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بیانیه کنگره ایرانیان کانادا در 

استقبال از بازی دوستانه ایران و 
کانادا در ونکوور
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بیانیه کنگره ایرانیان کانادا 
درباره تصمیم فدراسیون 

فوتبال کانادا برای لغو بازی 
فوتبال دوستانه کانادا و ایران

کنگره ایرانیان کانادا: شکایت البی 
حامی اسراییل، بازی را لغو کرد

لغو بازی دوستانه فوتبال، دشمنی کانادا و ایران 
را تقویت می کند

اصالحیه سی بی سی: برخی از گزارش های مربوط 
به بازی فوتبال ایران و کانادا نادرست بـود!

مسابقه فوتبال ایران و کانادا

بررسی چرایی لغو دیدار دوستانه 
تیم های فوتبال ایران و کانادا 

تکذیب دو مورد از ادعاهای اخیر علیه کنگره 
ایرانیان کانادا 

همه بازنده ایم!

مجازات فوتبالیست های کانادایی و ایرانی راه 
عدالت و پاسخگویی برای پرواز PS-752 نیست

یک سازمان کانادایی حامی اسراییل ادعا کرد 
به خاطر شکایت قانونی این سازمان مسابقه 

فوتبال کانادا و ایران لغو شد!
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مجازات فوتبالیست های کانادایی و ایرانی راه عدالت و پاسخگویی برای پرواز PS-752 نیست

فـراخـوان مـقـالــه

همـه بـازنـده ایـم!

مسابقه فوتبال ایران و کانادا

بررسی چرایی لغو دیدار دوستانه تیم های فوتبال ایران و کانادا 
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یک بازی دوستانه فوتبال بین کانادا و ایران در استادیوم ونکوور در 
تاریخ 5 ژوئن 2022 به عنوان بخشی از بازی های تدارکاتی برای 

جام جهانی آینده در قطر برنامه ریزی شده است.
هزاران نفر از کانادایی ها و اعضای جامعه ایرانی کانادایی با اشتیاق 
بلیط های خود را در انتظار این مسابقه نادر و تاریخی خریداری 
کرده اند و همه بلیط های بازی به فروش رسیده است . این امر 
گویای این واقعیت است که اکثریت قریب به اتفاق مردم کانادا و 
ایران طرفدار روابط دوستانه ای هستند که به طور نمادین توسط 
این نوع رویدادها تسخیر شده است. کلمه “بازی دوستانه” خود 
نماد آرزوی مردم ما برای صلح و دوستی در خارج و داخل است.

رقابت های ورزشی بین المللی دوستانه همیشه با هدف گرد هم 
آوردن مردم بوده است. این مسابقه نمادی از آرزوی مردم ایران 
اخالق  ارزش های  برای دور هم جمع شدن حول محور  کانادا  و 
ورزشی، دوستی، صلح و همبستگی است. در همین راستا کنگره 
ایرانیان کانادا از تصمیم و تالش سازمان فوتبال کانادا در میزبانی 

این بازی دوستانه تقدیر و حمایت می کند.

بیانیه کنگره ایرانیان کانادا در استقبال از
بازی دوستانه ایران و کانادا در ونکوور

همانطور که ساندرا گیج، مدیر بازاریابی فوتبال کانادا گفت: “ما به 
قدرت ورزش و توانایی آن در گرد هم آوردن افراد با پیشینه ها 

و عقاید سیاسی مختلف برای یک هدف مشترک اعتقاد داریم.”
و  و گفت  تعامل  کانال های  فرهنگی،  رویدادهای  و  هنر  ورزش، 
سیاست  تلفیق  که  معتقدیم  قویاً  ما  هستند.  ها  تمدن  میان  گو 
با ورزش توسط سیاستمداران و گروه های ذینفع با آرمان های 
از جمله همزیستی مسالمت آمیز، و ترویج  مورد حمایت کانادا، 

دموکراسی و دوستی، در تضاد است.
در حالی که چنین تالش هایی ممکن است دستاوردهای سیاسی 
سطحی و کوتاه مدت داشته باشند، در نهایت حفظ این رویدادهای 
و  دموکراسی  پیشرفت  تعارض،  کاهش  خدمت  در  بین فرهنگی 

درک متقابل است.
کنگره ایرانیان کانادا از بازی دوستانه پیش رو استقبال می کند 
برای شروع  تا  کانادا دعوت می کند  و  ایران  تیم های ملی  از  و 
ایرانی-کانادایی پرواز 752 یک  یاد قربانیان  به احترام و  مسابقه 

دقیقه سکوت کنند.
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همانطـــــور کـــــه در بیانیـــــه قبلــی خـــــود اعـــــالم کردیــم، 
مـــــا معتقدیـــــم درهــــم آمیختــــن سیاســــت و ورزش توســــط 
سیاســــتمداران و گروههــــای پــــر نفــــوذ، بـا ارزشــــهای جامعـه 
کانــــادا از جملــــه همزیســــتی مســــالمت آمیــــز، دموکراســــی و 

دوســــتی تناقــــض دارد.

بیانیه کنگره ایرانیان کانادا درباره تصمیم فدراسیون 
فوتبال کانادا برای لغو بازی فوتبال دوستانه کانادا و ایران

هـــزاران کانادایـــی و اعضـــای جامعـــه ایرانـــی کانادایـــی 
بـــا شـــور و شــوق بلیــط هــای خــود بــرای دیــدن ایــن 
مســابقه پــر طرفــدار خریـــداری کردنـــد.  مـــا معتقدیـــم 
کــــــه فوتبــــــال کانــــــادا توضیحــــــی را مدیــــــون ایــــــن 
هــــــواداران اســــــت کــــــه چــــــرا ایــــــن مســــــابقه لغـــو 

شـــد.

مــــــا همچنیـــن کســــــانی را کـــه ســــــعی مـــی کننـــد 
فضــــــای تهاجمــــــی و تفرقه انگیــــــزی را در جامعـــه ایرانی 
کانادایی ایجـــاد کننـــد محکـــوم مـــی کنیـــم و همـــه را 
تشـــویق مـــی کنیـــم کـــه صلـــح، دوســـتی و مهربانـــی 
را ترویــــــج کننــــــد چــــــرا کــــــه ایــــــن هــــــا ارزشهـــای 

اصلـــی جامعــــــه مـــا هســـتند. 

کنگــــــره ایرانیـــان کانـــادا از همـــه دعـــوت مـــی کنـــد 
تــــــا جــــــام جهانـــی آینــــــده را بـــه عنــــــوان فرصتـــی 
بــــــرای ترویـــج همزیســـتی و دوســـتی مســـالمت آمیـــز 
ـــدار  ـــا طرفـــ ـــون هـــ ـــا میلیـــ ـــراه بـــ ـــند. همـــ ـــرا باش پذی
فوتبــــــال کانادایــــــی و ایرانــــــی، تیــــــم هــــــای ملــــــی 
فوتبـــال کانـــادا و ایـــران را در تمـــام شـــهرهای سراســـر 

کانــــــادا تشــــــویق خواهیـــم کـــرد.



www.iccongress.ca                                                                                   No 07, August 2022
6

یـک سـازمان کانادایـی حامـی اسـراییل ادعـا کرد 
به خاطـر شـکایت قانونـی ایـن سـازمان مسـابقه 

فوتبـال کانـادا و ایـران لغـو شـد!
ـــراییل  ـــت های اس ـــی سیاس ـــادا و حام ـــان کان ـــه یهودی ـــم جامع ـــازمان های مه ـــی از س ـــه یک ـــرث” ک ـــای ب ـــی “بن ـــازمان کانادای س
ـــی  ـــم مل ـــه تی ـــادا ب ـــال کان ـــیون فوتب ـــوی فدراس ـــول از س ـــت پ ـــر پرداخ ـــه به خاط ـــکایتی ک ـــاس ش ـــر اس ـــد ب ـــی ش ـــت مدع اس
ـــران  ـــی ای ـــم مل ـــا تی ـــال ب ـــتانه فوتب ـــت مســـابقه دوس ـــم گرف ـــت تصمی ـــن فدراســـیون در نهای ـــرده، ای ـــدرال ک ـــران تســـلیم دادگاه ف ای

ـــد. ـــو کن را لغ

ـــوی  ـــادا طـــرح دع ـــدرال کان ـــران در دادگاه ف ـــادا و ای ـــازی کان ـــو ب ـــی لغ ـــالم عموم ـــش از اع ـــک روز پی ـــی اســـت ی ـــرث” مدع ـــای ب “بن
ـــرده اســـت. ـــی ک حقوق

ـــد  ـــان یاب ـــد اطمین ـــازمان می خواه ـــن س ـــازی، ای ـــو ب ـــود لغ ـــا وج ـــرد ب ـــالم ک ـــرث” اع ـــای ب ـــی “بن ـــر اجرای ـــتین، مدی ـــکل ماس مای
ـــود. ـــت نمی ش ـــران پرداخ ـــه ای ـــادا ب ـــی از کان ـــچ پول هی

ـــی اس752  ـــرواز پ ـــگان پ ـــواده  جانباخت ـــای خان ـــی  از اعض ـــدم یک ـــاهین مق ـــرث”، ش ـــای ب ـــرف “بن ـــده از ط ـــر ش ـــه منتش در بیانی
ـــکاری و  ـــران[ هم ـــادا و ای ـــی کان ـــای مل ـــتانه تیم ه ـــابقه دوس ـــو مس ـــش ]لغ ـــن جنب ـــه در ای ـــانی ک ـــه کس ـــت: “از هم ـــه اس گفت

تـــالش کرده انـــد، سپاســـگزاری می کنـــم. امیـــد اســـت کـــه عدالـــت اجـــرا شـــود”

منبع: وبسایت بنای برث و ژورنال ایرانیان کانادا
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مصاحبه مسلم نوری
با وبسایت ایران وایر

کنگره ایرانیان کانادا:
شکایت البی حامی اسراییل، بازی را لغو کرد

خبـــر برگـــزاری دیـــدار دوســـتانه تیم هـــای ملـــی ایـــران و 
کانـــادا، بـــا دو واکنـــش متفـــاوت از ســـوی ایرانیـــان مقیـــم 

ایـــن کشـــور روبـــه رو شـــد.
ــن«  ــرواز PS752 اوکرایـ ــان پـ ــای قربانیـ ــن »خانواده هـ انجمـ
ــازی«  ــرای »عادی سـ ــی بـ ــابقه را تالشـ ــن مسـ ــزاری ایـ برگـ
ـــتند.  ـــادا دانس ـــت کان ـــالمی و دول ـــوری اس ـــان جمه ـــط می رواب
ــاره  ــای ایـــن انجمـــن اشـ ــای اعضـ ــا و مصاحبه هـ در بیانیه هـ
ـــش  ـــت پوش ـــداران، تح ـــپاه پاس ـــای س ـــه نیروه ـــود ک ـــده ب ش

ـــرد. ـــد ک ـــفر خواهن ـــادا س ـــه کان ـــم، ب ـــن تی ای
ـــه ســـرعت توســـط  ـــن مســـابقه ب ـــای ای ـــر، بلیت ه ـــویی دیگ از س
ـــد.  ـــداری ش ـــور خری ـــن کش ـــم ای ـــان مقی ـــر از ایرانی ـــی دیگ برخ
فـــروش فـــوری ایـــن بلیت هـــا، البتـــه واکنش هایـــی را هـــم 

ـــت. ـــراه داش ـــه هم ـــازی ب ـــای مج در فض
ـــادا«  ـــان کان ـــره ایرانی ـــه »کنگ ـــم ب ـــی ه ـــن، انتقادات ـــن بی در ای
ـــان  ـــد اســـماعیلیون«، ســـخنگوی انجمـــن قربانی وارد شـــد. »حام
پـــرواز اوکراینـــی، در گفت وگـــو بـــا »ایران وایـــر« گفتـــه بـــود 
کـــه پیـــش از رســـمی شـــدن خبـــر دیـــدار تیم هـــای ملـــی 
ـــی از  ـــابقه را از برخ ـــن مس ـــزاری ای ـــر برگ ـــادا، خب ـــران و کان ای

ـــود. ـــنیده ب ـــا ش ـــکان آن ه ـــره و نزدی ـــن کنگ ـــای ای اعض
ـــابقه، از  ـــن مس ـــو ای ـــر لغ ـــش از خب ـــادا پی ـــان کان ـــره ایرانی کنگ
ـــن  ـــو آن، از ای ـــالم لغ ـــس از اع ـــاع و پ ـــازی دف ـــن ب ـــزاری ای برگ

ـــود. ـــرده ب ـــاد ک ـــم انتق تصمی
»مســـلم نـــوری«، رییـــس کنگـــره ایرانیـــان کانـــادا در 
ــره در  ــن کنگـ ــای ایـ ــر از دیدگاه هـ ــا ایران وایـ ــو بـ گفت وگـ

ــت. ــه اسـ ــابقه گفتـ ــو مسـ ــپس لغـ ــزاری و سـ برگـ

ــکل گیری،  ــورد شـ ــت، در مـ ــوال نخسـ ــوان سـ ــه عنـ بـ
ـــح  ـــادا« توضی ـــان کان ـــره ایرانی ـــداف »کنگ ـــا و اه برنامه ه

ـــد.  دهی
کنگـــره ایرانیـــان کانـــادا در ســـال 2007 بـــه عنـــوان یـــک 
ســـازمان غیرانتفاعـــی ثبـــت شـــد و آغـــاز بـــه کار کـــرد. از 
اهـــداف اصلـــی ایـــن نهـــاد می تـــوان بـــه دفـــاع از منافـــع 
اقتصـــادی،  حوزه هـــای  در  ایرانی-کانادایـــی  جامعـــه 
بزرگداشـــت  کانـــادا،  فرهنگـــی  و  سیاســـی  اجتماعـــی، 
فرهنـــگ، هنـــر، ارزش هـــا و تاریـــخ ایرانـــی و نیـــز ایجـــاد 
ــای  ــن بخش هـ ــکاری بیـ ــی و همـ ــرای هماهنگـ ــتری بـ بسـ
مختلـــف جامعـــه ایرانی-کانادایـــی در جای جـــای کانـــادا 
ـــور  ـــازمان عضومح ـــن س ـــازمان بزرگتری ـــن س ـــرد. ای ـــاره ک اش
ـــره  ـــات مدی ـــای هی ـــوده و اعض ـــی ب ـــه ایرانی-کانادای در جامع
ــاب  ــاالنه انتخـ ــی سـ ــع عمومـ ــا در مجمـ ــا رای اعضـ آن بـ

. ند می شـــو

طـــی روزهـــای گذشـــته، انتقاداتـــی از کنگـــره ایرانیـــان 
ـــاد  ـــن نه ـــتن ای ـــت داش ـــا دس ـــش ی ـــورد نق ـــادا در م کان
ـــرف  ـــد. ص ـــنیده ش ـــادا ش ـــران و کان ـــازی ای ـــزاری ب در برگ
ـــتند  ـــق هس ـــدر مح ـــادات چق ـــن انتق ـــه ای ـــر از این ک نظ
یـــا خیـــر، پرســـش مـــا در مـــورد اطـــالع زودهنـــگام 
ــای  ــدار تیم هـ ــزاری دیـ ــن از برگـ ــن انجمـ ــای ایـ اعضـ
ـــه از  ـــما، چگون ـــره ش ـــت؛ کنگ ـــادا اس ـــران و کان ـــی ای مل
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برگـــزاری ایـــن دیـــدار، پیـــش از اطالع رســـانی رســـمی 
ــار  ــادا و انتشـ ــران و کانـ ــال ایـ ــیون های فوتبـ فدراسـ
ـــع  ـــزاری آن مطل ـــازی، از برگ ـــن ب ـــا ای ـــط ب ـــار مرتب اخب

ـــد؟  ش
ـــگام  ـــالع زودهن ـــره اط ـــه کنگ ـــا ک ـــن ادع ـــا ای ـــم منش نمی دان
ــا ایـــن  ــته، کجاســـت؛ امـ ــابقه داشـ ــزاری ایـــن مسـ از برگـ
ــره   ــره کنگـ ــات مدیـ ــای هیـ ــت. اعضـ ــی اسـ ــای غلطـ ادعـ
اولیـــن بـــار در روز ۱۳ مـــاه مـــی و پـــس از اعـــالم خبـــر از 
ـــی از  ـــار آن در یک ـــران و انتش ـــال ای ـــیون فوتب ـــوی فدراس س
ســـایت های خبـــری فارســـی ایرانی-کانادایـــی، از برگـــزاری 
ـــب  ـــای تعج ـــن ج ـــرای م ـــدند. ب ـــر ش ـــا خب ـــابقه ب ـــن مس ای
ـــن  ـــه ای ـــانی ک ـــده و کس ـــرح ش ـــی مط ـــن ادعای ـــه چنی دارد ک
ادعـــا را مطـــرح کرده انـــد، بهتـــر اســـت پاســـخگو باشـــند.   

ــر،  ــال های اخیـ ــادا، در سـ ــان کانـ ــره ایرانیـ ــا کنگـ آیـ
ــیون های  ــا فدراسـ ــا یـ ــا، انجمن هـ ــا نهادهـ ــی بـ روابطـ
ـــما  ـــخ ش ـــر پاس ـــت و اگ ـــته اس ـــم داش ـــران ه ـــی ای ورزش
ـــیون هایی،  ـــه فدراس ـــا چ ـــد ب ـــا بگویی ـــت، لطف ـــت اس مثب
ـــی  ـــه اهداف ـــه چ ـــیدن ب ـــرای رس ـــته هایی و ب ـــه رش در چ

ـــران؟  در ورزش ای
خیـــر، در طـــول یـــک ســـال و نیمـــی کـــه مـــن و ســـایر 
همکارانـــم در هیـــات مدیـــران کنگـــره بوده ایـــم، ارتباطـــی 
بـــا هیـــچ یـــک از فدراســـیون  ها و نهادهـــای ورزشـــی 
ایـــران نداشـــته ایم. تـــا جایـــی کـــه مـــن اطـــالع دارم، در 
ســـال های پیش تـــر هـــم چنیـــن ارتباطـــی وجـــود نداشـــته 
اســـت. یکـــی از اصـــول اجرایـــی مـــا در کنگـــره همیشـــه 
ایـــن بـــوده اســـت کـــه ارتبـــاط و همـــکاری مـــا تنهـــا بـــا 

نهادهـــای دولتـــی و غیردولتـــی کانادایـــی باشـــد.

ـــن  ـــزاری ای ـــهیل برگ ـــادا در تس ـــان کان ـــن ایرانی ـــا انجم آی
ــران و  ــی ایـ ــای ملـ ــان تیم هـ ــتانه میـ ــابقه دوسـ مسـ

ـــر؟  ـــا خی ـــود ی ـــته ب ـــی برداش ـــادا، گام کان
خیـــر، کنگـــره ایرانیـــان کانـــادا هیچ گونـــه نقـــش اجرایـــی 

ـــت.  ـــابقه نداش ـــن مس ـــزاری ای ـــتای برگ ـــورتی در راس ـــا مش ی
ـــابقه روز  ـــن مس ـــزاری ای ـــوع برگ ـــه موض ـــره ب ـــه ورود کنگ نقط
ـــای  ـــن خانواده ه ـــه انجم ـــود ک ـــس از آن ب ـــی و پ ـــاه م ۱7 م
ـــدند.  ـــابقه ش ـــن مس ـــو ای ـــان لغ ـــرواز ps752 خواه ـــان پ قربانی
ـــابقه را  ـــت مس ـــه بلی ـــری ک ـــزاران نف ـــدای ه ـــاب ص ـــرای بازت ب
ـــرده  ـــداری ک ـــت، خری ـــروش بلی ـــه ف ـــاعات اولی ـــان س در هم
ــات  ــه هیـ ــی کـ ــه تماس هایـ ــه بـ ــا توجـ ــز بـ ــد و نیـ بودنـ
ــزاری ایـــن  ــا در خصـــوص حمایـــت از برگـ ــره از اعضـ مدیـ
مســـابقه دریافـــت کـــرد،  کنگـــره بـــا انتشـــار بیانیـــه ای از 

برگـــزاری ایـــن مســـابقه اســـتقبال نمـــود. 
ــرای  ــی بـ ــابقات ورزشـ ــش  مسـ ــر نقـ ــه بـ ــن بیانیـ در ایـ
ـــای  ـــول ارزش ه ـــادا ح ـــران و کان ـــردم ای ـــم آوردن م ـــرد ه گ
ـــر  ـــاره و ب ـــتگی اش ـــح و همبس ـــتی، صل ـــی، دوس ـــالق ورزش اخ

ضـــرورت جدایـــی سیاســـت از ورزش تاکیـــد شـــد. 
بایـــد توجـــه داشـــت کـــه در مـــورد برگـــزاری یـــا عـــدم 
برگـــزاری ایـــن مســـابقه در بیـــن ایرانیـــان ســـاکن کانـــادا 
اتفـــاق نظـــر وجـــود نـــدارد و بســـیاری خواهـــان برگـــزاری 
ــابقه  ــت مسـ ــریع بلیـ ــد سـ ــتند. خریـ ــابقه هسـ ــن مسـ ایـ
ــن  ــر ایـ ــی بـ ــی گواهـ ــم ملـ ــوادار تیـ ــزاران هـ ــط هـ توسـ
موضـــوع اســـت. مـــا در کنگـــره الزم دیدیـــم کـــه صـــدای 
ـــار  ـــه انتش ـــر ب ـــا منج ـــه نهایت ـــیم ک ـــزرگ باش ـــروه ب ـــن گ ای

ایـــن بیاینـــه  شـــد.

در بخشـــی از  بیانیـــه ای کـــه کنگـــره ایرانیـــان کانـــادا 
ـــوور  ـــهر ونک ـــتانه در ش ـــدار دوس ـــزاری دی ـــورد برگ در م
میـــان تیم هـــای ملـــی ایـــران و کانـــادا منتشـــر 
کـــرد، می خوانیـــم: »هـــر چنـــد ممکـــن اســـت چنیـــن 
و  ســـطحی  سیاســـی  دســـتاوردهای  تالش هایـــی 
کوتاه مـــدت به همـــراه داشـــته باشـــد، امـــا در نهایـــت 
ــش  ــی، کاهـ ــای بین فرهنگـ ــن رویدادهـ ــی چنیـ برپایـ
ـــی  ـــل را در پ ـــی و درک متقاب ـــرفت دموکراس ـــارض، پیش تع
خواهـــد داشـــت.« مقصـــود از »دســـتاوردهای سیاســـی 
ســـطحی و کوتاه مـــدت« در ایـــن بیانیـــه چیســـت؟ 
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ـــار  ـــره انتظ ـــن کنگ ـــوی از ای ـــوان عض ـــه عن ـــما ب ـــا ش آی
ـــدت،  ـــد م ـــاه و بلن ـــد در کوت ـــازی بتوان ـــن ب ـــه ای ـــد ک داری
ــر دو  ــرای هـ ــک بـ ــی و دیپلماتیـ ــتاوردهای سیاسـ دسـ

کشـــور داشـــته باشـــد؟
چیـــزی کـــه بـــه نظـــر می رســـد ایـــن اســـت کـــه 
گروه هایـــی بـــه دنبـــال اهدافـــی سیاســـی، ماننـــد آغـــازی 
ـــر از آن، خواســـتار  ـــی فرات ـــران و اهداف ـــم ورزش ای ـــرای تحری ب
ـــه  ـــری ب ـــر س ـــما اگ ـــتند. ش ـــابقه هس ـــن مس ـــزاری ای ـــو برگ لغ
شـــبکه های اجتماعـــی بزنیـــد، خواهیـــد دیـــد کســـانی کـــه 
بلیـــت مســـابقه را خریـــده و یـــا کمتریـــن اعـــالم موافقتـــی 
بـــا برگـــزاری ایـــن مســـابقه کننـــد، هـــدف انـــواع و اقســـام 
ــرار  ــک قـ ــیار رکیـ ــزاهای بسـ ــی ناسـ ــب زنی و حتـ برچسـ

می گیرنـــد.
ـــق  ـــا از طری ـــزاگویی  ه ـــالت و ناس ـــه حم ـــن گون ـــم ای ـــب ه اغل
شناســـه های بی نام و نشـــان صـــورت می گیـــرد. هرچنـــد 
ـــای  ـــرواز ps752 و آق ـــان پ ـــای قربانی ـــن خانواده ه ـــه انجم ک
ــه  ــن کـ ــن انجمـ ــخنگوی ایـ ــوان سـ ــه عنـ ــماعیلیون بـ اسـ
ـــد،  ـــرح کردن ـــار مط ـــن ب ـــرای اولی ـــازی را ب ـــو ب ـــت لغ درخواس
ـــزاگویی ها  ـــالت و ناس ـــن حم ـــه ای ـــبت ب ـــی نس ـــون واکنش تاکن
ـــق  ـــه مواف ـــم ک ـــد می دان ـــا بعی ـــد، ام ـــان نداده ان ـــود نش از خ
ــن آزار و  ــم چنیـ ــر می کنـ ــند. فکـ ــی باشـ ــن رفتارهایـ چنیـ
ــرد،  ــورت می گیـ ــازی صـ ــای مجـ ــه در فضـ ــی کـ اذیت هایـ
مانعـــی بـــر ســـر راه درک متقابـــل، گفت و گـــو و پیشـــرفت 
دموکراســـی در جامعـــه ایرانی-کانادایـــی، و جامعـــه بزرگتـــر 
ایرانـــی اســـت. بـــه جـــای پـــاک کـــردن صـــورت مســـاله و 
ــن  ــزاری چنیـ ــه، برگـ ــرای همـ ــی بـ ــری گروهـ تصمیم گیـ
ــه از  ــا رفته رفتـ ــک تـ ــا کمـ ــه مـ ــد بـ ــی می توانـ رویدادهایـ
ـــده  ـــه عقی ـــدون واهم ـــم ب ـــم و بتوانی ـــور کنی ـــع عب ـــن موان ای

ـــم. ـــراز نمایی ـــود را اب خ
ـــبرد  ـــرای پیش ـــزاری ب ـــوان اب ـــه عن ـــازی ب ـــن ب ـــه ای ـــخصا ب ش
روابـــط دیپلماتیـــک بیـــن دو کشـــور نـــگاه نمی کـــردم، 
بلکـــه از دیـــد مـــن ایـــن یـــک رقابـــت ورزشـــی بـــود کـــه 
بایـــد بـــه دور از حساســـیت های سیاســـی و در فضایـــی 

ــد.  ــزار می شـ ــی برگـ ــا ورزشـ صرفـ

انجمـــن  اعضـــای  از  برخـــی  اعتـــراض  از  بخشـــی 
خانواده هـــای قربانیـــان هواپیمـــای اوکراینـــی، بـــه ایـــن 
تفســـیر اســـت کـــه »دیـــدار دوســـتانه تیم هـــای ملـــی 
ایـــران و کانـــادا« نـــه بـــرای آماده ســـازی تیـــم ملـــی 
بلکـــه بـــرای »عادی ســـازی روابـــط سیاســـی ایـــران و 
ـــی از  ـــه بخش ـــه ب ـــا توج ـــا ب ـــد. آی ـــزار می ش ـــادا« برگ کان
ـــتاوردهای  ـــورد »دس ـــادا در م ـــان کان ـــره ایرانی ـــه کنگ بیانی
کوتـــاه و بلنـــد مـــدت ایـــن مســـابقه« کـــه در ســـوال 
ـــوی  ـــوان عض ـــه عن ـــما ب ـــد، ش ـــاره ش ـــه آن اش ـــین ب پیش
بلندپایـــه از ایـــن کنگـــره، »دخالـــت دادن سیاســـت در 
برگـــزاری ایـــن مســـابقه« را موثـــر نمی دانیـــد؟ آیـــا از 
ـــه  ـــدم اول ب ـــابقه، در ق ـــن مس ـــزاری ای ـــما برگ ـــدگاه ش دی
ـــم  ـــا تی ـــود ی ـــالمی ب ـــوری اس ـــه جمه ـــود وزارت خارج س

ـــران؟ ـــال ای ـــی فوتب مل
ــتند از  ــه می خواسـ ــتند کـ ــتمدارانی هسـ ــا و سیاسـ گروه هـ
ـــیوه  های  ـــه ش ـــد و ب ـــی کنن ـــرداری سیاس ـــابقه بهره ب ـــن مس ای

ـــوه  ـــی جل ـــازی را سیاس ـــن ب ـــه ای ـــد ک ـــالش کردن ـــف ت مختل
دهنـــد. همان طـــور کـــه در بیانیـــه کنگـــره ایرانیـــان کانـــادا 
اشـــاره شـــده بـــود، مـــا مخالـــف چنیـــن بهره برداری هـــای 
سیاســـی ای هســـتیم. در عـــوض، همان طـــور کـــه پیش تـــر 
ـــن  ـــرای تمری ـــی ب ـــی فرصت ـــن رویدادهای ـــردم، چنی ـــاره ک اش
بیـــن خودمـــان، معرفـــی فرهنـــگ و ورزش  گفت و گـــو 
ایـــران، و نیـــز ایجـــاد پلـــی بیـــن ایرانیـــان، بـــه خصـــوص 
ـــم،  ـــن تی ـــت. ای ـــان در کاناداس ـــه میزب ـــادا و جامع ـــان کان ایرانی
ـــردم را  ـــد م ـــم امی ـــت و چش ـــران اس ـــور ای ـــال کش ـــم فوتب تی
بـــه دنبـــال خـــود دارد. همـــان طـــور کـــه تیمـــی کـــه در 
ســـال ۱۹7۸ بـــه جـــام جهانـــی رفـــت، بـــه عنـــوان تیـــم 
ـــده از  ـــی در آین ـــی کس ـــود، وقت ـــناخته می ش ـــران ش ـــی ای مل
ـــران، و  ـــور ای ـــی کش ـــم مل ـــرد، آن را تی ـــام می ب ـــم ن ـــن تی ای
ـــد.  ـــد نامی ـــی، خواه ـــت  خاص ـــا حکوم ـــازمان، ی ـــرد، س ـــه ف ن
بـــه همیـــن دلیـــل فکـــر می کنـــم کـــه بایـــد از ایـــن تیـــم 
حمایـــت کنیـــم تـــا حضـــوری شایســـته در جـــام جهانـــی 

ـــد. ـــته باش ـــر داش قط
ـــه  ـــد، برنام ـــزار می ش ـــابقه برگ ـــن مس ـــه ای ـــی ک در صورت
کنگـــره ایرانیـــان کانـــادا بـــرای روز مســـابقه ایـــران و 
ـــی از کاروان  ـــن میزبان ـــوور و همچنی ـــهر ونک ـــادا در ش کان
ـــود؟ ـــه ب ـــور چ ـــن کش ـــران در ای ـــال ای ـــی فوتب ـــم مل تی

برنامـــه ای از ســـوی کنگـــره ایرانیـــان کانـــادا بـــرای ایـــن 
ــه  ــم کـ ــدوار بودیـ ــا امیـ ــود.  مـ ــده بـ ــداد پیش بینی نشـ رویـ
ایـــن دیـــدار بـــه شـــکلی باشـــکوه و درخـــور هـــر دو تیـــم 
ـــرای  ـــی را ب ـــم مل ـــد تی ـــود و بتوان ـــزار ش ـــادا برگ ـــران و کان ای
ـــد. ـــاده کن ـــر آم ـــی قط ـــام جهان ـــر در ج ـــه بهت ـــر چ ـــور ه حض

ـــی  ـــابقه، برخ ـــن مس ـــزاری ای ـــدم برگ ـــه ع ـــه ب ـــا توج  ب
از رســـانه های ایـــران از آن چـــه »دخالـــت سیاســـت در 
ــو  ــل لغـ ــوان دالیـ ــه عنـ ــد، بـ ــادا« خوانده انـ ورزش کانـ
بـــازی صحبـــت می کننـــد. آیـــا شـــما بـــا توجـــه بـــه 
ــتید  ــد هسـ ــادا معتقـ ــور کانـ ــی در کشـ ــال ها زندگـ سـ
ــارهای  ــر فشـ ــادا زیـ ــال کانـ ــیون فوتبـ ــه فدراسـ کـ
ـــن  ـــزاری ای ـــدم برگ ـــه ع ـــن ب ـــی ت ـــی و غیرورزش سیاس

مســـابقه داده اســـت؟
 هـــر چنـــد کـــه فدراســـیون فوتبـــال کانـــادا سربســـته بـــه 
دلیـــل لغـــو بـــازی اشـــاره نمـــوده، امـــا در بیانیـــه اش بـــه 
شـــرایط »ژئوپلیتیـــک« بـــه عنـــوان یکـــی از دالیـــل لغـــو 
ـــای  ـــروه »بن ـــالوه، گ ـــه ع ـــت. ب ـــرده اس ـــاره ک ـــازی اش ـــن ب ای
ـــد،  ـــراییل می باش ـــی اس ـــی حام ـــروه الب ـــک گ ـــه ی ـــرث« ک ب
در اطالعیـــه اخیـــر خـــود مدعـــی شـــده بـــازی بـــه دنبـــال 
ـــو  ـــادا لغ ـــدرال کان ـــروه در دادگاه ف ـــن گ ـــی ای ـــکایت حقوق ش

ـــت. ـــده اس ش
بـــا کنـــار هـــم قـــرار دادن ایـــن دو مـــورد، و نیـــز فعالیـــت 
ــا و شـــخصیت های سیاســـی  ــاد گروه هـ ــیار زیـ ــار بسـ و فشـ
و  سیاســـی  فشـــارهای  معتقـــدم  بـــازی،  لغـــو  بـــرای 

ــت. ــوده اسـ ــابقه بـ ــو مسـ ــل لغـ ــی عامـ غیرورزشـ
ــره  ــه کنگـ ــی ای کـ ــراز نگرانـ ــر ابـ ــت بـ ــدی اسـ ــن تاییـ ایـ
ایرانیـــان کانـــادا پیش تـــر در مـــورد سیاســـی شـــدن ایـــن 
ـــن  ـــت در ای ـــت سیاس ـــدم دخال ـــتار ع ـــت و خواس ـــابقه داش مس

مســـابقه شـــده بـــود.
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ـــن  ـــده بی ـــزی ش ـــه ری ـــتانه برنام ـــازی دوس ـــک ب ـــود ی ـــرار ب ق
تیـــم هـــای ملـــی فوتبـــال ایـــران و کانـــادا در ونکـــوور در 5 
ـــس از  ـــوض، پ ـــد. در ع ـــور بکاه ـــن دو کش ـــش بی ـــن از تن ژوئ
ـــی  ـــر انبوه ـــو شـــد و ب ـــادات لغ ـــی از انتق ـــن طوفان ـــه راه انداخت ب

ـــزود. ـــادا اف ـــران و کان ـــن ای ـــا بی ـــی ه از نارضایت

ـــی  ـــام جهان ـــی ج ـــابقات مقدمات ـــتای مس ـــابقه در راس ـــن مس ای
ـــادا  ـــر کان ـــت وزی ـــرودو نخس ـــتین ت ـــا جاس ـــود، ام ـــر ب 2022 قط
ـــن  ـــزاری ای ـــرای برگ ـــادا ب ـــال کان ـــیون فوتب ـــم فدراس از تصمی

ـــود. ـــرده ب ـــاد ک ـــداد انتق روی

ـــم  ـــوت از تی ـــم دع ـــی کن ـــر م ـــت: “ فک ـــی گف ـــرودو در ۱7 م ت
ـــزی  ـــن چی ـــا ای ـــود. ام ـــده آل نب ـــادا ای ـــه کان ـــران ب ـــال ای فوتب

ـــد.” ـــح دهن ـــد توضی ـــدگان بای ـــه برگزارکنن ـــت ک اس

لغو بازی دوستانه فوتبال،
دشمنی کانادا و ایران را تقویت می کند

ــانه  ــق رسـ ــادا از طریـ ــال کانـ ــیون فوتبـ ــی، فدراسـ در 26 مـ
هـــای اجتماعـــی بـــدون ارائـــه هیـــچ گونـــه توضیحـــی لغـــو 

بـــازی را اعـــالم کـــرد.

دلیـــل اصلـــی ایـــن جنجـــال، موضـــوع هنـــوز حـــل نشـــده 
ســـرنگونی هواپیمـــای خطـــوط هوایـــی اوکرایـــن در تاریـــخ 
۸ ژانویـــه 2020 از تهـــران اســـت. ســـپاه پاســـداران انقـــالب 
ـــا را  ـــه هواپیم ـــکی ک ـــلیک موش ـــه ش ـــداً ب ـــران بع ـــالمی ای اس

ســـاقط کـــرد اعتـــراف کـــرد.

ـــه در  ـــود ک ـــی ب ـــه تصادف ـــک حادث ـــن ی ـــه ای ـــای اینک ـــا ادع ب
ـــی  ـــراق در پ ـــی در ع ـــای آمریکای ـــه نیروه ـــران ب ـــه ای ـــی حمل پ
ـــاد.  ـــاق افت ـــکا اتف ـــط آمری ـــلیمانی توس ـــم س ـــردار قاس ـــرور س ت
ســـخنگوی انجمـــن قربانیـــان پـــرواز 752 خطـــوط هوایـــی 
ـــه  ـــت ک ـــه اس ـــرده و گفت ـــاد ک ـــابقه انتق ـــن مس ـــن از ای اوکرای
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ـــن  ـــد ای ـــزان خـــود را از دســـت داده ان ـــه عزی ـــی ک ـــواده های “خان

ـــه  ـــد.” هم ـــی دانن ـــود م ـــورت خ ـــه ص ـــیلی ب ـــک س ـــازی را ی ب
ــاه و هفـــت  ــه پنجـ ــا از جملـ ــه هواپیمـ ــافر و خدمـ ۱76 مسـ

ـــد. ـــان باختن ـــانحه ج ـــن س ـــی در ای ایرانی-کانادای

مخالفـــان دولـــت ایـــران کمپیـــن گســـترده ای را بـــرای 
ـــان  ـــد. مخالف ـــدازی کردن ـــابقه راه ان ـــن مس ـــو ای ـــت از لغ حمای
ـــادل  ـــران مع ـــم ای ـــی از تی ـــه میزبان ـــد ک ـــتدالل کردن ـــی اس ایران
ـــال،  ـــن ح ـــت. در همی ـــادا اس ـــا در کان ـــتقبال از تروریســـت ه اس
ـــتقبال  ـــت اس ـــن رقاب ـــی از ای ـــه ایرانی-کانادای ـــیاری از جامع بس
ـــت  ـــت و هف ـــش از بیس ـــاعت اول بی ـــک س ـــا در ی ـــد و تنه کردن

ـــد. ـــه ش ـــت فروخت ـــزار بلی ه

همچنیـــن یکـــی از مخالفـــان سرشـــناس حکومـــت ایـــران در 
ـــران  ـــی ای ـــم مل ـــرمربی تی ـــه س ـــی ک ـــار عکس ـــا انتش ـــر ب توییت
را در کنـــار یـــک افســـر اطالعاتـــی ایـــران نشـــان می دهـــد، 
ـــران  ـــال ای ـــی فوتب ـــم مل ـــا تی ـــرد ب ـــن ف ـــد ای ـــال می ده احتم
ـــل  ـــه دلی ـــته ب ـــال گذش ـــن س ـــود خاضعی ـــد. محم ـــط باش مرتب
تـــالش بـــرای ربـــودن یـــک فعـــال حقـــوق زنـــان ایرانـــی در 
ـــود. ایـــن عکـــس  نیویـــورک توســـط اف بـــی آی تحـــت تعقیـــب ب
ـــت  ـــده اس ـــه ش ـــران گرفت ـــد در ته ـــن تول ـــک جش ـــراً در ی ظاه
و در آن یـــک مجـــری و بازیگـــر مشـــهور ایرانـــی نیـــز دیـــده 
ـــادی در  ـــهور زی ـــراد مش ـــد اف ـــی ده ـــان م ـــه نش ـــود ک ـــی ش م
ـــاط  ـــای ارتب ـــه معن ـــاً ب ـــتند و لزوم ـــور داش ـــی حض ـــن مهمان ای
ـــت. ـــران نیس ـــات ای ـــران و اطالع ـــال ای ـــن فوتب ـــتماتیک بی سیس

ـــرای  ـــود ب ـــم خ ـــدا از تصمی ـــادا در ابت ـــال کان ـــیون فوتب فدراس
ـــال  ـــیون فوتب ـــرد: “ در فدراس ـــاع ک ـــابقه دف ـــن مس ـــزاری ای برگ
کانـــادا، مـــا بـــه قـــدرت و معجـــزه ورزش بـــرای نزدیک تـــر 
کـــردن افـــراد بـــا پیشـــینه های فرهنگـــی و اعتقـــادات 
ـــو  ـــران عض ـــم. ای ـــاد داری ـــر اعتق ـــه یکدیگ ـــف ب ـــی مختل سیاس
فیفـــا و یکـــی از ســـی و دو تیـــم حاضـــر در جـــام جهانـــی 
2022 قطـــر اســـت. بـــر ایـــن اســـاس، فدراســـیون فوتبـــال 
ـــن  ـــزاری ای ـــرای برگ ـــی را ب ـــن الملل ـــن بی ـــی قوانی ـــادا تمام کان

بـــازی ]دوســـتانه[ رعایـــت خواهـــد کـــرد. “

ـــه در  ـــت ک ـــخص اس ـــیون، مش ـــر فدراس ـــم اخی ـــا تصمی ـــا ب ام
ـــد. ـــلیم ش ـــان تس ـــار مخالف ـــت فش ـــت تح نهای

ـــی،  ـــرا کاظم ـــدن زه ـــته ش ـــس از کش ـــادا پ ـــران و کان ـــط ای رواب
ـــی،  ـــدان توســـط افســـران اطالعات ـــی در زن ـــکاس ایرانی-کانادای ع
ـــت.  ـــده اس ـــکل ش ـــار مش ـــه دچ ـــت ک ـــه اس ـــه دو ده ـــک ب نزدی
ـــال  ـــر در س ـــتفان هارپ ـــر اس ـــت وزی ـــه کار نخس ـــت محافظ دول
ـــران را  ـــرد و ای ـــل ک ـــران را تعطی ـــادا در ته ـــفارت کان 20۱2 س
ـــد.  ـــی” خوان ـــت جهان ـــح و امنی ـــرای صل ـــد ب ـــن تهدی ـــم تری “مه
تـــرودو در اولیـــن کمپیـــن انتخاباتـــی خـــود در ســـال 20۱5 
ـــن کار را نکـــرده اســـت. ـــا ای ـــده بازگشـــایی ســـفارت را داد ام وع

دولـــت کانـــادا همچنیـــن در ســـال 20۱2 ســـفارت ایـــران در 
ـــران در  ـــفارت ای ـــه س ـــد ک ـــی ش ـــرد و مدع ـــل ک ـــاوا را تعطی ات
ـــرد،  ـــان بی ـــت. ج ـــی هاس ـــذب ایرانی-کانادای ـــرای ج ـــالش ب ت
ـــت: “  ـــه ای گف ـــادا در بیانی ـــه کان ـــور خارج ـــر ام ـــخنگوی وزی س
ـــد و  ـــری از تهدی ـــرای جلوگی ـــادا ب ـــی کان ـــای امنیت ـــازمان ه س
ـــیخ  ـــز ش ـــرد.” کامبی ـــد ک ـــدام خواهن ـــا اق ـــی ه ـــاب کانادای ارع

ـــه  ـــان در بیانی ـــاوا، در آن زم ـــران در ات ـــت ای ـــن، کاردار وق حس
ـــی[  ـــاس ]برخ ـــی اس ـــای ب ـــدت ادعاه ـــه ش ـــا ب ـــت: “ م ای گف
رســـانه هـــا مبنـــی بـــر اینکـــه ]ســـفارت[ ایـــران کســـی از 
ـــم.” ـــی کنی ـــت را رد م ـــه اس ـــت گرفت ـــه خدم ـــادا ب ـــان کان ایرانی
ـــع  ـــر قط ـــی ب ـــی مبن ـــت قبل ـــت دول ـــاد از سیاس ـــا انتق ـــرودو ب ت
ـــت: واضـــح  ـــر 20۱6، گف ـــران در اکتب ـــا ته ـــک ب ـــط دیپلماتی رواب
ـــه  ـــران را ب ـــا در ای ـــفارت م ـــی س ـــت قبل ـــر دول ـــه اگ ـــت ک اس
ــده  ــه ایـــن پرونـ ــیدگی بـ دالیـــل سیاســـی نمی بســـت، رسـ

ــود. ــان تر بـ ــیار آسـ بسـ

ـــاره  ـــرودو درب ـــه ت ـــی” ک ـــل سیاس ـــد “دالی ـــی رس ـــر م ـــه نظ ب
آنهـــا صحبـــت کـــرد بـــه بســـته شـــدن ســـفارت بریتانیـــا در 
ـــی  ـــروه ایران ـــک گ ـــه ی ـــس از حمل ـــال 20۱۱، پ ـــران در س ته
ـــه  ـــس علی ـــای انگلی ـــم ه ـــه از تحری ـــاره دارد ک ـــفارت اش ـــه س ب
ــا  ــد. بریتانیـ ــران خشـــمگین شـــده بودنـ بانـــک مرکـــزی ایـ
ســـفارت خـــود را در تهـــران در ســـال 20۱5 بازگشـــایی 
کـــرد، زیـــرا ایـــران در حـــال مذاکـــره بـــرای توافـــق هســـته 
ــن کار ــادا ایـ ــا کانـ ــود، امـ ــی بـ ــای جهانـ ــدرت هـ ــا قـ  ای بـ

را نکرده است.

هنگامـــی کـــه در مـــورد بـــن بســـت جـــاری ســـؤال شـــد، 
ـــت.  ـــی” اس ـــای امنیت ـــی ه ـــادا “نگران ـــت کان ـــمی دول ـــخ رس پاس
ـــش  ـــادا بی ـــم کان ـــی مقی ـــت ایران ـــار، جمعی ـــن آم ـــق آخری طب
ـــن  ـــی از ای ـــل توجه ـــد قاب ـــت. درص ـــر اس ـــزار نف ـــت ه از دویس
ـــور منظـــم  ـــه ط ـــه ب ـــی هســـتند ک ـــراد دانشـــجویان و محققین اف
ـــی  ـــد و م ـــی رون ـــران م ـــه ای ـــود ب ـــواده خ ـــا خان ـــدار ب ـــرای دی ب
تواننـــد از ازســـرگیری خدمـــات کنســـولی کانـــادا در تهـــران 

ـــوند. ـــد ش ـــره من به

احیـــای روابـــط همچنیـــن مذاکـــرات مســـتقیم دیپلماتیـــک 
بیـــن مقامـــات ایرانـــی و کانادایـــی را بـــرای حـــل موضـــوع 
غرامـــت بـــه قربانیـــان پـــرواز 752 تســـهیل می کنـــد. ایـــن 
امـــر ایـــران را قـــادر می ســـازد تـــا پرونده هایـــی را در رابطـــه 
ـــم  ـــالس مته ـــاد و اخت ـــام فس ـــه اته ـــران ب ـــه در ای ـــرادی ک ـــا اف ب

شـــده اند و بـــه کانـــادا فـــرار کرده انـــد، پیگیـــری کنـــد.

در صورتـــی کـــه ایـــران بـــه برنامـــه جامـــع اقـــدام مشـــترک 
)برجـــام(، توافـــق هســـته ای کـــه دولـــت دونالـــد ترامـــپ در 
ســـال 20۱۸ از آن خـــارج شـــد، بازگـــردد، کانـــادا و ایـــران 
نیـــز مـــی تواننـــد در مـــورد مســـائل امنیتـــی مشـــترک در 
ـــادی  ـــط اقتص ـــد و رواب ـــکاری کنن ـــو و هم ـــت وگ ـــه گف خاورمیان
ـــای  ـــرای احی ـــالش ب ـــدن در ت ـــت بای ـــه دول ـــد، ک ـــا کنن را احی

آن اســـت.

فقـــدان روابـــط دیپلماتیـــک، بـــی اعتمـــادی و ســـوء تفاهـــم 
ـــرای  ـــاری را ب ـــرده و ب ـــر ک ـــق ت ـــادا را عمی ـــران و کان ـــن ای بی
ـــران  ـــال ای ـــازی فوتب ـــت. ب ـــرده اس ـــاد ک ـــی ایج ـــان کانادای ایرانی
ـــون  ـــا اکن ـــود، ام ـــارت ب ـــران خس ـــرای جب ـــی ب ـــادا فرصت و کان

ـــت. ـــه اس ـــت رفت ـــه از دس ـــت ک ـــی اس فرصت
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رســـانه سی بی ســـی کانـــادا در مـــورد تعـــدادی از گزارش هـــای 
ـــال  ـــی فوتب ـــای مل ـــتانه تیم ه ـــازی دوس ـــاره ب ـــده اش درب منتشرش
ـــازی  ـــن ب ـــت. ای ـــرده اس ـــر ک ـــه ای منتش ـــادا اصالحی ـــران و کان ای

ـــود. ـــزار ش ـــوور برگ ـــن در ونک ـــود 5 ژوئ ـــرار ب ق

ایـــن اصالحیه هـــا بعـــد از اعتـــراض و نامه نـــگاری کنگـــره 
ایرانیـــان کانـــادا بـــه تعـــدادی از گزارش هـــای سی بی ســـی 
ـــا  ـــادا ب ـــان کان ـــره ایرانی ـــای کنگ ـــت. پیگیری ه ـــه اس ـــورت گرفت ص
سی بی ســـی بـــرای بررســـی دالیـــل رخ دادن ایـــن اشـــتباهات 

همچنـــان ادامـــه دارد.

ـــتباهات  ـــه اش ـــه ب ـــل جداگان ـــادا در دو ایمی ـــان کان ـــره ایرانی کنگ
ـــابقه  ـــه مس ـــوط ب ـــار مرب ـــش اخب ـــانه در پوش ـــن رس ـــگاران ای خبرن
ــر،  ــس کارتـ ــرد و کریـ ــراض کـ ــران اعتـ ــادا و ایـ ــتانه کانـ دوسـ
ســـردبیر بخـــش اخبـــار پارلمانـــی ســـی بـــی ســـی در دهـــم 
ژوئـــن طـــی پاســـخی مفصـــل، بـــه تصحیـــح اشـــتباهات انجـــام 
ـــر  ـــی منتش ـــری تلویزیون ـــای خب ـــزارش ه ـــاالت و گ ـــده در مق ش
شـــده اذعـــان کـــرده و بـــه تشـــریح نحـــوه تصحیـــح و اطـــالع 

رســـانی ایـــن اشـــتباهات پرداختـــه اســـت. 

اصالحیه سی بی سی: 
برخی از گزارش های 
مربوط به بازی فوتبال
ایران و کانادا نادرست 

بـود!

No 07, September 2022
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ــت  ــی اسـ ــه گزارش هایـ ــوط بـ ــی مربـ ــه سی بی سـ اصالحیـ
ـــاط  ـــد ارتب ـــرده بودن ـــا ک ـــانه ادع ـــن رس ـــگار ای ـــه دو خبرن ک
ــران و  ــال ایـ ــی فوتبـ ــم ملـ ــای تیـ ــن اعضـ ــترده ای بیـ گسـ
ــا  ــادا بـ ــران و کانـ ــتانه ایـ ــازی دوسـ ــخص بـ ــور مشـ به طـ
نهادهـــای امنیتـــی جمهـــوری اســـالمی و ســـپاه پاســـداران 
ایـــن گزارش هـــا خبرنـــگاران  وجـــود دارد. در تمامـــی 
ایـــن  نشـــان دادن  بـــرای  بـــه دو مـــورد  سی بی ســـی 

ارتبـــاط اشـــاره کـــرده بودنـــد.

ــا  ــراه بـ ــتیلی همـ ــد اسـ ــی از حمیـ ــت: عکسـ ــورد نخسـ مـ
ــری. ــران مدیـ ــد مهـ ــی تولـ ــن در مهمانـ ــود خاضعیـ محمـ

ــی  ــه در برخـ ــناس کـ ــک کارشـ ــای یـ ــورد دوم: گفته هـ مـ
ــا  ــده، امـ ــرح نشـ ــام وی مطـ ــی نـ ــای سی بی سـ گزارش هـ
ــژاد  ــیح علینـ ــام مسـ ــه نـ ــزارش بـ ــد گـ ــت کم در چنـ دسـ

اشـــاره شـــده اســـت.

در یکـــی از برنامه هـــای خبـــری پـــر مخاطـــب سی بی ســـی، 
خبرنـــگار ایـــن رســـانه، اشـــلی بـــرک می گویـــد: »مـــن و 
ـــپاه(  ـــاط )س ـــن ارتب ـــاره ای ـــادی درب ـــای زی ـــکارم گزارش ه هم

و ایـــن  بـــازی منتشـــر کرده ایـــم.

ــوی،  ــاط  قـ ــن ارتبـ ــاره ایـ ــا دربـ ــه مـ ــناس بـ ــک کارشـ یـ
اســـت. کـــرده  اطالع رســـانی 

ـــد  ـــران )حمی ـــال ای ـــی فوتب ـــم مل ـــت تی ـــه، سرپرس ـــرای نمون ب
اســـتیلی( مـــاه قبـــل در یـــک مهمانـــی بـــا فـــردی عکـــس 

ـــت.« ـــی آی اس ـــب اِف ب ـــت تعقی ـــه تح ـــه ک گرفت

ـــارهای  ـــال و فش ـــازی فوتب ـــو ب ـــه از لغ ـــد هفت ـــت چن ـــا گذش ب
ــیون  ــر فدراسـ ــی بـ ــای سی بی سـ ــه گزارش هـ ــانه ای کـ رسـ
فوتبـــال کانـــادا اعمـــال کـــرد، ســـردبیر ســـی بـــی ســـی 
ـــس  ـــاره عک ـــا درب ـــگاران آنه ـــات خبرن ـــه توضیح ـــت ک پذیرف
ــن  ــود خاضعیـ ــتیلی و محمـ ــد اسـ ــده از حمیـ ــر شـ منتشـ
ـــت! ـــوده اس ـــت ب ـــل نادرس ـــور کام ـــه ط ـــی ب ـــامل اطالعات ش

در اصالحیـــه سی بی ســـی آمـــده اســـت: » گزارش هـــای 
ــد  ــس حمیـ ــاره عکـ ــتباه هایی دربـ ــامل اشـ ــی شـ سی بی سـ
ــته  ــزارش نوشـ ــود . در گـ ــن بـ ــود خاضعیـ ــتیلی و محمـ اسـ
ـــده، در  ـــه ش ـــل 2022 گرفت ـــس ۸ آوری ـــن عک ـــود ای ـــده ب ش

ـــت!« ـــال 20۱۸ اس ـــه س ـــوط ب ـــس مرب ـــه عک ـــی ک حال

ایـــن اصالحیـــه می افزایـــد: » در گـــزارش مـــا نوشـــته 
ـــن  ـــود خاضعی ـــس محم ـــن عک ـــن ای ـــگام گرفت ـــه هن ـــود ک ب
تحـــت تعقیـــب پلیـــس فـــدرال آمریـــکا )اف بـــی آی( بـــوده، 
ـــوالی 202۱  ـــن ج ـــب خاضعی ـــم تعقی ـــت، حک ـــا در حقیق ام
ـــس از  ـــال پ ـــی ۳ س ـــت. یعن ـــده اس ـــادر ش ـــورک ص در نیوی

تاریخـــی کـــه عکـــس گرفتـــه شـــده اســـت.

ــه  ــر گونـ ــاره هـ ــی دربـ ــا اطالعاتـ ــدرک یـ ــی مـ سی بی سـ
ارتبـــاط بیـــن ایـــن دو نفـــر )حمیـــد اســـتیلی و محمـــود 

ــدارد.« خاضعیـــن( نـ

عکـــس حمیـــد اســـتیلی، مهـــران مدیـــری و محمـــود 
ـــر  ـــا تیت ـــاب ب ـــانه انتخ ـــوی رس ـــی از س ـــن در گزارش خاضعی
ـــر  ـــال 20۱۸ منتش ـــری« در س ـــران مدی ـــد مه ـــی تول »مهمان

شـــده اســـت.

ــای  ــی از چهره هـ ــور برخـ ــه حضـ ــاب بـ ــزارش انتخـ در گـ
هنـــری و ورزشـــی از جملـــه حمیـــد اســـتیلی در ایـــن 

ــت. ــده اسـ ــاره شـ ــی اشـ مهمانـ

ـــس –  ـــن عک ـــخ ای ـــس از تاری ـــال پ ـــن ۳ س ـــود خاضعی محم
یعنـــی در ســـال 202۱ – توســـط دادگســـتری آمریـــکا بـــه 
جـــرم برنامه ریـــزی بـــرای آدم ربایـــی تحـــت تعقیـــب قـــرار 
ـــور  ـــن مام ـــاد دارد خاضعی ـــکا اعتق ـــتری آمری ـــت. دادگس گرف

ـــت. ـــران اس ـــالمی ای ـــوری اس ـــی جمه امنیت

حمیـــد اســـتیلی اوایـــل ســـال 2022 به عنـــوان سرپرســـت 
ـــد. ـــاب ش ـــران انتخ ـــال ای ـــی فوتب ـــم مل تی

ـــد  ـــم تول ـــس در مراس ـــن عک ـــخ  ای ـــد از تاری ـــال بع ـــی ۴ س یعن
ــم  ــی تیـ ــاس آن سی بی سـ ــر اسـ ــه بـ ــری کـ ــران مدیـ مهـ
ملـــی ایـــران را متهـــم بـــه ارتبـــاط بـــا محمـــود خاضعیـــن 

ـــود. ـــرده ب ک
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تکذیب دو مورد از ادعاهای اخیر علیه کنگره ایرانیان کانادا 
ـــال دوســـتانه  ـــازی فوتب ـــو ب ـــر و در کارزار لغ ـــه هـــای اخی در هفت
ـــای نادرســـتی از ســـوی  ـــادا ادعاه ـــران و کان ـــی ای ـــای مل ـــم ه تی
ـــی از  ـــرواز 752 « و برخ ـــگان پ ـــن جانباخت ـــخنگوی » انجم س
ـــا  ـــانه ه ـــادا در رس ـــان کان ـــره ایرانی ـــورد کنگ ـــای آن در م اعض
ـــه  ـــن تکذیبنام ـــار ای ـــا انتش ـــد. ب ـــر ش ـــازی منتش ـــای مج و فض
ـــت  ـــای نادرس ـــن ادعاه ـــاب ای ـــم در ب ـــم گرفتی ـــی، تصمی عموم
ـــالع  ـــه اط ـــب را ب ـــم و مرات ـــانی کنی ـــالع رس ـــده اط ـــرح ش مط

ـــانیم.  ـــوم برس عم
ادعـــای اول: در طـــول کارزار انجمـــن بـــرای لغـــو بـــازی 
ـــماعیلیون،  ـــد اس ـــای حام ـــن، آق ـــن انجم ـــخنگوی ای ـــال، س فوتب
ـــدرک  ـــه م ـــه هیچگون ـــدون ارائ ـــانه ب ـــد رس ـــا چن ـــه ب در مصاحب
ـــادا در  ـــان کان ـــره ایرانی ـــه کنگ ـــد ک ـــرده ان ـــا ک ـــندی ادع و س
ـــام  ـــدف آن از انج ـــته و ه ـــش داش ـــازی نق ـــن ب ـــب دادن ای ترتی
ـــره  ـــت.  کنگ ـــران اس ـــادا و ای ـــط کان ـــازی رواب ـــادی س ـــازی ع ب
ـــاس  ـــا از اس ـــن ادع ـــه ای ـــد ک ـــی کن ـــالم م ـــیله اع ـــن وس بدی

ـــت.   ـــت اس ـــل نادرس ـــور کام ـــل و بط باط
ـــره  ـــات مدی ـــس هی ـــر رئی ـــه ی اخی ـــه در مصاحب ـــور ک همانط
ـــد،  ـــرح ش ـــر مط ـــران وای ـــانه ای ـــا رس ـــادا ب ـــان کان ـــره ایرانی کنگ
کنگـــره ایرانیـــان کانـــادا هیچگونـــه نقشـــی چـــه اجرایـــی و 
ـــت.  ـــته اس ـــابقه نداش ـــن مس ـــب دادن ای ـــورتی در ترتی ـــه مش چ
ــای  ــانه هـ ــی و رسـ ــای عمومـ ــق فضـ ــود از طریـ ــره خـ کنگـ
ـــازی آگاه شـــد. کنگـــره پـــس  ـــن ب ـــادا از برگـــزاری ای خبـــری کان
از آغـــاز تـــالش انجمـــن نامبـــرده و عـــده ای دیگـــر از گـــروه 
ـــه ای در  ـــازی، بیانی ـــو ب ـــرای لغ ـــی ب ـــخصیتهای سیاس ـــا و ش ه
اســـتقبال از برگـــزاری مســـابقه ای کـــه اکثریـــت قریـــب بـــه 
اتفـــاق بلیـــط هـــای آن توســـط ایرانیـــان کانـــادا خریـــداری 
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ـــد.  ـــراه باش ـــز هم نی
ـــه کـــه در گذشـــته کنگـــره ایرانیـــان  ـــد اضافـــه کـــرد همانگون  بای
ـــد  ـــود تاکی ـــع خ ـــن موض ـــر ای ـــفاف ب ـــح و ش ـــور صری ـــادا بط کان

ــن  ــک بیـ ــولی و دیپلماتیـ ــط کنسـ ــع روابـ ــه قطـ ــته کـ داشـ
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ــز  ــی نیـ ــه اقداماتـ ــن زمینـ ــت و در ایـ ــانده اسـ ــیب رسـ آسـ
ـــالم  ـــی اع ـــورت عموم ـــه ص ـــما و ب ـــی رس ـــه همگ ـــام داده ک انج
ـــی  ـــره اقدام ـــه کنگ ـــز چنانچ ـــورد نی ـــن م ـــت، در ای ـــده اس ش
در زمینـــه برگـــزاری ایـــن مســـابقه انجـــام داده بـــود ماننـــد 
ـــن  ـــام ای ـــی انج ـــرد و گروه ـــچ ف ـــراس از هی ـــدون ه ـــته ب گذش
ـــی  ـــه ایران ـــود و جامع ـــای خ ـــالع اعض ـــه اط ـــز ب ـــت را نی فعالی

ـــاند.   ـــی رس م
ادعـــای دوم: ســـخنگو و برخـــی از اعضـــای انجمـــن نامبـــرده 
ـــه  ـــدون ارائ ـــود ب ـــای خ ـــه ه ـــازی و مصاحب ـــای مج ـــراراً  درفض ک
هیچگونـــه ســـند و مدرکـــی،  ادعاهایـــی در زمینـــه سیاســـی 
بـــودن اقدامـــات کنگـــره مطـــرح کـــرده انـــد  کـــه ایـــن نیـــز 
ـــان  ـــش از ایش ـــت. پی ـــل اس ـــی باط ـــاس و ادعای ـــی اس ـــی ب تهمت
ـــرار  ـــا تک ـــی باره ـــای سیاس ـــروه ه ـــوی گ ـــا از س ـــن ادع ـــز ای نی
شـــده اســـت. تنهـــا شـــاهد ایشـــان، تـــالش کنگـــره ایرانیـــان 
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ـــوارد تنهـــا بـــر  اســـت.  تـــالش هـــای کنگـــره دربـــاره ایـــن م
اســـاس خواســـت اعضـــای ایـــن ســـازمان و بـــر پایـــه منافـــع 
کانـــادا و جامعـــه ایرانی-کانادایـــی اســـت. اصـــوال اینکـــه چـــه 
ـــا نیســـت  ـــران هســـت و ی ـــت ای ـــع حکوم ـــت مناف ـــزی در جه چی
ـــازمان  ـــک س ـــوان ی ـــه عن ـــره ب ـــری کنگ ـــم گی ـــد تصمی در رون
ـــره  ـــی کنگ ـــع عموم ـــن مجم ـــدارد. در آخری ـــی ن ـــی جای کانادای
ـــت  ـــره در جه ـــت کنگ ـــزوم فعالی ـــا، ل ـــع اعض ـــت قاط ـــا اکثری ب
ـــران  ـــژه ای ـــورها بوی ـــایر کش ـــادا و س ـــن کان ـــو بی ـــح و گفتگ صل
ـــنامه  ـــه اساس ـــره ب ـــدی کنگ ـــف کلی ـــی از وظای ـــوان یک ـــه عن ب
ـــک  ـــازمان دموکراتی ـــر س ـــد ه ـــده اســـت. مانن ـــه ش ـــازمان اضاف س
ـــا  ـــته اعض ـــت خواس ـــه دارد در جه ـــره وظیف ـــات مدی ـــری هی دیگ
ـــد  ـــن باورن ـــر ای ـــازمان ب ـــن س ـــای ای ـــت اعض ـــد. اکثری ـــدام کن اق
کـــه گفتگـــو و دیپلماســـی در جهـــت منافـــع جامعـــه مـــا و 
ـــی  ـــچ ارتباط ـــن باورهی ـــت و ای ـــادا اس ـــان کان ـــان م ـــور میزب کش

ـــدارد .  ـــران ن ـــی ای ـــت فعل ـــاختار حکوم ـــه س ب
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مجازات فوتبالیست های 
کانادایی و ایرانی راه 

عدالت و پاسخگویی برای 
پرواز PS-752 نیست

در روزهای اخیر برخی از اعضای خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی 
PS-752 نگرانی خود را اعالم کرده و از فوتبال کانادا خواستند تا 
بازی با ایران را لغو کند. ایرانیان کانادایی، جامعه ای بالغ بر سیصد 
هزار نفر در سراسر کشور، در 2 سال گذشته در کنار خانواده های 
پرواز 752 ایستاده اند و از پیگیری آنها برای پاسخگویی و عدالت 
حمایت کرده اند. اجماع زیادی در جامعه وجود دارد که دولت کانادا 
باید از جمهوری اسالمی بخواهد که تحقیقات شفافی را انجام دهد و 
مسئولین ساقط کردن هواپیمای مسافربری غیرنظامی را که در آن 
۱76 جان بی گناه از جمله بسیاری از ایرانیان کانادایی کشته شدند، 

به دست عدالت بسپارد.
با این حال، تالش های برخی از اعضای خانواده جانباختگان برای 
لغو مسابقه دوستانه ورزشی ایران و کانادا مورد حمایت بسیاری از 
افراد جامعه قرار نمی گیرد. کنگره ایرانیان کانادا، یک سازمان بزرگ 
دارای  کانادایی های  منافع  پیشبرد  با هدف  که  بر عضویت  مبتنی 
ریشه ایرانی، بیانیه ای در حمایت از مسابقه فوتبال سازمان یافته و 
تالش های فدراسیون فوتبال کانادا منتشر کرده است. در بیانیه منتشر 
شده توسط هیات مدیره این سازمان آمده است که تلفیق سیاست با 
ورزش “با آرمان های مورد حمایت کانادا، از جمله همزیستی مسالمت 

آمیز، و ترویج دموکراسی و دوستی در تضاد است.”
کنگره از سازمان دهندگان و تیم های ملی ایران و کانادا خواسته است 
تا به احترام و یاد و خاطره قربانیان ایرانی-کانادایی پرواز 752، یک 

دقیقه سکوت کنند.
 PS752 سخنگوی انجمنی که نماینده برخی از خانواده های قربانیان
است، در مقاله ای اخیر برای گلوب اند میل، ابراز نگرانی کرده است که 
ممکن است افراد مرتبط با سپاه پاسداران ایران همراه با تیم فوتبال 
ایران به کانادا سفر کنند. با این حال، این مقاله هیچ مدرک یا نامی 
از اعضای سپاه پاسداران که با این تیم سفر می کنند ارائه نمی کند. 
با توجه به تحریم های کانادا علیه ایران و فرآیند بررسی امنیتی قوی 
مقامات  که  دارد  تردید وجود  این  ویزا،  برای درخواست های  کانادا 
کانادایی به اعضای سپاه پاسداران ویزای ورود بدهند. سازمان های 
مجری قانون کانادا این توانایی را دارند که کانادایی ها را از هر گونه 

تهدید خارجی ایمن نگه دارند.
همانطور که فوتبال کانادا در بیانیه خود در پاسخ به خبرنگاران گفت، 
ورزش این قدرت و توانایی را دارد که “مردم را با پیشینه ها و عقاید 
سیاسی مختلف برای یک هدف مشترک دور هم جمع کند.” در 
ندارند، حفظ  و دیپلماتیک  روابط سیاسی  ایران  و  کانادا  حالی که 
روابط مردمی مستقل از دولت هایشان از طریق رویدادهای فرهنگی 
و ورزشی برای پیشبرد ارزش ها و منافع کانادا در منطقه و بین مردم 
ایران بسیار مهم است. ما باید از این فرصت برای یادگیری بیشتر در 
مورد ایرانیان استفاده کنیم و از این مسابقه برای افزایش آگاهی در 

مورد ارزش های جامعه چند فرهنگی خود استفاده کنیم.
کانادایی ها خواستار عدالت و پاسخگویی برای هموطنان خود، ساکنان 
دائمی کانادا و جان های بی گناهی هستند که در پرواز PS752 از 
دست داده اند. با این حال، تنبیه ورزشکاران ایرانی و کانادایی با لغو 
مسابقه فوتبالی که برای آماده سازی خود برای مسابقات بین المللی 
آتی برگزار کرده اند، راه درستی برای تحقق عدالت یا پاسخگویی در 
قبال این جنایت یا قربانیان سایر موارد نقض حقوق بشر توسط دولت 

ایران نیست.
رضا نامداری

پینوشت: این یادداشت پیش از لغو بازی دوستانه و به زبان انگلیسی 
نوشته شد که مدت کوتاهی بعد، با لغو بازی توسط فوتبال کانادا،  

انتشار آن در رسانه های کانادایی دلیلی نداشت. 

ــادا و  ــن کانـ ــال بیـ ــتانه فوتبـ ــازی دوسـ ــک بـ یـ
ایـــران بحثـــی را در رســـانه هـــای کانادایـــی و 
جامعـــه ایرانی-کانادایـــی برانگیختـــه اســـت 
ـــوان  ـــه عن ـــادا ب ـــال کان ـــا فدراســـیون فوتب کـــه آی
بخشـــی از آمـــاده ســـازی خـــود بـــرای جـــام جهانـــی 
آینـــده در قطـــر، درخواســـت درســـتی بـــرای 
ســـازماندهی ایـــن مســـابقه داده اســـت یـــا 

خیـــر.
هـــزاران  فروشـــی،  بلیـــت  افتتـــاح  زمـــان  از 
ایرانی-کانادایـــی و هـــواداران فوتبـــال کانـــادا 
بـــرای شـــرکت در ایـــن مســـابقه تاریخـــی بلیـــط 
تهیـــه کـــرده انـــد. تماشـــای چنیـــن بـــازی ای 
آرزوی نســـلی از ایرانیـــان کانادایـــی اســـت کـــه 
در آخریـــن بـــازی دوســـتانه دو تیـــم در کانـــادا 

ــد. ــده بودنـ ــد نشـ ــوز متولـ ــال 1999 هنـ در سـ
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از اعضای سپاه پاسداران که با این تیم سفر می کنند ارائه نمی کند. 
با توجه به تحریم های کانادا علیه ایران و فرآیند بررسی امنیتی قوی 
مقامات  که  دارد  تردید وجود  این  ویزا،  برای درخواست های  کانادا 
کانادایی به اعضای سپاه پاسداران ویزای ورود بدهند. سازمان های 
مجری قانون کانادا این توانایی را دارند که کانادایی ها را از هر گونه 

تهدید خارجی ایمن نگه دارند.
همانطور که فوتبال کانادا در بیانیه خود در پاسخ به خبرنگاران گفت، 
ورزش این قدرت و توانایی را دارد که “مردم را با پیشینه ها و عقاید 
سیاسی مختلف برای یک هدف مشترک دور هم جمع کند.” در 
ندارند، حفظ  و دیپلماتیک  روابط سیاسی  ایران  و  کانادا  حالی که 
روابط مردمی مستقل از دولت هایشان از طریق رویدادهای فرهنگی 
و ورزشی برای پیشبرد ارزش ها و منافع کانادا در منطقه و بین مردم 
ایران بسیار مهم است. ما باید از این فرصت برای یادگیری بیشتر در 
مورد ایرانیان استفاده کنیم و از این مسابقه برای افزایش آگاهی در 

مورد ارزش های جامعه چند فرهنگی خود استفاده کنیم.
کانادایی ها خواستار عدالت و پاسخگویی برای هموطنان خود، ساکنان 
دائمی کانادا و جان های بی گناهی هستند که در پرواز PS752 از 
دست داده اند. با این حال، تنبیه ورزشکاران ایرانی و کانادایی با لغو 
مسابقه فوتبالی که برای آماده سازی خود برای مسابقات بین المللی 
آتی برگزار کرده اند، راه درستی برای تحقق عدالت یا پاسخگویی در 
قبال این جنایت یا قربانیان سایر موارد نقض حقوق بشر توسط دولت 

ایران نیست.
رضا نامداری

پینوشت: این یادداشت پیش از لغو بازی دوستانه و به زبان انگلیسی 
نوشته شد که مدت کوتاهی بعد، با لغو بازی توسط فوتبال کانادا،  

انتشار آن در رسانه های کانادایی دلیلی نداشت. 

ــادا و  ــن کانـ ــال بیـ ــتانه فوتبـ ــازی دوسـ ــک بـ یـ
ایـــران بحثـــی را در رســـانه هـــای کانادایـــی و 
جامعـــه ایرانی-کانادایـــی برانگیختـــه اســـت 
ـــوان  ـــه عن ـــادا ب ـــال کان ـــا فدراســـیون فوتب کـــه آی
بخشـــی از آمـــاده ســـازی خـــود بـــرای جـــام جهانـــی 
آینـــده در قطـــر، درخواســـت درســـتی بـــرای 
ســـازماندهی ایـــن مســـابقه داده اســـت یـــا 

خیـــر.
هـــزاران  فروشـــی،  بلیـــت  افتتـــاح  زمـــان  از 
ایرانی-کانادایـــی و هـــواداران فوتبـــال کانـــادا 
بـــرای شـــرکت در ایـــن مســـابقه تاریخـــی بلیـــط 
تهیـــه کـــرده انـــد. تماشـــای چنیـــن بـــازی ای 
آرزوی نســـلی از ایرانیـــان کانادایـــی اســـت کـــه 
در آخریـــن بـــازی دوســـتانه دو تیـــم در کانـــادا 

ــد. ــده بودنـ ــد نشـ ــوز متولـ ــال 1999 هنـ در سـ
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لـه فـراخـوان مقـا
ـــره  ـــادا، کنگ ـــران و کان ـــی ای ـــدار تدارکات ـــو دی ـــف لغ ـــاد مختل ـــی ابع ـــرای بررس ب

ـــود  ـــوت نم ـــی دع ـــای اجتماع ـــبکه ه ـــود در ش ـــان خ ـــادا از مخاطب ـــان کان ایرانی

ـــد.  ـــال کنن ـــادا ارس ـــان کان ـــره ایرانی ـــرای کنگ ـــود را ب ـــاالت خ ـــا مق ت

مقاالت قرار بود در زمینه بررسی یکی از موضوعات زیر باشد: 

یک: بررسی چرایی لغو این دیدار دوستانه 

دو: تاثیر اتفاق رخ داده شده بر تیم های ملی ایران و کانادا

ـــی نســـبت  ـــه کانادای ـــی جامع ـــکار عموم ـــورد اف ـــوع بازخ ـــن مســـئله در ن ـــای ای ـــه: پیامده س
ـــی  ـــن ایران ـــه مهاجری ب

ــه  ــر کـــردن شـــکاف های درون خـــود چـ ــرای پـ ــه ایرانـــی کانادایـــی بـ ــار: جامعـ چهـ
مســـیری را بایـــد پیـــش بگیـــرد 

پنـــج: از دیـــدگاه شـــما نقـــش کنگـــره ایرانیـــان کانـــادا در برخـــورد بـــا ایـــن مســـائل 
چیســـت؟ 

ـــوان  ـــن فراخ ـــه ای ـــخ ب ـــه و در پاس ـــن زمین ـــه در ای ـــت ک ـــد، مقاالتیس ـــی آی ـــی م ـــه در پ آنچ
ـــت.  ـــده اس ـــال ش ـــره ارس ـــرای کنگ ب

ـــه  ـــت و ب ـــنده اس ـــای نویس ـــار دیدگاه ه ـــی انتش ـــه معن ـــب ب ـــن مطال ـــار ای ـــت انتش بدیهیس
ـــت.   ـــادا نیس ـــان کان ـــره ایرانی ـــره کنگ ـــات مدی ـــط هی ـــوای آن توس ـــا رد محت ـــد ی ـــای تأیی معن
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همه بازنده ایم!
ــدار  ــای داغ ــواده ه ــا خان ــم ب ــدردی میکن ــالم هم ــاز اع در آغ

.PS752 پــرواز
ــا  ــان را ب ــد, وقتت ــان نمیدهی ــتباه در باورهایت ــال اش ــر احتم اگ

ــد. ــدر ندهی ــن ه ــه ی مت ــدن ادام خوان

چرا بازنده ایم؟
ــوت  ــران دع ــال ای ــی فوتب ــم مل ــط از تی ــه غل ــا ب ــه درســت ی ب
شــد و پــس از دوهفتــه بــاز هــم بــه درســت یــا بــه غلــط ایــن 
دعــوت پــس گرفتــه شــد. امــا در ایــن مــدت بــار دیگــر جامعــه 
ی ایرانیــان کانــادا دچــار التهــاب و خودزنــی شــد. بــا توجــه بــه 
ــوان  ــاید بت ــی ش ــای اوکراین ــه ی هواپیم ــتقیم فاجع ــر مس تاثی
ــر تقســیم  ــروه زی ــد گ ــه چن ــن ماجــرا را ب ــا ای ــر ب ــراد درگی اف

کــرد
- اول موافقــان برگــزاری کــه فوتبــال دوســت هســتند )فــارغ از 

ســوگیری هــای سیاســی و اجتماعــی(
- دوم خانواده قربانیان پرواز اوکراینی

- سوم حامیان خانواده ی قربانیان )فوتبالی یا غیرفوتبالی(
- چهــارم آنهــا کــه موجودیــت خــود را در مخالفــت بــا حکومــت 

ایــران تعریــف میکننــد.

اما چرا بازنده ایم
جامعــه ایرانی-کانادایــی همــواره شــاهد بحثهــای گروهــای 
ــدازی  ــا گروهــای مخالــف بران حامــی براندازی)گــروه چهــارم( ب

ــوده امــا ب
شــاید آنچــه اینبــار عــدم تحمــل نــگاه مخالــف را اســفناک تــر از 
قبــل بــه رخ کشــید, ایــن بــود کــه جمعیــت بیشــتری از ایرانیان 
ــد  ــرا بودن ــن ماج ــر ای ــتقیم درگی ــا غیرمس ــتقیم ی ــادا مس کان
ــع  ــواره مواض ــارم هم ــروه چه ــوم(. گ ــروه اول و س ــخصا گ )مش
مشــخص خــود را داشــته و نظــر بــه اقلیــت بودنشــان در قیــاس 

بــا گــروه اول و ســوم مخاطــب ایــن گفتــار نیســت.
ـــال  ـــیون فوتب ـــا فدراس ـــادا ی ـــت کان ـــه دول ـــزاری, ن ـــان برگ مخالف
کانـــادا, کـــه هـــم میهنـــان ایرانـــی خـــود را مخاطـــب قـــرار 
داده و برچســـب زنـــی میکردنـــد و موافقـــان هـــم بـــه جـــای 

ـــل  ـــه مث ـــه ب ـــدار, مقابل ـــزاری دی ـــه برگ ـــج ب ـــر منت ـــالش موث ت
ـــی  ـــان موضع ـــای قربانی ـــواده ه ـــه ی خان ـــی بیانی ـــد. حت میکردن
بســـیار منعطفتـــر نســـبت بـــه موافقـــان برگـــزاری داشـــت. 
شایســـته آن بـــود کـــه هـــر گـــروه بـــدون قضـــاوت کـــردن 
ـــرا درســـت  ـــه آن ـــش ک ـــه هدف ـــرای رســـیدن ب ـــا ب ـــش تنه مخالف

ـــد. ـــالش کن ـــدارد’ ت ـــی پن ‘م
ـــه  ـــان فاجع ـــدار نشـــانه شکســـت دادخواه ـــن دی ـــزاری ای ـــه برگ ن
ـــتقیمی  ـــک مس ـــو آن کم ـــه لغ ـــود و ن ـــی ب ـــی م ـــرواز اوکراین پ
ـــا انباشـــتی از نفـــرت کـــه  ـــن دادخواهـــی خواهـــد کـــرد. ام ـــه ای ب
ـــات  ـــا اجتماع ـــازی و گاه ـــای مج ـــی در فض ـــازه زمان ـــن ب در ای
ـــانیت و  ـــر انس ـــار دیگ ـــا ب ـــرد. م ـــده ک ـــا را بازن ـــد, م ـــاد ش ایج

ـــم. ـــان باختی ـــه خودم ـــت را ب عقالنی

اما پیشنهاد برای موارد مشابه
ـــز  ـــر چی ـــا ه ـــق ی ـــده, عالی ـــر, عقی ـــر نظ ـــه خاط ـــری را ب ۱- دیگ

ـــم. ـــام نزنی ـــم و برچســـب و اته ـــری قضـــاوت نکنی دیگ
2- در موضوعـــات اجتماعـــی, مغزهـــای تنبـــل آســـان گیـــر 
ـــزب  ـــر ح ـــر ه ـــتقل از نظ ـــا مس ـــیم ت ـــش بکش ـــه چال ـــود را ب خ

ـــم.  ـــاب کنی ـــم انتخ ـــی بینی ـــت م ـــه را درس ـــی, آنچ و گروه
۳- در گام بعدی در راه انتخاب خود تالش موثر کنیم.

ـــه  ـــرد رواداران ـــه رویک ـــا ادام ـــادا ب ـــان کان ـــره ایرانی ـــدوارم کنگ امی
ـــتری را  ـــن بیش ـــاد مخاطبی ـــد اعتم ـــری, بتوان ـــذب حداکث ی ج
ـــداف  ـــری اه ـــک قویت ـــتوانه دموکراتی ـــا پش ـــا ب ـــد ت ـــذب کن ج

ـــرد. ـــش بب ـــه پی ـــود را ب ـــک خ دموکراتی
ــیم و  ــاداب باشـ ــالم و شـ ــه ای سـ ــاهد جامعـ ــه شـ باشـــد کـ
ــان بدانیـــم. ــه ایرانیـ ــادا را بـــرای همـ ــان کانـ ــه ایرانیـ جامعـ

ـــای  ـــار دیدگاه ه ـــی انتش ـــه معن ـــب ب ـــن مطل ـــار ای * انتش
ـــوای آن  ـــا رد محت ـــد ی ـــای تأیی ـــه معن ـــت و ب ـــنده اس نویس
ـــت.  ـــادا نیس ـــان کان ـــره ایرانی ـــره کنگ ـــات مدی ـــط هی توس
ـــاالت  ـــت مق ـــوان دریاف ـــه فراخ ـــخ ب ـــب در پاس ـــن مطل ای
ـــره  ـــه کنگ ـــادا ب ـــران و کان ـــتانه ای ـــازی دوس ـــو ب ـــاره لغ درب

ـــت.  ـــده اس ـــال ش ارس
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مسابقه فوتبال ایران و کانادا
گرامی هموطن 

ـــزاری  ـــه برگ ـــبت ب ـــودم را نس ـــق خ ـــر مواف ـــه نظ ـــل از اینک قب
ــازم  ــان میسـ ــر نشـ ــم ، خاطـ ــالم کنـ ــوق اعـ ــابقه فـ مسـ
ـــتم  ـــته نیس ـــی وابس ـــاص سیاس ـــان خ ـــچ جری ـــه هی ـــده ب بن
و نخواهـــم بـــود و تنهـــا نظـــرات شـــخصی خـــودم را بـــه 
ـــم. ـــان میکن ـــران بی ـــت ای ـــوز مملک ـــه دلس ـــردی ک ـــوان ف عن

ـــزان دو  ـــما عزی ـــودم از ش ـــرات خ ـــان نظ ـــل از بی قب
ـــوال دارم ـــا س ت

۱- ایـــا اکنـــون زمـــان پیگیـــری مســـابقه فوتبـــال اســـت 
یـــا جمـــع اودن کمـــک هـــای مردمـــی و رســـاندن صـــدای 
ــدرکاران  ــت انـ ــوش دسـ ــه گـ ــادان بـ ــروم آبـ ــردم محـ مـ
ـــنه  ـــرم و تش ـــون گ ـــردم خ ـــت م ـــدن آزار و اذی ـــت دی مملک
ـــردن از  ـــذت ب ـــدن و ل ـــا ،دی ـــت ه ـــن مصیب ـــد از ای ـــادان بع آب

هـــر چیـــزی را بـــه کام ادمـــی تلـــخ میکنـــد.

ـــای  ـــه ه ـــه هجم ـــی ک ـــابقه و زمان ـــل از مس ـــما قب ـــا ش 2- ای
ـــون  ـــک  کان ـــوان ی ـــه عن ـــود، ب ـــابقه ب ـــه مس ـــر علی ـــدید ب ش
ـــد  ـــرد بیاوری ـــم گ ـــا را دور ه ـــی ه ـــتید ایران ـــز نمیتوانس متمرک

ـــاندید؟! ـــت میرس ـــوش دول ـــه گ ـــم ب ـــان را ه ـــدای موافق ص
ـــفانه  ـــه متاس ـــزاری ک ـــق برگ ـــوان مواف ـــه عن ـــده ب ـــرات بن نظ

ـــت: ـــت رف از دس
ـــت  ـــان دادن واقعی ـــگاه و نش ـــز در ورزش ـــوان عزی ـــود بان ۱- وج

ـــل ـــپری فلف ـــش اس ـــای پخ ـــه ج ـــا، ب ـــه فیف ـــکوها ب س

2- در امد مالی برای کمک به تیم ملی کشـــورمان

ــن  ــح و گرفتـ ــراری صلـ ــرای برقـ ــتفاده از ورزش بـ ۳- اسـ
ـــان  ـــا بازیکن ـــازی ب ـــدم ب ـــرای ع ـــت ب ـــران مملک ـــه از س بهان
دیگـــر کشـــورها کـــه بـــا مـــا از لحـــاظ سیاســـی در یـــک 

راســـتا نیســـتند.

• انتشـــار ایـــن مطلـــب بـــه معنـــی انتشـــار دیدگاه هـــای 
نویســـنده اســـت و بـــه معنـــای تأییـــد یـــا رد محتـــوای آن 
توســـط هیـــات مدیـــره کنگـــره ایرانیـــان کانـــادا نیســـت. 
ایـــن مطلـــب در پاســـخ بـــه فراخـــوان دریافـــت مقـــاالت 
دربـــاره لغـــو بـــازی دوســـتانه ایـــران و کانـــادا بـــه کنگـــره 

ارســـال شـــده اســـت. 
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نویسنده:
الکس شفیعی

بررســی چرایی لغــو دیدار دوســتانه تیم های 
فوتبال ایــران و کانادا 

ـــر و  ـــای اخی ـــه ه ـــادا از ده ـــران و کان ـــره ای ـــط تی ـــروع رواب ش
ـــال  ـــور در س ـــفارتخانه های دو کش ـــتن س ـــا بس ـــوص ب ـــه خص ب
ـــوارد  ـــر م ـــادا در اکث ـــتی کان ـــش دس ـــود. پی ـــان ب 20۱2 همزم
ـــران  ـــردم ای ـــن م ـــرار گرفت ـــدف ق ـــز ه ـــت و نی ـــل اس ـــل تام قاب
ـــوادث  ـــیر ح ـــت.  س ـــل درک نیس ـــران قاب ـــت ای ـــای دول ـــه ج ب
بعـــد از تعطیلـــی ســـفارتخانه های دو کشـــور نقـــاط تاریکـــی 
ـــواره  ـــه هم ـــت ک ـــای گذاش ـــه ج ـــادا ب ـــران و کان ـــط ای را در رواب
بـــدون حـــل شـــدن یـــک موضـــوع حادثـــه دیگـــری باعـــث 
ـــدف  ـــه ه ـــد. حادث ـــی گردی ـــی م ـــن جدای ـــدن ای ـــر ش ـــق ت عمی
ـــی  ـــات درد بزرگ ـــا موجب ـــه تنه ـــای 752 ن ـــن هواپیم ـــرار گرفت ق
ـــی مهاجـــر فراهـــم   ـــگان ایران ـــن نخب ـــر پیکـــره جمعـــی از بهتری ب
ـــرر  ـــه ض ـــم ب ـــاز ه ـــت ب ـــا نادرس ـــای بعض ـــا قضاوته ـــل ب آورد ب
ـــه  ـــت ک ـــر اس ـــل ذک ـــا قاب ـــد. در اینج ـــر ش ـــی منج ـــه ایران جامع
ـــا  ـــرال ه ـــدن لیب ـــان روی کار آم ـــادا در زم ـــدرال کان ـــات ف مقام
ـــط  ـــن رواب ـــا حس ـــه  ب ـــی در رابط ـــه اصالحات ـــتند ک ـــعی داش س
دوجانبـــه بـــا ایـــران انجـــام دهنـــد کـــه پـــس از مدتـــی بـــا 
فشـــار سیاســـتمداران و احـــزاب رادیـــکال عمدتـــا دنبالـــه رو 
ـــرون  ـــق بی ـــا موف ـــکا ن ـــده آمری ـــاالت متح ـــای روز ای ـــت ه سیاس
آمـــد. حادثـــه هواپیمـــای اوکراینـــی مهـــم تـــر از همـــه تیـــر 

ـــه.   ـــط دوجانب ـــن رواب ـــوان ای ـــره نات ـــر پیک ـــود ب ـــی ب خالص
ـــر و  ـــال قط ـــی فوتب ـــام جهان ـــی ج ـــه کش ـــام قرع ـــا انج ـــا ب ام
ـــی  ـــس فرصت ـــکا و انگلی ـــران آمری ـــم ای ـــه تی ـــدن س ـــروه ش همگ
ـــل سیاســـت  ـــرای رودررو شـــدن ورزش در مقاب ـــی ب بســـیار دیدن
ـــگ  ـــان جن ـــی از زم ـــای ورزش ـــع رویداده ـــد.  در  واق ـــم آم فراه
ــتمداران  ــا سیاسـ ــری بـ ــه درگیـ ــه نقطـ ــی دوم همیشـ جهانـ
تنـــدرو و متخاصـــم بـــود. مثـــال هـــای زیـــادی بـــرای ایـــن 

رویدادهـــای تاریخـــی ورزشـــی وجـــود دارد کـــه از حوصلـــه 
ـــال  ـــم فوتب ـــتانه دو تی ـــازی دوس ـــت. ب ـــارج اس ـــه خ ـــن مقال ای
ـــازی  ـــه از ب ـــال ک ـــس از 2۱ س ـــت پ ـــی توانس ـــادا م ـــران و کان ای
ـــوب  ـــی مطل ـــت  فرصت ـــی گذش ـــون م ـــو و ادمونت ـــا در تورنت ه
ـــای  ـــت ه ـــت و قابلی ـــار گذاشـــتن تخاصـــم و درک واقی ـــرای کن ب
ـــال  ـــر ح ـــه ه ـــه ب ـــروعی ک ـــود. ش ـــی ب ـــی م ـــای ورزش رویداده
دیـــر یـــا زود بایـــد بـــرای خـــارج شـــدن از یـــک دور باطـــل 
صـــورت مـــی گرفـــت.  فرصتـــی کـــه دو فدراســـیون فوتبـــال 
ـــگ  ـــا رن ـــه بس ـــا چ ـــد أم ـــی بردن ـــی از آن نم ـــره کاف ـــاید به ش
ـــی داد.  ـــور م ـــن دو کش ـــط بی ـــوک رواب ـــا ک ـــاز ن ـــه س ـــش ب آرام
ـــه تخاصـــم  ـــن بره ـــا آرام و در ای ـــان ن ـــن جه ـــه در ای ـــی ک فرصت
دولـــت  هـــا فرصتـــی طالیـــی بـــود. مـــردم ایـــران همـــواره 
ـــه  ـــی ک ـــد فرصت ـــته ان ـــی داش ـــادی جمع ـــه ش ـــی ب ـــگاه مغتنم ن
از آنـــان گرفتـــه شـــد. بدیهـــی اســـت هـــر چقـــدر بخوهیـــم 
ـــق  ـــی را عمی ـــن الملل ـــه بی ـــط دو جانب ـــودال مشـــکالت در رواب گ
ـــد.   ـــی نمای ـــل م ـــر محتم ـــی خـــروج از آن کمت ـــم توانای ـــر بکنی ت
ـــی کنـــم: یـــک بهانـــه  و در انتهـــای ایـــن مقالـــه یـــادآوری م
ـــد  ـــزاران امی ـــت و ه ـــی اس ـــر کاف ـــش تنف ـــن آت ـــرای برافروخت ب

ـــت.  ـــم اس ـــش ک ـــح و آرام ـــه صل ـــیدن ب ـــرای رس ب

ـــای  ـــار دیدگاه ه ـــی انتش ـــه معن ـــب ب ـــن مطل ـــار ای * انتش
ـــوای آن  ـــا رد محت ـــد ی ـــای تأیی ـــه معن ـــت و ب ـــنده اس نویس
ـــت.  ـــادا نیس ـــان کان ـــره ایرانی ـــره کنگ ـــات مدی ـــط هی توس
ـــاالت  ـــت مق ـــوان دریاف ـــه فراخ ـــخ ب ـــب در پاس ـــن مطل ای
ـــره  ـــه کنگ ـــادا ب ـــران و کان ـــتانه ای ـــازی دوس ـــو ب ـــاره لغ درب

ـــت.  ـــده اس ـــال ش ارس
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