)مرکز خدمات رسانی فریزر( ۶۰۴-۳۲۴-۸۳۰۰ 
یا )مرکز خدمات رسانی گرنویل(۶۰۴-۳۲۳-۰۹۰۱

جامعه چند فرهنگی ریچموند 

سازمان غیرانتفاعی خدمات جامعه چند فرهنگی ریچموند، 
جایی برای تازه واردین تا شبکه ارتباطی شان

 را ایجاد کرده و گروه های حمایتی خود را پیدا کنند.
اگر دارای پی آر وعالقمند به شرکت در کارگاه های رایگان 

انگلیسی، کامپیوتر و شبکه ارتباطی فارسی 
زبانان هستید یا در امور اشتغال و استقرار پس از مهاجرت 

نیاز به مشاوره رایگان دارید، می توانید هر
چه زودتر با مشاور فارسی زبان این مرکز در ساعات اداری 

دوشنبه، سه شنبه، جمعه و شنبه تماس بگیرید.
Alireza Sedghi-Taromi,

Settlement & Employment Counsellor
Richmond Multicultural Community Services

210 - 7000 Minoru Boulevard, 
Richmond BC V6Y 3Z5

P: 604.279.7160 F: 604.279.7168
Email: alireza@rmcs.bc.ca 

ما در سازمان چند فرهنگی ریچموند، ضمن تبریک 
پیشاپیش نوروز، فهرست کارگاه های ماه مارچ خود را 

خدمتتان معرفی می کنیم. 
شما می توانید با فرستادن ایمیل، پیش ثبت نام نموده و 
با آوردن کارت پی آر خود، به کارگاه های رایگان ما درباره 

زندگی و کار در خانه جدید بپیوندید.
 حلقه مکالمه انگلیسی، ویژه افراد دارای پی آر، چهارشنبه ها 

۴، ۱۱، ۱۸ و ۲۵ مارچ  از ۱۰ تا ۱۲، مرکز سیداربریچ
گروه شبکه ارتباطی تازه واردین، سه شنبه ۱۰ مارچ،

 از ۹ صبح تا دوازده ظهر، البی مرکز مینرو
سری کارگاه های مایکروسافت آفیس، 

چهارشنبه و پنج شنبه ها ۱۱ تا ۲۶ مارچ، 
۱۰ صبح تا ۲:۳۰ بعد از ظهر

گروه حمایتی چندفرهنگی بانوان، چهارشنبه ۲۵ مارچ، 
۱۲ ظهر تا ۲ بعد از ظهر مرکز سیداربریج

حلقه شبکه سازی متخصصان حرفه ای، جمعه ۲۷ مارچ، 
۲ تا ۴  بعدازظهر در مرکز مینرو

کارگاه ه هایی برای آموزش رهبری به نوجوانان، جمعه ها
 از دهم ژانویه تا ۲۷ مارچ، از چهار تا شش، مرکز مینرو

تو مگو همه به جنگند و ز صلح من چه آید   
  تو یکی نه ای هزاری تو چراغ خود برافروز

)مولوی (

بیایید گامی در پیشگیری از کرونا و درد ورنج ناشی از 
آن در ایران برداریم .  ما می توانیم با هدیه سبد مواد 

خوراکی و تحویل به تهیدستانی در ایران  برای تسهیل 
و تشویق به خانه ماندن یا کمک مالی به خرید مایحتاج 
) مثالً ماسک، دستکش، صابون و مواد ضدعفونی کننده و 
موارد دیگر(  برای کسانی که در مرحله و زمان استفاده از 

آنهایند، یاورشان باشیم. 
یکی از نیک اندیشان ونیکوکاران ونکوور، 

آقای فرها د صوفی، پیشنهاد داده اند  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 است  (
لطفا کمک خودتان را به ایمیل من ای ترانسفر کنید و 

واژه)corona(را برای پسورد انتخاب فرمایید.
minasabz15@gmail.com

یا از طریق لینک زیر و وب سایت GoFundMe ارسال 
 gf.me/u/xqcvua:بفرمایید

این برنامه تا پایان ماه مارس برقرار است. البته وجوه 
اهدایی شمایان به تدریج به ایران ارسال می شود.

با مهر, مینا سبزواری- مسئول دریافت، ارسال به خیریه ، 
پیگیری و گزارش مصرف کمک شما

 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 ۲۵ آپریل ۲۰۲۰ ارسال نمایند. پرونده های 

ناقص مورد ارزیابی قرار نمی گیرند.

کرونایاگرمایشزمین،کداماضطراریتراست؟

براساس گزارش های سازمان جهانی 
بهداشت، آلودگی هوا به عنوان یکی 
از جوانب بحــران جهانی اقلیمی، 
خــود به تنهایی هرســال موجب 
مرگ هفت میلیون نفر می شود. در 
این مورد اما هیچ خبری از جسات 
جدی  نطق های  و  کابینه  اضطراری 
نیســت.  دولتمردان  حزن انگیز  و 
درحالیکه با ویــروس جدید کرونا 
به طــرز قابل درکی همچون خطری 
قریب الوقوع برخورد می شود، بحران 
معرفی  انتزاعی  امری  هنوز  اقلیمی 
می شود که پیامدهایش ده ها سال با 

ما فاصله دارند.

ایــن وضعیت اضطــراری جهانی ای 
اســت که همین حاال هم انســان ها 
را در مقیاس وســیع کشته و بیم آن 
می رود که مرگ زودهنگام میلیون ها 
نفر دیگر را نیز رقم بزند. با گسترش 
تأثیرات و پیامدهای آن، این وضعیت 
می تواند اقتصادهــا را بی ثبات کرده 
و کشــورهای فقیرتِر فاقــد منابع و 
زیرساخت ها را نابود کند. چیزی که از 
آن حرف می زنیم بحران اقلیمی است، 

نه ویروس جدید کرونا.
در این مورد، دولت ها برنامه های ملی 
اضطراری تدوین نمی کنند و شــما 
هیچ پیامک فوری ای روی گوشی های 
تلفن  همراه تان دریافت نمی کنید که 
نسبت به آخرین اخبار و تحوالت در 
کره جنوبی و ایتالیا به شــما هشدار 

دهد.
ما دســت آخر بر همه گیری جهانی 
کرونا فائق خواهیــم آمد؛ اما درمورد 
بحران اقلیمی همین حاال هم کار از 

کار گذشته است.
درحالی که با ویــروس جدید کرونا 
به طرز قابل درکــی همچون خطری 
بحران  برخورد می شود،  قریب الوقوع 
اقلیمی هنوز امــری انتزاعی معرفی 
می شود که پیامدهایش ده ها 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 
آتش ســوزی بی ســابقه  جنگل هــا 
قســمت هایی از قطــب شــمال را 
دربرگرفت، می شــد جلسات بحث و 
مذاکره اضطراری ای برگزار شــود تا 
نقش  بحران اقلیمی در ایجاد شرایط 
آب وهوایی شــدید و حدی مشخص 

گردد، اما چنین اتفاقی رخ نداد.
در ســال ۲۰۱۸، بیش از ۶۰ میلیون 
نفــر از پیامدهای تغییرات شــدید 
آب وهوایی و اقلیمی آســیب دیدند، 
ازجملــه بیــش از ۱۶۰۰ نفر که در 
اروپا، ژاپن و آمریکا به دلیل موج گرما 
و آتش ســوزی جنگل ها تلف شدند. 
موزامبیک، مــاالوی و زیمبابوه براثر 
گردباد آیدای ویران شدند، و توفندهای 
فلورنس و مایکل نیز براساس گزارش 
سازمان جهانی هواشناسی خسارتی 
معادل ۲۴ تریلیــون دالر بر اقتصاد 

آمریکا وارد کردند.
برابر  یخ های قطب شــمال شــش 
ســریع تر از چهار سال پیش در حال 
آب شدن اند، و صفحه یخی گرینلند 
چهار برابر ســریع تر از آنچه پیشتر 
تصور می شــد، در حال ذوب شدن 
است. براســاس گزارش های سازمان 
ملل متحد، ما ده سال فرصت داریم تا 
از گرم شدن کره زمین به میزان یک و 
نیم درجه بیش از دمای این سیاره در 

دوران پیشاصنعتی جلوگیری کنیم.
جهانی  همه گیری های  است  ممکن 
و بحــران اقلیمی تأثیــر یکدیگر را 
پژوهش ها  بکننــد:  نیــز  دوچندان 

حاکــی از آن  اســت کــه الگوهای 
آب وهوایِی درحال تغییر ممکن است 
موجب حرکت گونه های جانوری به 
ارتفاعات باالتر شــود، و به طور بالقوه 
آنهــا را در تماس بــا بیماری هایی 
قرار دهد که نســبت بــه آن ایمنی 
و مصونیت چندانــی ندارند. یکی از 
مدیران ســازمان »دوستان زمین«، 
میریام ترنر، می گوید: »عجیب است 
که مردم در مقایسه با کرونا که اکنون 
با آن مواجه هستیم، بحران اقلیمی را 
مســئله ای مربوط به آینده می دانند. 
شــاید وقتی در دفترکارتان در مرکز 
شهر لندن نشسته اید، بحران اقلیمی 
به نظرتان دور و بعید برسد، اما همین 
حاال میلیون ها نفر وضعیت اضطراری 

آن را از نزدیک لمس می کنند.«
پس تصور کنید که چه می شــد 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 می دادیم؟ 
همان طور که الفی استرلینگ، مدیر 
»بنیاد اقتصاد جدید« متذکر می شود، 
مرزکشی صلب بین این دو بحران کار 
عاقالنه ای نیست. به هر حال، ویروس 
جدید کرونا ممکن است موجب کساد 
اقتصاد جهانی شود: تدابیر اقتصادِی 
اتخاذشده در واکنش به این ویروس 
باید به حل مسئله بحران اقلیمی گره 

بخورد.
استرلینگ می گوید: »در دوران رکود 
این اتفاق می افتد که سیاست گذاران 
در مورد نتایج و پیامدهای احتمالی 
آن دچار وحشت میشــوند؛ مسئله 
زنجیره هــای تأمین و چســب زخم 
اقتصــادی اســت«. مثــالً در رکود 
اقتصــادی ســال ۲۰۰۸، مالیات بر 
ارزش افزوده و نرخ های بهره بالفاصله 
کاهــش یافتنــد، اما رشــد مخارج 
سرمایه گذاری به حد کافی سریع نبود 
و بعدتر بــه نام ریاضت اقتصادی کم 
شد. براساس پژوهش های این بنیاد، 
اگر دولت به میزان بیشــتری بودجه 
زیرساخت های بدون کربِن را تأمین 
کرده بود، این امر نه تنها موجب رشد 
اقتصاد می شد، بلکه می توانست انتشار 
گازهای گلخانه ای در مناطق مسکونی 
را نیــز تا ۳۰ درصد کاهش دهد. این 
بــار اما، جای چندانــی برای کاهش 
نرخ های بهــره ازپیش پایین و اتخاذ 
سیاست تســهیل کّمی وجود ندارد؛ 
حاال یک سیاست مالی سبز باید در 

اولویت قرار گیرد.

اگر بحران اقلیمی مسئله ای اضطراری 
تلقی شــده بود، چه چیزهایی مورد 
اشاره قرار می گرفت ؟ احتماالً اعالم 
می شــد تمام خانه هــا و بنگاه های 
تجاری بایــد عایق بندی شــوند، و 
این امر به اشــتغال زایی، کاهش فقر 
ســوخت و انتشــار گازها گلخانه ای 
خواهد انجامید. همچنین ایستگاه های 
شارژ ماشــین های برقی در سرتاسر 
جهــان نصــب می شــدند. و برنامه 
آموزشــی اضطراری ای برای آموزش 

نیروی کار اعالم می شد.
می شد برای افراد متمکنی که مرتباً 
با هواپیما ســفر می کنند مالیات در 
نظر گرفته شــود. همان طور که ترنر 
می گوید، تمامی سیاست های کشور 
حاال از خالل منشــور ویروس جدید 
کرونا دیده می شــود. به طور مشابه و 
تا اطالع ثانوی، این سیاســت ها باید 
از منشور بحران اقلیمی نیز رد شوند.

درهرحال، واکنش ها به ویروس جدید 
کرونا بــا واکنش ها به بحران اقلیمی 
تفــاوت کلیدی دارد و خود این البته 

حقیقتاً جای تأسف دارد.
 اســترلینگ می گوید: »ما از آمدن 
کرونــا بی خبر بودیم، اما از ســی یا 
چهل ســال پیش می دانســتیم که 
بحران اقلیمی در راه است«. و با این 
حال، دولتها می توانند، باز هم به رغم 
عدم آمادگی و کمبود بودجه و منابع، 
سریعاً برنامه ای اضطراری در واکنش 

به همه گیری جهانی اعالم کنند.
ویــروس جدیــد کرونــا تهدیدها و 
چالش هــای بســیار، و فرصت های 
اندکــی را پیش روی ما قرار می دهد. 
یک واکنــش عاقالنه بــه گرمایش 
جهانی اما می تواند به ایجاد حمل ونقل 
به خوبی  خانه هــای  مقرون به صرفه، 
عایق بندی شده، اشتغال زایی در حوزه 
انرژی های ســبز، و هوای پاک منجر 
شــود. شکی نیست اقدام فوری برای 
جلوگیری از همه گیری جهانی بسیار 
ضروری است. اما بحران اقلیمی تهدید 
وجودِی بسیار جدی تر و مرگبارتری را 
پیش روی ما قرار داده است، و با وجود 
این، همین حس اضطرار و فوریت در 
واکنش به آن دیده نمی شود. ویروس 
جدید کرونا نشان می دهد که چنین 
کاری شــدنی اســت، اما به قدرت و 
قاطعیتــی نیاز دارد کــه وقتی پای 
آینده سیاره مان در میان است، به طرز 

نومیدکننده ای خبری از آن نیست.
گاردین
منبع: رادیو زمانه
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ثبت خرید و فروش امالك، وام منزل، 
وام هاى بانکى، دعوت نامه، گواهى امضا 
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AirCare

مکانیکی  بهروز
604-8۲8-6589

تعمیرات در منزل و محل کار شما نیز پذیرفته می شود
تعویض روغن

 با فیلتر
فقط 30 دالر

تهیه لوازم یدکی
نو و دست دوم
با قیمت مناسب

تعویض لنت ترمز جلو 
با قطعه

پر کردن گاز کولر اتومبیل فقط 50 دالر

به قیمت مناسب

تعمیر و تعویض 
گیربکس، ترمز، دینام، 

استارت،کالچ، 
Aircare ،تایمینگ بلت 

دفتر نوتاری پابلیک 
و دارالترجمه رسمی خشا

ثبت قانونی معامالت امالک و وام های مسکن، تنظیم وکالت نامه، 
وصیت نامه، دعوت نامه، برابری با اصل اوراق وترجمه رسمی 

ICBC مدارک تحصیلی، پاسپورت و گواهینامه مورد تائید
Suite 5-1742 Marine Dr., West Vancouver

604-922-4600
NotaryKhasha@yahoo.ca

NotaryKhasha.ca

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

Cell: 604.377.9225
 Facebook.com/KhashaHomes 

#3110-233 Robson St., 
Vancouver

 

JUST LISTED
و الندری داخل با انباریشيکخوابه  یکواحد

با ،۲ن تی وی تاورساختما۳۱طبقه درسویيت
 ،دلبازآشپزخانه شهر و آب و کوه،گستردهمنظر
سالن جيم، سونا، جکوزی،،نورگيربزرگهایپنجره 

ساعته۲۴پارکينگ نبش آسانسور  و نگهبان سينما،

$620,000
3110-233 Robson St.

امالک فروش و خريد مشاور خشا،
604.377.9225

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

 
3110-233 Robson St., Vancouver

 
۳۱طبقه درشيکخوابه  یکواحد

....یل تاونتی تاورنساختما

310 – 523 Whiting Way, Coquitlam


آپارتمان یک خوابه بزرگ و دن نوسازی 

..فضای مفيد..اسکورفوت۸۲۶،شده

#310-523 Whiting Way,
Coquitlam

SOLDSOLD

YA Law Corporationدفتر حقوقی  هـما یحـیوی
Homa Yahyavi, J.D.

Barrister & Solicitor, Attorney at Law

 - Cross Border Immigration Law
 - Family Law (Divorce)

وکیل رسمی دادگاه های کانادا (بریتیش کلمبیا)
و آمریکا (واشنگتن دی سی و ایالت مریلند)

»مشاوره با تعیین وقت قبلی«

ـ مهاجرت به آمریکا

ـ مهاجرت به کانادا
ـ دعاوی خانوادگی (طالق)

Email: info@yalaw.ca
#304-938 Howe Street, Vancouver, BC V6Z 1N9

604-620-9598
(EB-5 Investor Visa-Green Card, E-2 Visa, Waiver)

امکان برداخت هزینه بلیت در تهران

Issue No. 1311

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

با جدیدترین نقشه های طراحان معروف فرش

در بزرگترین و کاملترین گالری فرش در ونکوور کانادا

 تنها مرکز تخصصی قالیشویی و تعمیرات فرش
 با گواهینامه از اتحادیه صنف فرش در ونکوور

با 3 نسل تجربه موفق در تولید، عرضه و خدمات

 گالری و خدمات

 فرش  دلیـری

 1478 Marine Dr., North Vancouver, BC                 1629 Marine Dr., North Vancouver, BC                 www.pacificruggallery.com     Tel: 604.986.8585)1شعبه( )شعبه2(
Designed by: Daneshmand.ca

هما سروشیساناز عالی نسب
778-317-9707
HomeByHoma@gmail.com

778-320-6326
SanazAlinasab88@gmail.com

«تعهد ما صداقت در خرید و فروش منزل شماست «

تیم ما با ارزیابی رایگان ملک شما
 و ارائه خدمات تخصصی امالك در ونکوور، 

راه را برای خرید و فروش منزلتان هموار می کند. 

Issue No. 1468

وکیل مهاجرت به آمریکا و کانادادفتر حقوقى  هما یحیوى

«مشاوره با تعیین وقت قبلى»

ـ  مهاجرت به آمریکا
ـ  مهاجرت به کانادا

ـ  دعاوى خانوادگى (طالق)
#504-938 Howe Street, Vancouver, BC V6Z 1N9
www.yalaw.ca     Email: info@yalaw.ca

YA Law Corporation
604-620-9598

آیا ممنوع الورود به کانادا و یا آمریکا هستید؟
جهت رفع ممنوعیت ورود به کانادا و آمریکا با ما تماس بگیرید

Are you inadmissible to Canada or to the U.S?
Do you need to apply for a U.S waiver?

Contact us

GREEN DREAM Co.
خدمات حمل و نقل و اسباب کشى

«به صورت شبانه روزى»

بسته بندى وسایل به صورت تخصصى
نصب و مونتاژ اثاثیه منزل

778-980-1286 «افشین»

خدمات مربوط به فضاى سبز
و محوطه سازى

طراحى، اجرا، نگهدارى فضاى سبز، 
کاشت، هرس، چمن زنى، اصالح خاك، 

پیاده رو سازى، محوطه سازى

منازل مسکونى، مراکز تجارى و ادارى

با 20 سال سابقه

604-842-2326 «رامین»

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

جهت سهولت دسترسی جامعه ایرانی به خدمات مورد نیاز در یکجا 

604-922-4600
604-377-9225

Fariborz.Khasha@gmail.com

قرار حضوری با مراجعین گرامی با هماهنگی پیشین تلفنی یا ایمیل

1755 Capilano Road, North Vancouver, Suite 201

خدمات ترجمه رسمى :  کلیه مدارك حقوقى، سجلى، تحصیلى، پزشکى، 
مالى، پاسپورت، سند ازدواج و طالق، شناسنامه، گواهینامه رانندگى، گواهى 

عدم خالفى، بیمه اتومبیل و عدم سوء پیشینه،   مترجم رسمى وزارت 
دادگسترى و دادگاه هاى بریتیش کلمبیا 

خدمات نوتارى پابلیک: ثبت معامالت امالك و وامهاى بانکى، دعوتنامه، 
وکالتنامه، وصیت نامه، گواهى امضاء، برابرى با اصل مدارك

 فریبرز خشا ، عضو رسمی انجمن مترجمان بی سی، 
مترجم معتمد دادگاه های فدرال واستانی،

 ،ICBC اداره مهاجرت و پناهندگی و 
 دارندة مجوز رسمی گواهی امضاء سوگندنامه

 و استشهاد نامه در بریتیش کلمبیا

از مجموعه 
 کارهای خط نقاشی

 رامین مهجوری
 دیدن کنید

www.raminmahjouri.com

از مجموعه کارهای خوش نویسی 
رامین مهجوری دیدن کنید

Ramin Mahjouri

ramin mahjouri - art gallery

از مجموعه کارهای خوش نویسی 
رامین مهجوری دیدن کنید

Ramin Mahjouri

ramin mahjouri - art gallery

مدیریت امالك مسکونى و خدمات اجاره

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

فروزان یزدان

1370 Marine Drive, North Vancouver  

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

بررسى اعتباري و شخصی متقاضیان اجاره
انتخاب  مستاجر معتبر 

(RTA) تنظیم قرارداد قانونى اجاره
مدیریت ماهیانه واحد اجارى

Forouzan Yazdan M.A.
Licensed Property Manager

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

این مکان برای آگهی شما رزرو شده است

ARE YOU READING THIS?

برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید.

604-921-4726 
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