
 

 

 

 

کامیونیتی ایرانی «!کی کیست؟»در روند   
چه دلیلی دارد که این گفتگو ها باید حذف گردند؟   

رادیو فرداخبرنگار استخدامی  یتوسط بهرنگ رهبر  

 
Behrang Rahbari 

 
February 2 at 1:30 PM 

  

از سوی دیگر،  FATF خصوص با افزایش فشارهای ناشی از تحریم ها از یک سو و تصویب نشدن لوایح های اخیر و به در سال
موضوعی که حکومت را بیش از پیش به سوی . های بسیاری روبرو شده های مالی و اقتصادی جمهوری اسالمی با محدودیت فعالیت

های  خصوص گروهی از صرافی در این زمینه بارها به نام کشور کانادا و به. شیوه های فراقانونی و از جمله پولشویی سوق داده
 ره شده؛ مستقر در تورنتو اشا

@radiofarda 

 
 

https://www.facebook.com/behrang.rahbari?__cft__%5b0%5d=AZUkkZaVrB_GrlhQYwSBvYRr-XUwm8gEe2W_b0TyJ70LfzqoGUfmvgyCbCIucvBK_j4La0TikZVwZkaCbq5sVBmfNb8EB4rFcraMFfyeklw9Hw6hHf7cva9n-9B43OfzbCcchh6HmITdqf_SrvgIcl-H&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/behrang.rahbari/posts/3726035374151502?__cft__%5b0%5d=AZUAdrq1Xx5szkqiY2pFLND2-3Bd6pLpd-0XYU_r8bzth3k3DBynaJfzpY-S7Ww3LcNQSaaOHUQoIQY3uswb5Fvh9mL2UYuh6MdrFKK3vuC7ynVJtYUqk219FGD4wBzPb-uCxi1se9Lu0V-yo_3Hc8P3&__tn__=%2CO%2CP-R
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https://www.facebook.com/behrang.rahbari/videos/3726033750818331  

 
23Saeid Hosseinpour and 22 others            23 Comments           11 Shares 

Parvaneh Eb 

 .دالر پول، از گواهینامه فرستنده عکس میگیره و اطالعات کامل را هم میده پر کنیم 011بهرنگ جان صرافی برای فرستادن 

بسیاری از اینجا خانواده شان . البته مادامی که نمیشه از طریق بانک به ایران پول فرستاد و برعکس طبیعیه که به صرافی نیاز هست
کانادا در عمل . سمت حمایت میکنند و خیلی ها وقتی اینجا جا افتادند خانه آن سمتشان را میفروشند و میخواهند پولش را بیاورند را آن

های باالی ده هزار دالر را مانیتور میکنه و نکته واضحش اینه که وقتی بری روی میلیون و میلیادر دالر، دولت برات فرش  همه رقم
مشکل اصلی . ها نیستند چون بیشترشون روزانه همین اعداد زیر ده هزارتا را جابجا میکنند مشکل صرافی پس. قرمز پهن میکنه

. دالر پول حتی حساب طرف را میبندند 0111سیستمی است که اجازه میده پولهای کالن و اختالس وارد شه و در عوض برای 
 .وگرنه آقازاده ها االن اینجا جوالن نمیدادند
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شود ،  پروانه جان وزیر دارایی چند ماه پیش دستور العملی داده که باید تمام این تراکنش ها ثبت شود ، یعنی منبع پولی که جابجا می 
 .منتقل میکند که باید با یک کارت شناسایی معتبر اهراز شودانگیزه جابجایی پول ومشخصات کامل کسی که پول را 

کردند ولی با این دستور العمل باید حتا یک دالر را  هزار دالر را ثبت می ۰۱قبل از این دستور العمل صرافی ها فقط مبالغ باالی 
راحتی میتوانید به یک صرافی مراجعه کنید و بسیاری از این صرافی ها بنا بر دالیل بسیاری این کار را نمیکنند، شما به . ثبت کنند

 .شوند دقیقا مشکل پلیس هم همین است که بسیاری از تراکنش ها ثبت نمی. صحت گزارش من را راستی ازمایی کنید

https://www.facebook.com/behrang.rahbari/videos/3726033750818331
https://www.facebook.com/behrang.rahbari/videos/3726033750818331
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حویل بندند، مبلغ را در ایران ت شود ، خیلی از این صرافی ها با شما قرارداد می پولشویی صرفا از این طریق عابر بانک انجام نمی
 .دهند میگیرند و اینجا پول را به شما تحویل می
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شه، چه برخوردی  ها که ثبت نمی تراکنشبهرنگ جان، مرسی از گزارشت؛ مشکالت مالی مردم کامال درست هست، ولی با این 
شه داشت؟ در تحقیقت در این ارتباط، فرصت شد با عوامل دولتی در این ارتباط صحبت کنی؟بعد، تشخیص صرافی سالم با غیر  می

 شه طوری به دولت در این ارتباط خط و نشان داد؟ سالم به شکل هست؟ آیا می

It is very complicated issues with a lot at stake? I would be happy to see how you think these 
issues can be better addressed by the government for the benefit of community members not 
embezzlers. 
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 . خواهش میکنم هومن جان 

چیزی که مشخص است پلیس کانادا بارها افراد متخلف را بازداشت کرده ، . من در تهیه این گزارش با عوامل دولتی صحبتی نداشتم
 .گویند به رسانه ها نمی دهد که پلیس نسبت به این ماجرا حساس است ولی قطعا روش تحقیق خودشان را این به ما نشان می
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Islamic repoblic of canada 
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 بهرنگ عزیز؛

در عین حالی که موضوع پولشویی توسط برخی افراد و نهادهای وابسته به نظام در کانادا و به ویژه در تورنتو را رد نمی کنم اما بد 
 :توجه داشته باشیمنیست به واقعیت های زیر 

هم مثل بیشتر شرارت های نظام، یک سر در داخل و سر دیگرش در بیرون از مرزهای ایران قرار داره اما در  FATF موضوع -
قرار  FATF عین حال، نهادها و افرادی در داخل همان نظام هستند که زحمت زیادی کشیدند برای اینکه ایران در فهرست سیاه

مدیرکل . ه نیروهای تندرو و شرور پیروز شدند و حتی برای برخی از این افراد پرونده های جاسوسی ساختندنگیره اما مثل همیش
 .واحد اطالعات مالی در وزارت اقتصاد و مدیر وقت مبارزه با پولشویی بانک مرکزی از جمله همین افراد هستند

روزانه ( سقف خرید از طریق کارت)قف تراکنش های کارتی حاصل تالش همین افرادی که نام بردم این بود که در حال حاضر س -
از . دالر کانادا میشه که رقمی نیست که موضوع پولشویی رو به دنبال داشته باشه 0011میلیون تومن هست که عمالً حدود  01

رداخت در ایران منتقل و ثبت سوی دیگر هم تمام اطالعات هویتی خریدار ارز از طریق کارتخوان به سوئیچ ها و نهایتاً سامانه های پ

https://www.facebook.com/behrang.rahbari/posts/3726035374151502?comment_id=3726075937480779&reply_comment_id=3729473703807669&__cft__%5b0%5d=AZUkkZaVrB_GrlhQYwSBvYRr-XUwm8gEe2W_b0TyJ70LfzqoGUfmvgyCbCIucvBK_j4La0TikZVwZkaCbq5sVBmfNb8EB4rFcraMFfyeklw9Hw6hHf7cva9n-9B43OfzbCcchh6HmITdqf_SrvgIcl-H&__tn__=R%5d-R
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اخیراً سایر سامانه های پرداخت در ایران نظیر ساتنا و پایا هم سقف ها و . هست FATF و این یکی از الزامات. و ضبط میشه
ر بگذریم که رژیم ایران با همین ترفند تونست نرخ ارز رو در شرایط بسیار وخیم کنترل کنه که دال. محدودیت های انتقال وجه دارند

 .هزارتومن عبور نکنه 01امریکا از کانال 

زمانی . نکته ی بسیار مهم اما اینه که بسیاری از هموطنان مون زندگی شون و حیات و بقا شون به همین کارت خوان ها بسته است -
ارت خوان مراجعه دالر به همین صرافی های دارای ک 011الی  011که در تورنتو بودم بارها شاهد این بودم که دانشجویی برای 

ساعت در هفته کار پاره وقت  01تصور کن دانشجویی که در خوش بینانه ترین حالت می تونه . می کنه و خریدش رو انجام میده
داشته باشه و هزاران مشکل جور و واجور داره و با جمع آوری دستگاههای کارت خوان و بسته بودن تمام مسیرهای انتقال پول 

 .بالهایی در غربت ممکنه سرش بیاد برای ایرانی ها چه

یکی از عمده دالیلی که این دستگاهها هنوز دارند کار می کنند همینه که جمع زیادی از هموطنانمون در شرایط فعلی حیات و  -
 .مماتشون شون وابسته به رشته ی باریک همین دستگاههای کارت خوانه که بستن اش برای ایران ظرف چند دقیقه طول می کشه

در تورنتو بسته شد و  0102پلیس کانادا به شدت این فرایند رو کنترل می کنه و شاهدش همان صرافی هست که در اواخر سال  -
بعدا مشخص شد که این صرافی که اتفاقا بخش عمده ای از توزیع ارز روزانه رو بین سایر صرافی ها . تمام کارکنانش دستگیر شدند

 .ت نظر بوده و حتی تمام تحرکاتشون زیر نظر بودهتح 0102بر عهده داشت، از سال 

 .فقط خواستم بگم حواسمون باشه که عده ی زیادی هم ممکنه از این منظر آسیب ببینن

1d 

 

Behrang Rahbari 

Mahmoud Zibaie 

  ممنون محمود جان از توضیح جامعی که دادی
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 ارادت دارم 
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امیدوارم . وظیفه خود میدانم که این کامنت را اینجا هم به اشتراک بگذاریم. من این مطلب را در چندین صفحه به اشتراک گذاشتم
. با اینکه حدود ده سال است که هر هفته با رسانه ها همکاری میکنم خودم را رسانه ای نمیدانم. نگ عزیز نگرددمورد رنجش بهر

ولی از آنجاییکه رسانه ها را یکی از ارکان دموکراسی، آزادی، بخصوص آزادی بیان میدانم زمانی که میبینم که فردی که خود را 
 .ود شرمسار میگردمرسانه ای میداند اینچنین عمل میکند از خ

________________________________________________ 
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https://www.facebook.com/behrang.rahbari/posts/3726035374151502?comment_id=3726735300748176&reply_comment_id=3726746477413725&__cft__%5b0%5d=AZUkkZaVrB_GrlhQYwSBvYRr-XUwm8gEe2W_b0TyJ70LfzqoGUfmvgyCbCIucvBK_j4La0TikZVwZkaCbq5sVBmfNb8EB4rFcraMFfyeklw9Hw6hHf7cva9n-9B43OfzbCcchh6HmITdqf_SrvgIcl-H&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/mahmoud.zibaie.3?comment_id=Y29tbWVudDozNzI2MDM1Mzc0MTUxNTAyXzM3MjY3NTA1MDQwNzk5ODk%3D&__cft__%5b0%5d=AZUkkZaVrB_GrlhQYwSBvYRr-XUwm8gEe2W_b0TyJ70LfzqoGUfmvgyCbCIucvBK_j4La0TikZVwZkaCbq5sVBmfNb8EB4rFcraMFfyeklw9Hw6hHf7cva9n-9B43OfzbCcchh6HmITdqf_SrvgIcl-H&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/mahmoud.zibaie.3?comment_id=Y29tbWVudDozNzI2MDM1Mzc0MTUxNTAyXzM3MjY3NTA1MDQwNzk5ODk%3D&__cft__%5b0%5d=AZUkkZaVrB_GrlhQYwSBvYRr-XUwm8gEe2W_b0TyJ70LfzqoGUfmvgyCbCIucvBK_j4La0TikZVwZkaCbq5sVBmfNb8EB4rFcraMFfyeklw9Hw6hHf7cva9n-9B43OfzbCcchh6HmITdqf_SrvgIcl-H&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/behrang.rahbari/posts/3726035374151502?comment_id=3726735300748176&reply_comment_id=3726750504079989&__cft__%5b0%5d=AZUkkZaVrB_GrlhQYwSBvYRr-XUwm8gEe2W_b0TyJ70LfzqoGUfmvgyCbCIucvBK_j4La0TikZVwZkaCbq5sVBmfNb8EB4rFcraMFfyeklw9Hw6hHf7cva9n-9B43OfzbCcchh6HmITdqf_SrvgIcl-H&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/medi.shams.3?comment_id=Y29tbWVudDozNzI2MDM1Mzc0MTUxNTAyXzM3Mjg0NzkzMzA1NzM3NzM%3D&__cft__%5b0%5d=AZUkkZaVrB_GrlhQYwSBvYRr-XUwm8gEe2W_b0TyJ70LfzqoGUfmvgyCbCIucvBK_j4La0TikZVwZkaCbq5sVBmfNb8EB4rFcraMFfyeklw9Hw6hHf7cva9n-9B43OfzbCcchh6HmITdqf_SrvgIcl-H&__tn__=R%5d-R


این مطلب را که در رابطه با پولشویی است را در این صفحه به اشتراک میگذارم نه به این خاطر که کنگره ایرانیان نیز نسبت به این 
میکروفونی را در دست خود میگیرد قصد دارد آنرا به بلکه به خاطر فردیست که هر بار . موضوع عالقه داشته و مداخله میکند

هنوز به اندازه کافی بهرنگ رهبری را نشناخته ام تا بتوانم نظرات خود را بصورت قطعی و مستند در باره . رسانه ای مرتبط سازد
 .او ارائه دهم

ا در اختیار گذاردن این اطالعات ذهن من و دیگران باشد که بهرنگ ب. نیاز به اطالعاتی دارم تا بهتر به انگیزه رفتار ایشان پی برم -
 .را روشن سازد

 آیا بهرنگ از رسانه ها همچو رادیو فردا و شهروند حقوق دریافت میکند و یا اینکه همکاری اش با آنها داوطلبانه است؟ -

 ا نزدیک میشود؟آیا رسانه ها هستند که از بهرنگ رهبری دعوت به همکاری میکنند و یا اینکه ایشان به آنه -

 آیا منبع درآمد بهرنگ فقط از فعالیت های رسانه ایست و یا اینکه به شغل دیگری نیز مشغول است؟ -

________________________________ 

میدانم افرادی همچو ایمان کمالی سروستانی، امیر نعیمی، محمد وحیدی راد، محمد سلیمانی، پویا خوانساری این حرکت من را غیر 
ولی به عکس آنها من بر این باورم که . خالقی و مداخله در امور شخصی و خصوصی دیگران و چه بسا آنرا غیر قانونی میداندا

برای داشتن کامیونیتی امن و سالم باید همدیگر را بشناسیم، بر رفتار اجتماعی یکدیگر نظارت داشته باشیم و کسانی باشند که آن 
 .نجامش را به عهده بگیرد و نیاز به صداقت، شهامت و صراحت دارد را به عهده بگیردبخشی را که هیچکس نمیخواهد ا

_______________________________________ 

بهرنگ رهبری در زمان انتخابات نیز با در اختیار داشتن میکروفون شهروند به مصاحبه با دست اندرکاران کنگره پرداخته بود، از 
به او گفتم که . با من هم تماس گرفت ولی مصاحبه ای صورت نگرفت. ام تابع محمدی، زرین محی الدینجمله با رضا بنایی، شهر

برای مصاحبه با موضوعی نیاز به مطلع بودن در باره آن موضوع است و ایشان در رابطه با کنگره نه تنها بی اطالع است بلکه 
 .کردن با من پشیمان شدشاید هم برای همین از مصاحبه . اطالعات غلط منتشر میکند

ایشان در کنار افرادی مانند سلمان سیما، مهدی دریس زاده، محسن رستمی، به مخالفت با کارزار . موضوع به اینجا خاتمه نیافت
و در کنار رضا بنایی، مهدی دریس زاده، شهال غفوری، عباس آفتاب جهانی، ماندانا جوان، کوروش فرهاد پور و . تغییر میپردازد

نمیدانم آن حرکت همچنان ادامه دارد و یا اینکه فقط یک ژست . چند دیگر در زمان انتخابات به برپایی نهاد دیگری میپردازندتنی 
 .انتخاباتی بود

_______________________________________ 

بیشتر بوجود آوردن هیجان و  به نظر میاید که هدف ایشان. در این گزارش بهرنگ یکبار دیگر به انتشار اطالعات غلط میپردازد
پولشویی یکی از موضوعات جدی میباشد که در درجه اول امنیت ما ایرانیان و در سطحی وسیعتر برای . اعتبار برای خود است

نمیدانم آیا بهرنگ عزیز آگاه هست که با پخش اطالعات نادرست بیشتر از بوجود آوردن آگاهی و . جامعه بزرگتر مخرب است
این موضوع جدی، به تخریب رسانه ها و تشویش اذهان عمومی در مسیر غلط میپردازد؟ با اینکه اطالعات زیادی از حساسیت به 

صرافی ها و نحوه ارسال و دریافت ارز ندارم در برخورد اول متوجه شدم که اطالعاتی را که بهرنگ در این ویدئو منتشر میکند 
 .اطالعات بیشتری دارد در کامنت خود بر برداشت من صحت میگذارد محمود زیبایی که به نظر میاید. غلط میباشند

 .قصد دارم که این ویدئو را برای بعضی از صرافی ها ارسال دارم و نظر آنها را جویا گردم

_____________________________________ 

ر را انجام دهد؟ اگر شهامت، صداقت و صراحت آیا به این نحوه رفتار و عمل کردن ها باید واکنش نشان دهیم؟ چه کسی باید اینکا
 الزم را در خود نمیبینم چرا مانع کثافت شویی توسط دیگران میگردیم؟



ایمان کمالی سروستانی و همسرش من را از صفحه باهمستان حذف میکنند، دوستی خود را به پایان میرسانند، حتی حساب فیسبوکی 
ایمان تنها فردیست که بیشترین حساسیت را به . طریق ایمیل واکنشی خصمانه نشان میدهددوم من را نیز بالک میکنند، به تماس از 

 چرا؟. از خود نشان داده است« !کی کیست؟»روند 

که مدیریت آنرا به عهده دارد مشروط به حذف لینک آدرس سایت  0102امیر نعیمی اشتراک گذاری مقاالت من در صفحه نوروز 
 چرا؟. ات در سایت انجمن میکنددر پایین صفح« !کی کیست؟»

___________________________________ 

چه خوب بود که این شعور را داشتیم که دریابیم اگر فقط یک نفر آینه به دست گرفته است دلیل بر آن نیست که دیگران آنرا نمیبینند، 
 .حتی اگر آنرا بر زبان نمیاورند

 

22h 

Behrang Rahbari 

Medi Shams 

 .من مثل شما وقت آزاد فراوان ندارم که به این قصه ها بپردازم 

فقط برای اینکه اطالعاتتان کامل شود و شب راحت بخوابید خدمتتان عرض میکنم من شغلم خبرنگاری هست و در استخدام رادیو 
 . فردا هم حقوق دریافت میکنم از شهروند و رادیو. فردا هستم 

22h 

Sareh Sokoot 

  نه خب آخه وظیفه داری مجانی کار کنی

 21h 

Medi Shams 

Sareh Sokoot 

به همین صورت زمانی که به . سعی میکنم بهترین خود را انجام دهمشما را نمیدانم ولی من در مقابل دستمزدی که دریافت میکنم  
تا همین جا دو . زمانیکه کار داوطلبانه باشد شاید ضوابط به همان صورت نباشد. کسی دستمزدی میپردازم حداقلی را انتظار دارم

را آنطور که باید انجام نمیدهد و در  کامنتی که به اشتراک گذاشته شدهع نشان دهنده آنست که بهرنگ عزیز وظیفه رسانه ای خود
در نظر داشته باشیم کاری را که من اینجا انجام میدهم دستمزدی نداشته و حساسیت . مقابل دستمزد دریافتی احساس مسئولیت نمیکند

 . .نشان دادن به آنچه پیرامونم میگذرد است که یک وظیفه شهروندی است

 21h 

Behrang Rahbari  

Sareh Sokoot 

https://www.facebook.com/behrang.rahbari/posts/3726035374151502?comment_id=3728479330573773&__cft__%5b0%5d=AZUkkZaVrB_GrlhQYwSBvYRr-XUwm8gEe2W_b0TyJ70LfzqoGUfmvgyCbCIucvBK_j4La0TikZVwZkaCbq5sVBmfNb8EB4rFcraMFfyeklw9Hw6hHf7cva9n-9B43OfzbCcchh6HmITdqf_SrvgIcl-H&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/behrang.rahbari?comment_id=Y29tbWVudDozNzI2MDM1Mzc0MTUxNTAyXzM3Mjg0OTY5MzM5MDUzNDY%3D&__cft__%5b0%5d=AZUkkZaVrB_GrlhQYwSBvYRr-XUwm8gEe2W_b0TyJ70LfzqoGUfmvgyCbCIucvBK_j4La0TikZVwZkaCbq5sVBmfNb8EB4rFcraMFfyeklw9Hw6hHf7cva9n-9B43OfzbCcchh6HmITdqf_SrvgIcl-H&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/behrang.rahbari?comment_id=Y29tbWVudDozNzI2MDM1Mzc0MTUxNTAyXzM3Mjg0OTY5MzM5MDUzNDY%3D&__cft__%5b0%5d=AZUkkZaVrB_GrlhQYwSBvYRr-XUwm8gEe2W_b0TyJ70LfzqoGUfmvgyCbCIucvBK_j4La0TikZVwZkaCbq5sVBmfNb8EB4rFcraMFfyeklw9Hw6hHf7cva9n-9B43OfzbCcchh6HmITdqf_SrvgIcl-H&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/behrang.rahbari/posts/3726035374151502?comment_id=3728496933905346&__cft__%5b0%5d=AZUkkZaVrB_GrlhQYwSBvYRr-XUwm8gEe2W_b0TyJ70LfzqoGUfmvgyCbCIucvBK_j4La0TikZVwZkaCbq5sVBmfNb8EB4rFcraMFfyeklw9Hw6hHf7cva9n-9B43OfzbCcchh6HmITdqf_SrvgIcl-H&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006043335828&comment_id=Y29tbWVudDozNzI2MDM1Mzc0MTUxNTAyXzM3Mjg2MTQyMTA1NjAyODU%3D&__cft__%5b0%5d=AZUkkZaVrB_GrlhQYwSBvYRr-XUwm8gEe2W_b0TyJ70LfzqoGUfmvgyCbCIucvBK_j4La0TikZVwZkaCbq5sVBmfNb8EB4rFcraMFfyeklw9Hw6hHf7cva9n-9B43OfzbCcchh6HmITdqf_SrvgIcl-H&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/behrang.rahbari/posts/3726035374151502?comment_id=3728496933905346&reply_comment_id=3728614210560285&__cft__%5b0%5d=AZUkkZaVrB_GrlhQYwSBvYRr-XUwm8gEe2W_b0TyJ70LfzqoGUfmvgyCbCIucvBK_j4La0TikZVwZkaCbq5sVBmfNb8EB4rFcraMFfyeklw9Hw6hHf7cva9n-9B43OfzbCcchh6HmITdqf_SrvgIcl-H&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/medi.shams.3?comment_id=Y29tbWVudDozNzI2MDM1Mzc0MTUxNTAyXzM3Mjg2NjI3MTA1NTU0MzU%3D&__cft__%5b0%5d=AZUkkZaVrB_GrlhQYwSBvYRr-XUwm8gEe2W_b0TyJ70LfzqoGUfmvgyCbCIucvBK_j4La0TikZVwZkaCbq5sVBmfNb8EB4rFcraMFfyeklw9Hw6hHf7cva9n-9B43OfzbCcchh6HmITdqf_SrvgIcl-H&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/medi.shams.3?comment_id=Y29tbWVudDozNzI2MDM1Mzc0MTUxNTAyXzM3Mjg2NjI3MTA1NTU0MzU%3D&__cft__%5b0%5d=AZUkkZaVrB_GrlhQYwSBvYRr-XUwm8gEe2W_b0TyJ70LfzqoGUfmvgyCbCIucvBK_j4La0TikZVwZkaCbq5sVBmfNb8EB4rFcraMFfyeklw9Hw6hHf7cva9n-9B43OfzbCcchh6HmITdqf_SrvgIcl-H&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/behrang.rahbari/posts/3726035374151502?comment_id=3728496933905346&reply_comment_id=3728662710555435&__cft__%5b0%5d=AZUkkZaVrB_GrlhQYwSBvYRr-XUwm8gEe2W_b0TyJ70LfzqoGUfmvgyCbCIucvBK_j4La0TikZVwZkaCbq5sVBmfNb8EB4rFcraMFfyeklw9Hw6hHf7cva9n-9B43OfzbCcchh6HmITdqf_SrvgIcl-H&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/behrang.rahbari?comment_id=Y29tbWVudDozNzI2MDM1Mzc0MTUxNTAyXzM3Mjg2NzQ0OTcyMjA5MjM%3D&__cft__%5b0%5d=AZUkkZaVrB_GrlhQYwSBvYRr-XUwm8gEe2W_b0TyJ70LfzqoGUfmvgyCbCIucvBK_j4La0TikZVwZkaCbq5sVBmfNb8EB4rFcraMFfyeklw9Hw6hHf7cva9n-9B43OfzbCcchh6HmITdqf_SrvgIcl-H&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006043335828&__cft__%5b0%5d=AZUkkZaVrB_GrlhQYwSBvYRr-XUwm8gEe2W_b0TyJ70LfzqoGUfmvgyCbCIucvBK_j4La0TikZVwZkaCbq5sVBmfNb8EB4rFcraMFfyeklw9Hw6hHf7cva9n-9B43OfzbCcchh6HmITdqf_SrvgIcl-H&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006043335828&__cft__%5b0%5d=AZUkkZaVrB_GrlhQYwSBvYRr-XUwm8gEe2W_b0TyJ70LfzqoGUfmvgyCbCIucvBK_j4La0TikZVwZkaCbq5sVBmfNb8EB4rFcraMFfyeklw9Hw6hHf7cva9n-9B43OfzbCcchh6HmITdqf_SrvgIcl-H&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006043335828&__cft__%5b0%5d=AZUkkZaVrB_GrlhQYwSBvYRr-XUwm8gEe2W_b0TyJ70LfzqoGUfmvgyCbCIucvBK_j4La0TikZVwZkaCbq5sVBmfNb8EB4rFcraMFfyeklw9Hw6hHf7cva9n-9B43OfzbCcchh6HmITdqf_SrvgIcl-H&__tn__=R%5d-R


  کند نویسد روح انسان جال پیدا می مهدی شمس وقتی چیزی می 

21h 

Sareh Sokoot 

  اخه نه که جناب شمس از جیب شخصی به شما پول میدهند ،برای همین نحوه کارتون رو دیکته میکنند

 20h 

Medi Shams 

هر چقدر بیشتر در جایگاهی همچو رسانه ها که به . به امید روز که همه ما متوجه گردیم که به انواع مختلف به یکدیگر وابسته ایم
همیشه از طریق پول نیست که به یکدیگر . مربوط میگردد قرار گرفته ایم مثبت و یا مخرب تر میتوانیم باشیمتعداد بیشتری از افراد 
به این خالصه کنم حتی . بعضی اوقات بصورت معنوی میباشد که هزینه ها را میپردازیم و یا دریافت میکنیم. اجر میرسانیم و یا جزا

باید به خودمان کمی فشار بیاوریم تا حس وظیفه . مین نخوریم وگرنه عصای رفتن نیستچشم فقط برای اینست که ز. اگر شنیده نشوم
در . باید چند عمر پشت سر بگذاریم تا شهامت به زبان آوردن حقیقت را چشم در چشم یکدیگر پیدا کنیم. شهروندی در ما بیدار گردد

الزم بدانیم هر بار که لب به سخن میگشاییم در این روند گامی نظر داشته باشیم که اگر شناخت یکدیگر را در فعالیت های اجتماعی 
 .برداشته ایم

 2h 

Behrang Rahbari 

Medi Shams 

بیخیال نمیشوید و بیش از این دست از تمسخر خود بر نمیدارید؟؟؟با شناختی که از شما پیدا کردیم در این چند وقت، چرا    

 2h 

Medi Shams 

به قول بودا تا شمع درون خاموش نگردد . نی بر ما نیستبهرنگ جان، ما در زندگی هر کدام ماموریتی داریم تا به پایان نرسد پایا
آنچه دنیا را امروز به خطر انداخته است جهالت است بخصوص اگر میکروفون رسانه ها سرگردان در دستان . سوختن پابر جاست
 .کس و ناکس باشد
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 حناب بهرنگ اتفاقیست که رضا بنایی سر این ویدئو در میاورد؟
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سواد داری که؟ بخون ببین تو این گزارش کی با گلوبال نیوز همکاری کرده، کاوه شهروز وقت نداشت دلم خواست با بنایی حرف  
در بیادبزنم تا چشم حسود   

 . از این به بعد هم باهات مودبانه حرف نمیزنم چون تو صفحه من پالسی و مشغول نوشتن مزخرفاتی

سعی کن بفهمی»آقای شمس . اینم لینک گزارش اصلی که سعی کنی بفهمی گزارش من ایراد نداشته  » 

https://globalnews.ca/.../ottawa-must-crack-down-on.../... 
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Ottawa must crack down on Toronto underground banks, community leaders say 

Ottawa must crack down on Toronto underground banks, community leaders say 
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 اخطار میدم محترم باشید، میدونم سخته برات ، مودب باش آقای شمس 
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 بهرنگ جان،

از زمانی که کودکی را پشت سر گذاشته ام دلقکی را انتخاب کردم تا با بر زبان آوردن حقایق مردم را . انگاری زدم تو خال -0
 !ولی انگاری در آنچه بر زبان آورده ام نهفته ایست که شما را بیشتر رنجاند تا بخنداند. انم و نه اینکه برنجانمبخند

 .تا آنجاییکه من کاوه شهروز را میشناسم بسادگی آلت دست هر دوربینی قرار نمیگیره -0

از رسانه ها من بیشتر از این . کردم حرفه ای هستیفکر . بین بی ادبی و بالک کردن من جای شما بودم دومی را انتخاب میکردم -0
میبینی که من بدون آنکه ادعای رسانه ای بودن داشته باشم، بدون آنکه میکروفون رسانه ای در دستم باشد، چطوری . انتظار دارم

 دوربین به دست را مقابل دوربین قرار میدهم؟

های این شهر هستند؟ هیچ میدونی زمانی این دو اجازه نمیدادند که آگهی هیچ میدونی که طاهری و پرسپولیس قدیمی ترین صرافی  -4
چرا سراغ آنها نرفتی تا گزارشی ابتکاری خودت را داشته باشی؟ . های هیچ صرافی دیگر در نشریات چاپ شود؟ از جمله شهروند

 وجود ندارد؟ راستی از خودت پرسیده ای که چرا پرسپولیس دیگر. شایدم رفتی و آنها هم وقت نداشتند

 .من با هر سوادی انتظار دارم که رسانه ها چیزی به من بیاموزند و نه اینکه با اطالعات غلط ذهن من و دیگران را منحرف کنند -0

صفحه لتس تاک و یا رادیو فردا، کدام را ترجیح میدهی؟ . من هم موافقم که این گفتگو را در صفحه شخصی شما ادامه ندهیم -2
 .میگذارم برای شماانتخابش را 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fglobalnews.ca%2Fnews%2F7593255%2Fottawa-must-crack-down-on-toronto-underground-banks-community-leaders-say%2F%3Ffbclid%3DIwAR11QekQQwize1g10wTw5Gbe9U4hN_2W5nEnpC14za4gtpxD68Gus8b7msQ&h=AT0atIAh77dVzYYsHH0U6GVQGr3E6ZTa4TY_Mp9zQSEuUKRhB7hki0g1oACiINzbM006R5KDf3hU3ikVJLDqkCEszHylfxSR4Hbxx01XpifaPs-9P30qKoN6CmitpoLF0NY&__tn__=R%5d-R&c%5b0%5d=AT3DbvYNZxJBdo-VdkWWBUnTSLn9nAMcz0EuEXRxR7iIkNBX-g5XGpNieT0k1Lkb1Eti7DdmhXz-QtBlXcD4gjXXVEN0okNrqGzZgNOlsBD2rcIdOy2JcXMBGOnrcERvFJ4eqnT1lc35JGmkFAJZSWs8K-4W8a3utxxUeA
https://globalnews.ca/news/7593255/ottawa-must-crack-down-on-toronto-underground-banks-community-leaders-say/?fbclid=IwAR1H8wEv7_2O16kSmhEKPj_f5dRgq0_fq1CWofUyBwP-Ri-qW0D13sk5Viw
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 .داریم وارد عصری میشویم که مردم از رسانه ها هم بیشتر قدرت پیدا کنند. این را هم از هم داشته باش -2

 .در ضمن اگر خواستی من را حذف کنی یک هشدار بداره تا من این گفتگو ها را یادگاری ثبت کنم -2
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اون پول های کلفت هیچ وقت از طریق این کارت . آقای بهرنگ ممنوع کردن فعالیت این صرافی ها فقط به مردم عادی لطمه می زند
ایرانی ها در آلمان داریم و هیچ راهی برای حواله پول نداریم، لطفا برای ایرانی  مسئله ای که ما.ها و عابر بانک ها جابه جا نشده 

 .های داخل کانادا هم دامن نزنید
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جابجا نشده؟ در نظر بگیر عابر بانک ها فقط یکی از چندین راه برای پولشویی طبق چه سندی میگی پول ها از طریق عابر بانک ها  
 .هست
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