
انتقـال ارز
انتقال فوری ارز  به ایران و برعکس

و با تضمین بهترین نرخ روز 

1449 St. Catherine W
Montreal Qc. H3G 1S6

Tel: 514 989-2229
Tel: 514 289-9003
Toll Free : 1-866 989 2229
E-mail: GIT110@yahoo.ca GUY

صرافی الیت 
فارکس )خضر(
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Courtier Immobilier Agréé

Cell : (514) 571-6592

ÁnHm¬ ¾ÄI¶ow n¼¶H nj Â~~hU ¥nk¶ ÁHnHj

ÏHoTº¼¶nj Â¬kºp ¾£MIw ÏIw 30 pH yÃM IM

38 Place du Commerce #280,
île des Soeurs, Qc H3E 1T8

Email : masoudrealty@gmail.com
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Courtier Immobilier Agréé

Cell : (514) 571-6592

ÁnHm¬ ¾ÄI¶ow n¼¶H nj Â~~hU ¥nk¶ ÁHnHj

ÏHoTº¼¶nj Â¬kºp ¾£MIw ÏIw 30 pH yÃM IM

38 Place du Commerce #280,
île des Soeurs, Qc H3E 1T8

Email : masoudrealty@gmail.com
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جهت جابجایی ارز با سیستم ما 
درمتــام نقاط دنیا، 

فقط به 10 دقیقه زمان نیاز دارید صــرافی 5 ستاره
4010 Ste-Catherine W.
Tel.: (514) 585-2345
         (514) 846-0221

5Star I.P.M. Inc. 
<< با بهترین نرخ و هزینه >>

_____________________
Firouz Hemmatiyan 
Chrtrd. Real Estate Broker
groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
9515  Lasalle  boul. 
Lasalle Qc.  H8R 2M9
Bur.: (514) 364-3315
fhemmatiyan@sutton.com       www.sutton.com 

فیروز همتیان
Cell: (514) 827-6364

مشاور امالک در مونتریال  
 South shore و                         

  مسکونی و جتاری 
 ارزیابی رایگان  
 تهیه وام مسکن 

مهتاب  ثقفی: حسابداری و مالیات
لیسانس در رشته مدیریت مالی 

 )H.E.C( از دانشگاه مونترال
 CGA کاندیدای انجمن حسابداران

 کلیه خدمات حسابداری و مالیاتی 
    برای شرکت ها و اشخاص 

 انواع مشاورت های مالی
 آموزش استفاده 

    از سیستم های حسابداری

6600 Trans-Canada, Suite 750 
Pointe-claire, Qc   H9R 4S2 
1155 Rene Levesque W. #2500 
Montreal Qc.  H3B 2K4 

Tel.: 514.426.7200
Fax: 514.313.5660
WWW.MIAGESOLUTIONS.COM 
msaghafi@miagesolutions.com

با  25سال سابقه کاری در کانادا 

مینو اسالمی
Cell.: 514-967-5743

 ارزیابی رایگان 
 تهیه وام های مسکن و جتاری 

 وام مسکن برای تازه واردین و دانشجویان

مشاور امالک در سراسر مونتریال

مسکونی و جتاری 

Minoo Eslami
Real State Broker
9515  Lasalle Boul. Lasalle
office: 514-364-3315
meslami@sutton.com

Tel.:514-844-4492
1405 Maisonneuve W.
                   H3G 1M6
info@expertfx.ca

   مطمئن ترین و سریع ترین روش  انتقال ارز  
    با استفاده از کلیه کارت های بانکی ایران

   خریدار ارزهای خارجی 
      بابهترین نرخ روز 
GUYجنب دانشگاه کنکوردیا 

خدمات ارزی خدمات ارزی 

ناهیدپاکروان
سفر به ایران 

Tel: (514) 290-2959

Pars Plumbing 
& Heating Inc.

تغییر شوفاژ گازوئیلی به برقی
باز کردن لوله های فاضالب

ارائه کلیه خدمات لوله کشی
 آب سرد و گرم

تعویض مخزن آب گرم

www.ParsPlumbing.ca

لوله کشی و نصب شوفاژ پارس

___________
Sharif Exchange
261 boul. Cote-Vertu 
St-Laurent, QC  H4N 1C8 

 Cote vertu, Bus 121 E
Tél.: (514) 223-6408
Tél.: (514) 561-6408
www.sharifexchange.ca 

Bureau de Change

$ EXCHANGE 
Sharif

توجه: انتقال ارز به ایران و برعکس نداریم. 

صرافی شــریف

آرزوگتمیری:مشاور امالک

(514) 561-3-561

Arezou Gatmiri
Courtier Immobilier Résidentiel

Groupe Sutton – Sur L’île

3 :

1462

MASSOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

21 :

Cell.: 514-298-4567

مسعود هاشمی مشاور امالک در مونتریال

PAIVAND: Biweekly Newspaper for PERSIAN Community in Canada: Vol. 26,  No. 1462,  Feb. 15, 2020

______________
Nader Khaksar
Ramier Realty

نادرخاکسار

Cell.: 514-969-2492
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اسفنـــد بدون رای...

انتخابات مجلس یازدهم 

تبلیغات انتخاباتی زیر تیغ رد صالحیت های 
گسترده: انتخابات یازدهمین دوره مجلس 

شورای اسالمی در دو دور به تاریخ های )21 
فوریه 2020( 2 اسفند 1۳۹۸ و اردیبهشت 

1۳۹۹ برگزار خواهد شد....

توجه   توجه
رستوران خراسان کباب 

به محل جدید به نشانی 
زیر نقل مکان کرده است: 

5625 Sherbrooke St W
Montreal, QC H4A 1W4

(514) 488-9191

pg. 17

$107040
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2020 PRIUS PRIME
Starting at $ 29,495 + Taxes
Including Government Refund

2020 RAV4 LE FWD  
Starting at $ 29,995 + Taxes

Lease and purchase financing provided through Toyota Canada Inc. upon credit approval by Toyota Financial Services. 
Registration, Insurance, taxes and duties are extra. Subject to applicable conditions. the offers apply to Individuals who  
lease or buy a vehicle at a participating Quebec dealer. where you can obtain all of the terms and conditions. 
The dealer may lease or sell for less. Offers may change without prior notlce.

6807, boul. De Lorimier
Montréal (Québec), H2G 2P8

514 376-9191
www.alixtoyota.com

Contact Alex Pourghannad 
for additional rebates

CERTIFIED USED VEHICLES AVAILABLE

وام با نرخ بهره 
Financing for certain 

cars only 0%
برترین سرویس و ارزان ترین بها برای هموطنان گرامی

بامدیریت 
الکس پورقناد

شرکت Vbuild با سال ها جتربه و 
کادری مجرب و متخصص در امور

• مشارکت در ساخت
• طراحی،ساخت و اجرا

• خرید و فروش
پروژه های ساختمانی در مونترال کانادا 

درخدمت هموطنان عزیز می باشد.
برای اطالعات بیشتر از پروژه های 

شرکت از وب سایت ما دیدن فرمایید: آرش جامی

مشارکت در ساخت 

Cell.: (514) 561-0-561

Website: 
www.vbuildholding.com
vbuildholding@gmail.com
Tel: 1-800-240-6119 (701)
_________________________

 We build your future

  OSTEOPATH 
   Dr. Lucien Dick
 Dr Shirin BAHRAM, 
   naturopathic doctor,
  OPTHAMOLOGIST
   Dr. Samir Antaki
 ENDOCRINOLGUE: 
   Dr. Jack Elstein
  UROLOGUE: 
  Dr. Jean-Louis Bourque
 ALLERGIE: 
  Dr. Phil Gold
 CARDIOLOGUE: 
  Dr. Abed G Kahwati
 GYNÉCOLOGUE: 
  Dr. Michael Ah-Sue

 ORTHOPEDIE: 
  Dr. Faramarz Dehnade
 ONCOLOGIE: 
  Dr. George Wakil
 ORL: 
  Dr. Samir Abboud
 GASTROENTÉROLOGUE: 
  Dr Joseph Loutfi
 CHIRURGIE GÉNÉRALE: 
  Dr. Théodore Kass
 CHIRURGIE GÉNÉRALE:
  Dr. Naji Wakil (spécialité 
   CHIRURGIE bariatrique
 INTERNISTE: 
  Dr. Liu Chen Kiow

 MALADIES INFECTIEUSES 
  Dr. A.-F. Doss
 PSYCHOLOGUE:
  Dr. Mahnaz kazemi
 ACUPUNCTEUR & LASER: 
  Dr. Bahman Fashipour
 PODOLOGUE: 
  Dr. Ata Ansari
 NUTRITIONISTE : 
Nasim Saberi, RD (Counseling 
Diabetes, Obesity, Hypertension)
 PHYSIO: 
  Vivarath,ly (514) 733-4683 
  (5589 CDN#2, H3T 1Y8)

دکترریموندرضایی 
Dr. Raymond Rezaie

7روز 
هفته 

پزشکان خانواده:
Dr. RAYMOND REZAIE 
Dr. KIMLAY P. YOUTHOAN
Dr. ASTGHIK VARTANIAN
Dr. JOHN KATSOUNAKIS
Dr. HANY KAMEL
Dr. VAN TINH DUONG__________________

جراح ارتوپدی،روانپزشک،گوش و حلق و بینی، قلب، 
جراح عمومی،متخصص زنان،جهاز هاضمه،انکولوژیست،

جراح کلیه و مجاری ادرار، بیماری های عفونی و... 

پزشک  خانــواده 
بدون وقت قبلی

Family Physician 
(Without Appointment)

  اورژانس
  پزشکان متخصص جهت امراض

Specialist doctors پزشکان  متخصص: 

کلینیک مدیکال آلفامدیک

1253 Rue Guy
Montreal, Qc. H3H 2K5  

Clinique Medicale Alphamedic 
Centre-Ville

Tel.: (514) 933-8383   
�������������

Guy Concordia

پزشک خانواده: اورژانس 

اجنام آزمایش خون 
در محل کلینیک 

جواب در 24 ساعت 

هم اكنون  بوتاكس  و  فیلر 
توسط جراح پالستیک

ختنه کودکان: 0 - 6 سالگی 

DR JEAN LOUIS BOURQUE 

Hiring new doctors!!
Clinic alpha medic is looking for  
physicians to join & work with their 
GMF medical group. Please contact:
Dr Anthony Rezaie: 514-601-7878

سرمایه گذاری با خیالی آسوده در بخش ساخت و ساز را با ما جتربه کنید



3 ۳PAIVAND: Vol. 26  no.1462  Feb. 15, 2020             since 1993   www.paivand.ca سال 26 شماره   1462 26  بهمن 1398 

Soleil dental clinic    
Dr. Sharif Naeini (DDS-DMD)

5450, de la Côte-des-Neiges
Office 308
Montreal QC H3T 1Y6
(Metro: C.D.Neiges)
Tel.: 514-731-1443

•   جراحی دندان عقل و دندان نهفته
•   ایمپلنت 

•   روکش دندان  و لمینیت    
•   دندانپزشکی کودکان

•   سفید کردن دندان ها   
•    ساخت انواع دندان های مصنوعی  

    ثابت و متحرک   
•   کاشت دندان  

•   عصب کشی و درمان ریشه دندان
•   درمان لثه  

•   گذاشتن نگین    •   اورتودنسی 
__________________________

•   دکتر بهروز شریف نایینی 
 دارای دکترای دندانپزشکی از دانشگاه مونترال کانادا

دارای دکترای دندانپزشکی از دانشگاه تهران
با بیش از 43 سال سابقه 

-----------------

•   دکتر علی شریف نایینی
دارای دکترای دندانپزشکی از دانشگاه مونترال کانادا

با بیش از 20 سال سابقه 
----------------

•  دکتر شیما عبداحلسین

آرزو گتمیری
مشاور  امالک  مسکونی در مونترآل و حومه 

•   مشاوره تلفنی - حضوری 
       و ارزیابی رایگان ملک شما  
•   خدمات 100 ٪ رایگان برای 

       خریداران تا پایان پروسه خرید
      )حتی هزینه محضر(

•  همکاری با مشاورین بانک ها 
      جهت دریافت وام مسکن 

•  شرایط مناسب برای تازه واردین 
     بدون درآمد 

Cell.: (514) 561-3-561

Arezou Gatmiri
Courtier Immobilier Résidentiel

Groupe Sutton – Sur L’île
38, Place du Commerce #280, 

Île Des Soeurs (Verdun), 
QC  H3E 1T8

Bureau: (514) 769-7010
arezougatmiri@gmail.com
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Mehrdad Malekjamshidi

 

Ahunstic- BC 317
 9256 Boul. De L’acadie

 438-793-9168
mmalekjamshidi@allstate.ca

182155 04/18

 

 

Mehrdad Malekjamshidi

 

Ahunstic- BC 317
 9256 Boul. De L’acadie

 438-793-9168
mmalekjamshidi@allstate.ca

182155 04/18

________________________________
1455 PEEL, local 148
Les Cours Mont Royal
Montreal, QC H3A 1T5 
(Metro Peel: exit Cours Mont-Royal)
Email: nancy.parsa@uniglobelexus.com
www.uniglobevoyageslexus.com

Cel.: 514-942-4178
Tel.: (514) 849-7711 Ext.: 143

•   سفر شما به ایران 
با بهترین نرخ های بازار 
•   مسافرت های جتاری، 
با سرویس برتر 
      و بهای عالی به سراسر دنیا 
•   سفرهای تفریحی 
با قیمت ارزان 
•   فروش بلیت کلیه شرکت های 
       هواپیمائی و کشتیرانی )کروز( 
•   بهای ویژه برای هتل و اتومبیل 

نسرین پارسا
آژانس مسافرتی یونی گلوب

از من در باره ختفیف هایی بپرسید که به کاهش 
هزینه هایتان کمک می کند 

برای دریافت رایگان استعالم قیمت و 
اطالع از انواع پوشش های متناسب شما

ُرزا محمدی 
مشاور  امالک  مسکونی و جتاری 

•  با بیش از 20 سال جتربه سرمایه گذاری 
    در امالک و مستغالت 

• 15 سال جتربه در امور خدمات و اخذ 
     وام های بانکی 

• خرید و فروش، اجاره و تهیه وام مسکن 
• خدمات رایگان برای خریداران  و  مستاجران

• خرید ملک جهت سرمایه گذاری 
• ارزیابی رایگان 

• با بهای اجاره خانه، صاحب خانه 
    دخلواه خود شوید

Cell.: 514-867-3114

Roza Mohammadi
Real Estate Broker groupe sutton 

- clodem inc.
9515 Boulevard LaSalle, 

LaSalle, H8R 2M9 
Bureau: (514) 364-3315

RMohammadi@sutton.com

¥°¶H x»oÎ » kÄoi }~hT¶

I¿TºH IU HkTMHpH Iµ{ ÁI¿¶k¤ IM ³I«µÀ

k{ILÃ¶ ·I«ÄHn ·HnHkÄoi ÁHoM I¶ RI¶ki

Courtier Immobilier Agréé

Cell : (514) 571-6592

ÁnHm¬ ¾ÄI¶ow n¼¶H nj Â~~hU ¥nk¶ ÁHnHj

ÏHoTº¼¶nj Â¬kºp ¾£MIw ÏIw 30 pH yÃM IM

38 Place du Commerce #280,
île des Soeurs, Qc H3E 1T8

Email : masoudrealty@gmail.com

760 Ch. Marie-Le Ber, APT. 
Verdun/Île-des-Sœurs

2 bedrooms,  1 bathroom,
Price: $ 334000

5220 Rue Riviera, app. 201, 
Pierrefonds-Roxboro, H8Z 3H2

2 bedrooms,  1 bathroom, 93 sq m
Price: $ 292000

300 Av. des Sommets, CONDO 
Verdun/Île-des-Sœurs

2 bedrooms,  1 bathroom,
Price: $ 485000

1308 Boul. Virginie-Roy
Notre-Dame-de-l’Île-Perrot 

3 bed., 2 + 1 Bathrooms/Powder 
1300 sq. ft..   
 $449,000
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Head Office:
433 Chabanel West, #111  Montreal, Qc   H2N 2J3

Tel.: 514-388-1588
Toll free: 1-877-SKYLAWN (759 5296) 

www.skylawn.net

با ضمانت 
بهترین قیمت ها 
برای ایران 
    و از ایران 
به متامی 
نقاط جهان

 شادی محمدی
Tel.: 514-660-7135    shadim.sky@gmail.com

برای آگاهی بیشتر در مورد کلیه نیازهای مسافرتی خود 
با مشاور مجرب فارسی زبان ما تماس بگیرید: 

آژانس 
هواپیمایی 
اسکای الن

 BEST Fares to Iran & from Iran & all over the world
 BEST deals for all inclusive South packages & anywhere else.

بهترین قیمت ها 

برای پکیج های 

آمریکای جنوبی 

)کوبا، دومینکن، 

مکزیک و...(

هر نرخی 
دارید، 
از ما ارزان تر 
بخواهید

Turkish Airline 
Promotion: 
3 baggage

اسپشیال ترکیش ایرالین: 
سه چمدان 
برای اطالعات بیشتر 
____________با ما تماس بگیرید.

رویا  اصفهـانی 

•  تنها آژانس امالک ایرانی در کبک،
•  از سال 2006

•  بهترین شرایط برای کارگزاران جدید 
•  بهترین شرایط برای مشتریان گرامی 

•  برای ارزیابی گزینه ها و نیز دریافت اطالعات 
      بیشتر  همین امروز با ما متاس بگیرید. 

Cell.: 514-296-5507

Roya Esfahani
Courtier immobilier agréé DA

3675 boul. des Sources bur. 109
DDO. QC  H9B 2T6

Bureau: (514) 683-8686
www.ramier.ca

info@ramier.ca
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 هر شنبه و یكشنبه 
دل و جگـر 

تازه گوسفندی 
موجود می باشد

بستنی سنتی و فالوده 

و كلوچه فومن در كلبه 

عموجان خاطرات 
خوش ایران را 

زنده می كند

اسپشیال روزانه ما: 
دوشنبه: زرشک پلو مرغ 
       )سه شنبه: تعطیل است(

چهارشنبه: سبزی پلو با ماهی 
                 + قلیــه ماهــی

پنجشنبه:  فسنجان
جمعه: خورش بادمجان   و قیمه 

شنبه: قورمه سبزی 
یکشنبه: باقالی پلو  با ماهیچه 

هر شنبه و یكشنبه آبگوشت 
گردن گوسفند موجود میباشد

ساعات کار:  از 11 صبح تا 10 شب 

ته چین مرغ، ساندویچ های كالباس، سوسیس آملانی، زاپاتا ، ساندویچ مخصوص عموجان، مغز، 
زبان، سوسیس بندری، كتلت، كوكو سبزی، الویه  و همبرگر مخصوص عموجان، آش رشته، سوپ جو، 
كشک بادمجان ، میرزاقامسی، كوفته، سیب زمینی مخصوص عموجان همراه با پنیر و كالباس و  ...

با این افق سیاه و آوار ِشكست،
تا کس نَبرد گمان که پیكار گسست،

در این شب چل ساله دوام آوردیم:
ـۀ آتشی به روی کف دست... ـّ با تك

                                                      م. آزرم

no.  1462
Vol. 26,  fev. 15,  2020

دوهفته نامه فرهنگی 
اجتماعی، در شرق کانادا 
یکم   و   پانزدهم هر ماه 

منتشر می شود 
 نشر:  پیوند 

ویراستار: م.رحیمیان 
آگهی: پیوند

514-996-9692
PAIVAND
Published: since1993
BIWEEKLY NEWSPAPER

for PERSIAN COMMUNITY
(Montreal, Ottawa, Toronto, 

Victoria, Calgary & Vancouver) 

Mailing Address: 
4010 Ste-Catherine W.
MONTRÉAL Qc H3Z 1P2

 
514-996-9692

Email: 
info@paivand.ca
www.paivand.ca
FACEBOOK: 

paivand.montreal
■ پیوند در ونکوور 

هرهفته منتشر می شود:
Vancouver: 

Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN
------------------------

     با نوشته های چاپ شده است.  •  پیوند جویای دیدگاه های متفاوت 
• پیوند در ویرایش نوشته ها )با حفظ 

     دیدگاه نویسنده( آزاد است.    
•  نظرات چاپ شده لزوما بیانگــر 

     دیدگاه های پیوند نیست. 
• پیوند از درج نامه های فاقد نام و 
    نشانی و نوشتارهای توهین آمیز 

    معذور است.  
•  نقل نوشته ها - با ذکر ماخذ - 

    آزاد است.   
• استفاده از طرح آگهی ها مجاز نیست. 

■ توضیــح مهم   1 
آخــــرین مهلت!
برای تغییر آگهــی ها حداقل 

یک هفته پیش از انتشار پیوند، 
با ما تماس بگیرید. 

 ■ توضیــح مهم   2
به دلیل هماهنگی، شماره گذاری 

دوهفته نامه پیوند مونتریال، 
با پیوند ونکوور -که بصورت هفتگی انتشار 

می یابد- تنظیم می شود. 
_________

 برای ما بنویسید، اما...
کوتــاه، زیباتر است
•   پیوند نشریه کوچکی است، لطفا 

سعی کنید نوشته ها از 500 کلمه 
بیشتر نشود. •  نوشتارهای خـود را  با 

MSWORD فارسی تایپ،  سپس ایمیل 
کنید..

 Distributed Free
Montreal, Quebec, Ville 
St-Laurent, South Shore, 

Laval, West Island, 
& all Surrounding suburbs... 

& all Major Cities 
Ottawa, Toronto, Vancouver 

طرح روی جلد: 
پیوند

لوگوی پیوند و زربرگ ®
کار استاد علی اصغر معصومی 

)هنرمند و نقاش فقید(

41 امین سالگرد...

آناهیتا بروجردی 
Cell.: 514-978-9962

همکاری با شبکه بسیار مجرب و متخصص برای ارائه بهترین
خدمات به شما عزیزان بابت خرید،  فروش،  اجاره امالک 

 متولد مونترال و مسلط به سه زبان فارسی، انگلیسی و فرانسوی 
خدمات رایگان برای خریداران امالک

خدمات کامل برای مستاجران 
مشاوره و همراهی در تهیه وام با بهترین شرایط

ارزیابی و مشاوره رایگان برای خرید و فروش امالک
مشاوره ختصصی به سرمایه گذاران امالک

فروش امالک شما در کمترین زمان با شبکه مجرب و متخصص.

مشاور امالک مسکونی 
 در سراسر مونتریال

Anna Boroujerdi, 
Residential Real Estate Broker

Royal Le Page Village
514-978-9962 (cell) 

514-481-0241(office)
annab@royallepage.com

چو دستار بر سر َورا تاج شد! 
اسماعیل خویی

1  
همه با شگفت و همه با دریغ،

سراپا شگفت و سراپا دریغ،
چهل سال گفتیم وگوییم باز:
دریغا شگفت و شگفتا دریغ!

۲  
به شهنامه، از دوره ی باستان،

بخواندیم این راست، در داستان،
که پایاِن کشور رسد، چون شوند

دروغ آوران چیره بر راستان!
۳  

نشان داد آن شه رواِل زوال،
بسی بیش از آغاِزِش این روال،

ز دشمن چو بر سنگ ُهشدار داد،
سپس از دروغ، آن گه از ُخشکسال.

۴  
به خواری کشد مرُدم این ناسپاس،
که خود را کند با خدای اش قیاس:
خدایی که خود نیز داند که نیست؛

وز این روست کز او ندارد هراس!
 ۵  

نهان اش دروغ و عیان اش دروغ!
زبان ُپرفریب و بیان اش دروغ!

در آیین و دین، ناُدُرستی ستیز:
ولی، هردوان، این و آن اش دروغ!

۶  
چو دستار بر سر َورا تاج بود،

ز مرُدم ستاننده ی باج بود؛
َو، چون منبرش هم بر او تخت گشت،

به چشم اش، جهان بهِر تاراج بود!
۷  

ِمهین پندمان، کآن به شعِر دری ست،
به ُهشدار از دشمِن منبری ست!
که نشنیدمان گوِش هوش و فقیه

خدا گشت: وآن کیفِر این کری ست!
۸  

از آخوند، کاو دشمِن شادی است،
َو ویرانگِر هر چه آبادی است،

گذرگاِه خون است و بس، گر هنوز
گشوده رهی سوی آزادی است.

۹  
بر آخوند همتاز باید شدن:

َو او را برانداز باید شدن!
زن و مرد، پیر و جوان را، همه،

در این جنگ انباز باید شدن!
10  

هنوز، ار چه تک تک بمیریم از او:
که یک ُعمِر چل ساله پیریم از او،

بخواهیم کیفر بدادش به داد:
بی آن کانتقامی بگیریم از او.

11  
به کاری نماَند چو بر جا دغل،
کسی را چه کاری ُبَود با دغل؟
َو »آخوند« هم نام دیگر کند:

که این واژه گردد به معنا »دغل«!
1۲  

ندید ار چه کس هیچ سود از عبا،
ُجز آخوند، کاو شیخ بود از عبا،

نخواهیم اش از دوِش او برگرفت:
که خود شرم خواهد نمود از عبا!

1۳  
چو گردند مرُدم »ِخَردکاربند«*،

نماَند کسی را به گفتار بند.
وگر چه به پوشاک هم بند نیست،

کسی را نبینیم دستاربند!
1۴  

پشیمان ز گفتار وکردارها،
گریزان و ترسان ز دیدارها،

تراشند ریش وبه پستو نهند
فقیهان عباها و دستارها!

هفتم فروردین۱۳۹۸، بیدرکجای لندن
*از فردوسی 
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      برخی از خدمات ما شامل: 
امالک:خرید و فروش، اجاره، وام  ½
ثبت شرکت ها ½
تهیه وصیت نامه  ½
تهیه دعوت نامه برای ویزا ½
تهیه وکالت نامه ها  ½
ازدواج، عقد رسمی  ½
تغییر نام  ½
تایید امضا ½

               و بسیاری دیگر 

تنها محضردار فارسی زبان 
<< در وست آیلند  >>

نازگل فالح طوسی 
_________________________
Nazgol Fallah Toussi, 
         LL.L., LL.B., D.D.N.
Notaire et Conseillère Juridique
Notary & Title Attorney
6600 route Transcanadienne
Office/Bureau 115
Pointe-Claire, Québec, H9R 4S2
Fax 514-697-6461
nazgol.fallah@notarius.net

Tel.: (514) 697-0225

NOTAIRE-NOTARY 

امور دفترداری   ;
             و حسابداری 

تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی   ;
تاسیس و ثبت شرکت ها   ;

خدمات حسابداری و دفترداری

Tel.: 514-777-3604

GESTION FINANCIERE LOYALE
SOROOR SADR ACCOUNTING 
AND BOOKKEEPING SERVICES

 � BOOKKEPPING   &  ACCOUNTING
 � FINANCIAL STATEMENT PREPRATION 
 � PERSONAL AND INCORPORATION TAX RETURN
 � COMPANY CREATION AND REGISTRATION

     WITH APPOINTMENT_________________________
5263  boul Cavendish
Montreal Quebec H4V 2R6
   Email: loyale.accounting@gmail.com 

سرورصدر

________________________________
1455 PEEL, local 148
Les Cours Mont Royal
Montreal, QC H3A 1T5 
(Metro Peel: exit Cours Mont-Royal)
Email: nancy.parsa@uniglobelexus.com
www.uniglobevoyageslexus.com

Cel.: 514-942-4178
Tel.: (514) 849-7711 Ext.: 143

Voyages Lexus

•   سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار 
•   مسافرت های جتاری، با سرویس برتر 

      و بهای عالی به سراسر دنیا 
•   سفرهای تفریحی با قیمت ارزان 

•   فروش بلیت کلیه شرکت های 
       هواپیمائی و کشتیرانی )کروز( 
•   بهای ویژه برای هتل و اتومبیل 

نسرین پارسا
آژانس مسافرتی یونی گلوب

}<< ادامه در صفحه بعد: 8{

آیا  شمابین 16 تا 35 ساله هستید 
آیا در جستجوی کار هستید؟ 

NDG, Côtes St-Luc, اگر در ناحیه
Hampstead, Montreal-West

زندگی می کنید: 
مرکز ما خدمات زیر را ارائه می کند: 

• جلسات بررسی حرفه و کارآموزی  
• مشاوره فردی جهت اشتغال یابی 

• پشتیبانی روزمه و معرفی نامه نویسی
• تمرین انجام مصاحبه و بسیاری دیگر 

همه خدمات مرکز ما رایگـان است 
همین امروز تلفنی و یا حضوری با ما تماس بگیرید: 

مرکزکاریابی جوانان 
Are you between the ages of 16 and 35
Are you looking for a job?
Do you live NDG, Côtes St-Luc, 
Hampstead ou Montreal-West?
The CJE NDG offers:
 Career and training exploration
 Individual employment counseling
 Support in creating a CV and cover letter
 Practice for Interviews & more!
   >>All our services are free! 

Tel.: 514-482-6665
6370, rue Sherbrooke O.
Montréal, Qc H4B 1M9 
info@cje-ndg.com 

www.cje-ndg.com

شعر و ترانه...

دفتر ثبت رمسی ازدواج و طالق )CIVIL( و شرعی  
  مرکز اسالمی ایرانیان مونتریال: شیخ صاحل سیبویه

کلیه امور اسالمی و فرهنگی، ا جتماعی      |       نشانی:
 210 St Jacques St, Lachine, QC H8R 1E2

تلفن:  1۵0۹-۳۶۶-۵1۴       و       ۵1۴-۲۴۷-1۷۳۲

مجری مراسم زیبای 
عقــد ایرانی

و کانادائی

باز در کنارتان برای اجرای 
مراسم زیبای عروسی تان

مبتنی بر رزرو قبلی
قیمت ویژه برای اگوست 2020

949-298-0204

لیلی صمیمی
)با مجوز رمسی از ایالت کبک( 

سفرۀ عقد 

عروس

در سرمای بهمن
شهریار حاتمی

خون است و اشک و آه
با زخمی عمیق و دردی جانکاه

و ذهنی پریشان.

هر بار که در ته مانده های خاطراتم جستجو 
می کنم

تصویر ُگنگ رهایی را
در کوهه ای از خاطرات به جا مانده می  بینم

که چون شهاب سنگی  از دیدگان من 
گذشت،

آن چنان سریع که فرصت آرزو را هم نکردم.

خون است و اشک و آه
در این سروده ی من

که از شاخه های جنگل پیر آویزان است
و می چکد بر خاک،

هر از گاهی  که پرنده ای به آن منقار می کوبد
و رعشه ی جنگل در اصابت هر قطره روی 

خاک.

خون است و اشک و آه
با زخمی عمیق و دردی جانکاه

و پریشانی من،
با هر شهاب که می گریزد از نگاِه من.

بر بام ها گذارمان بود
بی آنکه بدانیم

سقف بر سرمان فرود خواهد آمد.

ای سال های دور
رؤیای تلخ و شیرین

ای کهکشاِن نور
من اكنون آرزوهایم را بر زبان دارم

آیا مجال دیدن شهاب سنگی دیگر را 
می یابم؟

استکهلم
بهمن 1۳۹۸

لکه ننگی خواهد شد بر پیشانی صاحب شناسنامه
ایــن نوشــتار در افشــای مضحکــه ای کــه بــرآن نام 
"انتخابــات" نهــاده انــد و تاکنون درمــورد دروغین 
بودن این نمایش مســخره، بســیاری از کنشــگران 
سیاســی فراوان گفته ونوشته شــده اند نیست، بلکه 
روی ســخن مــن دراین مختصربا آن دســته ازمردم 
ورأی دهندگانی اســت که خود قربانی سیاســت های 
حکومت اســامی اند و حتی خود بدرســتی میدانند 
کــه تمام بدبختی ها وگرفتاریهای کنونی ٌملک وملت 
ناشی ازحکومت فاســد، ناکارآمد وجنایتکاری است 
که چهاردهه کشــور ومردمی را به گروگان گرفته وبا 
نمایش انتخابات ادعای مشروعیت وحمایت مردمی 
میکنــد! وحیــرت آوراین اســت کــه چرا این دســته 
ازمردم، با وجود این آگاهی بازدر"انتخابات" جمهوری 
اسامی شــرکت میکنند وبا پشــت پازدن به ابتدائی 
ترین حقوق ووظیفه شهروندی خویش، نقش خودرا 
تا ّحدابزارتبلیغاتی حکومت اسامی پائین میاوردند. 
براستی چرا آن دسته از مردمی که خود جزوقربانیان 
دستگاه پلید والیت فقیه اند ومیدانند سرچشمه تمام 
مفاسد سیاسی واجتماعی واقتصادی وفرهنگی وغیره 
ناشی از ساختار ضدانسانی حکومت اسامی و رهبران 
جنایتکار این نظام اصاح ناپذیر اســت، با شرکت در 
"انتخابات" های جمهوری اسامی این چنین دست 

به تحقیرخویش میزنند؟ 
چــرا اینــان ارزش وحرمــت رأی خودکــه مّعــرف 
شــخصیت اجتماعی وسیاسی آنان است اینگونه به 
رایــگان تقدیــم حکومت والیت فقیــه میکنند و در 
خیمه شب بازی مشــروعیت سازی برای حکومت 
دزدان و جنایتکاران با جیره خواران حکومتی و اراذل 

و اوباش این حکومت همراه و همصدا میشوند؟
یکــی ازشــگردهائی که جمهوری اســامی ازهمان 
ابتدای به قدرت رســیدن تا به امروزبرای کشــاندن 
مردم به پای صندوق های انتخابات کاذب، استفاده 
از حربــه تهدید و ایجاد ترس برای عدم شــرکت در 

"انتخابات" بوده است. 

از همان نخستین خیمه شب بازی "انتخابات" 
جمهوری اسامی، در میان مردم شایع کردند 
که اگر  کســی شناســنامه اش ٌمهــر انتخابات 
نخورد بعنوان ضدانقاب و طاغوتی شــناخته 
میشــود و بعدًا ازنظر کار و تحصیل ومسافرت 

وغیره دچارمشکل خواهدشد. 
پخش چنین شــایعه ای درمیان مردم آن هم 
درشــرایطی که هنوزماهیــت واقعی حکومت 
اســامی ورهبرانــش برای مردم ایــران برما 

نشــده بود و بســیاری از مردم هنــوز منتظر تحقق 
وعدهــای خمینــی بودنــد از یکطــرف، وازطــرف 
دیگرمشــاهده قســاوت وبیرحمــی حکومــت نوپای 
اسامی که دسته دسته ازدگراندیشان ومخالفان خورا 
اعدام ویا به زندان وشکنجه گاه میکشاندند، درچنین 
فضای وحشت انگیزی بود که بسیاری از مردم وحتی 
مخالفان نظام نوپای اسامی، برای مصون ماندن در 
مقابل فاشیسم اسامی تازه بقدرت رسیده وهراس از 
برچسب ضدانقاب وطاغوتی، راه تظاهربه هواداری 
ازحکومــت نوپای اســامی وشــرکت درنمایش های 
انتخاباتــی و ممهورشــدن شناســنامه های خــود به 

ُمهر"انتخابات"را در پیش گرفتند. 

بدین ترتیب حربه تهدید وایجادترس وحشــت برای 
گسیل مردم در نمایش انتخاباتی کار خودش را کرد 
و حکومت اسامی موفق گردید با حربه تهدید وترس 
بسیاری را مجبور به تظاهر به هواداری از جمهوری 

اسامی نماید!
با ورود جناحی ازحکومت اسامی بعنوان تعزیه گردان 
"انتخابات" بین خودی ها، جناحی که درتمام فجایع 
وجنایات ســالهای پس از انقاب ۵۷ دســت داشت، 
این بار با نام جعلی "اصاح طلب"، شرکت درنمایش 
انتخابات برای بسیاری ازمردم توجیه جدیدی تحت 
عنوان"انتخاب بین بد و بدتر" در حافظه مردم گرفت 

ُمهر "انتخابات"
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اقتصاد...

تا اینکه رسوائی این فرمول 
جدید برای کشاندن مردم 
بــه پــای صنــدوق قابی 
رأی درانتخابــات ســال ۸۸ و با به 
خاک وخون کشــیدن کسانی که 
با لب های بســته شعارشــان فقط 
"رأی مــن کو" بود به اوج رســید 
و مــردم ایران با چشــمان خود و 
در حیرت زدگــی دیدند که در این 
حکومت داعشــی حتی  آن دسته 
از پایه گذاران و رهبران جمهوری 
اســامی کــه بخواهند پــای خود 
را اندکــی خــارج از دایــره والیــت 
مطلقه خامنه ای بگذارند،مغضوب 
و مطــرود و در حبس خانگی قرار 

میگیرند! 
عوامفریبی هــای حســن روحانی 
ٌمهره امنیتی حکومت اسامی که 
بــرای فریب مردم، خــودرا حقوق 
دادن واعتــدال گــرا معرفی کرد و 
با شــعار: ایجاد فضای باز سیاسی 
و تضمیــن حقوق شــهروندی در 
داخل و بیرون آوردن ایران ازانزوا و 
بازگرداندن ایران به جامعه جهانی 
درخــارج نیــز چند صباحــی تنور 
"انتخــاب بیــن بدوبدتــر" را گرم 
نگاه داشــت تا اینکه مــردم ایران 
در خیزش ملی و سراســری دیماه 
۹۶ با سردادن شعار"اصاح طلب 
-اصولگــرا، دیگه تمومــه ماجرا" 
نقطــه پایانــی نهادنــد برنمایــش 

مســخره "انتخابات" درجمهوری 
اسامی.

و اما اینک در هفته های پایانی سال 
۹۸ و چنــد روز مانده به انتصابات 
در  اســامی،  شــورای  مجلــس 
شــرایطی که صدها خانواده ایرانی 
بدنبال اجساد عزیزانشان هستند 
که درخیزش آبانماه و در اعتراض 
به گران شدن بنزین کشته شدند، 
و هــزاران خانــواده ایرانــی بدنبال 
کسب خبر از عزیزانشان هستند که 
توســط نیروهای امنیتی حکومت 
والیــت فقیه دســتگیر شــده اند، 
درشــرایطی مــردم ایــران و جهان 
هنــوز از فاجعــه سرنگون ســازی 
بــا  مســافربری  هواپیمــای 
موشــک توسط ســپاه پاســداران 
خشــمگین اند، خامنــه ای و تمام 
دارودســته جمهوری اسامی اعم 
از آنان کــه درقدرت اند وآنان که از 
گردونــه قــدرت اخراج شــده اند با 
وقاحتــی وصف ناپذیرمــردم ایران 
را به"شــرکت ٌپرشــور" درنمایــش 
بیعت ومشــروعیت که چنــد روز 
دیگــر به روی صحنــه خواهد آمد 

فرامیخوانند! 
خامنــه ای وروحانی وتمــام ارکان 
فاسد جمهوری اسامی دریافته اند 
که شرکت مردم درنمایش انتخابات 
اسفند ماه به حداقل درعمرننگین 
حکومت اســامی خواهدرســید. 

اینکه خامنه ای ملتمسانه ازمردم 
میخواهد: 

"اگرازمن هم خوشــتان نمیاید در 
انتخابات شرکت کنید" نشانه نهایت 
عجزوفروپاشــی زودآیند جمهوری 
اسامی اســت. درچنین شرایطی 
حســاس وسرنوشــت سازشــرکت 
در"انتخابــات" اســفندماه بمنزله 
بیعــت بــا خامنه ای ومشــروعیت 
بخشیدن به حکومت کسانی است 
که روزگارایران وایرانیان را به تباهی 
کشانده اند. خامنه ای وروحانی وسه 
قوه سرکوب گرجمهوری اسامی 
نگران عدم شــرکت ذوب شــدگان 
دروالیــت وجیــره خــواران خــود 
درنمایش انتخابات نیســتند، چرا 
کــه میدانند رأی آن توده بی قواره 
ومسخ شده را درهرشرایطی دارند، 
وحشت خامنه ای وهمپالگی هایش 
ازعدم شرکت انبوه مردمی است که 
درسالهای اخیر همیشه به اغوای 
اصاح طلبان خائن برای"انتخاب 
بیــن بدوبدتر"درنمایش انتخابات 
شرکت میکردندوبازاردستگاههای 
تبلیغاتی حکومت اسامی را رونق 

می بخشیدند.
بــر تــوده بی قواره ومســخ شــده 
درپــای منبــر آخوندهــای شــیاد 
وهمچنیــن اراذل و اوباش لباس 
شــخصی و حقوق بگیــر که افیون 
خرافات تا مغزاستخوانشان رسوخ 

کرده اســت وآخوندهای آدمکش 
آنان را مانند خمیربه هرشکلی که 
بخواهند درمیاورند وعلیه هرکسی 
ودرهرکجا که بخواهند می شورانند 
و می سوزانند حرجی نیست، اما از 
کســانی که به حقوق شــهروندی 
پایمال شــده خود واقف اند ومعنی 
انتخابــات آزاد و حقــوق انتخــاب 
کننده وانتخاب شونده را میدانند، 
کسانی که میدانندپس از دوخیزش 
بزرگ دیماه ۹۶ وآبانماه ۹۸ جامعه 
و جنبش آزادیخواهانه مردم ایران 
وارد فازجدیــد گــذر از حکومــت 

اسامی شده است، 
کســانی که پس از ۴۱ سال تجربه 
حکومــت  درزیرســلطه  زندگــی 
آخوندهــای معمــم و مــکا بــه 
حکومــت  ناپذیــری  باوراصــاح 
اسامی پی برده اند، انتظار نمی رود 
یکبــارد یگــر وارد بازی تکــراری و 
مســخره "انتخاب بیــن بدوبدتر" 
شــوند چونکه اکثریت مردم ایران 
به این نتیجه اند سرتاپای حکومت 
والیت فاســد و فســادپرور است و 
ضــد ابتدائی ترین حقوق انســانی 

شهروندان ایرانی است.
واما سخن آخرو خطاب به آن دسته 
ازشهروندانی که هنوزمرعوب ترس 
وتهدید حکومت جهل و جنایت اند 
و هنــوز نگرانند که نخــوردن ٌمهر 

انتخابات در شناسنامه آنان مبادا 
درآینده برایشــان دردسرساز شود 
بایدگفت کــه با وجــود جمهوری 
روشــنی  آینــده  هیــچ  اســامی 
وجودنخواهد داشــت که نگرانش 

باشید. 
با وجود این حکومت واین رهبران 
فاســد، فــردا تیــره تــر از امــروز 
خواهــد بود و هیچ انســان عاقلی 
رأی بــه نکبــت بارترشــدن زندگی 
فردای خــود نخواهــد داد. بدون 
ذره ای شــک و تردیــد جمهوری 
اســامی رفتنــی اســت وعمرش 
به انتهارســیده اســت وهرکس که 
درایــن دوران کــه اضمحــال و 
فروپاشی حکومت اسامی آغازشده 
است در"انتخابات" پیش رو شرکت 
کند و رأی به مشروعیت ومردمی 
بودن این حکومت جنایتکار بدهد، 
در آینده ای نزدیک جز پشیمانی و 
خواری عایدش نخواهدشد. کسانی 
کــه با شــرکت درنمایش رســوای 
انتخابات میروند که مانند گذشته 
ٌمهری درشناسنامه شان زده شود 
وازایــن طریق برتــرس خود غلبه 
کنند وبه خیال خودحاشــیه امنی 
بــرای زندگی خود وخانــواده خود 
درست کنند، بهتراست بدانند که 
تا این حکومت فاسد ودین فروش 
درقدرت اســت هیچ نــوع امنیت 

فردی واجتماعی وشغلی وتحصیلی 
وغیــره بــرای شــهروندان ایرانــی 
وجود نخواهد داشــت. این دسته 
ازمردم مرعوب شــده بهتراســت 
بداننــد ٌمهر"انتخابــات" این دوره 
بات"درهرشناســنامه،  نتخا "ا
درفردائی که دورنیســت لکه ننگی 
خواهد شــد برپشیشــانی صاحب 

شناسنامه.

شــرکت نکــردن در نمایش بیعت 
ومشروعیت سازی برای حکومتی 
که غرق درخون پیروجوان وکودک 
وزن ومــرد ایــن ســرزمین اســت 
نــدادن،  ورأی  مانــدن  ودرخانــه 
حداقل ترین وکم هزینه ترین دفاع 
ازحقوق ووظیفه هرشهروند ایرانی 
اســت که میتوان بدان عمل کرد، 
کوتاهــی کــردن درانجــام حداقل 
وظیفه شــهروندی شایســته یک 
انســان ایرانی حقوق مدارنیست. 
امیداســت که یک نافرمانی مدنی 
سراســری درقبال مضحکه ای که 
اســت،  بنام"انتخابات"درپیــش 
اراده ملــی ایرانیان را بــرای گذاراز 
حکومت خون وجنون اسامی به 
ظهوررساندوســرنگونی جمهوری 

اسامی راسرعت بخشد.
۱۲ فوریه ۲۰۲۰
بهروز ستوده

 اوج گیری بحران نقدینگی و بدهی در کشور

۱۳ فوریه - بانــک مرکزی ایران 
بــا انتشــار گزارشــی از اوج گیــری 
نقدینگی در کشــور و بدهی دولت 

به بانک ها خبر داد.
بــر اســاس گــزارش جدیــد بانک 
مرکزی نقدینگی در آذرماه امسال 
بــه ۲۲۶۲ هــزار میلیــارد تومــان 
رسیده که نسبت به آذرماه پارسال 
و ماه مشابه در سال ۹۶ به ترتیب 
۲۸ درصد و ۵۶ درصد رشــد کرده 

است.
مهم تریــن  از  یکــی  نقدینگــی 
مولفه های رشــد تورم است که در 
ماه گذشته در ایران به ۳۸.۶ درصد 

رسید.
آرشــیو آمارهــای بانــک مرکــزی 
نشــان می دهد آذرماه ۹۲، ســالی 
که دولت حســن روحانی روی کار 
آمد، نقدینگی در کشور حدود ۵۵۰ 
هزار میلیارد تومان بود. به عبارتی، 
روحانــی،  دولــت  کار  ابتــدای  از 
نقدینگی در کشــور بیش از چهار 

برابر شده است.
در بخش دیگری از این گزارش به 

بدهی هــای 
بخش دولتی به بانک ها 

اشــاره شــده اســت که با رشــدی 
باالی ۲۸ درصد در آذرماه امســال 
نسبت به ماه مشابه پارسال به ۳۸۸ 
هزار میلیارد تومان رسیده است. 
بدهی دولتی به بانک ها نســبت به 
آذرماه ســال ۹۲ بیش از ۳.۵ برابر 

شده است.
همچنین بدهی بخش غیردولتی 
بــه بانک هــا در آذرمــاه امســال با 
رشــدی ۱۹ درصــدی نســبت به 
آذر پارســال به حــدود ۱۴۴۰ هزار 

میلیارد تومان رسیده است.
میــزان بدهی خارجی دولت نیز به 
بیش از ۹ میلیارد دالر رســیده که 
۱.۵ میلیــارد دالر آن بدهی هــای 
کوتاه مدت و بقیه بدهی میان مدت 

و بلندمدت است.
این رقم در آذرماه پارســال بیش از 

ده میلیارد دالر بود.

صادرات غیرنفتی
بانک مرکــزی در گزارش جدید 
خود میزان صــادرات غیرنفتی 
)با احتســاب میعانــات گازی( 
در ۹ مــاه ابتدایی ســال جاری 
را ۳۱ میلیــارد و ۹۰۲ میلیــون 
دالر عنــوان کــرده کــه قابــل 
مقایسه با آمارهای سال گذشته 
نیســت، چــرا کــه در آمارهای 
ســال های  برعکــس  امســال 
قبل، صــادرات میعانات گازی 
که نوعی نفت خام اســت را نیز 
در محاســبات خود اضافه کرده 

است.
معلوم نیســت چرا بانــک مرکزی 
در گــزارش جدید خــود صادرات 
میعانــات گازی را نیز به صادرات 
غیرنفتی کشور اضافه کرده است، 
اما گمرک ایران که متولی انتشــار 
گزارش تجــارت غیرنفتی کشــور 
است، از ابتدای سال جاری انتشار 

آمارها را متوقف کرده است.
با این حــال وزارت صنعــت ایران 
در آخریــن گــزارش ماهانــه خود 
می گوید صادرات غیرنفتی کشــور 
با احتســاب میعانــات گازی در ۹ 
ماهه امســال ۳۱.۹ میلیــارد دالر 
بوده که نســبت به دوره مشابه در 
سال گذشته )با احتساب میعانات 
گازی( حدود ۵.۳ درصد کاهش را 

نشان می دهد.

ناگفته های بانک مرکزی
بانک مرکزی همچنیــن دوباره از 
انتشــار آمارهای مربوط به بودجه 
خودداری کــرده اســت. از آذرماه 
پارسال تاکنون این نهاد مالی هیچ 

آماری درباره بودجه منتشر نکرده 
است.

در آخریــن گزارش بانــک مرکزی 
گفته می شــود در ۹ ماهه سال ۹۷ 
میزان تحقق درآمدهای بودجه ای 
برای همین دوره ۹ ماهه تنها ۶۱ 
درصد بوده است که نشان می دهد 
دولــت با کســری بودجه هنگفتی 

مواجه شده است.
همچنین ایران انتشار آمارهای کل 
صادرات کشــور، شــامل نفت، را 

متوقف کرده است.
بــا این حــال صنــدوق بین المللی 
پول پیش بینی کرده است در سال 
۲۰۲۰، میزان صادرات کل کشور 
)شامل نفت، محصوالت غیرنفتی 
و خدمات( بــه ۵۵.۵ میلیارد دالر 

کاهــش یابد و ســه میلیــارد دالر 
کمتر از کل واردات کشور باشد. به 
عبارتی برای اولین بار، تراز تجاری 

کشور منفی خواهد شد.
ســال  در  کشــور  صــادرات  کل 
جاری میالدی، برابر نصف میزان 
صــادرات در ســال ۲01۷، یعنی 
قبــل از خــروج آمریــکا از برجام 

خواهد بود.
ایــن نهــاد بین المللــی همچنین 
پیش بینــی کــرده اســت میــزان 
کســری بودجــه ســال جــاری و 
آینــده ایران تقریبــا ۸ درصد از کل 
تولید ناخالص داخلی باشد. بدین 
ترتیــب، در هــر یک از ســال های 
۹۸ و ۹۹، میــزان کســری بودجه 
کل کشــور حدود ۳۷ میلیارد دالر 

خواهد بود.
چنین کسری بودجه ای به همراه 
ســقوط صــادرات باعث می شــود 
هــم دولت اســتقراض از بانک ها، 
خصوصــا بانک مرکــزی را افزایش 
دهــد و هــم ذخایــر ارزی ایــران 

کاهش یابد.
اخیرا موسســه دارایی بین المللی 
اعام کرد ذخایر ارزی ایران تحت 
تاثیــر تحریم ها به شــدت کاهش 
یافته و از ۱۱۷ میلیارد دالر در سال 
۲۰۱۷ بــه ۷۳ میلیارد دالر در بهار 
ســال جاری کاهش خواهد یافت 
و اگر تحریم ها ادامه یابد، تا ســال 
۲۰۲۴ به ۲۰ میلیارد دالر ســقوط 

خواهد کرد.
•

Tel.: (514) 606-5626
www.babakhani.ca
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 اخذ وام برای خانۀ اول و یا جهت سرمایه گذاری  
    متدید و جتدید وام با پایین ترین نرخ موجود 

بهروزباباخانی
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انواع لوازم یدکی اتومبیل های 
ژاپنی    اروپایی  آمریکایی 

با مدیریت: رضا امیری 

____________________
Pièces d'Autos NDG 

6035 Upper-Lachine
Montreal, QC, H4A2C2 

Tel.: (514) 486-9994
Fax: (514) 486-9994

Pièces d'Autos N.D.G.

 کیفیت مرغوبقیمت ارزان  

حتویل در محل: رایگان 
با 

گارانتی 

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

(514) 652-7623    (514) 500-6186        MTL_TILES@YAHOO.COM 

شرکت ها و اشخاص:   مقرون به صرفه، قابل اطمینان و حسابداری حرفه ای
CGA بیش از 20 سال جتربه  |  منتخب حسابداران کانادا

با تعیین وقت قبلی

ضرورتی جدی تر،کامیونیتی
بزرگ تر و مهم تر
   از من و شما...

PARTICIPATE  in our
COMMUNITY

شانه به زیر یک چرخ... 

عینک فرهت 
جواد  ایراخنواه 

____________________
5655   Sherbrooke  W.   

NDG,    H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

امتداد بهمن...  در 
از قلم افتاده ها در کارنامه انقالب

حمید فرخنده
با گذشــت ۴۱ سال از انقاب 
۵۷ و مصائبی که این انقاب 
طی این چهار دهه برای مردم 
ایــران  بــه ارمغــان آورد هنوز 
عده ای در جایگاه اپوزیســون 
نظــام، نه تنهــا از انقــاب به 
مثابــه روش تحــول  سیاســی 
دفــاع می کننــد بلکه بــا نگاه 
انقــاب  کارنامــه  گزینشــی 
اســامی را بررســی و داوری 

می کنند. 
پیشــینه  گاه  کــه  برخــی 
نیــز  آکادمیــک  تحصیــات 

دارنــد وقــت داوری درباره انقاب 
۵۷ ظاهرا تحت  تاثیر نوســتالژی، 
نقــش خود در انقــاب و یا آرزوی 
تحول جهشی جامعه، همه موازین 
داوری  علمــی و منصفانــه یعنــی 
منطق، واقع گرایایی و آمار را کنار 

می گذارند. 
هرچه خباثت و  درجازدگی اســت 
را به رژیم گذشته نسبت می دهند 
و هر توسعه اقتصادی و اجتماعی 
کــه  تحــت تاثیر تحــوالت جهانی 
بهرحــال در جامعــه ایــران نیز اثر 
خــود را می گذاشــت و یــا هر فن 
آوری  جهانی که خواه ناخواه پایش 
به ایران نیز باز می شــد را به دست 
آوردهــای انقــاب یــا  جمهــوری 

اسامی نسبت می دهند. 
رژیــم شــاه را در ســال ۵۶ یــا ۵۷ 
فریز می کنند و از  آســفالت شــدن 
کاهــش  روســتاها،  جاده هــای 

نــرخ بیســوادی و افزایــش تعداد 
دانشــجویان بویــژه  دانشــجویان 
دختــر، برق رســانی به روســتاها 
و افزایــش تعــداد چاه های عمیق 
بعــد از انقــاب با  افتخار ســخن 
می گوینــد. چاه هــای عمیقــی که 
البتــه بعدا معلوم شــد حفرشــان 
بــه آن شــکل  گســترده بیــش از 
آنکه نشانه شــعور کشاورزی باشد 
نشــانه شــور انقابی بــود. گویی 
اگــر  انقــاب نشــده بود قــرار بود 
جاده های روستایی خاکی بمانند و 
بسیاری دهات همچنان بی  برق. 
و یــا بنا بــود تعداد دانشــجویان و 
دانشگاه های ایران آن هم از سوی 
نظامی که خود  بنیانگذار دانشگاه 
در ایــران بــود و هموار کننــده راه 
طبقه متوسط به دانشگاه ها، رشد 

قابل  ماحظه ای نداشته باشد.  
  این درست است که انقاب جامعه 

ایــران را سیاســی و 
به تحوالت  نســبت 
اجتماعــی هوشــیار 
 کــرد و البته این نیز 
درســت اســت کــه 
انقاب پای بخشی از 
زنان و دختران ایرانی 
بــه  خانواده های  که 
مذهبــی  و  ســنتی 
و  داشــتند  تعلــق 
قــرار بــود در خانــه 
بماننــد و روال یــک 
زندگــی  ســنتی را طی کنند به 
دانشــگاه ها، زندگی اجتماعی 
و کار و فعالیت خــارج از خانه 
بازکرد. اما  اگر اقشاری از زنان 
یک گام به پیش رفتند و بخاطر 
همرنگی و همسویی فرهنگی 
که با  حاکمان جدید داشــتند 
از خانه بیــرون آمدند، قوانین 
و فرهنــگ نظــام ایدئولوژیک 
برخاســته از  انقاب بخشی از 
زنــان را دو گام به پــس برد و 
خانه نشین کرد. ورود بخشی 
از زنان جامعه  سنتی به مراکز 
آموزش عالی و برخی مشــاغل 
اداری همراه شد با خروج اجباری 
بانــواِن  بخــش مــدرن تــر جامعه 
از فعالیت هــای اجتماعــی. تجلی 
بــارز این امر بازگشــت به نابرابری 
زن  و مــرد در برابــر قانون در مهم 
تریــن عرصه های زندگــی فردی و 

اجتماعی بود. 
  می گویند از ثمرات انقاب اســت 
که زنان به عضویت شوراهای شهر 
رسیده اند و یا اینجا و  آنجا فرماندار 

زن داریم. 
انــگار رژیمی که چهــار دهه پیش 
پلیس و سپاه دانش زن داشت قرار 
 بود در همان حــد درجا بزند یا به 
ذهن هچکس در آن نظام نرســد 
برای ورود بخش های  سنتی جامعه 
به دانشگاه ها و سایر فعالیت های 
اجتماعــی دوش بــه دوش مردان 

اقدامات و  اصاحاتی انجام دهد.  
در دنیــای مــدرن و در هــر جا که 

عقــل نقــاد یا خــرد حاکم اســت 
امتیــازات حتــی یک پروژه ســاده 
 کــه در زندگی مردم اثر می گذارد با 
بدی های آن و با مزایا یا اشــکاالت 
آلترناتیــو یــا انتخاب هــای دیگــر 
بررسی و سنجیده می شود. چطور 
اســت اما در بررســی پروژه عظیم 
انقاب که  با زندگی میلیون ها نفر و 
با هست و نیست بسیاری از مردم 
ســرو کار دارد چنــد دســت آورد 
 برجسته می شود اما هزاران آسیب 
وارد آمده دیده نمی شود یا بعنوان 
“تلفات ناخواسته  انقاب” چندان 
در کارنامه انقاب مورد بررسی قرار 

نمی گیرد؟ 
چطور اســت کــه چنــد زن عضو 
 شــورای شــهر یا فرماندار بعنوان 
گل هــای محصول انقاب نشــان 
داده می شوند اما از هزاران  گل پرپر 
شده یا نشکفته در نتیجه انقاب و 
صدها محصول گندیده آن سخنی 
گفته نمی  شود؟ بگذریم از اینکه در 
باغچه کوچک انقاب اخیرا یکی از 
همین زنان که قرار بوده گل  باشد 
با فرمان آتشش نشــان داد خاری 

بیش نیست. 
  در نگاه کســانی که سخاوتمندانه 

در کارنامه انقاب اسامی عامت 
مثبــت می گذارنــد آیــا  روزی قرار 
نیســت تعداد جان های از دســت 
رفتــه، شــاق های فــرود آمــده، 
زندانی هــای  کشــیده شــده، دق 
مهاجرت هــای  شــده ها،  مــرگ 
ناخواسته، مغزهای متاشی شده 
یا تــرک  وطن کرده، افســردگی ها 
و خودکشــی های انقــاب آورده، 
تــن  زنــان  زودرس،  ســکته های 
 فروش، جوانان معتــاد یا ناامید و 
کــودکان خیابانــی در این کارنامه 

درج شود و بحساب بیاید؟ 
آیــا  میزان خســارت های مــادی و 
معنوی بزرگی که درپی انقاب به 
توسعه کشــور وارد شده،  تلفات و 
پیامدهای جنگی که بیش از شش 
سال آن نه دفاع مقدس که حمله 
نامقدس و  ناموفق بود و دشــمن 
تراشــی در سطخ منطقه ای و بین 
المللی در بررســی بیــان انقاب 

 بحساب بیاید؟ 
ایــران  مــردم  از  بزرگــی  بخــش 
مدت هاست به برکت انقاب دیگر 
زندگی نمی  کنند بلکه فقط زنده اند 
یــا تاش روزانه شــان بــرای زنده 
ماندن است و بس. آیا کیفیت های 

 زندگی فنا شــده قرار نیست چون 
رقــم ســیاهی در گوشــه ای از این 

کارنامه سیاه نوشته  شود؟
در جنگ ها نیز در حاشیه ویرانی ها 
و کشت و کشــتارهایی که صورت 
می گیرد نیروهای  نظامی کارکشته 
و بــا تجربه می شــوند و جراحان و 
اورتوپدها نیز حاذق می شوند، اما 
 پرواضح است که هیچ عقل سلیمی 
تنها بخاطر این تجربه ها یا دست 
آوردهای جنبی، جنگ  را صحیح 

نمی داند.
تحــوالت مثبتــی کــه محصــول 
انقاب بود می توانســت با شــیب 
مایــم تــر در رژیــم پیشــین اگر 
با  انقاب ســاقط نشــده بــود نیز 
صورت بگیرد، چه به دلیل تحول 
درونی نظام یا فشــار اجتماعی و  یا 
ترکیبی از ایندو. از اواسط تابستان 
۵۶ با آغاز نخســت وزیری جمشید 
آموزگار تا رفتن شــاه  در دیماه ۵۷ 
و تاش هــای بی فرجام دولت ۳۷ 
روزه شــاپور بختیار، رژیم پیشین 
برای اصاحات  چندین اقدام انجام 
داد. جامعــه آن روز ایــران امــا به 

کمتر از انقاب راضی نبود.
hamidfarkhondeh@hotmail.com

  در نــگاه کســانی که ســخاوتمندانه در 
کارنامه انقالب اســالمی عالمت مثبت 
می گذارنــد آیا  روزی قرار نیســت تعداد 
جان های از دست رفته، شالق های فرود 
آمــده، زندانی های  کشــیده شــده، دق 
مرگ شده ها، مهاجرت های ناخواسته، 
مغزهای متالشــی شــده یا تــرک  وطن 
کــرده، افســردگی ها و خودکشــی های 
زودرس،  ســکته های  آورده،  انقــالب 
زنان تن  فروش، جوانان معتاد یا ناامید 
و کــودکان خیابانی در ایــن کارنامه درج 

شود و بحساب بیاید؟ 
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St. Laurent Adult 
Education Centre
514-337-3856

www.slaec.ca

انگلیسی / فرانسوی  بیاموزید!
نامنویسی کالس های انگلیسی  و فرانسوی 

WINTER SESSION
DECEMBER 2, 2019   TO   MARCH 19, 2020

_____________________________
BASIC ENGLISH   |   DAY CLASSES
Monday-Friday 8:30 a.m. – 12:30 p.m.

REGISTRATION DATES
December 4, 10, 17 & January 8     FROM 9:00 a.m. – 11:30 a.m.

BASIC ENGLISH & FRENCH   |   EVENING CLASSES
Monday-Thursday 5:30 p.m. – 9:30 p.m.

REGISTRATION DATES
DECEMBER 4, 10, 17 & JANUARY 8   FROM 5:00 p.m. – 7:30 p.m.

________________________________
Need to complete your High School Diploma? 

Want to get into a trade? CEGEP and University? 
----------------------------

We offer Academic courses to fit YOUR goal!
ACADEMIC REGISTRATION

December 5, 2019
FROM 9:00 a.m. – 11:30 a.m.

PLACEMENT TESTS
December 4, 2019

BASIC ADDRESS
950 Rue Fraser

Saint-Laurent, QC H4M 1Z6

ACADEMIC ADDRESS
2405 Place Lafortune West
Saint-Laurent, QC H4M 1A7

تحلیل
از انقالب قبلی تا انقالب بعد

 در چهل و یکمین سالگرد انقالب سال 1۳۵۷ بسیاری از ناظران احتمال 
می دهند که انقالب دیگری در ایران در آستانه ی شکل گیری است. 

ایــن احتمــال البتــه مشــروط به 
تدقیــق تعریف انقاب اســت. در 
این جا شاید نیاز به بحث آکادمیک 

درباره ی موضوع نداشته باشیم. 
در یــک برداشــت عــام، انقــاب 
عبــارت اســت از تغییــر ســاختار 
سیاســی کشــور بــرای دگرگــون 
ساختن سایر ساختارهای جامعه. 
جامعــه ی ایرانــی نیــز اکنــون در 
شرایطی است که اکثریت مردم، به 
دلیل بی لیاقتی، فساد، جنایت و 
فقر خواهان تغییر رژیم جمهوری 
اســامی هســتند تا بعد به بهبود 
اقتصــاد، جامعه و فرهنــگ ایران 
بپردازنــد. نام ایــن فرایند انقاب 
باشــد یا خیر یک بحث است، این 
که بــاور بــه تغییری ضــروری در 
کشــور مطرح است بحث دیگری 

است.
امــا اگر بــه زعــم برخی بــار دیگر 
صــدای »انقــاب« در ایــران بــه 
گــوش می رســد بد نیســت که به 
بهانه ی سالگرد انقاب قبلی چند 
نکتــه را مــرور کنیم تا بــه عنوان 
درس و تجربــه ی تاریخــی مــورد 

استفاده قرار گیرد.

آن چه انقالب قبلی به ما 
آموخت

کم نیستند کسانی که انقاب سال 
۵۷ را یــک »شکســت تاریخــی« 
ارزیابــی می کنند؛ به این دلیل که 
ملت ایران را از شــرایط بد به بدتر 
انتقــال داد؛ در حالــی که گفتیم، 
فلسفه ی انقاب، انتقال جامعه از 

شرایط بد به خوب است. 
پــس مروری کنیم بــه چرایی این 
امــر و ببینیم که آیا انقابی که در 
راهست قرار اســت این بار ما را از 
این شرایط بد چهل و یک ساله به 

شرایط بهتری ببرد یا خیر.
بــرای ایــن منظــور باید بــه عیب 
و ایرادهــای انقــاب قبلی نگاهی 
کنیم و از خود بپرســیم که آیا این 

اشکاالت همچنان حضور دارند. 
اگــر بلــی، بــر اســاس قانومندی 
"علت هــای مشــابه معلول هــای 
مشابه می سازند" می توانیم منتظر 

نتایج همگون باشیم. 
نخســت فهرســتی کلــی و البتــه 
قابــل بحث و بســط از کمبودها و 

ضعف های حرکت انقابی قبلی:
1. عنصــر آگاهــی در آن موجود 

نبود.

۲. عنصر سازماندهی مردمی در 
آن نبود.

۳. عنصر رهبــری مردمی در آن 
نبود.

۴. اهداف و منظور حرکت روشن 
و شفاف نبود.

توضیح این چهار مورد
•

۱( آگاهی در این جا یعنی »قدرت 
تشخیص درست منافع جمعی«. 

چنین چیزی به طور گســترده ای 
در میان بازیگــران انقابی و بعد، 
در میــان توده هایی که در انقاب 
شرکت می کردند، غایب بود. کسی 
نمی دانست به صورت مشخص چه 
مســیری برای مردم ایــران در آن 
مقطع خوب و مناســب است. اگر 
هم می دانســت نمی توانست آن را 
فراگیر ساخته و بر حرکت اعتراضی 
سوار کند. در نبود قدرت تشخیص 
درست منافع جمعی )آگاهی(، راه 
برای اشتباه، سوء استفاده و فریب 

باز شد.
•

۲( اســتبداد پهلــوی جامعــه را از 
داشتن ابزارهای جمعی الزم برای 
دخالــت فعال در سرنوشــت خود 

محروم ساخته بود. 
نه نهادهــای شــهروندی موجود 
بود، نه سازمان های سیاسی قانونی 

و نه سندیکاهای ُمجاز کارگری. 
در نبود توان حرکت سازمان یافته 
از سوی الیه های مختلف جامعه، 
یگانه قشرهایی که اجازه ی نوعی از 
سازماندهی را در آن زمان داشتند، 
یعنی روحانیت و بازار، موفق شدند 
هدایت و رهبری جنبش را بر عهده 
گیرند و اراده ی خود را مســلط بر 

انقاب کنند.
•

۳( در نبــود فــرد یــا نهــاد مجاز و 
قانونــی برای کســب مشــروعیت 
مردمی، هیچ آلترناتیو مهمی برای 

رهبری جنبش نبود. 
به همیــن دلیل، یگانه جریانی که 
توانســته بود آزادانه بــرای جایگاه 
خویش مشــروعیت کســب کند، 
یعنــی روحانیت، موفق شــد فرد 
مــورد نظر خــود را به عنوان رهبر 

معرفی و مستقر کند.
•

۴( بــه دلیــل سانســور و خفقان، 
فضای گفتگو در جامعه نبود و هر 

واژه ی تازه رسیده ای 
می توانست توده ها را 

مسحور کند. 
ماننــد  هایــی  واژه 
آزادی  و  اســتقال 
چنین اثری داشتند 
و پشــت ســر آنهــا 
اســامی  جمهوری 
قــرار گرفــت.  هــم 
آن  بــدون  مــردم، 
که فهــم دقیقــی از 
ایــن واژه ها داشــته 
بتواننــد  و  باشــند 
اشــتراک نظری در 
مــورد برداشــت خود پیــدا کنند، 
آنها را در خیابان شعار دادند. این 
تهــی بــودن عرصــه ی معنایی در 
میان توده ها ســبب شد که بعد از 
پیــروزی انقاب، تعبیر و تفســیر 
آنها در اختیار کســانی قــرار گرفت 
که انقاب را رهبری و قدرت را به 
دست گرفته بودند. )قانون اساسی 

متضمن والیت مطلقه ی فقیه(.
پــس، بدیهی بــود کــه در چنین 
شرایطی انقاب ایران نمی توانست 
دستآوردی »درخشان تر« از یک 
نظام سیاسی مذهبی-استبدادی 
تولیــد کنــد. نظامی کــه در طول 
چهل و یک ســال گذشته با تکیه 
بــر ســرکوب، قتــل عــام، جنگ، 
ترور، غارت، مسخ و تحقیِر جامعه 
کشــور را در معرض نابــودی قرار 
داده است. اینک اما مردم تحمل 
این نظــام را ندارند. گرســنه اند و 
خشمگین و خســته. می خواهند 
تغییری به وجــود آورند. تغییری 
که گفتیم، به زعم برخی، تعبیری 
از یــک انقــاب جدید اســت. اما 
سرنوشــت این انقــاب را این بار 
می توانیم با تکیه بر شــاخص های 

فوق بهتر پیش بینی کنیم.

انقالب بعدی چگونه خواهد 
بود؟

بــا رجوع به شــاخص هایی که به 
عنوان کمبود و اشکال در سال ۵۷ 
عمل کردند اینک می توان دید که 
جامعه ی ایرانی در چه وضعیتی به 
سر می برد و انقاب بعدی چگونه 
خواهد بود. به شــاخص های فوق 
بازگردیــم: آگاهــی، ســازماندهی 
مردمــی، رهبری و روشــن بودن 

منظور و هدف. 
آیــا ایــن بار جامعــه از حیــث این 
مختصات چهارگانــه در موقعیت 

بهتری قرار دارد؟ 
بــررسی کنیم:

•
1( آگاهی: 

به نظر می رســد کــه در طی چهل 
و یــک ســال، هشــیاری مــردم و 
دانش آنها در زمینه های سیاســی 
و اجتماعــی بــا ســال ۵۷ قابــل 
مقایســه نیســت؛ ایرانیــان حــاال 
مطلع و حواس جمع تر هســتند. 
اما صحبت بر سر آگاهی با تعریفی 

مشخص است: 
»قدرت تشــخیص درست منافع 

جمعی«. 
آیا هموطنــان می توانند بدانند که 

این بار چه و که برایشان بهتر است 
و تابع آن عمل کنند؟ 

آیا می دانند منافع ملی کجاست و 
در چیســت و چگونه باید آن را در 
حرکت انقابی بعدی تامین کرد؟ 
اگــر بلــی، پــس انقــاب بعــدی 
می تواند، در کنار تامین سه عنصر 
دیگــر، نتیجه ی بهتری به دســت 
دهد. اگر خیر، باید منتظر بود که 
باز هم گــره ی تاریخ اســتبدادزده 
و فقر ســاختاری در این کشور باز 

نشود.
•

2( سازماندهی مردمی: 
آیــا هموطنانمان حاال به نســبت 
سال ۵۷ از توان کار جمعی بهتری 

برخوردارند؟ 
آیــا می تواننــد در انقابــی کــه در 
راهست به فعالیت تیمی، هماهنگ 
و شبکه وار دست بزنند و در تعیین 

شرایط دخالت کنند؟ 
آیا قادرند هوای همدیگر را داشته 
باشــند و برای یک درک مشترک 
به همیاری، همسویی و همکاری 

بپردازند؟ 
و  مردمــی  ســازمان های  از  آیــا 
ســندیکاهای کارگــری، صنفــی و 
دانشجویی قدرتمند برخوردارند؟ 

آیــا احزاب مردمی حضور فعالی در 
میان مردم دارند؟ 

اگر در پاسخ مثبت به این پرسش ها 
تردید داریــم باید حدس بزنیم که 
ایــن بار هــم یک نیروی سیاســی 
متشکل یا یک قشــر خاص دارای 
قدرت سازماندهی بیاید و بر حرکت 
مردمی سوار شده و آن را به سمتی 

که می خواهد هدایت کند.

•
۳( رهبری: 

آیا این بار مردم بر ســر این که چه 
فرد یــا جریانــی را در راس حرکت 

می خواهند توافق دارند؟ 
آیــا بــه طــور اصولــی در ایــن باره 
روشــنی  و  خــوب  انتخاب هــای 

موجود است؟ 
آیا توافقی عام و گســترده، حتی نه 
فراگیر، بر ســر یک فرد یا تشــکل 
بــرای رهبــری انقــاب آینــده در 

جامعه دیده می شود؟ 
اگر پاسخ این سواالت روشن است، 
آینده ی انقاب بعدی هم روشــن 
اســت. اگر خیر، بایــد منتظر بود 
که بار دیگر، دســت های قدرتمند 
تبلیغاتی و تشکیاتی، رهبری خود 
را بر روی جنبش مستقر کرده و آن 
را، به مثابه انقــاب ۵۷، به جایی 
که، آنها می خواهند و شــاید مردم 
نمی خواهند، بکشانند. مردم پارو 
می زنند اما ناخداست که کشتی را 

به ساحل دلخواه خویش می برد.
•

4( اهداف روشن: 
آیــا ایــن بــار مــردم می داننــد چه 
چــه  آن  ازای  در  و  نمی خواهنــد 

می خواهند؟ 
آیا اهداف تغییر برایشــان روشن و 

شفاف است؟ 
آیا تعبیر و معنای واژه هایی مانند 
دمکراسی، سکوالریسم و الئیسیته 
تدقیــق شــده و میــان جامعه جا 

افتاده است؟ 
آیــا می دانند چه نــوع جایگزینی را 

برای نظام کنونی می خواهند؟ 
بــا چه ویژگی هایی؟ اگر بلی، پس 

انقــاب بعــدی بــه نتایــج خوبی 
می رســد و اگر نه، بــاز هم ممکن 
است سر از ناکجاآباد تاریخ معاصر 

ایران درآورد.
جان کالم این که، انقاب ها می آیند 
و می روند، اما تاریخ یک جامعه به 
طور لزوم به واسطه ی آنها سمت و 
جهت اصلی خود را تغییر نمی دهد. 
انقابی مسیر تاریخ یک جامعه را 
تغییر می دهــد که بتوانــد عناصر 
مذکــور را در ســطح کّمی و کیفی 
خوبی برای خویــش تامین کرده 
باشــد. انقاب هــا ممکــن اســت 
در ظاهــر تصادفی شــکل گیرند، 
اما تصادفی به ثمر نمی نشــینند. 
دستآوردهای یک انقاب به حضور 
ملموس آگاهی و اراده ی مشخص 
بازیگران آن بــاز می گردد. در نبود 
درک اجتماعــی عمیــق، انضباط 
عمومــی و برنامه ریــزی هدفمند 
و در غیبــت ســازماندهی موثــر و 
رهبــری ســالم، هیــچ انقابی به 
نتیجه ی درخشانی نخواهد رسید.

مردم ایران تجربه ی نه چندان دور 
از یک انقاب پر از اشکال را با خود 
دارند و باید از خود بپرســند که آیا 
تنها چهــار دهه بعــد می خواهند 
یک انقاب مشابه را تکرار کنند یا 
خیر. بدیهی اســت که این پرسش 
به معنای پرهیز از انقاب نیست، 
به معنای بها دادن جدی به تدارک 

یک انقاب موفق است.
___________
عکس: تهران، گوشه ای از 
راهپیمایی ۲۲ بهمن،
•

کورش عرفانی
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واخاقی مندرج دراین نوع متون 
نیز دروغگوئی به عنوان یک رذیلت 

قلمداد شده است.
نــوع  امــروز  کــه  دراســام، 
"سیاســی"اش بر میهنمان حاکم 
اســت، نیز دروغ از گناهان کبیره 
محسوب شده اســت، گناهی که 
شیطان و ابلیس منشاء آن است. 
ادعــا کرده انــد کــه دروغ گویی با 
مســلمانی همخــوان و قابل جمع 
نیست، وآیا دروغی از این بزرگتر و" 

شاخدار" ترسراغ دارید؟ 
تنهــا یــک آیــت اللــه خمینــی و 
خدعه هــا و تقیه های این موجود 
نشان می دهد که منشاء دروغ نه 
شیطان و ابلیس، که موجوداتی 
شــبیه خمینی و اندیشــگی ها و 

باورها ی آن هاست. 
البتــه ســایرادیان و مذاهــب نیــز 
ادعاهــا کرده انــد کــه بــا دروغ و 
دروغگوئــی بیگانه انــد امــا زندگی 
و واقعیــت خــاِف ادعاهــای آنها 
نشــان داده انــد، نمونه اش همین 
دونالدترامــپ باورمند به عیســی 
مســیح که ادعا کرده است دست 
خدا در دست او وپشتیبان اوست.

از محمد، پیامبراسام، نقل است: 
"مؤمن هرگاه دروغ بگوید، هفتاد 
هزار ملک لعنت اش می کنند و نیز 
بر اثر دروغ، بوی گندی از قلب اش 
بیرون می آید که جهان را پر می کند 

و می رود تا به عرش خدا برسد". 
در میهنمان خمینــی و خامنه ای 
و مشابهین شــان در جهان از این 
دست مؤمنان اند که بوی قلب شان 
حتی "آسمانیان و ملکوتیان  را بیزار 

و متنفر ساخته است".
"ان المؤمــن اذا کــذب بغیــر عذر 
لعنه سبعون الف ملک و خرج من 

قلبه نتن حتی یبلغ العرش"
در اســام، به ویژه تشیع " تقیه" 

هم باب است. 
می گویند بر این قرار بوده است که 
تقیه " نگفتن حقیقت برای حفظ 
جان در برابر ستمگران باشد " اما 
در حکومــت اســامی " تقیه " به 
عنوان بــرادر تنی" دروغ" همه جا 

گیرشده است.
۳

چرا دروغ می گوئیم؟!
دو عامل بنیادی دررابطه با چرائی 

دروغگوئی مطرح شده است:
•

1- عامل روانی و شخصیتی:
ترس از بیان واقعیت یا "حقیقت"، 
تاش برای مصون ســاختن خود 
در برابر شرایط نامطلوِب احتمالی، 
گریــِزاز تنبیه شــدن، ســودجوئی 
)مالــی و معنــوی(، جلــب توجه 
کردن و ســعی درمحبوب القلوب 
شــدن، اتــکا بــه نفــس ضعیف و 
احســاس بــی لیاقتی و خــود کم 
بینی، و احساس فقدان همدلی و 
هم ســخنی، کنترل و تحت تاثیر 
قرار دادن دیگران )حسی، عاطفی 
و رفتاری(، فریب دادن مخاطب، 
تــرس از طــرد شــدن، پوشــاندن 
لغزش ها و خطاها، ترس ازدســت 
دادن موقعیت شــغلی و اجتماعی 

و...
درمــواردی در توجیه دروغگوئی، 
دروغگــو کمــک بــه مخاطــب و 
حفــط صیانــت وی و جلوگیری از 
آسیب های احتمالی وی را مطرح 

می کند. 
دروغ گفته می شود چون شنونده 
دروغ تحمــل شــنیدن واقعیت و 
حقیقــت را نــدارد، برخی بــر این 

نظرند که در چنین مواردی دروغ 
بیشتر در راستای تأمین اهداف و 
خواست های دروغگو گفته می شود 
نــه کمــک کــردن بــه مخاطب و 

صیانت وی.
و  روانــی  ویژگی هــای  طــرح  در 
شخصیتی دروغگویان گفته شده 
اســت افراد برون گرا بیش از افراد 
درون گــرا، و زنــان اندکــی بیش از 
مــردان دروغ می گوینــد. محیط 
بــرای  نیــز بســتر مناســبی  کار 
دروغگویان تشــخیص داده شــده 
است. به طورمعمول نیزبه همسر، 
معشــوق و معشوقه بیشــتردروغ 
گفته می شود. دروغگو برای گریزاز 
واقعیت و خــود فریبی به خودش 

هم دروغ می گوید.
ویژگی هــای آموزشــی و تربیتی در 
خانــواده و جامعــه نیزبــر میــزان 
دروغگوئی اثرگذار هســتند. ســن 
شــروع دروغگوئی را از ســن ســه 
ســالگی دانســته اند، و وقتــی پای 
تنبیه در میان باشد، کودکان برای 
محافظت خود مهــارت زیادی در 

دروغ گویی نشان می دهند.
****

فرایند هــای  دروغگوئــی  هنــگام 
شــیمیائی و هورمونــی در بــدن 
دچار تغییر می شوند، برای نمونه 
کورتیزول در بدن آزاد می شود، که 
خود واکنش های بافتی و شیمیائی 
مختلفی را سبب می شود. حافظه 
دروغگو نیز دچار اختال می شود 
چــرا کــه تــاش می کند پــس از 
دروغگویی هر دو پارۀ ماجرا یعنی 
دروغ و واقعیت را به خاطر بیاورد، 
فرد ناراحتی ناشــی از این اتفاق را 
در قالــب واکنش هــای عصبــی و 
}<< ادامه در صفحه: 32{
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By appointment only Monday to Friday 09:00 to 17:00

514-656-8178

info@michaelmonfared.com
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خط مستقیم و رایگان از ایران به مونترال
 با   کامـى منفرد مدیر امور ایرانیان
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دوشنبه تا جمعه و از ساعت 21 تا 24 به وقت ایران 
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تحلیل... 
دروغ، سیاست، دیپلماسی...

خداوندا این کشور را از دشمن، دروغ و خشکسالی مصون بدار!

مسعود نقره کار
رهبــران سیاســی جهــان، بیش 
ازپیش برای ســرعت بخشیدن به 
ســوی یگانه ســازی و همپوشانِی 
و  سیاســت  دروغ،  پدیــدۀ  ســه 
دیپلماســی می تازند. بســیاری از 
اینان با وقاحتــی کم نظیرمصمم 
شــده اند که آشــکارتر نشان دهند 
که دروغ گفتن درعرصه سیاست 
و دیپلماســی، و در بــازی قدرت، 

اصلی ناگزیرو ضروری شده است.
سیاست یا پولیتیک از حیاتی ترین 
و مهــم ترین پدیده های اجتماعی 
- انســانی را دانِش سازمان دهی 
و مدیریــت جامعه درابعــاد خرد و 
کان، و دیپلماسی را دانش ارتباط 
میــان ســران و سیاســت مداران 
یــا مقام هــای رســمی فرهنگــی، 
اقتصــادی و نظامــی کشــورهای 
جهان -البته به اختصار- تعریف 

کرده اند.
پیوند سیاست با قدرت، و جایگاه 
قــدرت در ســامان دهی و یا تغییر 
در روندهــا و ویژگی هــای روانی و 
رفتاری انسان، سبب شده است تا 
سیاست به عنوان پدیده ای اغواگر 
و فریبنــده و عقــده گشــا، نقــش 
ویژه ای در زندگی انســان ایفا کند. 
به زمانۀ ما کوشــندگان و رهروان 
این عرصه، چه درقامِت سیاســت 
مدار و سیاست ورز، و چه دراندازۀ 
سیاست باز، به ندرت با اغواگری ها 
و فریبندگی های سیاســت فاصله 

گرفته اند. 
عقــده گشــائی های روانی در پهنۀ 
سیاســت هم اظهرمن الشــمس 

است. 
اکثر کوشندگان سیاســی، به ویژه 
رهبران سیاســی بیــش از هر چیز 
بــه منافــع مالی و معنــوی خود و 
خانــواده، گــروه و طبقه وابســته 
بــه آن فکر و رفتــار کرده اند و برای 
دســتیابی بــه آن هــا از ابزارهــای 
گوناگون بویژه " دروغ" اســتفاده 

کرده اند.
درعالــم سیاســت دروغ نــه یــک 
پدیدۀ منفــی در معنائــی اخاقی 
)مــورال و اتیــک(، که بــه عنوان 
ابزار و وســیله ای عادی و طبیعی 
قابــل پذیرش و دفــاع، و ازعناصر 
مهم و اصلی سیاست و دیپلماسی 
شــده اســت. ایــن پدیــده جهان 
گســتررا دونالــد ترامــپ، رئیس 
جمهورامریــکا حــزب و دولت اش 
"همیشــگی  دروغگوئی هــای  بــا 
وروزمره"، بیش از سایردروغگویان 

جهان به نمایش گذاشته اند. 

از  دروغ  حــذف 
گفتــار و کردارایــن 
دســت افراد حذف 
وجودشــان خواهد 
بود، موجوداتی که 
تنهــا در عرصــه ی 
ریــزش قبــح دروغ 
ســنت  وقاحــت  و 

شکنی کرده اند. 
چــرا از میــان فوج 
ِ رهبــران سیاســِی  
دونالــد  دروغگــو 
مثــال  را  ترامــپ 

می زنم؟ 
دلیــل  ایــن  بــه 
داده  نشــان  کــه 
از  یکــی  در  باشــم 
ترین  دموکراتیــک 
جهان  کشــورهای 
مقایســه  در  )البته 
سایرکشــورها(  بــا 

حتــی ســاختارهای دموکراتیک و 
قانونمند نیز نتوانسته اند مانعی در 
برابر افکار و رفتار زیانبار درغگوئی 
و عوامفریبی، کــه در حد و اندازۀ 
و سیاق هیتلری- گوبلزی وجود 
دارند، شوند. بیش از پیش روشن 
شــده اســت که درامریکا و جوامع 
مشابه در اکثرموارد متاسفانه دروغ 
و پــول در سیاســت و دیپلماســی 
حــرف آخر را می زنند. سیاســت و 
دیپلماسی نه درعرصۀ نظری که در 
کردار نشان داده اند بر بستر دروغ 
به ســود برخی از رهبران سیاســی 
و بخشــی از مردم کارائی بیشتری 
دارنــد و این دو پدیــده دارای توان 
و ظرفیــِت همگامــی و همراهی با 

دروغ هستند. 
در سیاست و دیپلماسی دروغگوئی 

نه رذیلت که فضیلت شده است.
و  دموکراســی  کــه  جوامعــی  در 
فرهنــگ دموکراتیــک ذبــح حرام 
ابعــادی  در  شــده اند،  شــرعی  و 
گسترده اکثریتی نزدیک به همه، 
"دروغ" می گویند، دروغ هائی که 
انواع و ابعاد و ویژگی های متفاوت 
دارنــد. از دروغ هــای کودکانــه تا 
از  و  بــزرگ ســاالنه،  دروغ هــای 
دروغ های محدوده ی زندگی فردی 
و خانوادگــی و تحصیلی و شــغلی 
تــا دروغ هــای حوزه ی سیاســت 
وفرهنگ و دین را در بر می گیرند.

مناســبات اجتماعــی ی ناعادالنه 
وغیردمکراتیــک حاکــم بــر فرد، 
خانواده و جامعه دروغ را به پاره ای 
از زندگی روزمره بدل کرده است، و 
دروغ ها بــه روا و ناروا، و مصلحت 

آمیــز و فتنه انگیز بخش 
ســاختارهای  شــده اند. 
ونقــش  سیاســی 
سیاســی،  آموزش هــای 
و  )مذهبــی(  دینــی 
اخاقی درهمه گیرشدن 
و اپیدمــی دروغ نقشــی 
تعیین کننده داشته اند. 
در جامعــه و دیــاری که 
رهبــران   " فضیلــت   "
سیاســی و دینــی رذیلت 
اخاقــی و دروغگویــی و 
عوامفریبی ست، شیوع 
" دروغ" بدیهی و طبیعی 

می نماید.
درازدامنــی  بحث هــای 
در بــاب دروغ، واقعیت، 
حقیقت، اخاق )مورال( 
و اتیک، و توجیه اخاقی 
دروغ و حتی حدودِ مجاز 
بــودِن دروغگوئی شــده 
است که به نظر می رسد 

خاتمه یافتنی نیستند.
2

به مقیاس های  همگان، 
و  گفتــه  دروغ  متفــاوت 
می گویند، چه به دیگران، 

چه به خود.
دروغ سخن گفتن خاف 
واقع یــا واقعیــِت گفتاری 
وکــرداری رخداده اســت، 
غیرواقعــی  ادعــای  دروغ 
ســت که به عمــد به جای 
واقعیت یا حقیقت بیان می  شود، 
دروغ وارونــه جلــوه دادن و قلــِب 
واقعیت هاســت. آیــا این پدیده به 
عنــوان روندی روانــی و رفتاری با 
ژن و خون آدمی در آمیخته است؟ 
آیا این خصلت  عادت آدمیان شده 
است یا سرشتی و ذاتی ست، و یا به 
صورت طبیعتی ثانویه جلوه گری 
می کند. به تحقیق ثابت شده است 
که اکثر افراد یــک دروغ درروزمی 
گویند. پدیده های دین، فلســفه، 
علم، اخاق و قانون هم، علیرغم 
انبوهــی پند و انــدرز و راهنمائی و 
تهدیــد، بــرای کاهش یــا زدایش 
دروغگویــی اززندگــی بشــر کاری 
از پیــش نبرده انــد. درایــن میانه 
سیاستمداران و سیاست بازان، و 
سیاست و دیپلماسی ناشنواترین 

بوده اند.
به میهن خودمان نگاه کنیم. 

در تاریخ و فرهنگ میهنمان زشتِی 
دروغ بارها گوشزد شده است و از 
اهورامزدا خواســته شده است که 
"کشــورما را از ّشــر دروج )دروغ( 
دور بــدارد" و رانــدن " دیو دروغ" 
نصیحِت و پندی فرهنگی و هنری 

)ادبی( بوده است. 
از اوســتا و پندهــا و ســروده های 
زرتشــت بگیرید تا کلیله و دمنه و 
قابوســنامه و نصیحــت نامه های 
در  مشــابه  اثــر  وده هــا  متعــدد 
گذشته و بسیارانی از آثار فرهنگی 
و ادبــی معاصــر سرشــارازمنع و 
زشــتی دروغ وبر شمردن مضرات 
دروغ و اندرزهــای دوری گزیــدن 
ازدروغ انــد. درداوری های ارزشــی 

در سیاست 
و دیپلماسی 
دروغگوئی 

نه رذیلت که 
فضیلت شده 

است.

مسعود نقره کار: 
پزشک، نویسنده و پژوهشگر، 
تا کنون ۲۷ کتاب در چهار عرصه 
منتشر کرده است
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از انســانی به انســان دیگر شوند. 
به طــور متوســط هــر فــرد مبتا 
می توانــد بین ۳ تــا ۵ نفر را به این 
عفونت آلــوده کند. بــرای همین 
در مــدت کوتاهی، این همه گیری 
شدت پیدا کرد. از طرفی برخاف 
»سارس« که ۹۰ درصد مبتایان 
تــب می کردنــد و همیــن مســاله 
شناســایی را آســان تر می  کرد، در 
این نوع از ویروس، ممکن اســت 
مبتایان نشــانه ای نداشته باشند 
و حتــی قبل از بــروز هر عامتی، 
عفونت را منتقل کننــد. در موارد 
قبلی که مرگ ومیر باالتر بود، مسیر 
انتقال بسته می شد اما در خصوص 
ایــن ویــروس، انتقال آن ســاده تر 

است.

از  ویــروس  ایــن  شــیوع  بــه   -
حیــوان به انســان اشــاره کردید. 
در گزارش های تازه گفته شــده که 
حیوانات خانگــی نمی توانند ناقل 
این بیماری باشند. آیا از نظر علمی 
می شــود نوع حیــوان را در ابتا و 
انتقال این نوع از ویروس مشخص 

کرد؟
•

بستگی دارد که حیوان در معرض 
ویروس بوده باشــد یا خیر. دقیقا 
مثل انســان. اگر فردی در معرض 
مبتایان نباشــد، ایــن عفونت به 
بدنش منتقل نخواهد شد. حیوان 
هم همین طور اســت. اگر حیوانی 
در معرض تماس با حیواناتی که در 
چین هستند نبوده باشد، از ابتا 
به این ویروس در امان است. برای 
همین ابتای حیوانــات در ایران 
منتفی اســت. تنها مســاله درباره 
ایــران، انتقــال انســان به انســان 

است.

- هم »ســارس« و هــم حاال این 
نوع از ویروس کرونا از چین شیوع 
پیــدا کرده اســت. آیا دلیل خاصی 

دارد؟
•

این عفونت می توانست در هر جای 
دیگــر جهــان اتفاق بیفتــد. مثل 
»مرس« که از عربســتان شــروع 
شد. مهم این است که تغییر ژنتیکی 
در حیواناتی صــورت گرفت که در 
آن منطقه بودنــد و بیماری هم از 
همان جا شروع شد. در این مورد، 
بیمــاری از بــازار ماهی فروش ها و 

فرآورده هــای دریایــی آغاز شــد و 
ویروس تغییــر ژنتیکــی یافته، به 
افــرادی کــه در معــرض آن بودند 
منتقل شــد. بعدتر هم افرادی که 
در یک بازار بــزرگ بودند آلوده به 
این عفونت شــدند. بــرای همین 
بایستی بتوانیم این زنجیره انتقال 
انســان به انســان را کنترل کنیم. 
تنهــا راهش گرفتن شــرح حال از 
افرادی است که به پزشک مراجعه 
می کنند. درصورتی که ممکن است 
تنها عایم ســاده سرماخوردگی را 
داشته باشند اما عامل مهم  دیگر، 
سابقه ســفر طی دو هفته پیش از 
بیماری به چین است. شیوع این 
ویروس، با سال نو چینی مصادف 
شــد برای همین بسیاری از مردم 
به این کشــور ســفر کردند. باید از 
همگی آن ها شرح حال گرفته شود 
و آزمایش بدهند. این آزمایش ها به 
نفع افراد است چون به موقع تحت 
درمان های حمایتی قرار می گیرند. 
درمــان قطعــی وجــود نــدارد. از 
سوی دیگر باعث می شود به دیگر 

نزدیکانشان انتقال ندهند.

}<< ادامه در صفحه: 25{

کاظم پرتو تهرانی 

Cell.: (514) 971-7407

مشاور امالک در مونتریال: 
مسکونی    و    جتــاری

Kazem Partow Tehrani
Real Estate Broker
Groupe sutton Sur L’île inc.
38 Pl.Du Commerce #280
L’Île-des-Soeurs,QC  H3E 1T8
bur: (514) 769-7010
Fax: (514) 769-7030 
kpartowtehrani@sutton.com
www.suttonquebec.com

 ارزیابی رایگان از خانه شما 
 کمک به تهیه وام  مسکن با کمترین بهره 

 مشاوره رایگان برای خرید و فروش خانه 
 پرداخت هزینه محضر تا 1۳00 دالر 

ونا کر وس  ویر
آنچه نمی دانیم!...

۱۲ فوریه - بیش از هزار کشته 
و آمــاری از مبتایان که هنوز 
ادامــه دارد، ماحصــل تغییــر 
ژنتیکی ویــروس کرونا اســت 
کــه این بار از شــهر »ووهان« 
چیــن، شــیوع پیدا کــرد و به 

دیگر جغرافیاهای جهان رسید. 
هنوز تحقیقات پزشکی به درمان 
یا واکســنی برای آن دســت پیدا 
در  انســان ها  و  اســت  نکــرده 
همه گیــری این ویــروس، جان 
می بازنــد. تصاویــر غم انگیــزی 

از قرنطینــه شــهر »ووهــان« و 
ارتباط گیری مــردم از بالکن های 
آپارتمان هایشــان در شــبکه های 
اجتماعی دست به دســت می شود 
و نگرانــی عمومی که در همه جای 

جهان به چشم می خورد.
شــهر »ووهان« مرتب ضدعفونی 
می شود، پزشکان از سراسر جهان 
شــبانه روز مشــغول مطالعه روی 
این ویروس هســتند و مســافران 
چین، مورد آزمایش قرار می گیرند 
تا بلکه زنجیره انتقال این ویروس، 
کنترل شــود؛ اما هنوز این اتفاق 
نیفتــاده و هرروز، در گوشــه ای از 
جهان ممکن اســت فردی مبتا 
شــود. البتــه ایــن ویــروس دوره 
پنهــان دوهفتــه ای دارد و ممکن 
اســت در برخی جغرافیاها، عایم 

اولیه شناسایی آن مورد توجه قرار 
نگیرد. خطرهایی که می تواند این 
همه گیــری را شــدت دهــد و آمار 

تلفات را باال ببرد.
بــرای اطاعــات بیشــتر و علمی 
دربــاره این نوع از ویــروس کرونا، 
گفتگوی زیــر را با دکتــر »کامیار 
عایی«، رییس انستیتو بهداشت 
جهانــی و آموزش بین الملل با هم 

بخوانیم. 
---------

- برای شروع شاید بهتر باشد که 
دربــاره خود ایــن ویروس صحبت 
کنیم. اینکه از چه خانواده ای است 
و اولیــن نمونه هــای آنچه ســالی 
کشــف شد، چقدر تلفات داشت و 
درمــان آن در آن زمــان بعد از چه 

مدت به دست آمد و چه بود؟

•
ایــن ویــروس از خانــواده کرونــا 
ویروس هــا اســت کــه در میــان 
حیواناتــی مثــل خفاش، شــتر، 
گربــه، بعضــی از گاوهــا و حتی 
گورکن ها سابقه دارد. ویروس ها 
هر چند سال یک بار تغییر ژنتیکی 
می دهند و برای همین می توانند 
از حیوان به انســان سرایت پیدا 
کنند. برای ســال های سال این 
ویــروس میان حیوانات شــیوع 
داشت. اولین بار که این ویروس 
به شکل گسترده میان انسان ها 
مشاهده شد، ســال ۲۰۰۲ و در 
چیــن بود. ســندروم تنفســی 
به عنوان »سارس« و بعدتر در 
سال ۲۰۱۲ به عنوان »مرس« 
در عربستان شناسایی شد که 
از طریق شتر به انسان منتقل 
می شد. آخرین نمونه آن هم در 
ســال ۲۰۱۹ - ۲۰۲۰ بازهم در 

چین پدیدار شد.
ویروس جدید در مقایســه با دو 
ویروس قبلی یعنی »ســارس« و 
»مرس« از میزان واگیر بیشتری 
برخــوردار اســت. ایــن ویروس 
می تواند از طریق آلودگی دست یا 
قطره های تنفسی هم انتقال یابد. 
از ســوی دیگر، میــزان مرگ ومیر 
آن بســیار کم تــر از دو مــورد قبلی 
اســت. در »ســارس« ده درصــد 
افراد فــوت شــدند و در »مرس« 
۳۴ درصــد؛ اما میــزان مرگ ومیر 
ایــن ویــروس زیر ۳ درصد اســت؛ 
یعنی باوجود پایین تر بودن میزان 
مرگ ومیر، بیماری زایی آن بیشتر 
است. تقریبا ۸۲ درصد افرادی که 
به ایــن ویروس مبتا می شــوند، 
عایم ساده ای مثل سرماخوردگی 
دارند. مثل ســرفه و تنگی نفس و 
در مواردی هــم تب. برای همین 
برخــی از مبتایان ممکن اســت 
بیماری را جدی نگیرند، معاشرت 
داشــته باشــند و باعث انتقال آن 

ختمین زده می شود که این 
مساله تا ماه آوریل ادامه 

خواهد داشت؛ 

ایران: پیامدهای اقتصادی بحران کرونا 
احمد علوی

۲۱/بهمــن - در پی بــاال گرفتن بحران 
کرونا، ایران پروازهای رفت و برگشــت به 
چین را متوقف کرد. این بحران نه تنها به 
افراد یا اهالی برخی شــهرها که به اقتصاد 
چین نیز آسیب زده و بر روابط این کشور 
با شــرکای اقتصــادی اش از جملــه ایران 

اثرگذار است.
توقف برخی از پروازهای رفت و برگشــت 
چین، به اصطاح اخص اقتصادی متغیر 
نمادیــن یک سلســله اختــال در فرایند 
اقتصادی است که در بطن اقتصاد چین 
و رابطه آن با جهان در جریان است. چین 
یکی از بزرگترین اقتصادهای دنیاســت و 
بازرگانی جهانی آن با کشــورها بخصوص 
کشورهایی که به گونه وابستگی به اقتصاد 
چین دارنــد، دارای اهمیت گســترده ای 
اســت. بحران ویــروس کرونا بــا اختال 
و تاطمــی که در فراینــد اقتصاد چین و 
بازرگانــی آن با جهان ایجــاد می کند، به 
شکل امواجی اقتصاد جهانی را تحت تأثیر 
خواهد داشــت. بنابراین رشــد اقتصادی 
جهــان را کنــد و از ریل آنچــه پیش بینی 

می شد خارج می کند. 

هر چنــد اقتصاد ایــران جــزء کوچکی از 
اقتصاد جهانی اســت و در سال های اخیر 
تا حــدی از آن منزوی بوده اما به شــکل 
قابل توجهی از تحوالت اقتصادی جهانی 
از کانال بحران در شرکای اقتصادیش تأثیر 

می پذیرد.
اقتصاد چین، یکی از حلقه های مهم پیوند 
اقتصاد ایران و اقتصاد جهانی است. گرچه 
نزدیک یک چهارم بازرگانی خارجی ایران 
با چین صورت می گیــرد اما اهمیت این 
کشور برای ایران بیش از این است. چون 
چین کانونــی برای دور زدن تحریم های 

آمریکا به شمار می آید.
هر چنــد بازرگانی ایــران و چین به دلیل 
تحریم ها کاهش پیدا کرده بود، اما انتظار 
می رود کــه بحران ویروس چینی ســطح 
روابط اقتصادی دو کشــور را بیشتر تنزل 

داده و محدود کند.
مخاطرات مترکز بازرگانی جهانی 

ایران بر بازار چین
طی دهه گذشــته در سایه انزوای جهانی 
ایران، فشار تحریم های آمریکا، و همچنین 
تنگناهی همکارهای بانکی ایران و غرب، 
چین اصلی  ترین شریک تجاری ایران بوده 

و نزدیک یک چهارم بازرگانی خارجی ایران 
در اختیار داشته است.

بنــا بر آمار گمــرک ایران، هــر چند چین 
کمــاکان بزرگتریــن بــازار صــادرات غیر 
نفتی ایران اســت امــا پــس از آن عراق و 
ترکیه و امارات متحده عربی و افغانستان 
مهم ترین شرکای بازرگانی ایران هستند. 
به زبان دیگر، تمرکز بازرگانی خارجی ایران 

بر کشور چین است.
افزون بر این چینی ها در برخی پروژه های 
عمرانــی و زیربنایــی در ایــران همچــون 
بخش نفت و گاز ایــران نیز فعال بوده اند 
اما به دلیل تحریم های اخیر دولت آمریکا 
محدود شده است. اعطای چنین سهمی 
در بازرگانی و اقتصاد ایران نه تنها به چین 
بلکه به هر کشــوری برای کشور میزبان و 
بسیار خطرناک بوده و دارای مزیت رقابتی 

و سود اقتصادی نیست.
در همین راســتا، از تنوع ســبد شــرکای 
بازرگانــی ایران آن کاســته و در نتیجه به 
مخاطــرات آن افــزوده شــده، موضوعی 
کــه پیامدهای منفی برای اقتصــاد ایران 
خواهــد داشــت. چــرا کــه هــر ناامنی یا 
نآرامــی در بازارهای وارداتــی صادراتی در 
چیــن می تواند بازرگانی خارجــی ایران را 

دستخوش خطر کند.

افزون بر این ریســک باال به این معناست 
کــه بازرگانــی خارجی ایــران در شــرایط 
متاطــم همچون بحران ویــروس کرونا 
کندتــر و گران تــر شــده و بازرگانــان و 
سرمایه گذاران ایرانی نمی توانند به یکباره 
شــریک تجاری خود را عــوض کنند و از 
مزیت های گوناگون بین المللی اســتفاده 

کنند.
مصرف کننــده ایرانی نیز این ریســک باال 
را به شکل گرانی، نایابی یا کیفیت پایین 
کاالها و خدمات احساس می کند. اینک 
در شرایط بحران ویروس چینی این ریسک 
و مخاطره خود را بیشــتر نشان می دهد. 
بدین ترتیب فرصت هــای حکومت ایران 
بــرای دور زدن تحریــم از طریق صادرات 
نفت خام یا مشتقات نفتی به چین تحت 

تأثیر قرار خواهد گرفت.
عاوه بر این واردات از چین که به عنوان 
دیگــر  از کشــورهای  واردات  جایگزیــن 
بخصوص کشــورهای غربی به کار گرفته 
می شــد، دچار تنگناهای بیشــتر خواهد 
شد. بنابراین می توان انتظار داشت که آن 
فعالیت آن دســته از صنایع داخلی که به 
مراوده با چین وابســته بود، دست کم در 
کوتاه مدت آســیب دیده و در نتیجه رکود 

اقتصاد ایران تشدید شود.

تدبیرهای ایران برای مقابله با 
پیامدهای منفی بحران ویروس کرونا

دولت ایران به طور فوری برگ های برنده 
فــراوان و کارآمدی برای جبــران رابطه با 

چین را در اختیار ندارد. 
همسایگان و شــرکای تجاری ایران نظیر 
عراق یا روســیه و ترکیه از نظر بازرگانی و 
اقتصادی نمی توانند جایگزین چین شوند.
بــه یک معنا می توان گفــت که چین چه 
از نظــر اقتصــادی یــا سیاســی بــه دلیل 
توانمنــدی تولیدی بــاال، انعطاف، تنوع 
و گســتردگی صادراتی و همزمــان اقتدار 
سیاسی بین المللی تنها کشوری است که 
می توانست تا حدی با مقاومت در مقابل 
فشــارهای آمریــکا از تنگناهای تحریم ها 

بکاهد.
البته باید دید که دامنه و بازه زمانی بحران 
ویــروس چینی تا چه انــدازه خواهد بود. 
در صورتــی کــه دامنــه و بــازه زمانی این 
بحران افزایش یابد، با توجه به ویژگی های 
همکاری حکومت ایران با چین، جایگزین 
کاملی برای آن در کوتاه مدت در دسترس 
نیست و پیامدهای منفی تمرکز تجاری بر 
چین دامن اقتصاد ایران را خواهد گرفت. 
رادیوفردا



13 1۳PAIVAND: Vol. 26  no.1462  Feb. 15, 2020             since 1993   www.paivand.ca سال 26 شماره   1462 26  بهمن 1398 

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک
TITULAIRE D’UN PERMIS 
DU QUÉBEC

Farnaz Motamedi
Senior Travel Consultant
Maison de Voyages
1175, Avenue Union
Montréal, Québec  H3B 3C3

T: (514) 842-8000  Ext.296
F: (514) 842-8021  Metro: McGill
        farnaz@hot.ca     www.hot.ca

سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار 
•  مسافرت های تجاری، با سرویس برتر 

   و بهای عالی به سراسر دنیا 
•  سفرهای تفریحی با قیمت ارزان 

•  فروش بلیت کلیه شرکتهای 
    هواپیمایی و کشتیرانی )کروز( 
•  بهای ویژه برای هتل و اتومبیل 

آژانس مسافرتی

فرناز معتمدی
Maison de Voyages

اینک با 27 سال جتربه کاری!

نشانی جدید: 

Tel.: (514) 606-5626
www.babakhani.ca
behrooz@babakhani.ca

مشاور  رمسی وام مسکن 
    اخذ وام برای افراد خوداشتغال        اخذ وام برای افراد با پیشینه محدود و یا نامطلوب 

 اخذ وام برای خانۀ اول و یا جهت سرمایه گذاری  
    متدید و جتدید وام با پایین ترین نرخ موجود 

بهروزباباخانی

تحلیل... 

Tel: (514) 290-2959

Pars Plumbing 
& Heating Inc.

تغییر شوفاژ گازوئیلی به برقی
باز کردن لوله های فاضالب

ارائه کلیه خدمات لوله کشی
 آب سرد و گرم

تعویض مخزن آب گرم

www.ParsPlumbing.ca

لوله کشی و نصب شوفاژ پارس

مجید محمدی

پدرخوانده ها تصمیم بگیرند یا آقازاده ها؟
نامزدهای محافل سیاسی چگونه انتخاب می شوند

دوباره نوبت یک بیعت دیگر تحت 
عنــوان انتخابــات در جمهــوری 
و  اســت  رســیده  فــرا  اســامی 
مشکات این بیعت ها دارد عمومی 
می شود. در نظامی که دموکراتیک 
نیســت و روابــط میــان اعضــای 
قشــر حاکم بنا بــه مقتضیات یک 
حکومت پلیسی- امنیتی تنظیم 
می شــود، روابــط درون احــزاب و 
گروه ها نیــز نمی تواند دموکراتیک 

باشد. 
غیردموکراتیــک،  ســاختار  در 
همیشه اختافات پابرجا می مانند 
و هیچ آزمونی برای کاهش تنش یا 

رفع اختاف ها وجود ندارد. 

چالش های ساختار محفلی 
سیاست

مهــدی چمــران، از افــراد موثــر 
نیروهــای  ائتــاف  در »شــورای 
انقــاب«، اعــام کرده اســت که 
»تمامــی نامزدهایی کــه در قالب 
شــورای ائتاف نیروهای انقاب 
مطــرح شــده اند، بــا رای گیــری 
در مجمعــی ۱۸۰۰ نفــره  کــه در 
آینــده ای نزدیــک برگــزار خواهــد 
شد، انتخاب می شــوند... مجمع 
۱۸۰۰ نفره متشکل از معتمدین، 
احزاب و گروه های سیاسی، اقشار، 
نمایندگان انجمن های دانشگاهی 

و اساتید دانشگاهی است.« 
امــا او بــه این که ایــن روش مورد 
وفاق باشــد، اطمینان نــدارد و در 
ادامه می گوید: »یا همه نامزدهای 
منتســب به شــورای ائتاف را به 
رای مجمع ۱۸۰۰ نفره می گذاریم 

یا به نظرسنجی ملی.« 
بعدا ادعا شد که تعداد به ۸۰۰۰ نفر 
افزایش یافته اســت که قرار بود از 
میان ۹۰ نفر، ۳۰ نامزد اقتدارگرایان 

در تهران را انتخاب کنند. 

مشــخص اســت که روش ســابق 
تعیین نامزدها توسط پدرخوانده ها 
دیگر  مورد وفاق نیســت؛ هرچند 
در نهایت با گذاشــتن شــورای ده 
نفره داوری در کنار ۹۰ نفر منتخب 
بــرای گزینــش فهرســت ۳۰ نفره 
تهران، نظرات پدرخوانده ها اعمال 

خواهد شد.
این موضوع در بیعت سال ۹۶ برای 
تعییــن نامــزد ریاســت جمهوری 
جناح اصولگرا نیز مطرح بود و در 
نهایت، گروهی را از شهرســتان ها 
جمع کردنــد و رای گیــری کردند 
و دســت آخــر، وقتــی بــه نتیجه 
نرســیدند، قالیبــاف را مجبور به 
کناره گیری در برابر رئیسی کردند. 
این بار نیز نخســت اعــام کردند  
که می خواهند از سی تشکل خود 
اســامی شــصت نامــزد را دریافت 
کنند و در مجمع مذکور رای گیری 
کنند، اما در تهران اسامی ۱۵۹ نفر 
را برای انتخــاب ۳۰ نامزد از میان 
آنها برای تهران )از ســوی شورای 

ائتاف( مطرح کردند. 
بدیــن ترتیب، آش همان اســت و 

کاسه همان. 
درون  در  مشــکل  همیــن 
اصاح طلبان نیز، اگر تعداد کافی 
نامــزد برای دادن لیســت داشــته 
باشــند، وجــود دارد. طرح ســرا، 
برای حل این مشکل مطرح شد و 
با رأی سه چهارم از اعضای شورای 
سیاست گذاری، به عنوان راهبرد 
انتخابــات  بــرای  اصاح طلبــان 
معرفی شــد. بنا به این طرح، رای 
بدنــه اصاح طلبــان )از مجــرای 
نظرســنجی( باید مبنــای تعیین 

نامزدها قرار گیرد. 
در مقابــل، برخــی اصاح طلبــان 
ســازوکار پیشــین )شــورای عالی 
سیاست گذاری( را بهتر می دانند و 

برخی نیز معتقدند که باید پارلمان 
اصاحات راه اندازی شــود. حزب 
اعتمــاد ملــی، حــزب کارگــزاران 
اســامی  انجمــن  ســازندگی، 
معلمان، و حزب اســامی کار، از 
مخالفان جــدی طرح »ســرا«ی 

اصاح طلبان هستند.
در دوره هایــی کــه رای گیــری در 
میان نباشــد، ســاختار »فولکس 
واگنی« و محفلی درون گرو ه های 
سیاســی باورمنــد بــه جمهــوری 
اســامی، برای عمــوم به نمایش 
در نمی آیــد و بحران های آن، بروز 
بیرونــی ندارنــد. امــا در دوره های 
ماقبــل رای گیــری بــرای مجلس 
یــا رئیــس دولــت، ایــن گروه هــا 
می خواهند نامــزد معرفی کنند و 
برای معرفی نامزدها، می خواهند 
به سازوکاری قابل قبول برای اعضا 

و نزدیکان خود برسند. 
ایــن مشــکل بــرای هــر دو جناح 
اصاح طلــب و اصولگرا، باالخص 
از زمانــی کــه شــیخ ســاالری در 
میان آنها افول کرده اســت، به جّد 
مطرح بوده است. به ویژه هنگامی 
که دستور کار، دادن فهرست های 
نامزدهــا در ســطح ملــی باشــد، 
موضوع برای آنها جدی تر می شود، 
چون هم می خواهند افراد رای آورتر 
را انتخاب کنند، و هم مرتبطان و 
فعاالن نزدیک به خود، )باالخص 
همــان  یــا  خــود  جدیــد  نســل 
آقازاده های سیاسی شده( را تا حد 

ممکن راضی نگه دارند. 

معلق میان سه سازوکار
در چنین شرایطی، آن ها در میان 

سه سازوکار معلق هستند:
 ۱( تصمیم گیری توسط شوراهایی 
متشــکل از نماینــدگان گروه ها و 

احزاب هر جناح،
۲( رای گیــری درونــی از اعضــای 
فعال و مرتبطان خود در سطحی 
گســترده تر یا نمایندگان منتخب 
آنها )کــه اصاح طلبان نــام آن را 
گذاشته اند پارلمان اصاح طلبان(، 
یــا  عمومــی  نظرســنجی   )۳ و 

نظرسنجی از هواداران خود. 
هر یــک از این ســازوکارها، نکات 
مثبت و منفــی خود را بــرای این 
گروه ها دارد. تصمیم گیری توسط 
شــوراها یا همان پدرخوانده ها، با 

سه مشکل مواجه بوده است: 
نامشخص بودن وزن گروه هایی که 
به این شوراها نماینده می فرستند، 
تاثیر نامعمول افرادی خاص )مثل 
خاتمی و بنیــاد باران وی در میان 
اصاح طلبان، یا افــراد نزدیک به 
بیت، مثل حداد عــادل، در میان 
اصولگرایــان( بر نــوع انتخاب این 
شوراها، و نقش امکانات مالی افراد 
در خریــد نامزدی؛ چون انتخابات 

خرج دارد. 
وجه مثبت تصمیم گیری شورایی 
بــرای ایــن گروه ها، ســریع بودن 
فرایند انتخاب و نیز فروش نامزدی 
به کســانی است که بیشــتر برای 

نامزدی هزینه می کنند.  
وجه مثبت سازوکار دوم، مشارکت 
بیشتر فعاالن و مرتبطان، باالخص 
از شهرســتان ها، و رسیدن امواج 
این مشارکت به الیه های پایینی و 
امکان بیشــتر معرفی نسل جوان 
)بیشتر آقازاده ها و اقوام و دوستان( 

به عنوان نامزد است. 
امــا این ســازوکار، فرایند انتخاب 
نامزد را کنــد می کند و اختافات 
آشــکار. در دوره هــای  را  درونــی 
انتخاب نامزدهاست که اختافات 
میان طیف احمدی نژاد و پایداری 
با طیف نزدیک به موتلفه در سمت 
اصولگرایــان، و اختافــات طیف 
نزدیــک بــه خاتمی بــا طیف  های 
اصاح طلب بیرون حکومت )مثل 

تاجزاده( بیرون می ریزد و اختافات 
درونی آنها تشدید می شود.

ســازوکار ســوم، خــود هیــوالی 
ایــن  بــرای  شناخته ناشــده تری 
گروه های »فولکس واگنی« است. 
افراد باالی شصت سال این گروه ها 
اصوال به این نظرسنجی های تلفنی 
و اینترنتی بــاور ندارند و معتقدند 
که باید افکار عمومی را برای آنچه 
درســت می دانند، شــکل و تغییر 

جهت دهند. 
پرســش اصلــی این اســت که چرا 
ایــن گروه هــای سیاســی انتخاب 
نامــزد خود را باید به نظرســنجی 
عمومی واگذار کنند. افرادی که در 
این نظرســنجی ها انتخاب خود را 
مطرح می کنند، می توانند هوادار 
این گروه ها نباشــند و ماموریت ها 
و اهــداف ایــن گروه هــا را لحــاظ 
نکنند. اگر نظرسنجی بخواهد در 
درون هــواداران انجام شــود، نیز 
این پرسش مطرح است که بدون 
ســازمانی برای عضوگیری و ثبت 
اعضا، چگونه چنین چیزی ممکن 

می شود. 
•

ریشه مشکل
اصل مشــکل، از فقدان ســاختار 
حزبــی سیاســت در ایــران )مثل 
درون مجلــس(، فقــدان ثبت نام 
افراد به شکل رسمی برای عضویت 
در ایــن احزاب در ســطح جامعه، 

فقدان ثبت نام افراد برای رای دادن 
در حوزه هــای انتخابیــه، و فقدان 
رای گیری مقدماتی ناشی می شود، 
و سه سازوکار فوق در واقع داروی 
مقطعی و مســّکن برای این چهار 

فقدان است. 
در نظامــی که هر گونه رای گیری، 
حتی در ســطح نظام مهندســی و 
پزشــکی و کانــون وکا، با نظارت 
اســتصوابی همراه می شود، طبعا 
امکان رای گیــری ملی و مقدماتی 

احزاب نیز وجود ندارد. 
نتیجه این مشکات، آن است که 
بیعت سراسری که به تشویق افراد 
بــرای بیعــت نیــاز دارد، از رقابت 
باندهایی بر سر قدرت بیشتر بهره 
می برد و بر میزان حاضر شدن افراد 
بر سر صندوق ها با دادن وعده های 
واهــی و اختافات توهمی، متکی 

است. 
ایــن امر تــا زمانی می توانــد ادامه 
یابد که رای دهندگان، به ســازوکار 
بیعــت در ایران راه نبرده باشــند و 
اختافات جناح هــا را معطوف به 
منافــع و دغدغه های خــود تصور 

کنند.
•

دیــدگاه  و نظرات ابراز شــده در این مقاله، 
نظر نویسنده بوده و سیاست یا موضع این 

نشریه را منعکس نمی کند.

MASSOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

21 :

Cell.: 514-298-4567

مسعود هاشمی مشاور امالک در مونتریال

www.paivand.ca
Advertise with us  ) 514-996-9692 
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Facebook.com/
paivand.montreal    
به ما بپیوندید!

M    NTREAL
مدرسه دهخدا

شنبه ها:  
از ساعت 10 صبح تا 2 و نیم  بعدازظهر

Tel: 438-238-3091
www.dehkhodaschool.com

مدرسه فرزانگان
Tel: 514-775-6508

facebook: Farzanegan Montreal

------------------
اجنمن ایرانیان وست آیلند
کالس های فارسی کودکان: 
هرشنبه : ساعت 12/۳0 تا 15/۳0

2900 Lake (DDO)
تلفن: 626-5520 )514(

------------------

کتابخانه نیما
5206 DECARIE #3
Tel.: 514-485-3652 

facebook:
 Nima Library Montreal 

------------------
اجنمن دفاع از حقوق بشر 

ایران- مونترال 
www.addhi.net

------------------
گروه رقص خورشیدخانوم

 (514) 377-8005

اجنمن دوستداران زرتشت 
 (514) 731-1443 
--------------------

بنیاد سخن آزاد 
(514) 944-8111 

------------------------
بنیاد نیکوکاری ایرانیان : نیکو

514-624-4579
 کانون  فرهنگی خانه ما

514-804-4579               
4862.ST CHARLES 

------------------
کتابخـانه  نوروززمین

514-787-8848
1650 Maisonneuve W.

----------------
ساواالن: گروه فرهنگی آذربایجان

514-768-5969 
----------------

دوستداران موسیقی کالسیک
(Dialogue)

514-484-8748

------------------

I B N G
همبستگی بازرگانی

www.ibng.ca
--------------------------
اجنمن زنان ایرانی مونترال 

8043 St-Hubert  
iwamontreal@gmail.com

Tel.: 514-516-3007
------------------

سرویس خانوادگی آتنا
SHILD OF ATHENA

(514) 274-8117
------------------

کافـــه لیت 
www.cafelitt.ca

6925 Sherbrooke W. 
Tel.: 514-894-8372

www.shaterabbas.ca

نان سنگک 
کیفیت عالی، 

بهای مناسب
پخــت روز 

<< ساعات کار: 
شنبه و یکشنبه: 8 صبح تا 6 عصر 

سه شنبه تا جمعه: 9 صبح تا 6 عصر
دوشنبه: تعطیل

دلیـوری روزانه  )تلفنی( 
)

برنامه دورهمی 
روزهای دوشنبه: 
- از  ساعت ۵ تا ۹ شب  -

5964 Av. Notre-Dame de 
Grâce    204 طبقه دوم   اتاق                                                                                                                                              

Tel: 514-909-1972

Association des diabétiques persanophones du Québec

اجنمن دیابتی های فارسی زبان کبک 
بخشی از انستیتوی عالی  پزشکی مکمل و بهداشت پا 

Institut Supérieur de Médecines Alternatives et Podothérapie
است. همه هموطنان عزیز میتوانند مقاالت و تجربه های خودشان در باره
دیابت را در صفحه فیس بوکی آن بگذارند و از مطالب آن استفاده کنند 

و در صورت تمیل عضو این صفحه بشوند
ـــــــــــــــــــــ

گرتا تونبرگ نامزد دریافت جایزه صلح نوبل شد
۳ فوریــه - »گرتــا تانبرگ« 
فعال نوجوان زیست محیطی 
سوئد برای دومین سال نامزد 
دریافت جایزه صلح نوبل شد.

دوشــنبه  روز  گــزارش  بــه 
خبرگــزاری آسوشــیتدپرس، 
»ینــس هولــم« و »هــاکان 
نماینــده  دو  اســونلینگ« 
پارلمان ســوئد اعام کردند 
کــه این نوجــوان را بــا توجه 
بــه فعالیت هایــش در زمینه 
محیط زیست، نامزد دریافت 

این جایزه کردند.
آنهــا گفتنــد کــه ایــن دختر 
تــاش  ســخت  ســاله،   ۱۷

کرده تــا سیاســتمداران را وادارد 
چشمانشــان را بــه روی بحــران 

آب وهوایی باز کنند.
دو نماینــده پارلمان ســوئد یادآور 
شدند که اقدام برای کاهش انتشار 
گازها در دنیای ما و پیروی از توافق 
زیســت محیطی پاریس، اقدام در 

جهت برقراری صلح است.
بــه  اقداماتــش  کــه  تونبــرگ 
محیطــی  زیســت  اعتراض هــای 
جهــان  سراســر  در  جوانــان 
کمــک کرد، ســال گذشــته برای 
نخســتین بار از طــرف گروهــی از 
اعضای پارلمان نروژ نامزد دریافت 

جایزه صلح نوبل شد.
از نظر بسیاری از کارشناسان، این 
نوجوان گزینه دلخواه برای دریافت 
جایزه ســال گذشــته بود، اما این 
جایــزه در نهایت به »آبی احمد « 

نخست وزیر اتیوپی رسید.

در آن زمــان، برخی منتقــدان در 
مــورد شــانس تونبرگ بــرای برد 
ایــن جایــزه بــه دلیل ســن کم و 

صاحیت اش ابراز تردید کردند.
اگــر تونبــرگ موفــق بــه دریافت 
این جایزه در ســال جاری شــود، 
 نخستین  فرد از سال ۲۰۰۷ است 
کــه بــه دلیــل فعالیــت در زمینه 
تغییرات اقلیمی به این جایزه دست 

می یابد.
در ســال ۲۰۰۷، جایزه صلح نوبل 
به »ال گور« فعال محیط زیســت 
و معــاون رئیس جمهــوری وقت 

آمریکا اهدا شد.
تونبرگ همچنیــن در صورتی که 
امســال جایزه را ببرد، بــه عنوان 
دریافت کننــده  فــرد  جوان تریــن 
جایزه صلح نوبــل در کنار »ماله 
یوســف زی« فعال پاکستانی قرار 
می گیرد. ماله در سن ۱۷ سالگی 

مفتخــر بــه دریافت ایــن جایزه 
شد.

تونبرگ در ۱۵ سالگی در کانون 
توجهــات قــرار گرفــت، زمانــی 
کــه هر جمعه از مدرســه غایب 
می شد تا در مقابل پارلمان سوئد 
اعتراض هایش،  کنــد.  تحصن 
میلیون ها  اعتراض  الهام بخش 
جوانــی بــود کــه در مخالفــت 
با تغییــرات اقلیمــی تظاهرات 

می کردند.
او که در ســال ۲۰۱۹ شخصیت 
ســال مجله تایم شد، گفت که 
تبدیل شــدن به یــک فعال، به 
وی کمک کرده از افسردگی که 
پیش از این به آن مبتا بوده است، 

 رهایی یابد.
مجلــه تایــم در توضیــح چرایــی 
کــرد:  اعــام  تونبــرگ  انتخــاب 
در دهه هــا، محققــان و فعــاالن 
را  جهــان  رهبــران  کوشــیده اند 
متوجه این مساله کنند که تهدید 
آب وهوایی، مساله ای جدی است، 
اما امســال یک نوجوان، به نوعی 

توجه جهان را به خود جلب کرد.
به نوشته این رسانه، او یک دختر 
نوجوان معمولی است که به دلیل 
شجاعت به خرج دادن برای بیان 
حقیقت به قدرت هــای جهان، به 

نماد یک نسل تبدیل شده است.
ایــن نوجــوان بــرای شــرکت در 
کنفرانس هــای اقلیمــی نیویورک 
و مادریــد، چهــار مــاه را روی آب 
گذراند و ســفرهای دریایی انجام 

داد. )ایرنا(
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آیا برای زندگی معقول تئوری داریم؟
محمود سریع القلم

بنظر می رسد بی ثباتی های انباشته 
شدۀ تاریخی، شخصیتی خاص از 
ما ساخته است. این شخصیت که 
به نوعــی در ناخودآگاِه بســیاری، 
فعــال اســت دارای چنــد ویژگــی 

است:
1. رســیدن بــه منابــع مالــی در 

کوتاهترین زمان ممکن؛
۲. رسیدن به شهرت و محبوبیت 

در کوتاهترین زمان ممکن؛
۳. رســیدن به پســت و مقــام و 

ِسمت با هر روش ممکن.
شــاید در شرایط عادی، دستیابی 
به مــال، مقام و شــهرت، مذموم 
نباشد و ریشه در طبع بشر داشته 
باشد ولی اساس بحث در »روش« 
و »بــازۀ زمانــی« در تحقق چنین 
اهدافــی اســت. اگــر فــردی طی 
چندین دهه زحمــت و نوآوری به 
ثروت برســد، طبعًا هیچ مشکلی 
نــدارد، حتــی اگــر به پــول کان 

رسیدن هدف او باشد. 
اگر شخصی در اثر توانایی و مهارت 
بــه مقامی برســد و از ایــن طریق 
ناخواســته به شــهرت هم دســت 
یابد، اشکالی نخواهد داشت. این 
وضعیــت، زمانــی پدیــد می آید که 
افراد به این تلقی برسند که ضرورتی 
نــدارد عجله کننــد و فرصت برای 

همه، کم و بیش وجود دارد. 
میــان  افــراد  دیگــر  عبــارت  بــه 
خواســته های انســانی خود از یک 
طــرف و شــرایط واقعــی جامعه از 
طــرف دیگــر، چــه توازنــی برقرار 

می کنند؟
انسان ها در هر جامعه ای، شرایط 
بیرونی را رصد می کنند و همیشه 
در حال انطباق هستند. آن شرایط 
بیرونــی و واقعیت های مناســبات 
بیرونی است که شخصیت سالم، 
نیمــه ســالم و ناســالم را شــکل 
می دهند. خاطرم هست در محیط 
دانشگاه، فردی را می شناختم که 
صبح سه شــنبه ها در جلسه ای در 
دولت شــرکت می کرد. او یکشنبه 
بــه بعــد صــورت خــود را اصاح 
نمی کرد تا آنکه سه شنبه صبح، ته 
ریشی داشته باشد. چهارشنبه که 
به دانشــگاه می آمد صورت خود را 
اصاح می کرد و تا یکشــنبه بعد، 
شــخصیت واقعی خود را داشــت. 
اگر ابعاد این مورد را کلینیکی مورد 
ارزیابی قــرار دهیم، دههــا ُبعد از 
خود، جامعه و آینــده را می توانیم 

استخراج کنیم.
در جامعــه ما اگر فــردی بخواهد 
دیده شــود و یــا افــزوده ای مانند 
مال، مقام، شهرت، مدال، جایزه، 
تجلیــل، پاداش و امثالهم کســب 
کند، چاره ای جز نزدیک شدن به 
مدارهــای دولتی و قــدرت ندارد. 
کریــم عبدالجبــار در بســکتبال، 
محمدعلی کلی در بوکس و استیو 
جابز در تکنولوژی به پول و شهرت 
و جایگاه جهانی و تاریخی رسیدند 
و در عیــن حــال هیــچ نیــازی به 
تأیید دولت آمریکا، دستگاه هیأت 
حاکمه آمریکا و سناتورها نداشتند. 
در ســال حدود دو میلیارد دالر از 

طرف افراد و مؤسسات خصوصی 
به دانشگاه  هاروارد جهت تحقیق 
و توســعه برنامه ها اعطا می شود. 
در خــال این امکانات، شــخصی 
مانند ساموئل  هانتینگتون، کتابی 
در مــورد سیاســت خارجی آمریکا 
می نویســد کــه مجموعــۀ دولتی، 
سیاسی، حاکمیتی و امنیتی آمریکا 
برای چند ســال تحت الشعاع این 
کتــاب قرار می گیرد. این رابطۀ دو 
طرفــه میــان جامعــه و حکومت، 
حداقل زمینه های نوآوری و سپس 

رشد را فراهم می سازد.
کــه  شــخصی  ذهــن  درون  بــه 
سه شــنبه ها صبح به جلسه دولت 
می رفــت برگردیم. اگــر او بخواهد 
نظــرات خــود را مطــرح کند باید 
به اینگونه جلســات راه پیدا کند. 
اول باید اندرونی شــود بعد شــاید 
ســخنان او مورد توجه قرار گیرد. 
چه بســا زندگــی او و حتی ظاهر او 
از اســتداللها و اعتبار ســخنان او 
به مراتب با اهمیت تر باشــد. اگر 
بخواهد پــروژه تحقیقاتــی بگیرد 
تــا ســخنان و یافته هــای خــود را 

منتشر کند باید سراغ 
مؤسسات دولتی برود 
چون پدیــده ای به نام 
مؤسســات خصوصی 
اثرگــذار  کــه  علمــی 
باشند و مورد اعتنای 
قــرار بگیرند  دولتیها 
اگــر  نــدارد.  وجــود 
بخواهد سخنرانی کند 
باید البای ســخنان 
باورهــای  خــود، 
دولتیها را هم حتی به 

صورت تزیینی هم شده بگنجاند تا 
بتوانــد چند نکته ای مطرح کند و 
ضمنًا تا انــدازه ای مورد توجه قرار 
گیرد. البته این در شــرایطی است 
که این فرد چه در جلســه، چه در 
متن و چه در سخنرانی حرفی برای 
گفتن داشته باشــد. اما اگر هدف 
او، پول درآوردن و شــهرت باشد، 
انطباق تدریجــی با دولت مقصود 
خواهد بود. فکر و اندیشه و نوآوری 
در پروسه ای به طرف خنثی شدن 

می رونــد. اتفاقــی کــه در 
مجموعۀ جامعه می افتد 
این است که تقریبًا همه 
از هنرمند، موسیقیدان، 
نویســنده،  کارآفریــن، 
مهنــدس،  دانشــگاهی، 
پزشــک و عمــوم طیــف 
اجتماعی در حال انطباق 
بــا شــرایط و مقتضیات 
دولتی هستند به طوری 
که ســخن و نگاه و عمل 
آنهــا حساســت برانگیــز 

نباشد.
هنگامی که بوش پسر در 
سال ۲۰۰۳ تصمیم گرفت 
به عــراق حمله کنــد، از 
فرانسه، آلمان و انگلستان 
درخواست همکاری کرد. 
انگلستان پذیرفت. آلمان 
و فرانســه هر دو اینگونه 
جریــان  دادنــد:  پاســخ 
مســلط در افکار عمومی 
ما ضد جنگ اســت و ما 

نمی توانیم مشارکت کنیم. رابطۀ 
فکری و فلسفی میان خواسته های 
دولــت و جامعه در جهان ســوم و 
کشوری مانند آلمان به صورت زیر 

قابل ترسیم است:
در جهان ســوم رابطۀ میان دولت 
و جامعه دوطرفه نیست؛ دو دایرۀ 
غیر متداخل اســت. هــر کدام کار 
خودشــان را می کنند. آنهایی که 
در جامعــه بــه دنبال پــول و مقام 
و شهرت هســتند، حال واقعی یا 
مصنوعی، از فضاهای دولتی برای 
اهداف خود بهره برداری می کنند. 
میــان دولــت و جامعــه، قــرارداد 
اجتماعــی که بهم وصل شــوند و 
روابــط متقابــل و اثرگذاری هــای 
متقابل وجود داشــته باشد بسیار 
محدود اســت. ِفلــش از دولت به 
جامعه است. در مقابل در آلمان، 
یورگــن  هابرماس ظهور می کند و 
اندیشــه های خود را در راهروهای 
قــدرت می بــرد و بر محاســبات و 
معــادالت دولتی ها اثــر می گذارد 
چون میان  هابرمــاس )جامعه( و 
آنگا مــرکل )دولت(، پدیده ای به 

نام آلمان، اعتبار آلمان، کارآمدی 
آلمان، ثروت آلمــان، آیندۀ آلمان 
و فلسفۀ زندگی آلمانی وجود دارد. 
حلقۀ وصلی میان جامعه و دولت 
وجود دارد. در جهان سوم، دولت 
و جامعه یکدیگر را رها می کنند و 
هریک به فکر خویش اســت و َسِر 
فرصت از هم استفاده می کنند. در 
نظر داشته باشــیم در سال ۱۷۶۲ 
)۲۵۷ ســال پیش( ژان ژاک روسو 
در رســاله ای مفصــل، »قــرارداد 

جامعه... 

اجتماعی« را نوشت تا راهروهایی 
بین دولــت و جامعه ایجــاد کند. 
همینطور توجه داشــته باشیم که 
خــروج انگلســتان از اتحادیه اروپا 
با این تقسیم بندی بسیار نزدیک 
۵۱.۹ درصد موافق و ۴۸.۱ درصد 

مخالف تحقق یافت.
آنچــه باعــث رنگ عــوض کردن، 
فرصــت طلبی و چندشــخصیتی 
شدن افراد می شود، فقدان فضای 
مشترک فکری برای اثرگذاری های 

متقابــل میان جامعه 
و دولــت برای اهداف 
کان اســت. یا اینکه 
حداقل دیالوگی میان 
دولــت و جامعه برای 
دســتیابی به قرارداد 
وجــود  اجتماعــی 
داشــته باشــد. ایــن 
همــان تئــوری برای 
اســت:  کردن  زندگی 
راهروهــا میان  تعدد 
دولــت و جامعه؛ توجــه دولت به 
خواســته های جامعــه، دوطرفــه 
کردن ِفلشها میان دولت و جامعه. 
سینوسی بودن عملکرد نهاد دولت 
در تاریــخ ایران بــه موجب همین 
یــک طرفه بــودن ِفلــش از دولت 
به جامعه اســت. منحنی سالم آن 
اســت که با یک شیب مایم رو به 
باال باشــد و نه آنکــه مرتب در فراز 
و نشیب و حالت سینوسی داشته 

باشد.

نــه پول درآوردن منفی اســت و نه 
پســت و مقام مذموم اســت. بلکه 
روش دســتیابی بــه آنهــا اهمیت 
دارد. چــرا رانت قاعده می شــود؟ 
چون روش های سالم و غیر دولتی 
برای ثروتمند شدن، مشهور شدن 
و اعتبار پیدا کردن محدود است. 
زمانی سالم سازی تحقق می پذیرد 
که دو دایرۀ دولت و جامعه در مدار 
و دایــره ای بزرگتر به عنوان قواعد 
و قــرارداد اجتماعــی قــرار گیرند و 
هریک وظایف خود را انجام دهند. 
طراحی و تنظیم، مکتوب کردن و 
رعایت کردن آن قواعد کار ســهلی 
نیست. تا آن قواعد تنظیم نشوند 
و از تجربۀ بشری برای تنظیم آنها 
بهره برداری نشود، تئوری زندگی 
ما برمحور ناکارآمدی و اتاف زمان 
و انــرژی خواهد چرخیــد. تئوری 
رشــد جامعه و تئوری رشد دولت 

در سایۀ قرارداد اجتماعی است.
•
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چیــزی  بگو... 
سكوت در برابر جمهوری اسالمی 

جایز نیست! 
هر زمان یک ایرانی می گوید:  

»من سیاسی نیستم!«، هر بار در 
خط اول شناسنامه ی رسانه ای 
می نویسند: »اینجا جای حرف 
سیاسی نیست«، این، به معنای 

پذیرفتن جنایات و ویرانگری 
های جمهوری اسالمی است.  

جمهوری اسالمی، حكومتی در 
خور ملت ما نیست؛ با سكوت، 

بی اعتنایی، رویگردانی، بی 
تفاوتی، در بقاء و تداوم حكومت 

اعدام، جهل و جنایت و فساد 
سهیم نباش.  

سهم خود را -هرچند کوچک 
ادا کن- چیزی بگو! 

_____________
کمیته »یادمان« - مونترال 

comiteyadman@gmail.com

ـــــــــــ

اطالعیه       DON'T

کارنامه 
جمهوری 

اسالمی در 
همه زمینه ها 
سیاه است: 
حقوق بشر، 

محیط زیست، 
زنان، سیاست 

ویرانگر 
خارجی، 
اختالف 
طبقاتی 

فاحش، فساد 
مزمن و...

کلیسای اجنیلی 
فارسی زبان
 مونتریال 
کشیش جالل عادل


در وست آیلند هر شنبه: از ساعت 4 بعدازظهر 

FAIRVIEW Alliance Church:  
220  Hyman,   DDO

جزوات مسیحی  )رایگان( - برای دریافت فیلم »زندگی مسیح« و   اگر احتیاج به دعا دارید -  همچنین ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 با تلفن ما متاس بگیرید:
 514-999-5168

)

خداوند محبت است 

فیض خداوندمان، عیسى مسیح 

با شما باشد.

اقلیمی..  بحران 

HAYK HARTOUNIAN
Real Estate Broker: Remax-Quebec
Residential Real Estate Broker
9280 boul. L’Acadie
Ahuntsic-Cartierville, Qc, H4N 3C5
Ofc. : 514-333-3000 
haykhartounian@yahoo.com

هایک هارتونیان
•  مشاور شما در خرید، فروش و اجاره امالک مسکونی 

     در مونترال بزرگ
•  ارزیابی و مشاوره رایگان

•  پرداخت هزینه محضر شما 
•  تهیه وام مسکن با بهترین امکانات

مشــاور امالک

Cell. : 514 574-6162

جریان آب اقیانوس ها سرعت گرفته است!

خبرهــای  انتشــار  میــان  در 
پیشــرفت  از  نگران کننــده 
پژوهشــی  اقلیمــی،  بحــران 
موجــود  مدل هــای  جدیــد 
بــرای پیش بینــی پیامدهــای 
گرمایــش زمیــن را زیر ســوال 
برده است. سه چهارم آب های 
اقیانوس هــای جهان ســرعت 
حرکت بیشتری به خود گرفته 

اند. 
بنا بر ســناریوهای موجــود برای 
زمیــن،  گرمایــش  پیامدهــای 
امــواج  و  بادهــا  ســرعت گرفتن 
اقیانوس ها قرار بــود آخر این قرن 
اتفاق بیفتد. این تحولی شــگرف 

است.
ژورنــال »پیشــرفت های علمی« 
 )Science Advances(
چهارشنبه ۵ فوریه پژوهش گروهی 
بین المللی از دانشــمندان اقلیمی 
را منتشــر کــرد که شــتاب گرفتن 
ســرعت گردش آب اقیانوس ها در 
مقیاسی جهانی در دو دهه اخیر را 

اثبات می کند.
عامل تغییر ســرعت گــردش آب 
اقیانوس هــا بــروز بادهــای تندتر 
است که انرژی بیشتری به سطح 
اقیانوس ها منتقــل می کنند. این 
انرژی جریان های آبی ســریع تری 
را بــه وجود مــی آورد و گردش آب 

اقیانوس ها را شتاب می بخشد.
پژوهشگران »آکادمی علوم« چین 

هدایت این پروژه را برعهده داشتند 
و با متخصصانی از استرالیا و ایاالت 

متحده همکاری کردند.
بــر اســاس یافته هــای پژوهــش 
کل  درصــد   ۷۶ یادشــده، 
اقیانوس های ســیاره به این پدیده 
دچار شده اند. این پژوهش جریان 
آب مربوط به عمق ۲۰۰۰ متری از 
ســطح اقیانوس ها را درنظر گرفته 

است.
دانشــمندان بــا بررســی داده هــا 
دریافتند که از دهه ۱۹۹۰ میادی 
بــه این ســو ســرعت بــاد بــر فراز 
اقیانوس هــا، هــر دهــه دو درصد 
افزایش یافته است. این به معنای 
افزایشــی پنــج درصــدی در هــر 
دهــه در ســرعت جریان هــای آب 

اقیانوس هاست.
افزایش ســرعت همه جا یکســان 
نیست. افزایش سرعت جریان آب 
در قسمت های استوایی اقیانوس ها 
و به ویژه در اقیانوس آرام شــدیدتر 

است.
دانشمندان این 
پدیــده را کــه از 
قــرن  ابتــدای 
بیســت و یکم به 
طور خاص آغاز 
اســت،  شــده 
ن  نمــو د ر د
دیگری از بحران 
اقلیمــی جهانی 

می دانند.
هنوز پیامدهای 
پدیــده  ایــن 
مشــخص  دقیقًا 
نیست. اما می دانیم که چنین 
تغییر شــگرفی در جریــان آب 
اقیانوس هــا می تواند الگوهای 
آب و هوایــی را تغییــر دهــد و 
بازتوزیــع حرارت را در ســطح 

سیاره افزایش دهد.
حرکــت  تغییــر  دانشــمندان 
بســتر  در  آبــی  جریان هــای 
اقیانوس ها را نیز به این پدیده 
مربوط می دانند. این جریان ها 
باعث به وجــود آمدن مناطق داغ 
در بســتر اقیانوس هــا شــده اند و 
آب هــای گرم را بــه نقاط دیگر نیز 

منتقل کرده اند.
اگرچه پیامدهای محلی این پدیده 
هنوز بررسی نشده اند و پیامدهای 
جهانی آن روشــن نیستند، صرف 
بروز آن نشــان دهنده نابســندگی 
پیش بینــی  کنونــی  مدل هــای 

تغییرات اقلیمی است.
نویسندگان گزارش یادآور شده اند 
که بر اساس وخیم ترین سناریوهای 
گرمایــش اقلیم، افزایش ســرعت 
بادها در مقیاس جهانی به عنوان 
یکی از پیامدهای تغییرات اقلیمی 
پیش بینی شده بود اما قرار نبود تا 
پیش از پایان این قرن اتفاق بیفتد.
چنیــن  بــروز  ســناریوها  ایــن 
پدیــده ای را منــوط بــه افزایــش 
دمای بســیار بیشــتری در سطح 
جهانی می دانســتند. هنوز برخی 
دانشمندان نســبت به یافته های 

این گزارش و پیامدهای منتســب 
به آن مطمئن نیستند.

اقیانوس هــا در جریــان تغییــرات 
اقلیمی حاصل از دخالت بشــر در 
حال تغییراتی جدی اند. صخره های 
مرجانی که یکی از بنیان های حیات 
زیر آب هســتند، در برخی مناطق 
رو بــه مــرگ می رونــد. یخ هــای 
قطبی در شمالگان و جنوبگان با 
سرعتی بیش از پیش بینی ها ذوب 
می شــوند. ســطح آب اقیانوس ها 
در حال افزایش اســت. گرم شدن 
اقیانوس ها و جذب هرچه بیشــتر 
دی اکســید کربــن ــــ مهم تریــن 
گاز گلخانــه ای ــــ در آنهــا باعــث 
اسیدی شدن اقیانوس ها و کاهش 
سطح اکسیژن در آنها شده است. 
ماهیگیــری رو به زوال مــی رود و 
ماهی هــا شمارشــان کمتر شــده 

است.

رهبــران جهــان ۲۰۱۵ در پاریس 
بــا امضای توافقــی اقلیمی متعهد 
شــدند که افزایــش دمــای هوای 
سیاره نسبت به دوران پیشاصنعتی 
را »تــا حــد خوبــی زیــر دو درجه 

سلسیوس« نگه دارند.
کارشناسان و فعاالن محیط زیست 
و متخصصان پنل اقلیمی سازمان 
ملــل نســبت بــه نابســنده بودن 
توافــق پاریــس هشــدار داده اند و 
می گوینــد که افزایش دمایی بیش 
از ۱,۵ درجه تمام تأثیرات ویرانگر 
تغییرات اقلیمی را به همراه خواهد 
آورد. از سوی دیگر، برای رسیدن 
به هــدف ۱,۵ درجه، باید از ۲۰۲۰ 
بــه آن ســو ســاالنه ۷,۶ درصــد از 
انتشــار گازهای کربنی در ســطح 

جهان کاسته شود.
با این وجود، بســیاری از دولت ها 
نســبت به تعهــدات توافق پاریس 

بی توجه انــد و ایــاالت متحده نیز 
خــروج از این توافق را اعام کرده 
اســت. ۱۰ کشــور دیگــر از جمله 
ایــران و عــراق و ترکیه نیــز توافق 
پاریس را رسمًا تصویب نکرده اند.

متخصصان سازمان ملل در چهار 
گزارش هشداردهنده در یک سال 
و نیم اخیر نســبت بــه پیامدهای 
وخیــم گرمایــش جهانی هشــدار 

داده اند: 
تأثیــرات تغییــرات اقلیمــی یعنی 
خشکسالی، قحطی، مهاجرت های 
بیابان زایــی،   انبــوه،  اقلیمــی 
پدیده هــای اقلیمــی حاد،  ســیل، 
اقتصــادی،  خســارت های 
آتش ســوزی های طبیعی گسترده 
و بســیاری موارد دیگر که به گفته 
سازمان ملل به »آپارتاید اقلیمی« 

ختم خواهد شد.  ÷)زمانه(

توجه   توجه
رستــوران خراسان کباب 
به محل جدید به نشانی  زیر نقل مکان کرده است: 

--------------
5625 Sherbrooke St W

Montreal, QC H4A 1W4

(514) 488-9191

Peyvand
Line

Peyvand
Line

Peyvand
Line
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Tel.: 514-484-8181
Cars R Toys
6087, Saint-Jacques Ouest
Montréal, Québec, H4A 2G4 
Free: 1 877-227-7786
          1 877-CARSRTOYS
Local: 514 484-8181

Sundays we are closed. 
Monday  to Friday: 

10AM - 7PM) 
Saturdays 11am to 5pm

CarsRToys www.carsrtoys.ca

با مدیریت الکس تنوتاسی
Cars R Toys offers you its 
experience & expertise 
in the pre-owned car mar-
ket & the auto financing 
service. 

فروشنده اتومبیل های دست دوم 
آمریکایی، ژاپنی، اروپایی 

برترین مجموعه ی اتومبیل های دست دوم را 
www.carsrtoys.ca  :در وبسایت ما بیابید

برترین سرویس   |    نازل ترین بها 
در خدمت هموطنان گرامی 

برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد فاینانس  هر روز هفته 
با شماره تلفن های زیر متاس بگیرید: 

برنامه های رقابت ناپذیر 

فاینانس  مخصوص 
هموطنان  تازه وارد
ویزای دانشجویی 

و با پاسپورت ایرانی 
-----

بدون رجوع به پیشینۀ 
اعتباری شما 

bad credit, 
bankruptcy, 
no credit,

no problem!
we have 

financing for you.

ریـاض حق 

قابل اعتماد 
و سرویس سریع 

خدمات مشاوره ای به 
زبان های فارسی، انگلیسی، 

اردو  و پنجابی 

 Faster

Refund

through

  EFile

 سرویس کامل حسابداری و دفترداری 
 QST و GST  تنظیم اظهارنامه های 

 تنظیم اظهارنامه های مالیاتی، 
        افراد، شرکت ها و پیشه ها 

 ثبت شرکت های شخصی و طرح های جتاری
 نرخ های ویژه برای دانشجویان، ساملندان 

         و افرادی که از کمک های 
         دولتی استفاده می کنند 

_________________
Haque Consultants 
4216 rue Wellington 207
Verdun, QC, H4G1W2
(Metro: De L'eglise)
haqueconsultants.com
info@haqueconsultants.com

Phone: (514) 362-0382

�������������

HAQUE 
CONSULTANTS
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_______________
www.khoei.ca    

7085Cote Des Neiges
Montréal, H3R-2M1 

T:  514-341-2235

 مهد کودک  دبستان و دبیرستان 
رمسی کانادایی فرانسه زبان، دروس  دینی 

مراسم مذهبی پنچ شنبه ها و جمعه ها 
مراسم فرهنگی و ورزشی نوجوانان وجوانان

امور مربوط به عقد و ازدواج شرعی

ربانهم اهی موسسه آیت ا... خویی)ره( 

}<< ادامه در صفحه: 22{

شهره شهریان
Cell.: 514-290-2210

مشاور امالک مسکونی در سراسر کبک

Shohreh Shahrian
Real Estate Broker
Casabellaquebec.com
shahrianrealtor@gmail.com
office:450-934-9944
Fax:   866-867-8020

طراح، ناظر پایه یک شهرداری 
     در ایران با بیش از 15 سال سابقه

همراه با اکیپی مجرب برای بازرسی فنی 
      ساختمان و تعمیر و نوسازی آن
ارزیابی ملک و مشاوره رایگان

همراهی در تهیه وام با بهترین شرایط
خدمات رایگان برای خریداران 

    و مستاجران گرامی

شرکت حمل و نقل بین املللی 
LOADEX TRANSPORT INC

خدمات حمل و نقل:   هوایی، دریا یی و زمینی
سرویس هوایی به شیراز، تبریز، تهران، 

اصفهان،کرمانشاه و مشهد
ایران، سراسر کانادا، امریکا و سایر نقاط جهان

Tel.:514-234-3399  Fax.:514-685-3168
info@loadextransport.com        www.loadextransport.com

نرخ های ویژه 

برای اضافه 

بار هوایی 

مسافران

صادرات کاالهاواردات و حمل برای سرویس کامل 

w w w . p a i v a n d . c a
  آبونه مان گسترده   وب سایت قدرمتند   

  پخش وسیع 
بیزنس خود را به ما بسپارید! با پیوند دیده شوید... 

سالمت... 

صابر جلیل زاده  
آمـوزش سنتــور 

در كلیه سطوح
-------------

ابتدایی  ||||  مقدماتی  ||||   ردیف

----------------

Tel.: (514) 549-4697
saberjalilzadeh@yahoo.ca

دلیل برای اینکه بیشتر راه برویم8  
بیشــتر ما راه می رویم اما نه به قدر 

کافی.
پروفسور شــین اومارا، عصب پژوه 
از فوایــد راه رفتن بــرای وضعیت 
بدنی و ماهیچه هــای ما می گوید. 
راه رفتن باعث محافظت و بازسازی 
اندام هــا می شــود و بــه هضم غذا 
کمــک می کنــد و حتــی می تواند 

جلوی فرآیند پیری مغز را بگیرد.
پیاده روی هم چنین باعث می شود 
خالقانه تــر فکر کنیــم و حال  بهتر 
و میزان تنش و اســترس کمتری 
داشــته باشــیم. در اینجا هشــت 
دلیل قانع کننده آورده ایم برای آنکه 
قبول کنید وقت آن است که روزانه 

قدم هایتان را بشمارید.
•

1. پیاده روی عملکرد مغز را 
بهتر می کند

عدم فعالیت به معنای ماهیچه های 
کمتر در بدن و ماهیچه های کمتر 
یعنی توانایــی کمتر در بــدن. اما 
شاید تعجب کنید که به دلیل عدم 
فعالیت، مغز هم کارایی خود را از 

دست می دهد. 
وقتی راه می رویم، مولکول هایی که 
در ماهیچه های ما تشکیل می شود 
به بخش خاکســتری مغز می رسد 
و کارایــی و توانایی مغــز را بهبود 
می دهــد. مولکــول خاصی کمک 
می کند شــبکٔه مویرگ های خونی 
مغز تشکیل شود و کار خون رسانی 
بــه ســلول های مغزی بــه خوبی 
انجام شــود. پیاده روی ذهن ما را 

بازتر می کند.
•

۲. پیاده روی باعث سالمت قلب 
ماست

پیاده روی به طور باور نکردنی برای 
سالمت قلب مفید است. 

پیشینیان شــکارچی ما ۵ یا ۶ روز 
در هفتــه و روزانــه کیلومترها راه 
می رفتنــد. شــین می گوید:"آنچه 
در آن جمعیت های انســانی خیلی 
شــاخص اســت، همین سالمت 

قلب است".
قبیلــه ای بــه نــام تســیمان، در 
جنگل های آمریکای جنوبی زندگی 
می کند که قلب افراد ۸۰ ســالٔه آن 
به ســالمت قلــب افراد ۵۰ ســالٔه 
آمریکایی اســت؛ بــه این دلیل که 
آمریکایی هــا روزانــه فعالیت بدنی 

کمی دارند.
•

۳. پیاده روی به هضم غذا 

کمک می کند
پیــاده روی دوســت معــدٔه ما هم 
هســت. شــین می گویــد: " وقتی 
افراد بیشتر راه بروند، هضم و عبور 
غذا آســان تر می شود. بهتر نیست 
کــه به جــای قرص رفع یبوســت، 
بــه پیــاده روی دلپذیــری برویــد، 
پیــاده روی روش مطمئنی اســت 
تا برای همیشــه از شر آن خالص 

شوید".
•

۴. پیاده روی به ما برای رفع 
مشکالت کمک می کند

از نظر علمی ثابت شده است که راه 
رفتن خالقیت ما را بیشتر می کند 
و به ما کمک می کند تا با مشکالت 

بهتر کنار بیاییم.
شین اومارا، استاد عصب شناسی 
می گویــد: "وقتــی به چیــزی فکر 
می کنیــد، اگــر بلنــد شــوید و راه 
بروید بهتر می توانید مشــکالت را 
برطرف کنید تا بنشینید و احساس 
دلســردی و ناامیــدی کنیــد. مــا 
خیلی از نویســندگان و متفکران و 
ریاضیدانان بزرگ را می شناســیم 
که راه رفتن و پیاده روی را بهترین 
روش بــرای حــل مســائل و رفــع 

مشکالت می دانسته اند".
بــرای مثــال، اســتیون کینــگ، 
نویسنده سرشناس مرتب و خیلی 
زیــاد راه مــی رود. برتراند راســل، 
فیلسوف و نویســنده هم معروف 
اســت که افکارش را روی کاغذی 
یادداشت می کرد و برای پیاده روی 
بیرون می رفت و در بازگشت نوشتٔه 

کامل و بی نقصی می نوشت.
•

5. پیاده روی از افسردگی 
جلوگیری می کند

وقتــی  آدم  می گویــد:"  شــین 
بی حرکت باشد بیشتر ممکن است 
دچار افسردگی بشود". این استاد 
عصب شناســی دانشــگاه، اضافــه 
می کند: "پژوهش جدیدی نشــان 
داده اســت که میزان افســردگی و 
میزان خطر ابتال به افســردگی در 
گروه هایی از افراد که بیش از همه 
غیر فعال هستند، باالتر است". به 
عبارت دیگر، هرچه فعال تر باشید، 

بهتر است.
گروهــی معتقدنــد کــه بعضــی از 
انــواع بیماری افســردگی به دلیل 
عامل های التهابی و عفونی موجود 
در خــون ایجاد می شــود. شــین 
می گوید:"اگــر خیلــی پیــاده روی 

کنید این عوامل التهابی در خون 
کاهش پیدا می کند و به شدت کم 
می شــوند". در بعضی موارد، زیاد 
راه رفتن مثل واکسن عمل می کند 
و به طور آشکاری احتمال بروز هر 

نوع افسردگی را کم می کند.
•

۶. پیاده روی به ما کمک 
می کند پذیرنده تر و برون گرا تر 

و کمتر عصبی باشیم
در  مدلــی  و  تائید شــده   نظریــٔه 
روان شناســی بــر این باور اســتوار 
اســت که شــخصیت هر یک از ما 
از ۵ عامل مختلف تشــکیل شده 

است.  این عوامل عبارتند از: 
تــازه،  تجربه هــای  پذیرندگــی 
برون گرایــی،  وظیفه شناســی، 

سازگاری و روان رنجوری.
شــین می گوید اگر ما از فردی که 
زندگی کم فعالیت دارد آزمون های 
بگیریــم،  شــخصیت  مختلــف 
درمی یابیم که آنها در طول زندگی 
خود، کمتر پذیرای تجربه های تازه 
هستند وهم چنین کمتر برون گرا و 
بیشتر دچار عارضه های عصبی و 
روان رنجوری می شوند.در مقابل، 
اگــر زندگی فرد فعالی را مشــاهده 
کنیــد، هیچ کــدام از ویژگی هــای 
شــخصیتی که در افــراد غیر فعال 

مشاهده می شود را نمی بینید. 
افراد فعال هم چنیــن کمتر دچار 
بیماری هایی می شــوند که ســراغ 
افرادی با شــیؤه زندگــی غیر فعال 

می آید.
•

۷. پیاده روی برای سوخت و ساز 
بدن بهتر از بدن سازی است

انجام فعالیت های بدنی مالیم تر و 
به طور منظــم و در تمام روز برای 
تنظیــم سوخت و ســاز بــدن بهتر 
از فعالیت های ورزشــی شــدید اما 

نامنظم و گاه به گاه است.
شــین می گوید کــه افــراد معمواًل 
درمــورد مفیــد بودن بدن ســازی 
و یک ســاعت دویدن بــر تردمیل 
اغراق می کننــد، در حالی که باقی 
ساعات روز هیچ فعالیتی نمی کنند. 
او ادامه می دهد که این روش باعث 
"ورزش منجــر بــه عــدم فعالیت 
می شود. بدن شما چنین برداشت 
می کند که شما به شکار رفته اید و 
شــکار کرده اید و آن را کشــته اید و 

حاال نشسته اید و می توانید آن را 
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یکم و پانزدهم هر ماه        را بر روی سایت بخوانید 

مشاور امالک:  مسکونی و جتاری 
با بهای اجاره، صاحب خانه  دخلواه خود شوید!

ارزیابی و مشاوره رایگان     
 کمک برای اخذ وام مسکونی و جتاری با کمترین بهره  

کمک برای تهیه وام مسکن برای تازه واردین  
      به کانادا و همچنین برای ایرانیان غیرمهاجر در  کانادا

     Non residents  با کمترین پیش پرداخت 
هدیه ما به خریداران1200 دالر هزینه محضر 

______________
Nader Khaksar
Real Estate Broker
Ramier Realty
3675 DES SOURCES، SUITE  109
D.D.O., QC  H9B  2T6
Tel.: 514-683-8686 
nader.khaksar@gmail.com

مهاجران عزیز 

 مشـاوره رایگان 

هر چهارشنبه، حضوری:

      تک نفره یا چهار نفره 

      در مرکز شهر یا در وست آیلند 

 تلفنـی : 

هر روز هفته 

نادرخاکسار
Cell.: 514-969-2492

       1200 دالر هزینه محضر• هدیه ما به خریداران: به پرداخت پورسانت ندارند؟! • آیا می دانستید خریداران نیازی 

<< تـوجه توجـه 

پیش خرید

در بهترین منطقه 

 downtown

به قیمت مناسب!

HAYK HARTOUNIAN
Real Estate Broker: Remax-Quebec
Residential Real Estate Broker
9280 boul. L’Acadie
Ahuntsic-Cartierville, Qc, H4N 3C5
Ofc. : 514-333-3000 
haykhartounian@yahoo.com

هایک هارتونیان
•  مشاور شما در خرید، فروش و اجاره امالک مسکونی 

     در مونترال بزرگ
•  ارزیابی و مشاوره رایگان

•  پرداخت هزینه محضر شما 
•  تهیه وام مسکن با بهترین امکانات

مشــاور امالک

Cell. : 514 574-6162

معاجله سرطان؛ 
پژوهشی که شیوه درمان را دگرگون می سازد

بیــش از هــزار پژوهشــگر در یک 
تحقیــق که نقطــه عطفــی برای 
معالجه ســرطان به شمار می آید، 
تصویــری با جزییات بی ســابقه از 

این بیماری را به دست آورده اند.
تحقیــق  ایــن  دســت اندرکاران 
می گویند سرطان مانند یک پازل 
۱۰۰ هــزار تکه ای اســت کــه تا به 
امــروز ۹۹ درصــد ایــن تکه ها گم 

شده بود.
ایــن پژوهش ها در نشــریه علمی 
"نیچر" به چاپ رســیده است که 
تقریبا تصویر کاملی از همه سرطان 

ها نشان می دهد.
با این یافته ها می شود شیوه درمان 
ســرطان برای هر بیمــار و تومور 
خاص او، طراحی شود یا اینکه راه 
هایی برای تشــخیص سرطان در 

مراحل ابتدایی تر یافت شود.
این گــروه از پژوهشــگران بــا نام 
"کنسرســیوم تحلیل ژنوم کامل 
انواع سرطان" تمامی کد ژنتیکی 
۲،۶۵۸ نــوع ســرطان را تجریه و 

تحلیل کردند.
یک درصد

ســرطان در واقــع حالــت خــراب 
شده سلول های سالم است یعنی 
جهش هایی در دی ان ِای سلول 
ها صــورت می گیــرد تــا باالخره 
ســلول ها رشــد مــی کننــد و به 
صورتی کنترل نشــده تقسیم می 

شوند.
بیشتر درک ما از این روند، از روی 

مجموع فرمان های ژنتیکی 
است که برای ساخت پروتئین 

های بدن صادر می شود.
دکتــر "لینکلن اســتاین"، از 
"موسســه تحقیقات سرطان 
آنتاریــو"، مــی گوید کــه این 
فرمان ها تنها یــک درصد از 

کل ژنوم را تشکیل می دهد.
بــه گفته او، پزشــکان هنگام 

معالجــه یک ســوم از بیمــاران در 
واقــع "در تاریکــی" هســتند، زیرا 
غیرممکن اســت که بفهمند چرا 
ســلول های این بیماران سرطانی 

شده است.
گــروه   ۳۷ تحقیــق  ایــن  بــرای 
پژوهشــگر بــه مدت بیــش از یک 
دهه تــاش کرده اند بدانند که آن 
۹۹ درصــد باقیمانده چطور عمل 

می کند.
ایــن پژوهش کــه ۲۲ مقاله علمی 
برای توضیح آن نوشته شده، نشان 
می دهد که ســرطان یک بیماری 
بسیار پیچیده است؛ بدین مفهوم 
که هزاران نوع ترکیبی مختلف از 
جهش های ژنتیکی هست که می 

تواند ایجاد سرطان کند.

جهش محرک
از یافتــه های پــروژه تحقیقی این 
بود که بیماری ســرطان در انسان 
به طور متوسط شامل چهار یا پنج 
جهش اساسی است که سبب رشد 

سرطانی می شود.

اینها نقاط ضعف بالقوه 
ای هستند که می توان 
در معالجــه ســرطان 
از آنها ســود جســت و 
بــه این "جهــش های 

محرک" حمله کرد.
دکتــر "پیتــر کمبل"، 
ِولــکام  "موسســه  از 
ســانِگر" می گوید: در 
نهایت ما می خواهیم 
از ایــن فــن آوری هــا 
راه  شناســایی  بــرای 
های معالجــه ویژه که 
برای هر بیمار متفاوت 

باشد، استفاده کنیم."
البته به نظر می رسد که 
پنــج درصد از ســرطان 
ها هیچ جهش محرکی 
ندارند و این نشــان می 
دهــد کــه بایــد تحقیق 
بیشــتری در این زمینه 

انجام شود.
حــال  عیــن  در 
پژوهشــگران راهــی بــرای "تاریخ 
گــذاری رادیو کربــن" این جهش 
ها یافته اند. با این شــیوه، معلوم 
شده که بیش از یک پنجم جهش 
ها سال ها و حتی ده ها سال قبل 
از تشخیص سرطان آغاز می شود.

دکتــر "پیترر َون لو" از "موسســه 
فرانســیس کریک" مــی گوید: ما 
نخستین گاهشمار از جهش های 
ژنتیکی را در طیفی از انواع سرطان 

پیدا کرده ایم.
او افزود: "کشف این الگوها یعنی 
اینکه اکنــون ارائــه آزمایش های 
تشخیصی جدید امکانپذیر می شود 
تــا بتوان نشــانه های ســرطان را 

بسیار زودتر پیدا کرد."
چالش کنونی محققان این اســت 
که بفهمند کدام یک از این جهش 
ها به ســرطان می انجامد و کدام 

یک بی خطر است.
جیمز گاِلِگر
خبرنگار حوزه دانش و سامت

اینک 
می توان 

نشانه های 
سرطان 
را بسیار 

زودتر پیدا 
کرد.
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Facebook.com/
paivand.montreal    
به ما بپیوندید!
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Member of International Association of Orthodontics 

کلینیک دندانپزشکی آریا 
در مرکز شهر

دکتر شهروز رضانیـا          جراح دندانپزشک 
دکتر فرانک هاشمی         جراح دندانپزشک 
دکتر زهرا طباطبائی        جراح دندانپزشک 

Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.           Dr. Faranak Hashemi D.M.D.   
Dr. Zahra Tabatabaei D.M.D.

Invsalign  ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم  
   ردیف کردن دندانها بصورت سریع 

Rapid Orthodontics در کمتر از یک سال        
 Implant کاشتن دندان  

 Root Canal درمان ریشه  
Zoom 2 ACP سفید کردن دندانها توسط دستگاه  

  کشیدن و جراحی دندانهای عقل 
  دندان اطفال 

  گذاشتن دندانهای مصنوعی 
  پر کردن دندان ها )همرنگ دندان( 

CEREC AC Bluecam   

1834 Ste Catherine W.  Suite 200
Montreal, Qc H3H 1M1     (Metro: Guy)

Tel : (514) 933-3337
www.clinique-arya.com

قبول کلیه 
بیمه های مدیکال 

و بیمه های دانشجوئی 

¥°¶H x»oÎ » kÄoi }~hT¶

I¿TºH IU HkTMHpH Iµ{ ÁI¿¶k¤ IM ³I«µÀ

k{ILÃ¶ ·I«ÄHn ·HnHkÄoi ÁHoM I¶ RI¶ki

Courtier Immobilier Agréé

Cell : (514) 571-6592

ÁnHm¬ ¾ÄI¶ow n¼¶H nj Â~~hU ¥nk¶ ÁHnHj

ÏHoTº¼¶nj Â¬kºp ¾£MIw ÏIw 30 pH yÃM IM

38 Place du Commerce #280,
île des Soeurs, Qc H3E 1T8

Email : masoudrealty@gmail.com

Tel.: (514) 606-5626
www.babakhani.ca
behrooz@babakhani.ca

مشاور  رمسی وام مسکن 
    اخذ وام برای افراد خوداشتغال        اخذ وام برای افراد با پیشینه محدود و یا نامطلوب 

 اخذ وام برای خانۀ اول و یا جهت سرمایه گذاری  
    متدید و جتدید وام با پایین ترین نرخ موجود 

بهروزباباخانی

کاظم پرتو تهرانی 

Cell.: (514) 971-7407

مشاور امالک در مونتریال: 
مسکونی    و    جتــاری

Kazem Partow Tehrani
Real Estate Broker
Groupe sutton Sur L’île inc.
38 Pl.Du Commerce #280
L’Île-des-Soeurs,QC  H3E 1T8
bur: (514) 769-7010
Fax: (514) 769-7030 
kpartowtehrani@sutton.com
www.suttonquebec.com

 ارزیابی رایگان از خانه شما 
 کمک به تهیه وام  مسکن با کمترین بهره 

 مشاوره رایگان برای خرید و فروش خانه 
 پرداخت هزینه محضر تا 1۳00 دالر 

امور دفترداری   ;
             و حسابداری 

تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی   ;
تاسیس و ثبت شرکت ها   ;

خدمات حسابداری و دفترداری

Tel.: 514-777-3604

GESTION FINANCIERE LOYALE
SOROOR SADR ACCOUNTING 
AND BOOKKEEPING SERVICES

 � BOOKKEPPING   &  ACCOUNTING
 � FINANCIAL STATEMENT PREPRATION 
 � PERSONAL AND INCORPORATION TAX RETURN
 � COMPANY CREATION AND REGISTRATION

     WITH APPOINTMENT_________________________
5263  boul Cavendish
Montreal Quebec H4V 2R6
   Email: loyale.accounting@gmail.com 

سرورصدر

  OSTEOPATH 
   Dr. Lucien Dick
 Dr Shirin BAHRAM, 
   naturopathic doctor,
  OPTHAMOLOGIST
   Dr. Samir Antaki
 ENDOCRINOLGUE: 
   Dr. Jack Elstein
  UROLOGUE: 
  Dr. Jean-Louis Bourque
 ALLERGIE: 
  Dr. Phil Gold
 CARDIOLOGUE: 
  Dr. Abed G Kahwati
 GYNÉCOLOGUE: 
  Dr. Michael Ah-Sue

 ORTHOPEDIE: 
  Dr. Faramarz Dehnade
 ONCOLOGIE: 
  Dr. George Wakil
 ORL: 
  Dr. Samir Abboud
 GASTROENTÉROLOGUE: 
  Dr Joseph Loutfi
 CHIRURGIE GÉNÉRALE: 
  Dr. Théodore Kass
 CHIRURGIE GÉNÉRALE:
  Dr. Naji Wakil (spécialité 
   CHIRURGIE bariatrique
 INTERNISTE: 
  Dr. Liu Chen Kiow

 MALADIES INFECTIEUSES 
  Dr. A.-F. Doss
 PSYCHOLOGUE:
  Dr. Mahnaz kazemi
 ACUPUNCTEUR & LASER: 
  Dr. Bahman Fashipour
 PODOLOGUE: 
  Dr. Ata Ansari
 NUTRITIONISTE : 
Nasim Saberi, RD (Counseling 
Diabetes, Obesity, Hypertension)
 PHYSIO: 
  Vivarath,ly (514) 733-4683 
  (5589 CDN#2, H3T 1Y8)

دکترریموندرضایی 
Dr. Raymond Rezaie

7روز 
هفته 

پزشکان خانواده:
Dr. RAYMOND REZAIE 
Dr. KIMLAY P. YOUTHOAN
Dr. ASTGHIK VARTANIAN
Dr. JOHN KATSOUNAKIS
Dr. HANY KAMEL
Dr. VAN TINH DUONG__________________

جراح ارتوپدی،روانپزشک،گوش و حلق و بینی، قلب، 
جراح عمومی،متخصص زنان،جهاز هاضمه،انکولوژیست،

جراح کلیه و مجاری ادرار، بیماری های عفونی و... 

پزشک  خانــواده 
بدون وقت قبلی

Family Physician 
(Without Appointment)

  اورژانس
  پزشکان متخصص جهت امراض

Specialist doctors پزشکان  متخصص: 

کلینیک مدیکال آلفامدیک

1253 Rue Guy
Montreal, Qc. H3H 2K5  

Clinique Medicale Alphamedic 
Centre-Ville

Tel.: (514) 933-8383   
�������������

Guy Concordia

پزشک خانواده: اورژانس 

اجنام آزمایش خون 
در محل کلینیک 

جواب در 24 ساعت 

هم اكنون  بوتاكس  و  فیلر 
توسط جراح پالستیک

ختنه کودکان: 0 - 6 سالگی 

DR JEAN LOUIS BOURQUE 

Hiring new doctors!!
Clinic alpha medic is looking for  
physicians to join & work with their 
GMF medical group. Please contact:
Dr Anthony Rezaie: 514-601-7878
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خریدار هیچگونه وجهی بابت کمیسیون منی پردازد 
مشاوره ختصصی سرمایه گذاری در امالک

نرخ کمیسیون ترجیحی برای فروش خانه تان
همراه با شما در انتخاب، خرید و فروش 

با  هزینه کمتر از اجاره صاحب خانه  دخلواهتان شوید 
مشاوره و ارزیابی رایگان

مهندس راه و ساختمان 
از پلی تکنیک تهران 

با بیش از ۳0 سال سابقه 
در سرمایه گذاری 

و ساخت مسکن 

مسعود هاشمی

مشاور  امالک  مسکونی 
در مونترآل و حومه 

Cell.: 514-298-4567

                                    Immo-Plus 
MASSOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker
1980 Notre Dame O. 
Montreal Qc H3J 1M8
Tel.: 514.933-1221
Fax.: 514.933-1251
massood.hashemi@century21.ca

ما و محیط زیست... 

دقیقه 
حرف حساب
بهروز شاکری فرد  
۱۲ فوریــه- هنــر، انعکاســی از 
تجربــه زندگی ســت کــه همراه 
بــا هــوش و ذکاوت، خاقیت، 
و مهــارت، به مخاطــب منتقل 
می شود. واکین فینیکس فرصت 
ســه دقیقــه ای خــود را غنیمت 
شمرد تا گوشه ای از درد انسانیت 

را به رشته کام درآورد: 
سخنان او انعکاسی از رنج وجدان 
انسانی در قرن بیست و یکم بود.

فلســفه، کوشــش های بسیاری 
را صــرف پژوهــش در رابطــه با 
شناخت طبع انسان کرده است، 

و اقتصاد، که مرز مشترکی گسترده 
با فلســفه دارد، پژوهش های خود 
را صرف رسیدن به رابطه ای علمی 
 بین نیازهــای بی نهایت مردمان، 
و اســتفاده بهینه از منابع محدود 
کــرده اســت. آنچــه کــه واکیــن 
فینیکس در ســخنان خود جاری 
کرد، کامی  اســتوار بر لبه باریِک 

این مرز مشترک بود: 
و  انســان،  اخاقــی  گمراهــی 
بهره کشــی بخشــی از جامعــه از 
بخشــی دیگر، در راستای ارضای 

نیازهای بی نهایت.
این هنرپیشه موفق درباره مواردی 
منابــع  از  سوءاســتفاده  ماننــد 
طبیعی، تبعیض نژادی، بهره کشی 
از گونه های زیستی و تراژدی های 
دیگــر قرن بیســت و یکم صحبت 
کــرد. این پرســش که آیا انســان 
حق دارد حیوانات هوشــمند و با 
احساس را در شرایط دردناک، به 
منظور تبدیل کردن به غذا پرورش 
دهد، پرسشــی فلسفی ســت؛ اما 
پرسشــی ضروری تــر را می تــوان 
واکیــن  مابیــن صحبت هــای  از 

فینیکس استخراج کرد: 
از  مــا  بهره کشــی  ســرعت  اگــر 
گونه های زیســتی، فراتــر از توان 
آن ها برای جبران خسارت باشد، 
آیا می توان این را نقطه آغازین برای 
تجدید نظر درباره درک ما از ذات 
بشــر )به عنوان گونه ای هوشمند 
و با بهــره از احســاس همدردی( 

دانست؟
بشر به واسطه شکار بیش از حد، 
برخی گونه هــا را تا مرز انقراض به 
عقــب رانده اســت. برخــی از این 
گونه ها با کمک دوستداران محیط 
زیست به زندگی برگشته اند، و برخی 
نه. اما باید به این پرسش پرداخت 
که اساســًا ما چه نیازی به محیط 

زیست و تنوع زیستی داریم؟ 
اگر در شــهر زندگــی می کنیم، اگر 
هرگز به هیچ پارکی ســر نمی زنیم، 
اگر غذایمان را شکار نمی کنیم، اگر 
خوراک ما از راه های مصنوعی تهیه 
می شود، از بین رفتن جنگل آمازون 
و خالی شدن اقیانوس ها از ماهی و 
نهنگ و کوسه، و مرگ یوزپلنگ چه 
تاثیری بر زندگی ما خواهد گذاشت؟

تنوع زیستی بخشی از چرخه 
اقتصاد

خدماتی که انواع گونه های زیستی 
به صورت رایــگان ارائه می دهند، 
بســیارند. زنبورها از طریق پخش 
کــردن گرده ها باعث بارور شــدن 
انــواع درختانی می شــوند که ما از 
میوه هایشــان اســتفاده می کنیم. 
اقیانوس هــا  آبزیــان  از  بســیاری 
بخشــی از رژیم غذایی مردم آسیا 
هســتند و صیــد آن ها بخشــی از 
اقتصاد کشــورهای آسیایی است. 
کرکس هــا الشــه حیواناتــی را که 
مرده انــد می خورنــد؛ توقــف این 
رفتار باعث رها شــدن این الشه ها 
ســمی  شــدن  و  رودخانه هــا  در 
آب هــای روان می شــود. درختانی 
که در جنگل های دوردست استوار 
ایســتاده اند، اکســیژنی را تولیــد 
می کننــد که ما تنفــس می کنیم. 
این ها فقط چنــد مورد از خدماتی 
هســتند که گونه های زیســتی به 

صورت رایگان ارائه می دهند.
عاوه بر این گونه خدماِت حیاتی، 
کــه محصــول میلیون هــا ســال 
تکاملی ست که اینک چرخه حیات 
را شــکل داده، می توان به مواردی 
اشــاره کرد کــه گنجینه های غنی 

و مملو از گونه های زیســتی 
ســاالنه  زیبــا،  و  کمیــاب 
از  درآمــد  دالر  میلیون هــا 
راه جذب گردشــگران برای 
کشــورها تولیــد می کننــد. 
در  مرجانــی  صخره هــای 
اســترالیا یک نمونه از موارد 

متعدد این چنینی ست.
میــل بــه غلبــه کــردن بــر 
پیشــینه ای  طبیعــت، 
طوالنــی دارد. امــا ســرعت 
گرفتــن این رویه )که شــاید 
صــد  تاریخچــه ای  بتــوان 
ســاله بــرای آن تصــور کرد( 
اکنون ســبب بــروز عواقبی 
شــده که نگــران کننده اند. 
یــک نمونه از ایــن رویه صد 
ســاله، گســترش اســتفاده 
از مشــتقات پتروشــیمی  )و 
انواع پاســتیک( اســت که 
بــه صــورت طبیعــی تجزیه 
نمی شوند. لزوم پایبند بودن 

بــه محدودیت هایی کــه طبیعت 
برای ما ترسیم می کند، باید زودتر 

از این روشن می شد.

طبیعت: منشا اصلی الهام برای 
تولید بسیاری از فن آوری ها

و  فن آوری هــا  از  بســیاری 
اختراع هایــی که ما امــروز آن ها را 
از پایه های حذف ناپذیر زندگی قرن 
بیست و یکم می دانیم، نقطه آغازی 
در طبیعت داشــته اند: هلیکوپتر، 
هواپیما، سد، زیردریایی، و غیره. 

این روند همچنان ادامه دارد. 
بشــر، در راســتای دســتیابی بــه 
بســیاری از دســتاوردهای خــود، 
سعی در تقلید از طبیعت داشته اند. 

دلیل این کار روشن است: 
طبیعــت میلیون هــا ســال زمان 
داشته تا در مسیر تکامل، با آزمون 
و خطــا، به بهتریــن راه حل برای 
عبور از مشــکل برسد. اما فرصتی 
که هر دانشــمند بــرای خدمت به 
علــم در اختیــار دارد بســیار کوتاه 

است.
از  می تــوان  مثــال  عنــوان  بــه 
دانشــگاه  در  فعلــی  تاش هــای 
استنفورد برای طراحی مجدد بال 

پهپاد نام برد. 
نمونــه دیگــر، الهــام گرفتــن از 
طبیعت در بخش طراحی صنعتی، 
به خصوص خودروست. بسیاری از 
طراحــان خودرو هنوز از گونه های 
زیستی برای خلق آثار خود استفاده 

می کنند.

علم بیولوژی و پزشکی در حال 
آموخنت از تنوع زیستی

نزدیــک بــه نیمــی از داروهایی که 
ما اســتفاده می کنیم، بــه نوعی از 
طبیعت گرفته می شوند. اما عاوه 
بر مصارف دارویی گیاهان، بررسی 
توانایی های خــارق العاده برخی از 

جانداران نیز می تواند تاثیر مهمی  
بر پیشــرفت علم و بهبــود زندگی 
ما بگــذارد. به عنــوان مثال، یک 
دوزیســت مکزیکی به نام اکُسلت 
قطــع  صــورت  در   ،)Axolotl(
عضو، می تواند عضو از دست رفته 
را دوبــاره بســازد. این دوزیســت 
اســتثنایی تا ســال ۲۰۱۰ در حال 

انقراض بود.
نمونه شایان ذکر دیگر، نوعی کرم 
ابریشم است که می تواند پاستیک 
را ببلعــد و هضم کنــد . این کرم، 
ممکن اســت تنها راه حل طبیعی 
موجــود بــرای مدیریــت کــردن 

زباله های پاستیکی باشد.

بشر بخشی از طبیعت است، 
نه ارباب آن!

تنــوع  و  تعــداد  آمــار کاهــش 
گونه های زیستی، جان هر انسان 
بــا وجدانی را به درد، و خاطر هر 
انسان هوشــمندی را مخدوش 
بــه  نزدیــک  چیــزی  می کنــد. 
۴۰درصد گونه های حشرات دچار 
ُافت جمعیت هستند و ۶۰درصد 
پســتانداران نیز طی پنجاه سال 
گذشــته به ســبب فعالیت های 

انسانی از بین رفته اند. 
طبیعــت پایــه تمدن ما بــوده و 
هست. تخریب سازمان یافته آن، 
نشــانه جهالت سیاســت گذاران 
و پیامــد نظام اقتصــادی غلط و 
گمراهی ســت کــه ارزشــی برای 
تنوع زیستی قائل نبوده و نیست. 

تغییر این تفکر ضروری است: 
باید به خاطر داشــته باشیم که 
طبیعت به ما نیاز ندارد، این ما 

هستیم که به طبیعت نیازمندیم.
برهه کنونی، به گمان برخی، نقطه 
آغاز ششمین موج انقراض جمعی 
موجــودات اســت، و عامل اصلی 
آن – ظاهــرًا - اقدامات نابخردانه 
انسان هاســت. نکته شایان توجه، 
عدد شش اســت. طبیعت پس از 
پنج دوره انقراض گذشــته، مسیر 
خــود را بــرای رشــد و تکامل پیدا 
کــرده اســت. اما هیــچ تضمینی 
برای پایدار ماندن تمدن بشری در 

جریان موج ششم وجود ندارد.
واکین فینیکس در ابتدای سخنان 
خود از عبارت »عدالت« استفاده 
کــرد. پرداختــن بــه بســیاری از 
پرســش های حول محور عدالت، 
لزومــًا نیازمند درک و شــناختی از 
ذات بشــر اســت، چراکــه عدالت 
نــه  و  ســاختگی،  مفهومی ســت 
پدیده ای طبیعی. امــا این "ذات" 
را می تــوان یافــت، و یــا می تــوان 

ساخت: 
می توان عمری را صرف شــناخت 
طبع بشر کرد، و یا می توان عمری 
را صــرف آمــوزش و تغییــر رفتــار 
بشــر کرد؛ و بدین واســطه، درک 
عمومی  از این "ذات" را تغییر داد. 
در بحــران کنونی، انســان بر ســر 
مهم ترین دوراهی تاریخ قرار گرفته: 

تعلل یا تغییر رفتار.
_____

عکــس: یواکین فینکــس، برنده 
مــرد،  نقــش  بازیگــر  بهتریــن 
اســکار۲۰۲۰، در حین ســخنرانی 
تکان دهنــده اش در زمان دریافت 

جایزه 

3
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 پیاده روی...   << ادامه از صفحه: 1۸

COURS À PARTIR DU NIVEAU INTERMÉDIAIRE 
TEMPS COMPLET ET PARTIEL

◊ Prononciation

◊ Français correctif

◊ Grammaire

◊ Communication orale et écrite

◊ Français des affaires

INSCRIPTION EN COURS POUR LE TRIMESTRE D’AUTOMNE

FLS COURS DE FRANÇAIS LANGUE SECONDE

INSCRIPTION + RENSEIGNEMENTS
514 987-3000, POSTE 1043 OU 8900 
langues.uqam.ca/fls

کالس های فرانسه:  زبان دوم 

HAYK HARTOUNIAN
Real Estate Broker: Remax-Quebec
Residential Real Estate Broker
9280 boul. L’Acadie
Ahuntsic-Cartierville, Qc, H4N 3C5
Ofc. : 514-333-3000 
haykhartounian@yahoo.com

هایک هارتونیان
•  مشاور شما در خرید، فروش و اجاره امالک مسکونی 

     در مونترال بزرگ
•  ارزیابی و مشاوره رایگان

•  پرداخت هزینه محضر شما 
•  تهیه وام مسکن با بهترین امکانات

مشــاور امالک

Cell. : 514 574-6162

روز جهانی مبارزه با سرطان
توصیه هایی برای پیشگیری از ابتال به سرطان

برای کاهش خطر ابتال به بیماری سرطان راه های مختلفی وجود دارد. 
از آن گذشته پیشرفت های گوناگون در عرصه پزشکی سبب شده که 
میزان مرگ بر اثر ابتال به سرطان کاهش یابد. چهارم فوریه مصادف 

است با روز جهانی مبارزه با سرطان.

چهــارم فوریــه روز جهانــی 
ســرطان  بــا  مبــارزه 
نامگذاری شــده است. 
دالیل ابتا به ســرطان 

بســیار گوناگون انــد و 
مــوارد  همــه  در 

ن  ا نمی تــو
ابتــا  به از 
جلوگیری ایــن بیمــاری 
بــا  ایــن، کــرد.  وجــود 

پژوهش های علمی نشان می دهند 
که می تــوان در شــماری از موارد 
با راه های پیشــگیرانه میزان خطر 

ابتا به سرطان را کاهش داد.
•

خودداری از مصرف دخانیات
نشــان  گوناگــون  تحقیقــات 
و  کشــیدن  ســیگار  می دهنــد، 
اســتعمال دخانیات نه تنها خطر 
ابتا به سرطان ریه را باال می برد، 
بلکــه زمینه را برای ابتــا به انواع 
دیگــر ســرطان از جمله ســرطان 
مــری،  حلــق،  دهــان،  معــده، 
لوزالمعــده، مثانــه و کلیــه فراهم 
می سازد. از این رو سیگار نکشید، 
از تنباکوی جویدنی یا استنشــاق 
توتون پرهیز کنیــد و در محیطی 
عــاری از دود ســیگار کار و زندگی 
کنیــد. ترک دخانیــات از احتمال 

ابتا به سرطان می کاهد.
•

توجه به فعالیت های بدنی
تحرک بدنی از جمله خطر ابتا به 
ســرطان  در روده بزرگ، پستان و 
رحــم را کاهش می دهد. کســانی 
کــه مســیر های مختلــف را پیاده 
طــی کــرده و ورزش را جزو برنامه 
روزانه خود قرار می دهند، نه تنها 
شاداب تر هستند، بلکه از احتمال 
ابتا به سرطان نیز به شکل قابل 
توجهــی می کاهنــد. بهتر اســت 
که تحــرکات بدنی را بــه جزیی از 
فعالیت هــای روزانه بدل ســازید، 
برای نمونه به جای آسانسور از پله 

استفاده کنید.
•

جلوگیری از چاقی
مؤثــر،  راه هــای  از  دیگــر  یکــی 
برخورداری از وزن طبیعی اســت. 
نحوه محاسبه وزن طبیعی، تعیین 
 BMI شــاخص تــوده بدنی" یــا"
اســت: وزن بــدن )بــه کیلوگرم( 
تقســیم بر مجذور قد )بــه متر(. 
بــرای نمونه ۶۰ کیلوگرم تقســیم 
بر ۱،۶ متر به توان دو، برابر است 
با ۲۳،۴. محدوده ســامت وزنی 
رقم ۱۹ تا ۲۴،۹ اســت. زنی با ۱،۶ 

متــر قد و با وزنی بالغ بر 
۷۷ کیلوگــرم احتمــال 
بیشــتری دارد کــه بــه 

سرطان مبتا شود.
•

مصرف میوه و سبزیجات
یکی از راه هــای جلوگیری 
از چاقــی مصــرف میــوه و 
ســبزیجات اســت. انجمن 
تغذیه آلمان خــوردن روزانه 
پنج وعده میوه و سبزی را توصیه 
کرده است. سوسیس و کالباس و 
گوشت قرمز به شدت فرآوری شده 
از ســال ۲۰۱۵ در فهرســت "مواد 
بالقــوه ســرطان زا" قــرار دارنــد. 
تحقیقــات  بخــش  کارشناســان 
ســرطان سازمان بهداشت جهانی 
به همیــن علت توصیــه می کنند 
کــه در هفته بیــش از ۳۰۰ تا ۶۰۰ 
گرم گوشت و سوسیس و کالباس 

نخورید.
•

مصرف آنتی اکسیدان های 
دشمن سرطان

تحقیقــات نشــان می دهنــد کــه 
ویتامیــن ســی، روی، ســلنیوم و 
گنجاندن سبزیجاتی مانند مرکبات 
و کلم بروکلی )تصویر( با خاصیت 
فیتوشــیمیایی در برنامــه غذایی 
بــه دفع ســریع تر ســمومی کمک 
می کنند کــه می توانند ســرطان  زا 
فیتوشــیمیایی  مــواد  باشــند. 
دارای خواص محافظتــی در برابر 
عامل های بیماری بــرای گیاهان 
هســتند که همین عملکــرد را در 
بدن انســان نیــز دارنــد. این مواد 
خودتخریبــی  رونــد  هم چنیــن 
ســلول های ســرطانی را تســریع 

می کنند.
•

رساندن ویتامین دی به بدن
پژوهشگران در پی تحقیقات خود 
پی برده اند که کمبود ویتامین دی 
می توانــد در افزایش خطر ابتا به 
سرطان مؤثر باشد. منشاء ویتامین 
دی برای بدن نور خورشید است. 
اما ایــن ویتامین در مــواد غذایی 
مانند ماهی )تصویر( و و قارچ هم 

یافت می شود.
•

کاهش مصرف مشروبات الکلی
مصــرف بی رویه مشــروبات الکلی 
خطر ابتــا به ســرطان را افزایش 
می دهد. به همیــن خاطر توصیه 
می شود که مصرف الکل پایین نگه 
داشته شــود. انجمن تغذیه آلمان 
توصیــه می کند که زنان بیشــتر از 

۱۰ گــرم و مــردان بیشــتر از ۲۰ 
گــرم الــکل در روز مصرف نکنند. 
۱۰ گــرم الکل معــادل یک لیوان 
شــراب یا آبجو، یــا یک پیک عرق 
است. همچنین توصیه می شود 
که دست کم یک روز در هفته 
از نوشــیدن مشــروبات الکلی 

پرهیز شود.
•

استفاده از کرم های 
ضدآفتاب

در اکثــر مــوارد، عامل اصلی 
ابتا به ســرطان  پوست اشعه 
ماوراء بنفش است. به همین 
علت توصیه می شــود تا جایی که 
ممکــن اســت، از گرفتــن حمام 
آفتاب پرهیز شود و در این صورت 
بــرای حفاظت از پوســت بــدن از 
کرم های ضدآفتاب استفاده شود. 
پژوهشــگران توصیــه می کنند که 
در بیــن ســاعات ۱۱ صبــح تــا ۳ 
بعدازظهر که اشــعه های خورشید 

قوی است، در سایه بمانیم.
•

تشخیص زودهنگام
تشخیص زودهنگام سرطان یکی 
از مهم تریــن عوامل بــرای درمان 
موثر ایــن بیماری و زنــده ماندن 
اســت. آزمایــش بــه موقــع حتی 
می تواند مراحل پیش از ســرطان 
را تشــخیص دهد و بــه درمان آن 
بپردازد به نحوی که سرطان اصا 
مجال بروز پیدا نکند. هرچه زودتر 
ســرطان تشــخیص داده شــود، 
شانس درمان آن نیز بیشتر است.

•
توجه به تغییرات در بدن

در آلمان برای زنان ۵۰ تا ۶۹ ساله 
آزمایش ماموگرافی رایگان است و 
هر دو سال یک بار انجام می شود. 
اما پزشکان به زنان توصیه می کنند 
تنها به آزمایش های دوساله برای 
تشخیص ســرطان پســتان اکتفا 
نکننــد، بلکه خود نیز نســبت به 
ایجاد توده  ســخت در پســتان ها 
حساس باشند. شیر دادن از میزان 
ابتا به سرطان پستان کم می کند 
و استفاده از هورمون برای مقابله 
با عوارض دوران یائسگی احتمال 
ابتا به ســرطان پستان را افزایش 

می دهد.
•

بخورید و در نتیجه میزان سوخت و ساز بدن 
شما کاهش پیدا می کند".

"بدن ما برای فعالیت منظم و مداوم ساخته 
شــده اســت، از این رو وقتی تمام روز جایی 
بنشــینیم و ناگهــان فعالیــت بدنــی خیلی 
شدیدی بکنیم و بعد دوباره برگردیم و روی 
مبل لم بدهیم، این "مسیر و روشی نیست 
کــه ما به عنــوان انســان در آن تکامل پیدا 

کرده ایم".
•

۸. پیاده روی حالت بدن ما را بهتر 
می کند

بــرای خیلی از ما، کار روزانه به معنای پیاده 
شدن از ماشین و نشستن پشت میز و پس از 
آن نشستن روی مبل است. این چرخه باعث 
حالت بدنی نادرســت و درد و ناراحتی پشت 

و کمر می شود. شین می گوید:"بدن ما برای 
اینکه تمــام روز در یک حالت بماند طراحی 
نشده است، این روش به ما آسیب می زند". 
به طور منظم بلند شــدن و کمــی راه رفتن 
برای پیشگیری از درد کمر و بهبود وضعیت 

بدن ضروری است.
•

شش توصیه برای آنکه در طول روز بیشتر 
راه برویم

1. موبایــل یا کامپیوتر خود را برای هر ۲۵ 
دقیقه طوری تنظیم کنید که شــما را خبر 
کنــد و از جای  خود بلند شــوید و ۵ دقیقه 
راه بروید. "اگــر با این وقفه های کوتاه کار 
کنید، کارایی بیشتری پیدا می کنید و بین 

این وقفه ها هم کمی حرکت می کنید".
۲. انــواع مختلفــی از میزهــای متحــرک 

مناســب  یــا 
ایســتاده  بــرای 
بــازار  در  کار کــردن، 
هست. میز کار قدیمی را کنار بگذارید و در 

حال کار کردن هم راه بروید.
۳. جلسات حتمًا به معنی نشستن نیست. 
پیشنهاد کنید که در جلسه بایستید. شاید 
حتی بتوانید راه بروید و با هم حرف بزنید.

۴. وقتی با تلفن حرف می زنید، بایستید و 
در طول مکالمه راه بروید.

۵. از گام شمار تلفن هوشمند خود استفاده 
کنیــد. تــالش کنیــد هــر روز ۵000 قدم 
بیشــتر از مقدار معمــول راه بروید. هدف 
خــود را ۹ تا 10 هزار قدم تعیین کنید و در 

طول روز به آن برسید.
۶. به جای آسانسور از پله استفاده کنید.

•

Peyvand
Line
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شنبه 21 مارس 2020 نوروز رسيد  و ما همان رد دريوز 

رد رزم  هن  رب دشمن شادی ريپوز 
ّصه رما كشت هك دور از ميهن 

ُ
اين غ

ره سال رس آدم  و نيادم نوروز !

امسال برگزار منی شود

به بهاری که می رسد از راه...
 با همین دیدگان اکش آلود
از همین روزن گشوده هب دود

 هب رپستو هب گل هب سبزه ردود
هب شکوهف هب صبحدم هب نسیم

هب بهاری هك می رسد از راه
چند روز درگ هب ساز و رسود

ما هك دل اهیمان زمستان است
ما هك خورشيدمان نمی خندد
ما هك باغ و بهارمان ژپرمد
 ما هك اپی اميدمان رفسود

 ما هك رد پیش چشم مان رقصيد
اين همه دود زري رچخ کبود

رس راه شکوهف اهی بهار
رگهی رس می دهیم با دل شاد

رگهی شوق با تمام وجود

 سال اه  می رود هك از اين دشت
بوی گل یا رپنده ای نگذشت

 ماه دیگر ردیچه ای نگشود
مهر   دیگر تبسمی ننمود

 ارهمن می گذشت و ره قدمش
 نیز هب هول و رمگ و وحشت بود

با نگ مهمیز اهی آتش رزی
شمشیر اهی خون آلود

 رقص 
اژداه می گذشت و نعره زانن
خشم و قهر و عتاب می رفمود

 وز نفس اهی تند زرهآگین
 باد همرنگ شعله ربمی خاست

 دود رب روی دود می ازفود
 رهزگ از یاد دشتبان رنود

آنچه را اژداه   فکند و ربود

 اکش رد چشم ربگ اه   نگذاشت
رمگ نيلورفان ساحل رود

 دشمنی رکد با جهان پیوند
 دوستی گفت با زمین بدرود

گان وحشت دشت  شاید ای خست
 شاید ای ماندگان ظلمت شب

رد بهاری هك میرسد از راه
 گل خورشيد آرزواه مان

رس زد از الی ارباهی حسود
 شاید اکنون کبورتان اميد

بال رد بال آدمند رفود
پیش اپی سحر بیفشان گل

رس راه صبا بسوزان عود
 هب رپستو هب گل هب سبزه ردود...

رفیدون مشیری

این داغ ها هنوز تازه اند...

ل برگــزاری دیــدو بازدیــد 
پــس از ۸ ســا

نــوروزی پیوند، امســال  ایــن وظیفه به 

تاخیر می افتد، 

تنها به دلیل همدلی، همراهی و همدردی 

بــا قاصدان روزان ابری، همه جان باخته 

گان و بازماندگان   آبان ماه خونین؛ 

و هزاران بازداشــتی زیر شکنجه و حبس 

های ســنگین در زنــدان های جمهوری 

اسامی  

و نیــز بازماندگان فاجعه سرنگون ســازی 

ی )پرواز ۷۵۲( مسافربری 
عمدی هواپیما

با موشک سپاه پاسداران؛ 

و بویــژه همراهی بــا عزیزان مــان که در 

همین حوالی در این شــهر و کشــور، در 

زمهریر قطبی، سوگوارند و تنها و سخت 

ذیر و نیازمند درک و 
شکننده و آســیب پ

همراهی من و شما.

)راســتی بــه عزیــران نیلوفر و بــه حامد 

اسماعیلیون -که داغدار ری راست-  و 

به راضیه ی خودمان، بگویید ما به سهم 

کوچک خود کنارشان ایســتاده ایم؛ و از 

یاد نمی بریم.(

این امتناع، تنها تلنگر کوچکی است برای 

این که جامعه )که نشان داده حافظه ی 

کوتاهی دارد( مبادا از یاد ببرد در  آستانه 

و امتداد چه رنج و فاجعه ای قرار داریم. 

این داغ ها هنوز خیلی تازه اند و اشک ها 

بسیار داغ...

----------

یک نکته، آنچه در باال آمد به هیچ وجه به 

معنای مخالفت با - یا تخطئه - برگزاری 

جشن های بزرگ و کوچک دیگر در شهر 

نیست. 

بــرای همه ی دوســتان دســت انــدرکار 

موفقیت و بهروزی آرزومندیم. 

با آرزوی ایرانی آزاد و سربلند 

تا م. ر. پیوند
عجال
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جهت جابجایی ارز با سیستم ما 
درمتام نقاط دنیا، 

فقط به 10 دقیقه زمان نیاز دارید

صرافی 5 ستاره
4010 Ste-Catherine W.
Tel.: (514) 585-2345
         (514) 846-0221

5Star I.P.M. Inc. 

<< با بهترین نرخ و هزینه >>

پزشکی... 

دکتر عطا انصاری 

استاد سابق دانشکده پزشکی دانشگاه کیسانگانی 
Kisangani،مقیم کبک. 
ataansari@videotron.ca

* توجه: این مقاله جنبه ی آموزشی دارد نه درمانی، 
هر دارویی باید با تشخیص و تجویز پزشک مصرف شود.

<< بخش 1
از 2 بخش

آلرژی یا حساسیت چیست؟
Tel.:514-844-4492

بهترین نرخ روز

w w w . p a i v a n d . c a
یکم و پانزدهم ماه

     را بر روی سایت بخوانید 

امور دفترداری   ;
             و حسابداری 

تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی   ;
تاسیس و ثبت شرکت ها   ;

خدمات حسابداری و دفترداری

Tel.: 514-777-3604
سرورصدر

آلرژی که به آن حساســیت شدید 
هــم مــی گوییــم عکــس العمــل 
غیرطبیعــی سیســتم دفاعی بدن 
علیه عوامل ناشناخته )آلرژن ها( 
برای بدن است. این عکس العمل 
معمواًل بی خطر است و می تواند 
بر روی نقــاط مختلف بدن ظاهر 
شود مانند پوست، چشم، دستگاه 
گوارش و یا مجاری تنفسی که نوع 
و عائم و شدت آنها متفاوت است 
و بســتگی به محلی دارد که آلرژی 

ظاهر می شود.
حساســیت به علت وجود عوامل 
زیادی که در اشــخاص وجود دارد 
مــی توانــد خفیف )ســرخ شــدن 
پوست( و یا خیلی شدید و کشنده 

مانند شوک آنافیاکتیک باشد.
بیشترین انواع آلرژی که دیده 

می شوند عبارتند از:
ـ آلرژی های غذایی

ـ آسم )حداقل انواع آلرژیک آن(
ـ اگزما آتوپیک

ـ رینیت آلرژیک یا تب یونجه
 nettle( ـ بعضی انــواع راش گزنه

)rash
ـ آنافیاکسی

افــراد آلرژیــک بــه نــدرت به یک 
عامل حســاس هســتند و عکس 
العمل حساسیت می تواند به انواع 
مختلف در یک شخص دیده شوند 
و ثابــت شــده که تــب یونجه یک 
عامل خطر برای تولید و پیشرفت 
آسم شــود و در نتیجه درمان ضد 
حساسیت برای تب یونجه از تولید 
آســم بر اثر پولن ها جلوگیری می 

کند.
•

عکس العمل های آلرژی
در بیشتر موارد یک عکس العمل 
آلرژیــک احتیاج به تمــاس با دو 
آلرژن )تولید کننده حساســیت( 

دارد.
اولیــن بــار که یــک آلرژن توســط 
پوســتـ  مخاطـ  چشــمـ  دستگاه 
گــوارش و یا مجاری تنفســی وارد 
بدن می شود، دستگاه دفاعی بدن 
آن را بــه عنوان یک عامل خارجی 
خطرنــاک شناســایی مــی کند و 
شــروع به ســاختن آنتی کورهای 

مخصوص علیه آن می کند.
وقتی که آلرژن برای دومین بار به 
بدن نفوذ می کند دستگاه دفاعی 
برای دفاع آماده است و آنتی کورها 
سعی می کنند آلرژن را از بین ببرند 
و جمیع عکس العمل های دفاعی 

علیه آن را به کار می برند.
آلرژن هایی که زیاد دیده می 

شوند عبارتند از:
• آلرژن هایی که توســط هوا وارد 
بدن می شــوند، مثل گرده گلها و 
درختــان، مواد دفعــی آکارین ها، 
ذرات بســیار ریــزی که از پوســت 

حیوانات خانگی جدا شده.
• آلرژن های غذایی:  بادام زمینی، 
شیر گاو، تخم مرغ، گندم، سویا، 
آجیل، کنجد، ماهی ها، حیوانات 
دریایی و سولفیت ها که به عنوان 
ماده ضد فساد در کنسروها به کار 

می رود.
• آلــرژن هــای دیگــر: داروهــا، 
مثــل  حشــرات  ســم  التکــس، 
زنبور عســل، زنبورهای وحشــی، 

بــه  حساســیت 
موهــای حیوانات، 
بــه ذراتــی کــه بــه 
حیوانــات  پشــم 
مــی چســبند و به 
آب دهــان آنها، به 
آکاریــن هایی که در پر بالش های 

پر دار پنهان شده اند.
هنوز دربــاره آلرژی هــا اطاعات 
زیادی نداریم. متخصصان عقیده 
دارنــد یک ســری عوامل مختلف 
باعث تولید آن می شوند. با این که 
آلرژی ها یک بیماری فامیلی است 
ولی کودکان زیادی که آلرژی دارند 
از خانواده های بدون سابقه آلرژی 
هستند، یعنی با این که یک آمادگی 
ژنتیک برای آن وجود دارد عوامل 

دیگری هم باید باشند مانند 
- دود سیگار، 

- زندگی غربی، 
-محیط زیست مخصوصًا کثیف 

کننده های هوا، 
-اســترس هم مــی توانــد باعث 
بوجــود آمدن آلــرژی بشــود ولی 

عامل اصلی نیست.
درباره حساسیت به شیر گاو که بر 
اثر بعضی پروتئین های آن اســت 
نبایــد آن را با عــدم تحمل الکتوز 

اشتباه گرفت. 
آلرژی ها امروزه خیلی بیشتر دیده 
می شــوند که در ســی سال قبل و 
در تمام دنیــا میزان بیماری های 
آلرژیــک در مدت ۱۵ تا ۲۰ ســال 
گذشــته دو برابر شــده و ۴۰ تا ۵۰ 
درصد مردم در کشورهای صنعتی 

به نوعی آلرژی دچارند.
در سال های اولیه قرن بیستم یک 

درصد مردم اروپای غربی دچار تب 
یونجه یا وینیت آلرژیک می شدند 
امروزه بیــن ۱۵ تا ۲۰ درصد دچار 

می شوند. 
در بعضــی از کشــورهای اروپایــی 
تقریبــًا از هر ۴ کــودک کمتر از ۷ 
ســال یک نفر دچار اگزما آتوپیک 
مــی شــود و بیشــتر از ده درصــد 
نوجوانان ۱۳ـ  ۱۴ ساله از آسم رنج 

می برند.
•

پیشرفت بیماری
آلرژی غذایی مقاوم است و باید در 
تمام مدت زندگی از غذاهای آلرژن 
دوری کرد. آلرژی های تنفسی به 
مرور زمان ضعیف تر شده حتی به 
طــور کامل از بین می روند و علت 
ایــن که چرا بــدن در مقابل آلرژن 
ها مقاوم می شــود معلوم نیست. 
اگزمــای اتوپیک هم به مرور زمان 
ساکت می شــود، اما آلرژی هایی 
که بر اثر سم نیش حشرات تولید 
می شوند می تواند بدتر بشود و از 
نیش دوم خطرناک می شود مگر 

این که درمان ضد حساسیت انجام 
بشود.

•
تشخیص

پزشــک ســئواالتی درباره شــروع 
ســیمپتوم ها و انــواع آن و چطور 
خودشان را نشان داده اند می کند، 
آزمایش های پوستی و خونی بطور 
دقیق آلرژین مربوطه را شناسایی 

می کنند.
•

سیمپتوم های آلرژی
ـ آلرژی غذایی: پاک های سرخ و 
سفید روی پوست، خارش پوست، 
تورم اطراف چشم، زبان و صورت 
و در آلــرژی های شــدیدتر عکس 
العمل آنا فیاکتیک دیده می شود 
و ســیمپتوم ها معمواًل ۳۰ دقیقه 
پس از خوردن غذا بوجود می آیند.
ـ آســم، تنفس صدا دار، احســاس 
فشار بر روی قفسه سینه، اشکال 
در تنفس، سرفه های خشک، این 
عائم معمواًل به صورت اپیزودیک 

برمی گردند.

ـ اگزمای اتوپیک: پاک های قرمز 
همراه پوســت خشک شــده جدا 
شونده در نقاط مشخصی از بدن، 

خارش
ـ تــب یونجــه: ســوزش و آبریزش 
بینی، خارش و قرمزی چشــم ها، 

فشار داخل سینوس ها
ـ کهیــر: بثــورات پوســتی صورتی 
رنگ یا سفید رنگ همراه با خارش 

و احساس سوزش
ـ آلرژی به ســم حشــرات: بثورات 
پوســتی قرمــز رنــگ، درد و تورم 
در محــل نیش پــس از نیش زدن 
اگر آلرژی خیلی شــدید باشد یک 
عکس العمــل آنافیاکتیک تولید 

می شود.
آنافیاکتیــک:  العمــل  عکــس  ـ 
فشــار در گلو، اشــکال در تنفس، 
نبض سریع، رنگ پریدگی، تهوع، 
بیهوشی، شوک آنافیاکتیک می 

تواند کشنده باشد.
بخش دوم و پایانی 
در شماره آینده 

لذت سکس مثل لذت دعا و نیایش است!
الهم الّرزُقنـا!

دانشــگاه  شــناس  عصب 
امریــکا  جفرســون 
 Andrew Newberg
ســعی کرده اســت تعریف 
معنوی از لذت سکس را از 
یک زاویه جدید و به صورت 

علمی توضیح دهد.
به نظر او، لذتی که افراد مومن از 
دعا و نیایش می برند شبیه لذتی 
اســت که یک همخوابگی نصیب 

افراد می سازد.
وی در قــدم اول بــه جمــع آوری 
آزمایشاتی پرداخت که بر روی مغز 
افراد بســیار مذهبی نظیر راهبه 
هــا و دروایش تفکــر ذن بودایی 
صورت گرفت. او در ادامه ســعی 
کرد نگاه دقیق تری داشته باشد 

به رفتار و اعمال فیزیکی مومنین 
مذهبــی نظیر زمزمــه کلمات و 
حــرکات منظمــی که با دســت و 
حالت بدن شان انجام می دهند.

در مرحلــه آخر، تــاش کرد یک 
نگاه مقایسه ایی داشته باشد بین 
تاثیر اعمالی که در حین زناشویی 
و در حین نیایش بــر روی مغز و 

بدن ایجاد می شوند.
احســاس اعتمــاد و رفاقتــی که 

بعــد از یــک ســکس 
خوب ایجاد می شــود 
ایمان  افزایــش  باعث 
و عاقه به فرد مقابل 
مــی گــردد. افــراد در 
این حالت از حســاب 
و کتــاب هــای زمینی 

فاصله می گیرند.
رابطــه  یــک  پــاداش 
جنسی خوب که باعث رها شدن 
هورمون های عاطفه ساز، نظیر 
» اکسی توســین« می شــود در 
حقیقت مشابه حس خوبی است 
که یــک دعای مومنانــه در بدن 
انسان ایجاد می کند. افراد مومن 
در این حالت، وارسته تر هستند و 
به ارزش های دنیوی نظیر پول، 

قدرت، زیاد بها نمی دهند.

Peyvand
Line
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کنترل همه گیری ویروس باشــد. 
درحالی که مدام اعام شد که چین 
توانســته اســت این همه گیری را 
کنتــرل کند. از طرفــی، طی چند 
روز نمی تــوان بــا قطعیــت اعام 
کرد که این شــیوع، کنترل شــده 
است و از ســوی دیگر، اگر کنترل 
می شد دو نفر از باالترین مقام های 
وزارت بهداشت چین به خاطر عدم 
توانایــی در کنتــرل ایــن عفونت، 
اخراج نمی شدند. پس هنوز کنترل 
نشده اســت. در خوش بینانه ترین 
حالت، براساس محاسبات آماری، 
تخمین زده می شود که این مساله 
تا ماه آوریل ادامه خواهد داشــت؛ 
یعنــی حداقل تا دو ماه دیگر با این 
ویروس دســت وپنجه نرم خواهیم 
کرد. ممکن است شدت آن کم تر 
شــود اما کمــاکان وجــود خواهد 

داشت.

- چرا تا آوریل؟ این زمان براساس 
چه نــوع محاســباتی تخمین زده 

شده است؟
•

برای چنین تخمینــی ِالما ن های 
مختلفــی را در نظــر می گیرنــد. 
مثل نسبت جمعیتی و جغرافیایی 
که ایــن ابتا در آن وجود داشــته 
گســتردگی،  میــزان  اســت. 
پروازهای کنسل شده، تماس های 
غیرمرتبطی که کم تر شده و موارد 

دیگر که روش های آماری است؛ اما 
هیچ کدام دقیق نیســت؛ مثا در 
ســال ۲۰۰۲ - ۲۰۰۳ »ســارس« 
توســط یک فــردی که از آســیای 
جنوب شــرقی به تورنتــو رفت، به 
ابتای بیش از ۱۷۰ نفر ختم شد. 
یا در فردی که از عربســتان به کره 
جنوبــی رفت و بیش از ۱۰۰ نفر را 
در یک بیمارستان مبتا کرد. پس 
نمی توان به طور قطعی گفت که این 
عفونت کنترل می شــود. ویروس 
در بدن تداوم پیــدا می کند. برای 
همین اگر فــرد مبتا بــا دیگران 
تماس نداشته باشد و این ویروس 
از بدنش پاک سازی شود، زنجیره 

انتقال بریده خواهد شد.

- در حال حاضر پزشکان بسیاری 
از سراســر جهان بــه چین رفته اند 
یا آزمایشــگاه های بسیاری در دنیا 
مشغول تحقیق روی این ویروس 
هســتند. از نظر علمی االن دقیقا 
کجــای رویارویــی با ایــن ویروس 

هستیم؟
•

بعــد از پنهــان کاری در روزهــای 
اولیــه، همه گیــری ایــن ویــروس 
پذیرفته شــد و سیاست های چین 
تغییر پیــدا کــرد. از طرفی تجربه 
مواجهه با »ســارس« هــم وجود 
داشت. نخست وزیر چین بافاصله 
اعــام کرد کــه در ایــن خصوص 

باید شفاف ســازی صورت بگیرد و 
مســووالن محلی نیــز عذرخواهی 
کردند. آمار غلط در حدی بود که 
رییس ســازمان جهانی بهداشــت 
ابتــدا فکر می کرد کــه این ویروس 
همه گیر نیست اما بعد که اطاعات 
درست اعام شد، او به چین رفت 
و جدی بودن این مساله را عنوان 
کــرد. اقدام مهــم چین ایــن بود 
که ســاختار ژنتیکی ایــن ویروس 
را شناســایی کــرد و در دســترس 
محققــان جهــان قــرار داد. برای 
همین بسیاری از مراکز تحقیقاتی 
دنیا شبانه روز در حال بررسی برای 
ایجاد واکســن نیز هســتند. البته 
واکسن باید چندین مرحله را طی 
کند که خودش باعث آســیب زایی 
به افراد نشود. ممکن است چندین 
ماه تا یک ســال هم طول بکشد؛ 
اما متاسفانه هنوز هیچ گونه درمان 
قطعــی شناســایی نشــده اســت. 
درمان هــای  از  حاضــر  حــال  در 
ویروســی که برای سایر بیماری ها 
مثل اچ آی وی و آنفلوانزا، استفاده 
می شود، بهره می گیرند که ممکن 
است در ممانعت از تکثیر ویروس 
نقش داشــته باشــد؛ امــا این هم 
قطعی نیســت و تحــت کارآزمایی 
بالینی قرار نگرفته است تا تاثیر آن 

راستی آزمایی شود.

}<< ادامه در صفحه: 28{

کاظم پرتو تهرانی 

Cell.: (514) 971-7407

مشاور امالک در مونتریال: 
مسکونی    و    جتــاری

Kazem Partow Tehrani
Real Estate Broker
Groupe sutton Sur L’île inc.
38 Pl.Du Commerce #280
L’Île-des-Soeurs,QC  H3E 1T8
bur: (514) 769-7010
Fax: (514) 769-7030 
kpartowtehrani@sutton.com
www.suttonquebec.com

 ارزیابی رایگان از خانه شما 
 کمک به تهیه وام  مسکن با کمترین بهره 

 مشاوره رایگان برای خرید و فروش خانه 
 پرداخت هزینه محضر تا 1۳00 دالر 

محیط زیست... 

شرکت حمل و نقل بین املللی 
LOADEX TRANSPORT INC
خدمات حمل و نقل:   هوایی، دریا یی و زمینی

سرویس هوایی به شیراز، تبریز، تهران، 
اصفهان،کرمانشاه و مشهد

ایران، سراسر کانادا، امریكا و سایر نقاط جهان

Tel.:514-234-3399  Fax.:514-685-3168
info@loadextransport.com        www.loadextransport.com

نرخ های ویژه 

برای اضافه 

بار هوایی 

مسافران

صادرات کاالهاواردات و حمل برای سرویس کامل 

حسابداری و کلیه امور مالیاتی
(514) 652-7623    (514) 500-6186        MTL_TILES@YAHOO.COM 

شرکت ها و اشخاص:   مقرون به صرفه، قابل اطمینان و حسابداری حرفه ای
CGA بیش از 20 سال جتربه  |  منتخب حسابداران کانادا

با تعیین وقت قبلی

آیا  شمابین 16 تا 35 ساله هستید 
آیا در جستجوی کار هستید؟ 

NDG, Côtes St-Luc, اگر در ناحیه
Hampstead, Montreal-West

زندگی می کنید: 
مرکز ما خدمات زیر را ارائه می کند: 

• جلسات بررسی حرفه و کارآموزی  
• مشاوره فردی جهت اشتغال یابی 

• پشتیبانی روزمه و معرفی نامه نویسی
• تمرین انجام مصاحبه و بسیاری دیگر 

همه خدمات مرکز ما رایگـان است 
همین امروز تلفنی و یا حضوری با ما تماس بگیرید: 

مرکزکاریابی جوانان 
Are you between the ages of 16 and 35
Are you looking for a job?
Do you live NDG, Côtes St-Luc, 
Hampstead ou Montreal-West?
The CJE NDG offers:
 Career and training exploration
 Individual employment counseling
 Support in creating a CV and cover letter
 Practice for Interviews & more!
   >>All our services are free! 

Tel.: 514-482-6665
6370, rue Sherbrooke O.
Montréal, Qc H4B 1M9 
info@cje-ndg.com 

www.cje-ndg.com

- نشــانه های ابتا به این ویروس 
چیســت؟ چــه عایمــی آن را از 
ســرماخوردگی یا آنفلوآنزا تفکیک 
می کنــد؟ دوره پنهان این ویروس 

چه مدت است؟
•

مهم تریــن مســاله ای کــه باعــث 
ســرماخوردگی  از  آن  تفکیــک 
می شــود، شــرح حال ســفر در دو 
هفته گذشــته به چین و خصوصا 
اســتان هایی اســت که بیشترین 
آلودگی را دارند. پس اگر فردی این 
ســابقه را ندارد، به هیچ وجه جای 
نگرانی نیســت. از طرفی در انتقال 
این ویروس، تماس نزدیک مدنظر 
است یعنی از طریق قطره ای تنفسی 
مثل مواقع سرفه و عطسه یا تماس 
از طریق دســت های آلــوده؛ مثا 
اگر در ســالنی فردی مبتا حضور 
داشته باشد، عفونت به فردی که 
در آن ســوی ســالن، با فاصله از او 
قرار دارد، منتقل نمی شــود. تنها 

عامل نگرانی ارتباط با افرادی است 
که در دو هفته گذشته، سابقه سفر 

به این مناطق را دارند.
دو هفته دوره پنهــان این ویروس 
است. طی این دو هفته فرد مبتا 
یا خوب می شــود کــه اکثرا بهبود 
پیدا می کنند یا وضعیت ســامت 
فرد، وخیم تر می شــود یعنی دچار 
تشــدید تنگی نفــس و نارســایی 
تنفسی می شود. خصوصا در افراد 
باالی شــصت ســال یا کسانی که 
بیماری هــای قلبی، زمینــه ای یا 
دیابــت دارند که خطــر مرگ ومیر 

برایشان بیشتر است.

- گفتید اکثر مبتایان بهبود پیدا 
می کننــد؛ اما اخبار بیشــتر حول 

مرگ ومیر قربانیان است.
•

بــا توجــه به آمارهــا، بیــش از ۴۴ 
هزار مورد ویروس شناسایی شده 
اســت و ۲.۵ درصد فوت کرده اند؛ 

یعنــی بقیــه یا خــوب شــده اند یا 
در حــال بهبــودی هســتند؛ امــا 
دو نتیجــه نهایــی طــی دو هفته 
مشــخص می شــود. در روزهــای 
اول آغــاز این ویــروس، اطاعات 
از ســوی حکومــت چیــن مخفی 
نگه داشــته شد و حتی پزشکی که 
شــیوع آن را هشــدار داده بــود به 
»تشــویش اذهان عمومی« متهم 
شد. همین پنهان کاری باعث شد 
که همه گیری شــدت پیــدا کند. 
خصوصا که سال نوی چینی بود و 
مردم در حال دیدوبازدید. از طرف 
دیگر چون در اعــام موارد اولین 
تاخیر وجود داشــت، گزارش ها و 
آمار را کم تر از واقعیت اعام کردند 
و چه بســا ارقام بیشــتر از آن بوده 
باشد. طبق آمار اعام شده طی سه 
روز گذشــته، نســبت موارد جدید 
شناسایی شده نسبت به روز قبل، 
کاهش موقتی داشــته اســت؛ اما 
این مساله نمی تواند معیاری برای 

کروناویروس ...   << ادامه از صفحه: 12

جنوبگان گرم ترین روز تاریخش را گذراند

۸ فوریه - دانشمندان در جنوبگان 
)قطــب جنــوب( گرمــای بــاالی 
هجده درجــه ســانتیگراد را ثبت 
کردنــد. این رکــورد جدیدی برای 
ایــن منطقه اســت که ســردترین 
نقطه کره زمین اســت و آخرین بار 
در سال ۲۰۱۵ گرمای هوا در آنجا 
به ۱۷.۵ درجه ســانتیگراد رسیده 

بود.
تیــم دانشــمندان آرژانتیــن کــه 
اســپرانزا  تحقیقاتــی  کمــپ  در 
در جنوبــگان مســتقر اســت روز 

پنجشــنبه دمــای ۱۸.۳ درجــه را 
اندازه گیری کرد که هشت دهم از 
آخرین رکــورد گرما در این منطقه 

بیشتر است.
ایــن اندازه گیــری از ســوی نهــاد 
هواشناســی ســازمان ملل متحد 

)دبلیو ام او( تایید شده است.
کلر نولیس، ســخنگوی دبلیو ام او 
گفته: "این گرمایی نیست که که 
به طور معمول حتی در تابســتان 

بتوان در جنوبگان شاهد بود."
"این منطقه در نیم قرن گذشــته 

تقریبا ۳ درجه سانتیگراد گرمتر 
شــده و در همین مــدت حدود 
۸۷درصد از کوه هــای یخ کرانه 

غربی آن تحلیل رفته است."
از بین رفتــن کوه های یخی در 
جنوبــگان یکــی از تهدیدهــای 
اصلــی پدیــده گرمایــش زمین 

شناخته شده است
دانشــمندان اخطار داده اند که 
پدیده گرمایش زمین در قطب 
جنــوب می تواند به آب شــدن 
کوه های یخ این منطقه منجر 
و در نهایــت ســطح آب اقیانوس 
های جهان را تا ۳ متر باال بیاورد. 
خانــم نولیس از نهاد هواشناســی 
سازمان ملل متحد گفته: "میزان 
ســاالنه یخ آب شــده در جنوبگان 
ظرف حدود چهل ســال گذشــته 
)۱۹۷۹ - ۲۰۱۷( دست کم شش 

برابر شده است.
"شــما می دانید که ایــن حجم از 
آب شــدن کوه های یخ یعنی ما با 
دردسر بزرگ باال آمدن سطح آب 

دریاها روبرو هستیم."
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یکم و پانزدهم ماه

     را بر روی سایت بخوانید 

آنتی اکسیدان ها سرشار از 
هســتند و اثر رقیق کنندگی خون 
دارنــد، در شــرایطی کــه مصرف 
آنها از تشــکیل پاک در رگ های 
خونی نیز پیشگیری می کنند. این 
شرایط خطر گردش خون ضعیف 
یا لخته شدن خون را کاهش داده 
و مغز خــون مورد نیاز برای حفظ 
انرژی و احســاس شــادی شما را 
دریافت خواهد کرد. مصرف میوه 
کامــل مانند پرتقال، گریپ فروت 
و نارنگــی یــا تهیــه دم نوش لیمو 
تــرش روش هایــی ســاده بــرای 
افزودن مرکبات به روتین روزانه و 

بهره مندی از فواید آنها هستند.
•

وقت گذرانی در فضای باز
افسردگی فصلی شرایطی است که 
افراد بسیاری را طی فصل زمستان 
تحت تاثیــر قرار می دهد. کوتاه تر 
شــدن طول روزها و ســرمای هوا 
می توانند تمایل افراد برای حضور 
در فضــای بــاز را کاهــش دهند. 
برخــی نظریه ها بیان می کنند که 
بی تعادلی در ســاعت بیولوژیکی 
موجب نوسانات هورمونی در بدن 
انســان شــده و به اختــال خلقی 
فصلی منجر می شود. قرار گرفتن 
در معرض نور خورشــید می تواند 
به تقویت ســطوح ســروتونین در 
بدن کمک کند، از این رو، فعالیت 
هایی مانند پیــاده روی، دوچرخه 
ســواری یا حتی نشســتن در برابر 
آفتاب می تواند به بهبود شــرایط 

خلقی شما کمک کند.

•
استفاده از یک المپ 

خورشیدی
المپ هــای خورشــیدی یا جعبه 
هــای نــور درمانــی بــرای شــبیه 
سازی نور طبیعی خورشید تولید 
و مورد اســتفاده قــرار می گیرند. 
همانند بیــرون رفتن و لذت بردن 
از نور خورشــید در فضای باز، 
استفاده از یک جعبه نور نیز 
ممکــن اســت بــه تقویت 
ســطوح ماتونیــن که به 
تنظیم خواب کمک می کند 
و ســروتونین کــه اضطراب 
را کاهــش می دهد، کمک 

کند.
•

ورزش
تمرینات ورزشی منظم و متمرکز 
می تواند به ترشــح اندورفین در 
بدن و کاهش احســاس پریشانی 
و درد کمــک کند. البتــه، نیازی 
نیســت تا فعالیــت های ورزشــی 
حرفــه ای داشــته باشــید و 
مواردی ماننــد پیاده روی 
سریع و دوچرخه سواری 
نیز می تواننــد به بهبود 
خلق و خوی شما کمک 

کنند.
•

مد یتیشن
مطالعات نشــان داده 
انــد که پیوندی بین مدیتیشــن و 
افزایش ســطوح دوپامین در بدن 
وجــود دارد. مدیتیشــن می تواند 
اثری آرامش بخش بر ذهن پریشان 
شــما داشــته باشــد. بــرای چند 
دقیقه چشــم های خود را بسته و 
عمیق نفس بکشــید. چند دقیقه 
مدیتیشن و کسب آرامش می تواند 
به تسکین اعصاب و کاهش عائم 

افسردگی کمک کند.
•

قدرشناسی و سپاسگزاری
به هر دلیلی که باشد، سپاسگزاری 
و قدرشناســی می تواند احساسی 
مثبــت را در انســان شــکل دهد. 
زمانــی کــه لبخنــد مــی زنیــد، 
دوپامین، ســروتونین و اندورفین 

در بدن ترشح می شوند.
•

تالش برای حتقق یک هدف
شکل گیری احساســات مثبت با 
تحقق و دســتیابی بــه یک هدف 
نیز پیونــد خورده انــد. یک حس 
غرور و خوشــحالی با تحقق هدف 
همراه اســت که لبخند را بر لبان 
شــما می آورد و این شرایط ترشح 
ســه هورمــون شــادی دوپامین، 
ســروتونین و اندورفین در بدن را 

موجب می شود.
•

اجنـام کاری جدید
انجــام کاری جدیــد در زندگی می 
تواند به افزایش شادی کمک کند. 
از رفتن به رستورانی جدید تا انجام 

ورزش یــا یادگیری زبانــی جدید، 
تجربیات جدید می توانند به بهبود 
خلق و خوی شما کمک کنند زیرا 
تاش برای انجــام کاری جدید یا 
تحقق آن با احساس رضایت همراه 
اســت و ایــن بــه ترشــح دوپامین 

بیشتر منجر می شود.
•

یادآوری خاطره ای شاد
زمانی که غمگین یا ناراحت هستید 
تماشای عکس های قدیمی یا وقت 
گذراندن با یک شــیء نوستالژیک 
ماننــد هدیه ای که ســال ها قبل 
برای تولد خــود دریافت کرده اید 
می تواند احســاس خوبی در شما 
ایجاد کند. یادآوری خاطرات شاد 
بــه ترشــح هورمون هــای تقویت 
کننده احســاس خــوب در جریان 
خون و بهود خلق و خو کمک می 

کند.
•

درمان با چای
چــای لیمو دارای آثاری مشــابه با 
نوشــیدنی های حاوی میوه های 
مرکبات و ارائــه دهنده فواید آنتی 
اکســیدانی است. از ســوی دیگر، 
چــای زردچوبه التهــاب را کاهش 
می دهــد و چای بابونــه می تواند 
آرامش بخش بوده و بی خوابی را 

تسکین دهد.
•

دریافت ماساژ
شــل شــدن عضات می تواند به 
افزایش جریــان خون کمک کند. 
دریافت ماســاژ می تواند به تحقق 
این هدف و کسب آرامش و تقویت 
احساس شادی به واسطه کاهش 
خســتگی و اســترس کمک کند. 
سطوح ســروتونین و دوپامین در 
بدن به واســطه ماساژ افزایش می 
یابند و در مقابل سطوح هورمون 
کروتیــزول کــه یکــی از هورمــون 
های استرس محسوب می شود، 

کاهش خواهد یافت.
•

خــواب
خــواب کافی و با کیفیت باال برای 
تقویــت تمرکــز، واکنش ســریع و 
عملکرد سالم مغز ضروری است. 
کاهش و رفع خســتگی به واسطه 
خــواب با کیفیــت باال بــه مغز در 
تنظیم دســتگاه غــدد درون ریز و 
کاهش عائم افسردگی و اضطراب 

کمک می کند.
•

در آغوش گرفنت
بغل کردن به ترشــح دوپامین در 
بدن کمــک می کند. آیــا تاکنون 
کســی را بغــل کــرده و احســاس 
عصبانیت در شــما شــکل گرفته 
است؟ احتمال وقوع چنین اتفاقی 
کم اســت زیــرا در آغــوش گرفتن 
فــردی دیگر به احســاس راحتی و 
آرامش ناشی از ترشح دوپامین در 

بدن منجر می شود.
“اکتیو تایمز”

احســاس شــادی و خوشــحالی 
تنها یکــی از مواردی اســت که 
هورمون ها مسئول آن هستند 
و بسیاری از کارهایی که روزانه 
در زندگــی خــود انجــام مــی 
دهید بر شرایط هورمون ها 

تاثیرگذار هستند.
سوخت و ســاز، واکنش به 

آسیب دیدگی، ســطوح استرس، 
و تولیــد مثــل از جمله مــواردی 
هستند که دستگاه غدد درون ریز 

تنظیم آنها را بر عهده دارد. 
اساسا، هورمون ها پیام رسان هایی 
هستند که بسیاری از عملکردهای 
بــدن را کنترل می کنند. در واقع، 
آنها در تنظیم سامت جسمانی و 

روانی ما نقش دارند.
دســتگاه هــای مختلــف بــدن با 
یکدیگر همکاری می کنند تا امکان 
ارائه عملکرد مطلوب فراهم شود. 
با ایــن وجود، برخی مــوارد را می 
توان برای کمک بــه این روند مد 

نظر قرار داد.
سروتونین، دوپامین و اندورفین 
ســه هورمونــی هســتند کــه در 
احســاس شــادی و حــال خــوب 

انسان نقش دارند. 
در ادامــه بــا برخی مــواد غذایی، 
عــادات و فعالیــت هایــی که می 
توانند به طور طبیعی سطوح این 
هورمــون هــا در بــدن را افزایش 

دهند بیشتر آشنا می شویم.
•

مصرف مغزدانه ها
ســروتونین هورمونی است که در 
تنظیم خلق و خو، درک، حافظه 
و توجه نقــش دارد. از آنجایی که 
سیســتم غــدد درون ریــز ارتباط 
نزدیکی با سیســتم گوارش دارد، 
مصرف غذاهایی که ممکن است 
به تولید این هورمون کمک کنند، 
روشی خوب و طبیعی برای کمک 
بــه افزایــش ســطوح آن در بــدن 
اســت. مغز برای تفکر باید تنفس 
کنــد. این در شــرایطی اســت که 
استرس اکسیداتیو تنفس را برای 
مغز دشــوار می ســازد. با افزایش 
ســن، آســیب ناشــی از فعالیــت 
رادیکال های آزاد موجب استرس 
اکســیداتیو در سلول های بدن ما 
می شود. مصرف غذاهای سرشار 
از آنتی اکســیدان ها مــی تواند به 
مقابله با رادیــکال های آزاد کمک 
 E کنــد. به عنوان مثال، ویتامین
که به میــزان زیــاد در مغزدانه ها 
یافت می شــود از سلول های بدن 
ما در برابر این استرس اکسیداتیو 
محافظت کرده و از این رو عملکرد 

مغز را تقویت می کند.
•

مصرف ماهی ساملون
چربی ها در رژیم غذایی شــما به 
تامین انرژی مورد نیاز بدن کمک 
می کنند. اسیدهای چرب امگا-۳ 
موجود در ماهی نشان داده اند که 
به کاهش التهاب و خطر افسردگی 
کمک می کنند. دریافت این مواد 
مغــذی از رژیــم غذایــی اهمیــت 
دارد زیرا امگا-۳ یک اســید چرب 
ضروری در نظر گرفته می شود، به 
این معنی که بدن توانایی تولید آن 
را ندارد. برخی پژوهش ها ارتباط 

مصــرف  بیــن 
ســطوح  و  ماهــی 

را  افســردگی  پایین تــر 
برخــی  انــد.  داده  نشــان 

مــی  فکــر  پژوهشــگران 
کنند که اسیدهای چرب 

امگا-۳ به افزایش سطوح 
دوپامین و سروتونین و در نتیجه، 
کاهش خطر افسردگی کمک می 

کنند.
•

مصرف بلوبری
افزایــش جریــان خــون بــه مغز از 
فعالیت غدد درون ریز پشــتیبانی 

و  دوپامیــن  و گــردش  کــرده 
سروتونین در بدن را تسهیل 

مــی کنــد. میــوه هایــی 
ماننــد بلوبــری سرشــار 
از آنتــی اکســیدان هــا، 

کربوهیــدرات ها و فیبر هســتند. 
همانند مغزدانه ها، آنتی اکسیدان 
های موجود در بلوبری از آســیب 
رادیکال های آزاد پیشگیری کرده 
و همچنیــن التهاب را کاهش می 
ترکیبــات  فاونوئیدهــا،  دهنــد. 
گیاهی با فواید سامت قابل توجه، 
موجــود در بلوبری نیز به نظر می 
رســد با گیرنده های سروتونین و 

دوپامین در تعامل هستند.
•

مصرف شکالت تلخ
آیا به دنبال بهانه ای برای خوردن 
شــکات هســتید؟ بهبود خلق و 
خــود و تقویت شــادی مــی تواند 
دلیل خوبی باشد. کافئین موجود 
در شــکات تلخ به مسدود کردن 
آدنوزین، ماده ای در مغز که موجب 
خــواب آلودگی می شــود، کمک 
می کند. در نتیجه، ممکن اســت 
سطوح باالتر انرژی و تمرکز بیشتر 
را تجربه کنید. همچنین، شکات 
تلخ سرشــار از آنتی اکســیدان ها 
اســت، از این رو، ممکن است آثار 
تقویت کننده خلق و خو مشابه با 

بلوبری را ارائه کند.
•

مصرف آووکادو
چربــی هــای تــک غیراشــباع از 
در  موجــود  ســالم  چربی هــای 
آووکادو هستند. بدن انسان برای 
حفظ سامت خود و ارائه عملکرد 
درســت به چربی ها نیاز دارد زیرا 
آنها به تامین انرژی مورد نیاز بدن 
کمک مــی کنند. چربی های تک 
غیر اشباع موجب گرفتگی در رگ 
های خونی نمی شــوند، از این رو 
امــکان جریان راحــت و آزاد خون 
در دســتگاه گردش خون را فراهم 
کرده و بر همین اساس، دوپامین 
و سروتونین نیز راحت تر در سراسر 
بدن به گردش در می آیند. گردش 
خون بهتر بــه معنای جریان بهتر 
خون به ســمت مغز نیز اســت که 

امکان 
تولید هرچه بیشتر این هورمون ها 

را فراهم می کند.
•

استفاده از اسطوخودوس
آروماتراپی یا رایحه درمانی می تواند 
به ترشح دوپامین و سروتونین در 
بدن کمک کند. گیرنده های بو در 
بینی پیام هایی را به سیستم های 
عصبی و لیمبیک ارسال می کنند 
کــه بخش هایــی از مغز مرتبط با 
احساسات هستند. اسطوخودوس 
توانایی خود در کاهش استرس و 
اضطراب و تقویت احساس خوب 
و شــادی در انســان را نشان داده 

است.
•

استفاده از وانیل
هماننــد اســطوخودوس، وانیــل 
رایحه ای آرامش بخش دارد که می 
تواند به کاهش استرس و اضطراب 
کمک کند. از آنجایی که افسردگی 
با کاهش سطوح سروتونین پیوند 
خــورده اســت، اســتفاده از وانیل 
برای افزایش ســطوح سروتونین 
هــدف مطالعات علمــی مختلف 
بــوده اســت. نتایج مطالعــات با 
حضور سوژه های حیوانی و انسانی 
نشــان داده اند کــه وانیل موجب 
فعالیت ضــد افســردگی و تقویت 

احساس خوب در مغز می شود.
•

استفاده از مرکبات
مغــز بــرای ارائه عملکرد درســت 
به جریــان پایدار خون نیــاز دارد. 
خون اکسیژن و مواد مغذی مورد 
نیــاز بــرای عملکــرد ســالم مغز، 
مانند ارســال پیام های درست به 
گیرنده های درســت را تامین می 
کند. میوه هــای خانواده مرکبات 

هورمون  تولید 
شادی را در بدن 

کنید! تقویت  خود 
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بيانات مقام 
معظم رهبري 
در ديدار 
با فعاالن 
اقتصادي را 
مي توان بايدها 
و نبايدهاي 
اصلي اقتصاد 
ملي در شرايط 
فعلي دانست 
كه راهگشاي 
اقتصاد كشور 
در وضعيت 
حساس كنوني 
است

بايدها و نبايدهاي اقتصاد ملي
بيان��ات مقام معظم رهب��ري در ديدار با فعاالن اقتص��ادي را مي توان 
بايدها و نبايدهاي اصلي اقتصاد ملي در شرايط فعلي دانست كه راهگشاي 
اقتصاد كشور در وضعيت حساس كنوني است. در واقع برگزاري يك ديدار 
صميمانه بين رهبري فرزانه انقالب و مجموعه فعالين اقتصادي دولتي و 
خصوص��ي اين پيام واضح را دارد ك��ه برنامه ريزي در حوزه هاي اقتصادي 
و تالش در اين زمينه،  مهم ترين اولويت كش��ور است و هر تالشي در اين 

راستا به معناي توجه به مسائل اصلي نظام مي باشد. 
در حقيقت همان گونه كه رهبري معظم انقالب بدان اشاره داشته اند، 
شگرد دشمن در شرايط كنوني، نااميد كردن مردم نسبت به توانمندي ها و 
توانايي هاي نظام اسالمي است و حربه هايي مانند تحريم اقتصادي و تالش 
ب��راي ضربه زدن به حركت رو به جلوي نظام مقدس اس��المي ابزارهايي 
اس��ت كه در اين حوزه به كار گرفته مي ش��ود و طبيعتًا در اين ش��رايط، 
 اطالع رساني دقيق و منصفانه از وضعيت اقتصادي كشور و اولويت دادن به 
كار و تالش همه جانبه بهترين راه مقابله با تهديدهاي اقتصادي دشمنان 
قسم خورده نظام اسالمي است. نكته بسيار كليدي ديگري كه مورد توجه 
رهبر عزيز انقالب قرار گرفته، آسيب شناسي تحقق اهداف سند چشم انداز 
اس��ت. اين سند اس��تراتژيك كه اهداف ميان مدت و بلندمدت كشور را 
طراحي كرده، در واقع نقشه راهي است كه برنامه ريزان را به مسير واقعي 
و صحيح رهنمون مي سازد. آنچه كه در اين زمينه حائز اهميت است، آن 
اس��ت كه به رغم س��رعت قابل توجه تحقق اه��داف برخي زيربخش هاي 
سند چش��م انداز خصوصًا توليد علم، فناوري، صادرات غيرنفتي و... هنوز 
نقاط ضعفي به چش��م مي خورد كه در ش��اخص هايي مانند رشد مستمر 
اقتصادي، اش��تغال و تورم ديده مي شود. اقتصاد ايران در سال هاي اخير 
اگرچه به رغم بحران مالي گس��ترده، وضع تحريم هاي اقتصادي سنگين 
و جراحي بزرگ اقتصادي يعني اجراي هدفمندي يارانه ها توانس��ته رشد 
حدود 5 درصدي را تجربه كند اما هنوز از رشد 8 درصدي در نظر گرفته 
ش��ده، در سند فاصله دارد. در مورد تورم نيز اگرچه براي نخستين بار در 
20 س��ال اخير نرخ تورم به زي��ر 10 درصد كاهش يافت اما اجراي طرح 
عظي��م هدفمندي يارانه ها همان گونه ك��ه انتظار مي رفت، باعث افزايش 
تورم گش��ت كه قطعًا با گذر از موج اوليه تورمي اين طرح بزودي ش��اهد 

تك رقمي شدن تورم خواهيم شد. 
بخش ديگري از بيانات مقام عظماي واليت به آسيب شناسي روند اجراي 
اصل 44 اختصاص داشت كه در اين بخش دو نكته مهم مورد توجه قرار 
گرفت. اول اين كه واگذاري س��هام شركت هاي دولتي به بخش خصوصي 
هدف غايي نيس��ت بلكه ايجاد يك اقتصاد رقابتي موضوعيت دارد و ثانيًا 
توانمندسازي بخش خصوصي براي نقش آفريني در فضاي جديد اقتصادي 
داراي اهميت اس��ت. در اين خصوص بايد توجه داشت كه واگذاري بيش 
از 80 هزار ميليارد تومان س��هام ش��ركت هاي دولتي به بخش خصوصي 
اقدام بسيار مهمي است كه با ايجاد فضاي رقابتي و حضور جدي تر بخش 
خصوص��ي به نتيجه مطلوب تر خواهد رس��يد. مضاف��ًا اين كه تحقق روح 

 

بند الف سياست ها كه ناظر بر آزادسازي فضاي اقتصادي مي باشد نيز حائز 
اهميت جدي است.

در مجموع به نظر مي رسد برنامه ريزان اقتصاد ملي براي تحقق بهتر اهداف 
سند چشم انداز و اهداف دهه پيشرفت و عدالت بايد آسيب شناسي ارائه شده 
از ط��رف مقام معظم رهبري را مورد توجه ق��رار داده و براي آن برنامه ريزي 
نمايند تا از اين مسير، رشد و بالندگي نظام اسالمي با سرعت و قدرت تداوم 

داشته باشد.

11
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نشس��ت چهارش��نبه شب مقام 
معظم رهبري با فع��االن اقتصادي 
از جمل��ه جلس��ات كم نظيري بود 
كه فعاالن اقتصادي توانس��تند در 
فضايي صميمانه دغدغه ها و مسائل 
خ��ود را مط��رح و از رهنموده��اي 
ايشان در اين زمينه بهره مند شوند.

از جمله مس��ائلي كه در جلسه 
مذك��ور م��ورد تأكيد مق��ام معظم 
رهب��ري ق��رار گرفت ل��زوم ايجاد 
زمينه مس��اعد ب��راي ايج��اد يك 
اقتص��اد رقابت��ي با حض��ور بخش 
خصوصي بود. ايشان همان گونه كه 
پيش از اين ه��م بارها عنوان كرده 
بودند، تصريح داش��تند كه هدف از 
اجراي سياست هاي كلي اصل 44، 
فقط واگذاري بنگاه ها نيس��ت بلكه 

در كنار واگذاري ها بايد در زمينه توانمند كردن بخش 
خصوصي و فراه��م كردن امكانات مديريت خوب نيز 

كارهاي اساسي انجام شود. 
ايج��اد چنين فضايي و تغيير رويك��رد از واگذاري 
صرف، به س��مت ايج��اد فضايي رقابت��ي و باال بردن 
ق��درت رقابت بخش خصوصي در گ��روي اقدامات و 
تغيير رويكردهايي اس��ت كه از جمله مهمترين آنها 

مي توان به موارد ذيل اشاره كرد:
1- دول��ت در فضاي خصوصي س��ازي اقتصاد بايد 
بپذيرد كه دامنه فعاليت هاي خود را به امور حاكميتي 
مح��دود كند و تمام ت��الش و توان خ��ود را صرفًا بر 
روي سياستگذاري، هدايت، نظارت و پشتيباني بخش 
خصوص��ي و تعاوني متمركز كند. حت��ي نظارت نيز 
باي��د نظارتي راهبردي و منحص��ر به تدوين و تعيين 
اس��تراتژي هاي نظارت باش��د نه يك نظارت اجرايي. 
كنت��رل و نظ��ارت در اجرا نيز بايد ب��ر مبناي همان 
استراتژي نظارتي توسط تشكل هاي بخش خصوصي 

صورت گيرد.
2- مهمتري��ن بس��تر براي باال بردن ت��وان رقابت 
بخش خصوصي بهبود فضاي كسب و كار است. بهبود 
فضاي كسب و كار كمك مي كند تا فعاالن اقتصادي 
به ش��رايطي برابر با رقباي خود دست پيدا كنند. در 
اين مس��ير الزم اس��ت در فرهنگ عمومي كشور نيز 

اصالحاتي صورت گيرد. 
بايد توليد و تالش و كس��ب مشروع ثروت در باور 
عمومي جامعه و در س��طح رسانه ها بخصوص رسانه 
ملي به يك ارزش تبديل شده و بيكاري به عنوان يك 

عيب تلقي شود.
3- توس��عه مناس��بات بين الملل��ي و عضويت در 
مناس��بات منطقه اي و جهاني در افزايش توان بخش 
خصوصي بس��يار مؤثر اس��ت چراكه ضمن تس��هيل 
ش��رايط حضور فعاالن اقتصادي در بازارهاي خارجي، 
آنه��ا را از برخي پش��تيباني ها و امكانات خارجي نيز 
بهره من��د مي كند. بر اين مبنا تعام��الت ما در روابط 
خارجي از طريق س��فارتخانه هاي كش��ورمان بايد با 
اولويت اقتصاد صورت بگيرد و حتي دستورالعمل ها و 

روش ها بر مبناي همين اصل بازنگري شود. 
4- بازارهاي جهاني و منطقه اي امروز بازارهايي در 
هم تنيده و كاماًل مرتبط هس��تند و بخش خصوصي 
باي��د بداند چنانچ��ه خواهان حضور مان��دگار در اين 
بازارها اس��ت بايد با در پيش گرفتن استراتژي برد – 
برد با صاحبان بازار و حتي رقبا به جاي تقابل، تعامل 

و مشاركت كند.
در اين مسير مي توان به ايجاد شركت هاي مشترك 
و كنسرس��يوم هايي توانمند با س��اير بازيگران حاضر 
در بازاره��اي خارجي فكر ك��رد. نبايد فراموش كنيم 
امروزه توليدات موفق جهان��ي، توليداتي دانش محور 
هس��تند كه اين دانش مح��وري در بنگاه هاي خرد و 
كوچ��ك ميداني براي عرض ان��دام در اختيار ندارد و 
براين اساس بايد از طريق سازمان دادن به بنگاه هاي 
كوچك در قالب خوشه هاي بزرگ توليدي – صادراتي 
با برندهايي شناخته شده، در مسير توليد دانش محور 

حركت كرد. 
5- گ��ذر از اقتص��اد دولتي به اقتص��اد مبتني بر 
فعاليت بخش خصوصي و تعاوني جز با پش��تيباني و 
حمايت همه جانبه نظام بانكي امكانپذير نيس��ت. بر 
هيچكس پوشيده نيس��ت كه يكي از مشكالت فعلي 
در عرصه اقتصاد كشور، نظام بانكي و ضعف اين نظام 
در انجام پشتيباني هاي الزم در عرصه خصوصي سازي 
اس��ت. چنانچه قرار باشد طي 5 س��ال آينده يكهزار 
ميليارد تومان س��رمايه گذاري جديد در كشور انجام 
ش��ود، سيستم بانكي كشور بايد به نسبت بزرگي اين 
عدد، امكانات، منابع و توان وام دهي شان را بايد تقويت 
كنند. چرا كه انجام اين حجم عظيم س��رمايه گذاري 
به تنهايي توس��ط بخش خصوصي امكانپذير نيست. 
حداقل نيمي از س��رمايه گذاري مذكور بايد از طريق 
منابع بانكي انجام ش��ود اما آيا نظامات و فرآيندهاي 
حاكم بر نظام بانكي كشور هم اكنون آنچنان منصفانه 
و ش��فاف است كه بدون رانت و امتيازهاي ويژه بتوان 

از پشتيباني آن بهره مند شد؟
در اين ارتب��اط افزايش س��رمايه بانك ها عليرغم 
درخواس��ت دولت، با مخالفت مجلس – كه ريشه در 

نگراني از افزايش حجم نقدينگي و 
تورم داش��ت – به سرانجام نرسيد. 
و ت��ا زماني ك��ه س��رمايه بانك ها 
افزايش نيابد آنه��ا نمي توانند توان 
افزاي��ش  را  تسهيالت دهي ش��ان 

دهند. 
6- در فرآين��د افزاي��ش نق��ش 
بخش خصوصي و تعاوني در عرصه 
اقتص��اد، باي��د يك نظ��ام قضايي 
كارآم��د، عادالنه، س��ريع و چابك، 
شفاف، منضبط و به دور از هرگونه 
فس��اد حاكم شود. بخش خصوصي 
و تعاوني اگ��ر نگراني از غيرعادالنه  
بودن قضاوت داشته باشد، بويژه در 
م��وردي كه با دول��ت اختالف نظر 
پيدا مي كن��د، نمي تواند به فعاليت 
بپردازد. بخش خصوصي در فضايي 
كه قضاوت، با پارامترهاي غيراقتصادي، كند و زمان بر 
و غيرشفاف صورت مي گيرد، خيلي زود از حيز انتفاع 

ساقط مي شود. 
7- همانگونه كه مقام معظم رهبري نيز اش��اره 
داش��تند، امروز نظام اس��تكباري جه��ان در تالش 
اس��ت به هر قيمت در مسير رش��د و توسعه كشور 
س��نگ اندازي كند. بر اي��ن مبنا و براي جبران اين 
ش��رايط دولت و ساير نهادها و دستگاه هاي مسئول 
بايد همزمان كه نظام استكباري جهان پنجره اي را 
بر فعاالن اقتصادي كش��ور مي بندد و تعزير به زمان 
ايجاد مي كند، در داخل كشور پنج درب تازه بر روي 
فعاالن اقتصادي گشوده شود و تسهيل تازه اي براي 
آنها ايج��اد گردد. هزينه هاي ناش��ي از تحريم بايد 
توسط دولت تقبل ش��ود كه در اين زمينه تشكيل 
صن��دوق  جبران خس��ارت هاي ناش��ي از تحريم با 
اعتب��ار 2 ميليارد دالر كه به تصويب مراجع ذيربط 
رس��يد، بايد هر چه سريع تر عملياتي شود. قرار بود 
آئين نامه صن��دوق مذكور با همكاري اتاق بازرگاني 
تدوين ش��ود كه در اين ارتب��اط اتاق هاي بازرگاني 
آمادگي خود را براي انجام كار، پيش تر اعالم كرده 
بودند. تكيه بر بيمه ها ني��ز مي تواند راهكاري براي 
جبران هزينه هاي ناش��ي از تحريم باشيم. قطعًا اين 
شرايط سخت تر از ش��رايط حاكم اقتصاد كشور در 
دوران جنگ نيس��ت و مي توان با تدبير درس��ت از 

آن عبور كرد. 
8- تس��ويه بدهي پيمان��كاران از س��وي دولت در 
شرايطي ميزان اين بدهي بالغ بر 14 هزار ميليارد تومان 
برآورد ش��ده، در افزايش توان  بخش خصوصي بس��يار 
قابل توج��ه خواهد بود. حتي اگ��ر دولت نگراني هايي 
نسبت به افزايش حجم نقدينگي و تورم پس از تسويه 
اين بدهي دارد، بايد با تدبير راه حلي، هر چه سريع تر 

نسبت به تسويه رقم مذكور اقدام كند.
9- اتاق بازرگاني، صنايع و معادن تهران به عنوان 
نماين��ده 70 درص��د اقتصاد بخش خصوصي كش��ور 
آمادگي دارد در اين زمينه با دولت همكاري و تعامل 

داشته باشد.

الزامات توانمندسازي بخش خصوصي
دكتر يحيي آل اسحاق
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن تهران

 ويژه بيانات  
 رهبر معظم انقالب 

در ديدار فعاالن 
و برگزيدگان 

اقتصادي

سالمت.. 
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بيانات مقام 
معظم رهبري 
در ديدار 
با فعاالن 
اقتصادي را 
مي توان بايدها 
و نبايدهاي 
اصلي اقتصاد 
ملي در شرايط 
فعلي دانست 
كه راهگشاي 
اقتصاد كشور 
در وضعيت 
حساس كنوني 
است

بايدها و نبايدهاي اقتصاد ملي
بيان��ات مقام معظم رهب��ري در ديدار با فعاالن اقتص��ادي را مي توان 
بايدها و نبايدهاي اصلي اقتصاد ملي در شرايط فعلي دانست كه راهگشاي 
اقتصاد كشور در وضعيت حساس كنوني است. در واقع برگزاري يك ديدار 
صميمانه بين رهبري فرزانه انقالب و مجموعه فعالين اقتصادي دولتي و 
خصوص��ي اين پيام واضح را دارد ك��ه برنامه ريزي در حوزه هاي اقتصادي 
و تالش در اين زمينه،  مهم ترين اولويت كش��ور است و هر تالشي در اين 

راستا به معناي توجه به مسائل اصلي نظام مي باشد. 
در حقيقت همان گونه كه رهبري معظم انقالب بدان اشاره داشته اند، 
شگرد دشمن در شرايط كنوني، نااميد كردن مردم نسبت به توانمندي ها و 
توانايي هاي نظام اسالمي است و حربه هايي مانند تحريم اقتصادي و تالش 
ب��راي ضربه زدن به حركت رو به جلوي نظام مقدس اس��المي ابزارهايي 
اس��ت كه در اين حوزه به كار گرفته مي ش��ود و طبيعتًا در اين ش��رايط، 
 اطالع رساني دقيق و منصفانه از وضعيت اقتصادي كشور و اولويت دادن به 
كار و تالش همه جانبه بهترين راه مقابله با تهديدهاي اقتصادي دشمنان 
قسم خورده نظام اسالمي است. نكته بسيار كليدي ديگري كه مورد توجه 
رهبر عزيز انقالب قرار گرفته، آسيب شناسي تحقق اهداف سند چشم انداز 
اس��ت. اين سند اس��تراتژيك كه اهداف ميان مدت و بلندمدت كشور را 
طراحي كرده، در واقع نقشه راهي است كه برنامه ريزان را به مسير واقعي 
و صحيح رهنمون مي سازد. آنچه كه در اين زمينه حائز اهميت است، آن 
اس��ت كه به رغم س��رعت قابل توجه تحقق اه��داف برخي زيربخش هاي 
سند چش��م انداز خصوصًا توليد علم، فناوري، صادرات غيرنفتي و... هنوز 
نقاط ضعفي به چش��م مي خورد كه در ش��اخص هايي مانند رشد مستمر 
اقتصادي، اش��تغال و تورم ديده مي شود. اقتصاد ايران در سال هاي اخير 
اگرچه به رغم بحران مالي گس��ترده، وضع تحريم هاي اقتصادي سنگين 
و جراحي بزرگ اقتصادي يعني اجراي هدفمندي يارانه ها توانس��ته رشد 
حدود 5 درصدي را تجربه كند اما هنوز از رشد 8 درصدي در نظر گرفته 
ش��ده، در سند فاصله دارد. در مورد تورم نيز اگرچه براي نخستين بار در 
20 س��ال اخير نرخ تورم به زي��ر 10 درصد كاهش يافت اما اجراي طرح 
عظي��م هدفمندي يارانه ها همان گونه ك��ه انتظار مي رفت، باعث افزايش 
تورم گش��ت كه قطعًا با گذر از موج اوليه تورمي اين طرح بزودي ش��اهد 

تك رقمي شدن تورم خواهيم شد. 
بخش ديگري از بيانات مقام عظماي واليت به آسيب شناسي روند اجراي 
اصل 44 اختصاص داشت كه در اين بخش دو نكته مهم مورد توجه قرار 
گرفت. اول اين كه واگذاري س��هام شركت هاي دولتي به بخش خصوصي 
هدف غايي نيس��ت بلكه ايجاد يك اقتصاد رقابتي موضوعيت دارد و ثانيًا 
توانمندسازي بخش خصوصي براي نقش آفريني در فضاي جديد اقتصادي 
داراي اهميت اس��ت. در اين خصوص بايد توجه داشت كه واگذاري بيش 
از 80 هزار ميليارد تومان س��هام ش��ركت هاي دولتي به بخش خصوصي 
اقدام بسيار مهمي است كه با ايجاد فضاي رقابتي و حضور جدي تر بخش 
خصوص��ي به نتيجه مطلوب تر خواهد رس��يد. مضاف��ًا اين كه تحقق روح 

 

بند الف سياست ها كه ناظر بر آزادسازي فضاي اقتصادي مي باشد نيز حائز 
اهميت جدي است.

در مجموع به نظر مي رسد برنامه ريزان اقتصاد ملي براي تحقق بهتر اهداف 
سند چشم انداز و اهداف دهه پيشرفت و عدالت بايد آسيب شناسي ارائه شده 
از ط��رف مقام معظم رهبري را مورد توجه ق��رار داده و براي آن برنامه ريزي 
نمايند تا از اين مسير، رشد و بالندگي نظام اسالمي با سرعت و قدرت تداوم 

داشته باشد.

11

ديدگاه

 آينده درخشان 
 باهمت مضاعف
 كار مضاعف
جهاد اقتصادي

910 تمام تالش دولت توانمند سازي بخش خصوصي است89 حركت توليد به سمت كاهش قيمت و افزايش كيفيت13 تدوين استراتژي توسعه صنعتي بر مبناي رهنمودهاي مقام معظم رهبري 1214
   وزير صنعت، معدن و تجارت در گفت وگوي اختصاصي با  از تدوين استراتژي توسعه 
صنعتي بر مبناي رهنمودهاي مقام معظم رهبري خبر داد و گفت دولت برنامه اي ويژه براي 

فعال سازي ظرفيت هاي خالي صنايع دارد

 كارشناسان و مديران بازار سرمايه در گفت وگو با  با تأكيد بر اين كه هم اكنون فضا براي 
ورود بخش غيردولتي نسبت به گذشته بهتر شده است اعالم كردند هنوز فاصله زيادي با 

مطالبات رهبر معظم انقالب داريم

  خدامراد احمدي رئيس سازمان توسعه و نوسازي معادن ايران )ايميدرو( درگفت و گويي 
اختصاصي با  با تأكيد بر تقويت بخش خصوصي مطالبات اقتصادي مقام معظم رهبري را  

در حوزه توليد تشريح كرد

اصغر بالسيني
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نشس��ت چهارش��نبه شب مقام 
معظم رهبري با فع��االن اقتصادي 
از جمل��ه جلس��ات كم نظيري بود 
كه فعاالن اقتصادي توانس��تند در 
فضايي صميمانه دغدغه ها و مسائل 
خ��ود را مط��رح و از رهنموده��اي 
ايشان در اين زمينه بهره مند شوند.

از جمله مس��ائلي كه در جلسه 
مذك��ور م��ورد تأكيد مق��ام معظم 
رهب��ري ق��رار گرفت ل��زوم ايجاد 
زمينه مس��اعد ب��راي ايج��اد يك 
اقتص��اد رقابت��ي با حض��ور بخش 
خصوصي بود. ايشان همان گونه كه 
پيش از اين ه��م بارها عنوان كرده 
بودند، تصريح داش��تند كه هدف از 
اجراي سياست هاي كلي اصل 44، 
فقط واگذاري بنگاه ها نيس��ت بلكه 

در كنار واگذاري ها بايد در زمينه توانمند كردن بخش 
خصوصي و فراه��م كردن امكانات مديريت خوب نيز 

كارهاي اساسي انجام شود. 
ايج��اد چنين فضايي و تغيير رويك��رد از واگذاري 
صرف، به س��مت ايج��اد فضايي رقابت��ي و باال بردن 
ق��درت رقابت بخش خصوصي در گ��روي اقدامات و 
تغيير رويكردهايي اس��ت كه از جمله مهمترين آنها 

مي توان به موارد ذيل اشاره كرد:
1- دول��ت در فضاي خصوصي س��ازي اقتصاد بايد 
بپذيرد كه دامنه فعاليت هاي خود را به امور حاكميتي 
مح��دود كند و تمام ت��الش و توان خ��ود را صرفًا بر 
روي سياستگذاري، هدايت، نظارت و پشتيباني بخش 
خصوص��ي و تعاوني متمركز كند. حت��ي نظارت نيز 
باي��د نظارتي راهبردي و منحص��ر به تدوين و تعيين 
اس��تراتژي هاي نظارت باش��د نه يك نظارت اجرايي. 
كنت��رل و نظ��ارت در اجرا نيز بايد ب��ر مبناي همان 
استراتژي نظارتي توسط تشكل هاي بخش خصوصي 

صورت گيرد.
2- مهمتري��ن بس��تر براي باال بردن ت��وان رقابت 
بخش خصوصي بهبود فضاي كسب و كار است. بهبود 
فضاي كسب و كار كمك مي كند تا فعاالن اقتصادي 
به ش��رايطي برابر با رقباي خود دست پيدا كنند. در 
اين مس��ير الزم اس��ت در فرهنگ عمومي كشور نيز 

اصالحاتي صورت گيرد. 
بايد توليد و تالش و كس��ب مشروع ثروت در باور 
عمومي جامعه و در س��طح رسانه ها بخصوص رسانه 
ملي به يك ارزش تبديل شده و بيكاري به عنوان يك 

عيب تلقي شود.
3- توس��عه مناس��بات بين الملل��ي و عضويت در 
مناس��بات منطقه اي و جهاني در افزايش توان بخش 
خصوصي بس��يار مؤثر اس��ت چراكه ضمن تس��هيل 
ش��رايط حضور فعاالن اقتصادي در بازارهاي خارجي، 
آنه��ا را از برخي پش��تيباني ها و امكانات خارجي نيز 
بهره من��د مي كند. بر اين مبنا تعام��الت ما در روابط 
خارجي از طريق س��فارتخانه هاي كش��ورمان بايد با 
اولويت اقتصاد صورت بگيرد و حتي دستورالعمل ها و 

روش ها بر مبناي همين اصل بازنگري شود. 
4- بازارهاي جهاني و منطقه اي امروز بازارهايي در 
هم تنيده و كاماًل مرتبط هس��تند و بخش خصوصي 
باي��د بداند چنانچ��ه خواهان حضور مان��دگار در اين 
بازارها اس��ت بايد با در پيش گرفتن استراتژي برد – 
برد با صاحبان بازار و حتي رقبا به جاي تقابل، تعامل 

و مشاركت كند.
در اين مسير مي توان به ايجاد شركت هاي مشترك 
و كنسرس��يوم هايي توانمند با س��اير بازيگران حاضر 
در بازاره��اي خارجي فكر ك��رد. نبايد فراموش كنيم 
امروزه توليدات موفق جهان��ي، توليداتي دانش محور 
هس��تند كه اين دانش مح��وري در بنگاه هاي خرد و 
كوچ��ك ميداني براي عرض ان��دام در اختيار ندارد و 
براين اساس بايد از طريق سازمان دادن به بنگاه هاي 
كوچك در قالب خوشه هاي بزرگ توليدي – صادراتي 
با برندهايي شناخته شده، در مسير توليد دانش محور 

حركت كرد. 
5- گ��ذر از اقتص��اد دولتي به اقتص��اد مبتني بر 
فعاليت بخش خصوصي و تعاوني جز با پش��تيباني و 
حمايت همه جانبه نظام بانكي امكانپذير نيس��ت. بر 
هيچكس پوشيده نيس��ت كه يكي از مشكالت فعلي 
در عرصه اقتصاد كشور، نظام بانكي و ضعف اين نظام 
در انجام پشتيباني هاي الزم در عرصه خصوصي سازي 
اس��ت. چنانچه قرار باشد طي 5 س��ال آينده يكهزار 
ميليارد تومان س��رمايه گذاري جديد در كشور انجام 
ش��ود، سيستم بانكي كشور بايد به نسبت بزرگي اين 
عدد، امكانات، منابع و توان وام دهي شان را بايد تقويت 
كنند. چرا كه انجام اين حجم عظيم س��رمايه گذاري 
به تنهايي توس��ط بخش خصوصي امكانپذير نيست. 
حداقل نيمي از س��رمايه گذاري مذكور بايد از طريق 
منابع بانكي انجام ش��ود اما آيا نظامات و فرآيندهاي 
حاكم بر نظام بانكي كشور هم اكنون آنچنان منصفانه 
و ش��فاف است كه بدون رانت و امتيازهاي ويژه بتوان 

از پشتيباني آن بهره مند شد؟
در اين ارتب��اط افزايش س��رمايه بانك ها عليرغم 
درخواس��ت دولت، با مخالفت مجلس – كه ريشه در 

نگراني از افزايش حجم نقدينگي و 
تورم داش��ت – به سرانجام نرسيد. 
و ت��ا زماني ك��ه س��رمايه بانك ها 
افزايش نيابد آنه��ا نمي توانند توان 
افزاي��ش  را  تسهيالت دهي ش��ان 

دهند. 
6- در فرآين��د افزاي��ش نق��ش 
بخش خصوصي و تعاوني در عرصه 
اقتص��اد، باي��د يك نظ��ام قضايي 
كارآم��د، عادالنه، س��ريع و چابك، 
شفاف، منضبط و به دور از هرگونه 
فس��اد حاكم شود. بخش خصوصي 
و تعاوني اگ��ر نگراني از غيرعادالنه  
بودن قضاوت داشته باشد، بويژه در 
م��وردي كه با دول��ت اختالف نظر 
پيدا مي كن��د، نمي تواند به فعاليت 
بپردازد. بخش خصوصي در فضايي 
كه قضاوت، با پارامترهاي غيراقتصادي، كند و زمان بر 
و غيرشفاف صورت مي گيرد، خيلي زود از حيز انتفاع 

ساقط مي شود. 
7- همانگونه كه مقام معظم رهبري نيز اش��اره 
داش��تند، امروز نظام اس��تكباري جه��ان در تالش 
اس��ت به هر قيمت در مسير رش��د و توسعه كشور 
س��نگ اندازي كند. بر اي��ن مبنا و براي جبران اين 
ش��رايط دولت و ساير نهادها و دستگاه هاي مسئول 
بايد همزمان كه نظام استكباري جهان پنجره اي را 
بر فعاالن اقتصادي كش��ور مي بندد و تعزير به زمان 
ايجاد مي كند، در داخل كشور پنج درب تازه بر روي 
فعاالن اقتصادي گشوده شود و تسهيل تازه اي براي 
آنها ايج��اد گردد. هزينه هاي ناش��ي از تحريم بايد 
توسط دولت تقبل ش��ود كه در اين زمينه تشكيل 
صن��دوق  جبران خس��ارت هاي ناش��ي از تحريم با 
اعتب��ار 2 ميليارد دالر كه به تصويب مراجع ذيربط 
رس��يد، بايد هر چه سريع تر عملياتي شود. قرار بود 
آئين نامه صن��دوق مذكور با همكاري اتاق بازرگاني 
تدوين ش��ود كه در اين ارتب��اط اتاق هاي بازرگاني 
آمادگي خود را براي انجام كار، پيش تر اعالم كرده 
بودند. تكيه بر بيمه ها ني��ز مي تواند راهكاري براي 
جبران هزينه هاي ناش��ي از تحريم باشيم. قطعًا اين 
شرايط سخت تر از ش��رايط حاكم اقتصاد كشور در 
دوران جنگ نيس��ت و مي توان با تدبير درس��ت از 

آن عبور كرد. 
8- تس��ويه بدهي پيمان��كاران از س��وي دولت در 
شرايطي ميزان اين بدهي بالغ بر 14 هزار ميليارد تومان 
برآورد ش��ده، در افزايش توان  بخش خصوصي بس��يار 
قابل توج��ه خواهد بود. حتي اگ��ر دولت نگراني هايي 
نسبت به افزايش حجم نقدينگي و تورم پس از تسويه 
اين بدهي دارد، بايد با تدبير راه حلي، هر چه سريع تر 

نسبت به تسويه رقم مذكور اقدام كند.
9- اتاق بازرگاني، صنايع و معادن تهران به عنوان 
نماين��ده 70 درص��د اقتصاد بخش خصوصي كش��ور 
آمادگي دارد در اين زمينه با دولت همكاري و تعامل 

داشته باشد.

الزامات توانمندسازي بخش خصوصي
دكتر يحيي آل اسحاق
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن تهران

 ويژه بيانات  
 رهبر معظم انقالب 
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اگر در مورد رژیم غذایی 
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8 1 4  7  6 9 5 
  2 1 6  3   
     5  1  
1  5 9 3    4 
  8 6 2    3 
9  3 4    8 6 
3   2  9 5 6  
      8   
7 8 6   3 2 4 9 

  5  4  1  8 
4 6   2  7 9  
7   3 1 6    
5 3 6 7  1 9  2 
  8 4     7 
2  7  9     
6  2 1 5 4  3  
   2     6 
9  3  7 8 2 1  

EASY

رژیم پالئو؛ الغری به 
سبک عصر حجر

رژیــم پالئــو یــک برنامــه غذایــی 
مدرن اســت بــرای کاهش وزن بر 
اســاس آنچه آدم هــای عصر حجر 
می خوردند. این برنامه کاهش وزن 
در دهه ۷۰ و توسط یک متخصص 
گوارش بــه نام والــر ال. وئگتلین 
پایه گذاری شد و از آن به بعد خیلی 
از محققــان، ورزشــکاران و حتــی 
ستاره های سینما و موسیقی سراغ 
این برنامه رفته اند تا وزن کم کنند.
مدافعان این برنامه غذایی می گویند 
عصر حجر دو و نیم میلیون ســال 
طول کشید و صدهزار سال قبل با 
گسترش کشاورزی در دنیا به پایان 
رســید. بنابراین بــا نزدیک کردن 
برنامه غذایــی روزانه به آن چیزی 
که مردمان عصر حجر می خورند، 
می توان ســامتی و طــول عمر و 

تناسب اندام را تضمین کرد.
در واقــع رژیم غذایــی پالئو بر این 
اساس شکل گرفته که ژنوم انسانی 
از عصــر حجــر تاکنــون تغییرات 
بســیار اندکی پیدا کــرده و پیروی 
از برنامــه غذایی که شــبیه مردم 

آن زمان اســت، به 
و  ســامت  حفــظ 
وزن کمک  کاهش 

می کند. 
امــا آیــا رژیــم پالئو 
چنیــن  می توانــد 
قولی به شما بدهد 

و به آن عمل کند؟
همه تغییرات رژیمی که رژیم 

پالئو به دنبال آن است
•

۱. دریافت باالی پروتئین: پروتئین 
دریافتــی ۱۵ درصد از کالری مورد 

نیاز روزانه را تامین کند.
•

کربوهیــدارت  دریافــت   .۲
گایســمی  شــاخص  و  کــم 
پاییــن: ســبزیجات و میوه هــای 
غیرنشاسته ای ۳۵ تا ۴۵ درصد نیاز 

بدن به کالری را تامین کند.
•

۳. دریافت فیبر باالتر: سبزیجات 
غیرنشاسته ای ۸ برابر فیبر بیشتری 
نســبت به غــات کامل داشــته و 

میزان فیبرشان ۳۱ برابر بیشتر از 
غات تصفیه شــده است. میوه ها 
نیز ۲ برابر بیشتر از غات کامل و 
۷ برابر بیشتر از غات تصفیه شده 

فیبر دارند.
•

۴. دریافــت متوســط یــا بــاالی 
چربی های غیراشباع و روغن های 

حاوی امگا ۳ و امگا ۶
•

۵. دریافت پتاسیم باالتر برای اینکه 
قلب، کلیه هــا و ســایر ارگان های 
بــدن بهتــر کار کننــد و همچنین 
کاهش دریافت سدیم برای کاهش 
مشــکات قلبی از جمله سکته و 

پرفشاری خون

•
۶. مصرف آلکالن های غذایی برای 

تعدیل اسیدیته رژیم
•

۷. مصرف باالتر آنتی اکسیدان ها، 
و  معدنــی  مــواد  ویتامین هــا، 

فیتوکمیکال ها
مصرف چه غذاهایی مجاز 

است؟
گوشــت  ســبزیجات،  میوه هــا، 
لخم، غذاهــای دریایی، دانه های 
روغنی، روغن های ســالم گیاهی، 
تخــم مــرغ. البته همــه غذاها در 
این رژیم باید پخته شــده باشند، 
هرچند ممکن است دلتان بخواهد 

بعضی ها را خام استفاده کنید.
مصرف چه غذاهایی غیر مجاز 

است؟

لبنیات، غــات، غذاهای فراوری 
شــده، حبوبات، نشاســته، الکل، 
قند و شکر تصفیه شده، 
روغن های تصفیه شده

فواید رژیم پالئو 
برای سالمتی که 

طرفدارانش تبلیغ 
می کنند

۱. توازن انرژی در تمام 
طول روز

۲. تثبیت قند خون
۳. پوست تمیز و شفاف 

و دندان های سالم
۴. بهبود الگوی خواب

۵. کاهــش آلــرژی بــه 
ویــژه آلرژی به شــیر و 
کازئین و همچنین حساســیت به 

گلوتن
۶. زمینه سازی بهبود بیماری هایی 
مثل دیابت، چاقــی، بیماری های 
بیماری هــای  عروقــی،  و  قلبــی 
روده  ســندرم  خودایمنــی، 

تحریک پذیر
۷. ضد التهاب

۸. وضعیت بدنی کارآمدتر
۹. ســوزانده شــدن چربی هــای 

ذخیره
آیا واقعا با رژیم پالئو می شود 

وزن کم کرد؟
بلــه. اما فقــط در صورتــی که کل 
کالری دریافتی روزانه تان را محدود 
کرده باشید یعنی نسبت به روزهای 

قبل از رژیم کالری کمتری مصرف 
کنید یا میزان سوختن انرژی را با 
ورزش و فعالیــت بدنــی روزانه باال 
ببرید تا بتوانیــد با رژیم پالئو الغر 

شوید.
منونه برنامه غذایی یک روزه 

در رژیم پالئو
• صبحانه

نصــف آناناس + یــک برش ماهی 
سالمون
• ناهار

ساالد شامل ۷ عدد میگوی آب پر 
شــده + ۳ فنجان اســفناج خام + 
یک عدد هویج رنده شده + ۱ عدد 
خیار خرد شــده + ۲ عــدد گوجه 
فرنگی خرد شــده + ادویه و روغن 

زیتون و آب لیمو
• میان وعده

۱/۴ لیــوان بــادام + یــک بــرش 
گوشت سرد پخته شده

• شام
ســاالد شــامل ۲ فنجــان کاهو + 
نصف فنجان گوجه فرنگی خشک 
+ ۱/۴ فنجان پیاز بنفش + نصف 

آووکادو + آب لیمو
۲ برش گوشت کباب شده

۲ فنجان بروکلی آب پز شده
دسر

۱/۲ فنجان بلوبری تازه یا یخ زده 
+ ۱/۴ فنجان بادام

منبع: مثبت زندگی
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- معمــوال دربــاره ویروس هــای 
جهش یافته این طور گفته می شود 
که پس یک دوره، با هر بار انتقال 
تضعیف می شــه تا باالخره از بین 
برود. آیا دربــاره ویروس کرونا هم 
روند به همین شکل است؟ درواقع 
دوره اش با قربانی هایی که می گیرد 

تمام می شود؟
•

بحث جهــش بــا باعــث کنترل 
متفــاوت اســت. مدت هــا طول 
می کشد تا ویروس جهش پیدا کند 
مثل آنفلوآنزا که هر بار اسم جدیدی 
پیدا می کند. در گذشــته آنفلوآنزا 

در اســپانیا تعداد بســیاری قربانی 
گرفت. بعد از جهش این ویروس، 
انتقــال و همه گیر شــدن آن، اگر 
زنجیــره انتقال در بین انســان ها 
کنترل شود، باعث می شود که بعد 
از مدتی ویروس قابل انتقال نباشد؛ 
اما به این معنی نیســت که در آن 
مــدت کوتاه دوباره جهش دیگری 
پیدا می کند تا غیرفعال شود. چون 
بــرای جهش زمان بیشــتری الزم 
است. شانس تکثیرهای روزانه در 
هر فردی می تواند متفاوت از فردی 
دیگر باشد. برای همین مهم ترین 
عامــل تاثیرگــذار در کنتــرل ایــن 
عفونت، شکســتن زنجیره انتقال 

است.

- آیــا عامل اصلــی جهش یافتگی 
این ویروس مشخص شده است؟ 
روایت هــای بســیاری داریــم کــه 
حاکــی از انتقــال آن از حیــوان به 
انســان است. یا شــنیده هایی که 
میان بســیاری از مــردم پیچیده، 
مثل نــوع تغذیه. حتــی در برخی 
مقاالت از حیواناتی مثل خفاش یا 
مورچه خوار فلس دار یاد شــده. آیا 
چنین تحلیلی یعنی اشاره به نوع 
تغذیه و حیواناتی مشخص، علمی 

است؟
•

For more details on any aspect of 
immigration, please do not hesitate 
to contact my office. You can 
speak to me in English, French, 
Farsi and Italian.  As my mother 
would always say, keep safe, stay 
healthy and make sure laughter is 
in your everyday life.
_________
Immigration 
Michael Monfared
Regulated Canadian 
Immigration Consultant
www.michaelmonfared.com

Immigration_Michael_Monfared
immigrationmichaelmonfared

t.me/immigration_michael_monfared

امور دفترداری  ;
        و حسابداری 

تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی  ;
تاسیس و ثبت شرکت ها  ;

خدمات حسابداری و دفترداری

Tel.: 514-777-3604
دفتر ثبت رمسی ازدواج و طالق )CIVIL( و شرعیسرورصدر

  مرکز اسالمی ایرانیان مونتریال: شیخ صاحل سیبویه
کلیه امور اسالمی و فرهنگی، ا جتماعی      |       نشانی:

 210 St Jacques St, Lachine, QC H8R 1E2
تلفن:  1۵0۹-۳۶۶-۵1۴       و       ۵1۴-۲۴۷-1۷۳۲
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علــت آن کــه در ابتــدا، راه انتقال کروناویروس ...   << ادامه از صفحه: 25
ویروس مشــخص نبــود، ابهام در 
ماهیت آن ویــروس بود. محققان 
می دانســتند کــه ایــن ویــروس از 
خانواده »کرونا ویروس ها« اســت 
امــا جزییات دیگری نداشــتند. از 
سوی دیگر عایم آن هم با دو مورد 
قبلی کــه اشــاره کــردم، متفاوت 
بــود. معلــوم نبود که افــراد با چه 
نوع حیواناتــی برخورد داشــتند. 
بعد از بررســی ها، احتمــال اصلی 
فرآورده های غذایی دریایی مطرح 
شــد و ســایر فرآورده های حیوانی 
مثــل مورچه خــوار فلــس دار. اما 
به طــور دقیق نمی تــوان گفت که 
لزوما از این حیوانات یا فرآورده های 
غذایــی گرفتــه شــده اســت. اما 
می توان قطعی گفت که بســیاری 
از ایــن فرآورده هــای غذایــی تازه 
مصرف می شوند پس حرارت کافی 
برای از بین رفتن ویروس ها وجود 
نــدارد. تنها راه انتقــال آن تماس 

مستقیم است؛ یعنی شانس ابتا 
برای کسی که به چین سفر کرده و 
حاال به رستورانی چینی آمده بیشتر 
اســت. ممکن اســت چشــم های 
او آبی باشــد اما به خاطر ســفر به 
چین، شانس ابتای بیشتری دارد 
تا کســی که این نشــانه ها را ندارد 
و در رســتورانی چینی غذا مصرف 

می کند.

- درحالی کــه میــزان کشــندگی 
ایــن ویروس کرونا فقــط ۳ درصد 
عنوان شــده و میزان مرگ ومیر آن 
بســیار پایین تر از آنفلوآنزا اســت، 
چرا تا این حد بزرگ و نگران کننده 

شده؟
•

درســت است که میزان مرگ ومیر 
این ویروس کم تر است اما همین 
کم تر بودن، باعث می شود که افراد 
مبتا باعث انتقال بیشــتر شوند. 
اگر افراد به راحتی بمیرند، شانس 

انتقال پایین می آید. مساله بعدی 
این است که این نوع از همه گیری 
در این نوع خاص از ویروس کرونا 
سابقه نداشته است. درحالی که ما 
بــا آنفلوآنزا کاما آشــنایی داریم و 
می دانیم که به طور متوســط چند 
نفر در سال به آن مبتا می شوند. 
درباره ایــن ویروس هیچ دانشــی 
وجــود نداشــت. در روزهــای اول 
شــیوع این ویروس گفته بودم که 
اگرچه میزان مرگ ومیــر این نوع 
ویروس کم تر است اما چون شانس 
انتقال باالتری دارد، در بلندمدت 
کشــندگی بیشــتری نســبت بــه 
»ســارس« و »مــرس« خواهــد 
داشــت. همین هم شــد. اهمیت 
این نــوع ویــروس، همه گیری آن 
است که اگر به موقع اطاع رسانی 
و کنترل نشود، به راحتی می تواند 
درصد کشندگی بیشتری هم ایجاد 

کند.

Canadian government can now 
verify how many days immigrants 
and visitors stay in the country

The Entry/Exit Program 
may have implications 
affecting permanent 
residency and citizenship 
applications
Canada’s federal immigra-
tion ministry has been able 
to track the movements 
of travellers entering and 
leaving the country by land 
since February 2019.
The number of days a 
foreign national stays in the 
country is relevant to appli-
cations for work permits, 
study permits, visitor visas, 
permanent residence status, 
and Canadian citizenship.
Immigration, Refugees 
and Citizenship Canada 
(IRCC) has been able to 
obtain traveller information 
from the Canadian Border 
Services Agency (CBSA) 
through the Entry/Exit 
Program.
When travellers cross the 
U.S. border from Canada, 
their basic information is 
sent to CBSA in the form 
of an “exit report.”
IRCC can now access 
traveller information for 
“the administration and en-
forcement of immigration 
and citizenship programs,” 
according to the CBSA 
webpage.
Basic information collected 

at the border includes:
• Full name
• Date of birth
• Nationality or citizenship
• Sex
• Travel document informa-
tion including type, number
and issuing country
The Entry/Exit Program is
expected to be extended to
air travel in June 2020.
•
What is the purpose of 
the Entry/Exit Program?
IRCC will have access to 
traveller information in or-
der to verify residency re-
quirements such as those in 
applications for Canadian 
citizenship and permanent 
residence, the government 
webpage says.
They will also be able 
to tell whether foreign 
nationals have overstayed 
their allowable period of 
admission to Canada.
The information will facil-
itate IRCC’s investigations 
into a person’s entitlement 
to a Canadian travel doc-
ument, as well as support 
investigations of possible 
fraud related to immigra-
tion, citizenship, passport 
and travel document 
programs.
In addition, IRCC will be 
able to verify that sponsors 

and partners reside in Can-
ada for inland family class 
programs.
IRCC will also verify 
whether or not a refugee 
claimant came to Canada 
using their travel docu-
ments.
•
How will the information 
be used?
IRCC says entry and exit 
information will be used 
for application types across 
all lines of business in im-
migration, citizenship and 
investigations.
•
Immigration
- Temporary Residence
Information gathered
through the Entry/Exit
Program can be used to
determine if a foreign
national has previously
exceeded their period of
stay in Canada.
IRCC will use entry and
exit information for the fol-
lowing temporary residence
application types:
• Temporary resident visas
• Temporary resident
permits
• Visitor records
• Work permit and work
permit extensions
• Study permit and study
permit extensions

• Electronic travel authori-
zations (eTAs)
“As air carriers begin
sharing their data (2020
to 2021), overstay indica-
tors will begin appearing
within the Entry/Exit
search results for tempo-
rary residents who have
overstayed their allowable
time in Canada,” the IRCC
webpage says. “This will
prompt IRCC officers to
make an informed determi-
nation on select temporary
residence applications.”
•
Permanent Residence
IRCC will use entry and 
exit information for the 
following permanent resi-
dence application types:
• Permanent resident cards
• Permanent resident travel
documents
• Overseas refugees
• Family class sponsorship
Data collected for these
application types will track
the periods of time immi-
gration candidates spend in
and outside Canada. Appli-
cants must be in Canada for
at least 730 days in every
five year period in order to

qualify for perma-
nent residence.
Exit and entry data 
will be used to 
assist the IRCC in 
checking for the 
potential loss of 
permanent resident 
status, and misrep-
resentation. It will 
also assist in veri-
fying foreign police 
certificates.
•
Inland refugee 
claims

IRCC will use entry and 
exit data to investigate the 
travel history of in-Canada 
asylum seekers, and verify 
information provided by 
claimants.
Records that show incon-
sistencies on the claimant’s 
application could prompt 
further investigation.
•
Citizenship
Those applying for Ca-
nadian citizenship must 
also demonstrate physical 
presence in the county for 
at least 1095 days within 
the five years immediate-
ly preceding the date of 
application.
The information will also 
be used to assist in cases 
where Canadian citizenship 
may be revoked.
•
Investigations
Citizenship revocation 
investigations
Entry and exit data will be 
used to determine whether 
or not the candidate has 
made a false statement 
about their residence in 
Canada for the purpose of 

acquiring citizenship.

Passport Investigations
The information will be 
used to facilitate investiga-
tions into an individual’s 
entitlement to Canadian 
passport services. Data may 
be used to validate travel 
history, and may be used 
to determine whether a 
passport may be refused or 
revoked in case of misuse, 
or fraud.
•
Traveller Rights
Travellers have the right 
to request a copy of their 
personal travel history. If 
they find an error in their 
file, they may ask CBSA to 
correct it.
If a request to correct travel 
information has been made, 
IRCC officers are notified 
and are able to obtain the 
most up-to-date informa-
tion from CBSA.
IRCC is required to comply 
with the Privacy Act. 
Officers are not authorized 
to disclose entry and exit 
information unless it is 
necessary for the adminis-
tration of the Immigration 
Refugee Protection Act 
(IRPA) and is covered 
under a memorandum of 
understanding or similar 
information-sharing agree-
ments.
CBSA has informa-
tion-sharing agreements 
with the Royal Canadian 
Mountain Police (RCMP), 
Employment and Social 
Development Canada 
(ESDC), and the Canada 
Revenue Agency (CRA).

From: CIC News
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وقتی سرما می خوریم سر کار برویم یا در منزل بمانیم؟

روزی رئیسم به من گفت: "بخاطر 
خدا برگرد خانه! همکاران شکایت 
دارند و نمی خواهند ویروس  های 

تو به آنها منتقل شود." 
اصرار می کنم که "مریضی من فقط 
یک ســرماخوردگی ســاده است." 
ولی به خرجش نمی رود. سرانجام 
دیدم بهتر اســت خودم محترمانه 

زحمت را کم کنم و بروم. 
هر چند بــه دلیل ســرماخوردگی 
انــرژی ام صد در صــد نبود ولی به 
نظر خودم آنقدر هم حالم بد نبود 
که بخواهم یک روز را در خانه و زیر 

پتو بگذرانم. 
از دوســتان و همکارانم می پرسم 
وقتی سرما می خوریم باید مرخصی 

بگیریم یا نه؟ 
نظراتشــان خیلی متفاوت و گاهی 

متضاد است. 
از "بابا بی خیال" گرفته تا "راستش 
ســئوال ســختی اســت" یا اینکه 
"چطــور دلــت میاد ویروســت رو 
بین همکارانت پخش کنی؟ واقعا 

خودخواهی!" 
بــه این ترتیــب بود که مــن برای 
یافتن جواب این سوال وارد دنیای 

خاکستری اخاقیات، قانون کار و 
موضوع سامت عمومی شدم.

چه وقت سرماخوردگی، دیگر 
ساده نیست؟

ســرما خوردگی همه جا هســت، 
در قطار، در مغــازه و زمین بازی. 
بنابر این شاید تنها راه برای اینکه 
در معرض ویروس قرار نگیرید این 

است که همیشه در خانه بمانید. 
ریچــل ســاف، مشــاور ارشــد در 
موسســه توســعه منابع انســانی 
"عامــل  می گویــد کــه  بریتانیــا، 
ســرماخوردگی ویــروس اســت و 
واکنش افراد به ویروس ها متفاوت 
اســت؛ البتــه نمی تــوان فراموش 
کرد کــه بعضی مــردم در اثر ابتا 
به سرماخوردگی بسیار بدحال می 

شوند." 
"اگر واقعا حالتان خوب نیســت و 
به دلیل بیماری نمی توانید خوب 
کار کنیــد بهتــر اســت مرخصــی 
استعاجی بگیرید. با این کار سرما 
خوردگی تان را در محیط کار پخش 

نمی کنید. " 
پروفســور مارتین مارشال، رئیس 

ســلطنتی  کالــج 
پزشــکان عمومــی 
بریتانیا هــم با این 
موافــق  موضــوع 
است که "هر بیمار 
متفــاوت اســت و 
تجربــه هــر کس از 
بیمــاری با دیگران 

فرق می کند. " 
اســت  این  ســوال 
از  بایــد  آیــا  کــه 

سرماخوردن دوری کنیم؟ 
آیــا ابتا بــه ســرماخوردگی باعث 
بــدن  ایمنــی  سیســتم  تقویــت 

می شود؟ 
پروفسور پیتر اوپنشا، رییس سابق 
انجمن ایمنی شناسی بریتانیا، که 
بــه مــدت ۲۵ ســال در این زمینه 
تحقیــق کرده اســت، می گوید که 
ســرماخوردگی در بلندمــدت می 
تواند برای سامت ما مفید باشد 

ولی فقط بعضی اوقات.
به ایــن ترتیب "ســرماخوردگی 
خوب" و "سرماخوردگی بد" هم 

داریم.
 به گفته پیتر اوپنشــا "تاش من 
در همــه عمر این بــود که بفهمم 
کدام ویروس ها خوب و کدام ها بد 
هســتند. زیرا به نظر می رســد که 
بعضی از سرما خوردگی ها سیستم 
ایمنی بدن شما را در حالتی مانند 

یک دوره آموزشی قرار می دهند."

کسانی که اختالل سیستم ایمنی 
دارند چطور؟

پروفسور مارشال می گوید که مردم 
به ویژه کسانی که از بیماران دیگر 

- البته شــایعات بسیاری هم شنیده شد 
که کشورهای سرمایه دار برای زمین زدن 
اقتصــاد چین ایــن ولوله خبــری را ایجاد 
کرده اند یا حتی خود چین باعث این شیوع 

شده است.
•

ایــن حرف هــا، اظهــارات سیاســت زده 
است. حتی گفتند آزمایشگاهی چینی در 
این شهر باعث شــیوع این ویروس شده. 
بله در آن شــهر آزمایشــگاهی هســت اما 
هیــچ کشــوری چنین خودزنــی نمی کند 
و ویروســی وارد جمعیتــش نمی کنــد که 
غیرقابل کنترل باشد. گفتند می خواستند 
سهام را کاهش دهند. همه این ها شایعه 
اســت؛ مثا همین ویــروس »مرس« در 
عربستان بود. این اتفاق در آینده می تواند 
در جغرافیای دیگری رخ بدهد. مهم ترین 
مساله این اســت که اطاعات را از منابع 
رســمی به دســت بیاوریم و از ابتا به این 

عفونت پیش گیری کنیم. 
بحث اصلی، بهداشت فردی است که رعایت 
آن باعث کنترل این نوع عفونت و هر نوع 
عفونت تنفسی می شود؛ مثا در فرهنگ 
ایرانی ما عادت به روبوســی و دست دادن 
داریم. حاال می توانیم به جای دست دادن 

دســت هایمان را مشــت کنیــم و بــه هم 
بزنیم، وقت ســرفه و عطســه از دستمال 
اســتفاده کنیم یا با دستمان یا ساعدمان 
جلــوی دهانمان را بگیریم. درواقع ســعی 
کنیم چون یکدیگر را دوست می داریم، این 
ویروس را به هم ندهیم. دســت هایمان را 
مرتب با آب و صابون و حتی الکل بشوییم. 
این ها مســایل پایه ای اســت اما در عمل، 

رعایت نمی شود.

- اســتفاده از ماســک چقــدر می توانــد 
پیشگیرانه باشد؟

•
ماســک مانعی برای کاهش انتقال تعداد 
ویروس هــا به محیــط و بیشــتری اثر آن 
برای مبتایان به ویروس است. یک قطره 
تنفســی می تواند تا چهار متر بــه خارج از 
دهان ما پرتاب شود. ماسک شدت، تعداد 
و فاصله پرتاب این قطرات را کم می کند. 

از سوی دیگر، ماسک ها باید تعویض شوند 
چون از کناره های آن هم قطره های تنفسی 
خارج می شوند. درواقع استفاده از ماسک 
به افرادی توصیه می شــود کــه در تماس 
مســتقیم با مبتایان هستند. حتی گفته 
می شود از دستکش هم می توان استفاده 

کرد. دســتکش هم بیشــتر برای افرادی 
اســت که در تماس نزدیک با مبتایان یا 

موارد مشکوک هستند.

- شما در برخی از گفت وگوهایتان هشدار 
داده بودیــد کــه ایــن ویــروس به ایــران و 
افغانستان هم خواهد رسید. آیا اطاعات 
موثقــی داریــم کــه در این دو کشــور هم 
نمونه هایی وجود داشــته باشد؟ بسیاری 
از مخاطبــان ما ابــراز نگرانــی کرده اند که 
بــه دلیل بی اعتمادی بــه حکومت ایران، 
وجــود و شــیوع ایــن ویــروس در ایــران 
مخفی نگه داشته می شود. آیا ممکن است 

اطاع رسانی نشود؟
•

سوال ســختی اســت. اعتماد عمومی به 
حکومــت ایران کاهش پیدا کرده اســت و 
از طــرف دیگــر این ویروس ممکن اســت 
در هــر جغرافیایی وارد شــود؛ حتی ایران 
و افغانســتان. هر کشــوری کــه در تماس 
مســتقیم با چین یا رفت وآمد به آن باشد، 

بالقوه در خطر است. 
ما خوشبختانه مرز زمینی یا دریایی با چین 
نداریم. پس تنها راه ورود آن هوایی است. 
اگر وزارت بهداشت سیستم های کنترلی را 

در فرودگاه دقیق کند و همچنین بیماریابی 
کند یعنی افرادی را که در دو هفته گذشته 
از چین به ایران ســفر کرده اند بدون توجه 
بــه ملیت آن ها مــورد ارزیابی قــرار دهد، 
می تواند موارد مشکوک را شناسایی کند. 
اگر موردی شناسایی شده و اطاع رسانی 
صورت نگرفته، به هرحال ما باالخره مطلع 
خواهیم شــد. چون ویروس حداقل سه تا 
پنج نفر را مبتا می کند. درسی که از چین 
به عنوان کشوری کمونیستی باید بگیریم، 
عــدم مخفــی کاری اســت. بــرای همین 
توصیــه می کنم که همکاری بین بخشــی 
صورت بگیرد. وزارت بهداشــت به تنهایی 
مســوول نیســت بلکــه بایــد وزارت امور 
خارجه و وزارت کشــور نیز با آن همکاری 
کننــد. از ســوی دیگــر، موارد مشــکوک 
باید جدی گرفته شــوند و پرسنل پزشکی 
آموزش ببینند که هدف پیش گیری است 
و نه درمــان. پس اگر فردی دچار عامت 
شد و به مرکز درمانی مراجعه کرد و سابقه 
سفر به چین یا افرادی را داشت که از چین 
آمده انــد، نبایــد به خاطر ســطحی بودن 

عایم، مرخص شود.

- در پایان این گفت وگو آیا توصیه ای برای 

مخاطبان دارید؟
•

هر فردی می تواند به این عفونت در ایران 
مبتا شود. هنوز خبری مبنی بر ورود این 
ویروس به ایران نشــنیده ایم. این فرصتی 
برای ما اســت تــا از لحاظ ارتقای ســطح 
بهداشتی اطاعات بیشتری کسب کنیم 
و همان طــور که گفتم در معاشــرت هایی 
کــه داریــم، اگــر ســرما خورده ایــم یــا به 
آنفلوآنزا مبتا هســتیم، دســت ندهیم و 
روبوسی نکنیم. در فرهنگ ما گاهی عدم 
این رفتارها، توهین محســوب می شــود 
درحالی کــه چون فردی را دوســت داریم، 
بایــد جلــوی احتمــال انتقال بیمــاری را 
بگیریم. با این روش رفتاری هم می توانیم 
اطاع رسانی کنیم و هم فرهنگ غنی مان 
را در حوزه ســامت، ارتقا دهیم. در کنار 
آن، همه چیــز را برعهده وزارت بهداشــت 
نگذاریــم و بخش هــای غیردولتــی هــم 
بایستی در این خصوص بیشتر فعال شوند. 
همچنین، افراد شاخص مثل هنرمندان 
اطاع رســانی کنند تا دسترســی مردم به 

اطاعات درست بیشتر شود.
ایران وایر - آیدا قجر

پرســتاری می  کنند، بایــد درنظر 
بگیرنــد که آیا قرار اســت بــا گروه 
های آســیب پذیر مانند کودکان، 
زنان حامله و افراد مسن در تماس 

باشند؟ 
ِهیلی جانســون، وکیل امور اداری 
و استخدامی هم به عوارض ناشی 
بعضــی  بــرای  ســرماخوردگی  از 
بیماران اشــاره می کند و می گوید 
که ســرماخوردگی از جملــه برای 
مبتایان به فیبروز سیســتیک یا 
کســانی که به تازگی شیمی درمانی 
انجــام داده انــد، می تواند بســیار 

جدی باشد.

تغییرات سال های اخیر
به نظر می رسد در سال های اخیر 
روند مرخصی اســتعاجی گرفتن 
توسط کارکنان عوض شده است. 

مثا در بریتانیا، موسســه توسعه 
منابع انسانی می گوید که این نوع 
مرخصی ها در سال ۲۰۱۹ به طور 
میانگین به ۵.۹ )پنــج و نه دهم( 
روز رسیده که در ۱۹ سال گذشته 
کــه کارشناســان منابــع انســانی 
بررســی ســاالنه ای در ایــن مورد 
انجام می داده اند، پایین ترین حد 

است. 
پس به این دلیل است که ۸۳درصد 
مشــاهده  را  کارکنانــی  آنهــا،  از 
کرده اند که با وجود بیماری به سر 
کار می روند و ۶۳ درصد آنان شاهد 
بوده اند که همکارانشان هنگامی که 
در مرخصی ساالنه به سر می برند، 

برای سازمان هم کار می کنند. 

بــه گفتــه خانم ســاف، اینها همه 
مربــوط به فرهنــگ محیط کاری 
اســت. "ما می دانیم که بســیاری 
مردم نمی توانند فشــار کاری شان 
را تحمــل کنند ... آنهــا می دانند 
که اگر ســر کار نروند، فشــار کاری 

همکارانشان بیشتر می شود." 
خانم جانسون می گوید که در سال 
هــای اخیر، نســبت به گذشــته، 
تعــداد  بــه  بیشــتر  کارفرمایــان 
مرخصی های استعاجی کارمندان 
توجه می کنند ... علتش این است 
که بودجه ها خیلی محدود است و 
اغلب هر کارمند کار یک نفر و نصفی 
را انجام می دهد. بعضی مواقع هم 
کارکنان مجبورند با وجود مریضی 
سرکار بروند چون می دانند اگر در 
محل کار نباشند، هنگام برگشت، 

کارشان چند برابر می شود.

سازمانی که برای آن کار می 
کنید چقدر در تصمیم شما برای 

مرخصی گرفنت تأثیر دارد؟
پــل نولــز، از "شــرکت مشــاوران 
در  اکوســتیک"  و  مهندســی 
بریتانیــا مــی گوید که اگــر یکی از 
همکارانشان ســرما بخورد او را به 

منزل می فرستند. 
"مــا فقط شــش نفریم و اگر ســه 
چهار نفرمان مریض شــوند دیگر 
راضــی  را  مشــتریان  نمی           توانیــم 

نگهداریم." 
کارشناسان به کارکنان شرکت های 
کوچــک توصیــه می کننــد کــه از 
صحبت کردن با رئیس خود ترس 

نداشته باشند. 
مثا اگر کسی بیمار است ولی هنوز 
می تواند کارهایی انجام دهد، شاید 
بشــود کار از منــزل برایش ترتیب 

داد.

آیا ممکن است اخراج شوم؟
خانــم جانســون می گویــد نیازی 
نیســت کارمنــدان کامــا ناتوان 
مرخصــی  بتواننــد  تــا  باشــند 
اســتعاجی بگیرنــد. بــه گفته او 
پزشکان عمومی می توانند گواهی 
استراحت حتی برای بیماری های 

ویروسی ساده تر بنویسند. 
او یــک ارتباط منطقی و مبتنی بر 
اعتماد متقابل با کارفرما را توصیه 

می کند. 
از  بســیاری  کــه  موضــوع  ایــن 
کارفرمایــان حــرف کارمندانــی را 
که مــی گویند واقعــا بیمارند باور 
می کنند، نشان از وجود این حس 

اعتماد دارد.

آموخته های من چه بود؟
با بررسی همه موضوعاتی که در باال 
اشــاره کردم به این نتیجه رسیدم 
کــه اوال بایــد بــرای داشــته هایم 
قدردان باشم و دوم اینکه بیشتر به 
فکر کسانی باشم که سیستم ایمنی 

شان به شدت مشکل دارد.
وقتی هم که بیمــاری عفونی دارم 
ولی حالم خیلی هم بد نیســت، با 
خود و اطرافیانم مهربانتر باشم و تا 
خوب شدن کامل از خانه کار کنم.

شرکت حمل و نقل بین املللی 
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سرویس هوایی به شیراز، تبریز، تهران، 
اصفهان،کرمانشاه و مشهد

ایران، سراسر کانادا، امریكا و سایر نقاط جهان

Tel.:514-234-3399  Fax.:514-685-3168
info@loadextransport.com        www.loadextransport.com
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صادق قطب زاده -مستند سه قسمتی »فرزند انقالب«: 
او ماری بود رشد یافته در بطن خمینی افعی 

و همخون مارهای اصالح طلب امروزی

ف. م. سخن 
پخــش مســتند خــوش ســاخِت 
زندگی سیاســی صادق قطب زاده 
می توانــد جوانانی را کــه روزهای 
اول انقــاب را ندیــده انــد و ایــن 
»پدیده ها« را از نزدیک نشناخته 
اند دچــار این خطای فاحش کند 
کــه گویا در ابتدای انقاب افرادی 
در حاکمیت حضور داشته اند که با 
حاکمان امروزی فرق می کرده اند 
و اگــر حکومت در اختیار آنان قرار 
می گرفت، اوضــاع این گونه نمی 

شد که امروز شاهد آن هستیم.
قطب زاده کســی بود مثل همین 
اصاح طلبــان امــروزی منتها با 
ظاهری موجه تر. به قول خودش، 
از کــراوات های برادرش اســتفاده 
می کــرد و چــون در اروپــا زندگی 
کــرده بود و دوســت دختر فرنگی 
داشت، ظاهرش بر خاف امروزی 
ها کــه در آن روزگار نخراشــیده و 
نتراشیده بودند، صاف و صوف تر 
بــود ولی با اصاح طلبان و اصول 
گرایان و مایــان درون حاکمیت 
و عقب افتــادگان والیی یک وجه 
مشترک کلی داشت و آن عشق به 

»امام راحل« بود.
امــاِم عقــب افتــاده ای کــه مــی 
خواســت ایران را به قهقرا ببرد و 

ُبرد.
این کــه زور امثال بــازرگان و بنی 
صدر و یــزدی و قطب زاده به امام 
نرســید، به خاطر اختاف نظر آن 
ها بر ســر اســامی کردن کشــور 
نبــود؛ بــر ســر نشــناختن قدرت 
مهیبــی بود که مردم به خمینی و 
خمینی به هم صنفان اش تفویض 
کردند/کــرد و کراواتــی هــا را که 
قلبا و باطنا نمی پســندید و هرگز 
بــه آن هــا اطمینان نمی کــرد، با 
به کار گمــاردن »آگاهانه« و البته 
»رذیانه«ی امثال خلخالی و ری 
شــهری و الجوردی و دار و دسته 
ی ســرکوبگر مجاهدین »انقاب 
اسامی« که همین اصاح طلبان 
امروز باشند از صحنه بیرون راند، 
و از میان دومی ها هم، آنانی را که 
با دیدگاه های او ســازگارتر بودند، 
باقی نگه داشــت و بقیه را به کنج 

عزلت و سکوت راند.
در بــاره ی قطــب زاده باید مراقب 
باشیم که فریب آن چه در او مقبول 

می پنداریم نخوریم.
او کســی بــود به شــدت 
خودخــواه و خود رای و 
به دنبال قدرت، که اگر 
قــدرت را به طور کامل 
داشــت،  اختیــار  در 
بــه انــدازه ی همیــن 
امــروزی  حاکمــان 

سرکوب می کرد.
دشــمنی او بــا حزب 
تــوده و تاش حزب 
توده برای »نابود کردن« 
او، وســیله ی کمکی شد 
برای خمینی و حکومت 
اش تا بتوانند برای قطب 
زاده سناریویی بسازند و 
او را با مرگی فجیع از سر 

راه بر دارند.
قطــب زاده مــی گفــت که 

گلبــول خون تــوده ای هــا اپرای 
روســی می خوانــد و تــوده ای ها 
قطب زاده را مامور مستقیم امریکا 
و غرب می دانســتند که قصد ش 

انحراف انقاب است.
قســمتی »فرزنــد  مســتند ســه 
انقاب« بســیار پرمحتوا و حرفه 
ای تهیه شده طوری که می تواند 
رد ی مثبــت از این فرزند انقاب 
در اذهــان بــر جــای گــذارد، ولی 
این فرزند انقــاب، مثل خیلی از 
فرزنــدان دیگر او، بچــه مار هایی 
بودند کــه از رحم ماری ســمی به 
نام خمینــی بیرون آمــده بودند و 
ماهیت شان همان بود که ماهیت 

او بود.
•

ایران امیدوار است در تولید 
چادر سیاه خودکفاء شود

چادر  از  ایران  اسالمی  جمهوری 
سیاه به عنوان حجاب برتر نام می 

برد که در این کشور اجباری است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران 
خبــر داد که این کشــور در تاش 
اســت که در تولید چادر ســیاه به 
خودکفایی برســد. رضا رحمانی، 
وزیر صنعــت جمهوری اســامی 
با اظهار این مطلــب افزود که این 
کشور افزایش تولید منسوجات را 
در دســتور کار خود قرار داده و در 
تاش است تا واردات چادر سیاه را 

متوقف کند.
رضــا رحمانــی که این ســخنان را 
در حاشــیه بازدید از طرح توسعۀ 
واحدهــای نســاجی بردســکن در 

اســتان خراســان رضوی ایراد می 
کرد افــزود : "میــزان تولیدات در 
حوزۀ نساجی و پوشاک باید بیشتر 
شــود و ایــن مهــم از اولویت های 

امسال" دولت است.
رحمانی تصریح کرد که تا پیش از 
این ۹۰ درصد پارچۀ چادر مشــکی 
از خارج وارد می شــد. وی سپس 
گفت کــه طرح هــای جدیدی در 
ایــن حــوزه در دســتور کار دولت 
است تا "طی ماه های آینده پارچۀ 
داخلی چادر مشکی به بازار عرضه 
شود." وزیر صنعت حوزۀ نساجی را 
"جزو پروژه های اقتصاد مقاومتی" 
حکومت اسامی ایران تعریف کرد.

جمهوری اســامی ایــران که بعد 

از تأســیس خود، حجاب اسامی 
را در ایــران اجبــاری کــرد از چادر 
ســیاه به عنوان "حجــاب برتر" یا 
"سرمشق" یاد می کند، هر چند 
طی چهار دهــۀ اخیر بخش های 
گسترده ای از زنان کشور مقاومت 
خود را علیه حجاب اجباری برغم 
ســخت گیــری هــا و فشــارهای 

حکومتی متوقف نکرده است.
ســایت "مشــرق نیوز" وابسته به 
محافــل نظامــی و امنیتی قدرت 
در ایران در تابستان ۱۳۹۰ نوشته 
بــود کــه واردات چــادر ســیاه در 
ایــن کشــور در انحصــار مافیای 
تولیــد  قدرتمنــدی اســت و کل 
داخلی چــادر ســیاه از یک درصد 
مصرف کشــور هم فراتر نمی رود. 
سایت "مشــرق نیوز" در آن زمان 
تصریح کــرده بــود که ســاالنه تا 
۱۵۰ میلیون متر مربع چادر سیاه 
عمدتًا از کشورهای چین، تایلند و 
ویتنام وارد کشور می شود و بدیهی 
اســت که واردکنندگان آن از رانت 
های ویــژۀ ارز دولتی نیز برخوردار 
هســتند، آنهــم در کشــوری کــه 
حجاب اجباری و ترویج و تحمیل 
آن از بنیادهای مهم حکومت دینی 

در کشور تعریف شده است.  

www.paivand.ca
  آبونه مان گسترده   وب سایت قدرمتند   

  پخش وسیع 

با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!

امور دفترداری   ;
             و حسابداری 

تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی   ;
تاسیس و ثبت شرکت ها   ;

خدمات حسابداری و دفترداری

Tel.: 514-777-3604

GESTION FINANCIERE LOYALE
SOROOR SADR ACCOUNTING 
AND BOOKKEEPING SERVICES

 � BOOKKEPPING   &  ACCOUNTING
 � FINANCIAL STATEMENT PREPRATION 
 � PERSONAL AND INCORPORATION TAX RETURN
 � COMPANY CREATION AND REGISTRATION

     WITH APPOINTMENT_________________________
5263  boul Cavendish
Montreal Quebec H4V 2R6
   Email: loyale.accounting@gmail.com 

سرورصدر

آذری جهرمی و ۱۲ ثانیه لعنتی اش!خواندنی... 
ف. م. سخن
جهرمــی،  آذری  جــواد  ممــد 

وزیــر نیمچــه متوهــم ارتباطات 

جمهوری اسامی، اخیرا فرموده 
است:

»ماهواره ظفر اگر ۱۲ ثانیه بیشتر 

دوام می آورد و ســرعت خود را از 

دســت نمی داد قطعا با موفقیت 

قــرار  مــدار  در  درصــدی   ۱۰۰
می گرفت.«

من که واقعا به خاطر این موضوع 

اندوهگین و پریشان خاطر شدم! 

یعنی همه اش به خاطر ۱۲ ثانیه؟ 

آخه ۱۲ ثانیه هم شد عدد؟ 

یعنــی شــما از یــک تــا دوازده با 

سرعت عادی بشمر، می شود ۱۲ 
ثانیه!

آدم بــه خاطــر ۱۲ دقیقــه تاخیر 

شکست بخورد باز یک چیزی! 

ولی ۱۲ ثانیه یعنی چی؟ 

ما ها کــه این همه نیروی غیبی 

پشت مان هست، چرا به این روز 
افتادیم؟

یعنــی حضــرت ابوالفضــل نمی 

کوچولــوی  زوِر  یــه  تونســت 

متافیزیکــی بزنــه، ایــن ۱۲ ثانیه 

پیش نیاد؟

یعنی حضرت علی که می تونست 

با نوک شمشیرش خانه ی کعبه 

رو روو هوا بلند کنه، نمی تونست 

یــه »یــا خــودم« بگه و موشــک 

۱۲ ثانیه بیشــتر توو حرکت باقی 
بمونه؟

بابا! حسین رضا زاده با ابوالفضل 

و کمی دوپینگ تونســت؛ شــما 

آذری جهرمی جان چرا نتونستی؟

اینا رو که داشتم واسه خودم می 

گفتم و توو ســِر خــودم می زدم، 

یهو صدای عقل مزاحم توو سرم 

پیچید که زیپ دهن ام رو به طور 

اتوماتیک بست.

جناب عقل می گفت:

ســخن جان! ۱۲ ثانیه که چیزی 

نیست! شما بگو ۱۲ صدم ثانیه! 

مگه کــوری نمی بینــی دنیا این 

روزا روی محــور صــدم ثانیه می 
چرخه؟!

موشک که هیچ! تو بگو دوی صد 

متر! می دونی رکورد دنیا چقدره؟ 

یوســین بولت جاماییکایــی، در 

ســال ۲۰۰۹ صــد متــر رو توو ۹ 

ثانیــه و ۵۸ صدم ثانیــه ُدوید. تا 

االن کــه ۱۱ ســال از رکــورد زنی 

اون گذشــته، هیشــکی -حتــی 

خودش- نتونسته یه صدم ثانیه 

-بله درســت شــنیدی یه صدم 

ثانیه- از این رکورد کم کنه!

اون وقــت تــو ســخن نــادان و 

احساساتی، حرف از ۱۲ ثانیه می 

زنی! هارهارهار!

البته من بیکار ننشستم و به عقل 

حســابگر و کورنوگراف داِر خودم 

دو تا فحــش چــارواداری دادم و 

به هارهارهار او گفتم: زهرمار هار 

هار! کوفِت هارهار!

حــاال تــو وزیــر ارتباطات مــا رو 

مسخره می کنی؟

خجالت بکش عقِل ســخن! نزن 

تــوو ذوق وزیر محتــرم! او فردا با 

بودجه ی میلیاردی موشک هوا 

مــی کنه و تــوو بنزین موشــک، 

»اس.تی.پی« می ریزه و ۱۲ ثانیه 

بــا موفقیــت جبران میشــه! اون 

وقت توو می مونی و هار هار وزیر! 

اینقدر به ریش وزیر و وکیل نخند! 

عاقبت خوبی نداره سخن جان!
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>>  iwamontreal@gmail.com

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال 

جلسه اجنمن زنان
 یكشنبه 1  مارس 2020

در دفتر انجمن زنان 
از ساعت 11 تا 13.30 

برگزار میگردد. 
به همــه زنان عالقمند 
خوش آمد می گوئیم:
8043 St Hubert

Montréal, QC H2R 2P4
(Metro: Jarry)

روز زن
روز زن  در تاریخ هفتم ماه 
مارس از 4- ۷ در محل زیر 

برگزار خواهد شد: 
50 Ste- Catherine W. 
Metro place des arts

ایران: ساالنه ۴۵۰ هزار سقط جنین انجام می شود
محمدباقر الریجانی، مشــاور وزیر بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکی، پنج شنبه ۱۷ بهمن در هفتمین کنگره 
اخاق پزشکی ایران در دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
گفت: »ساالنه بیش از ۴۵۰ هزار سقط جنین قانونی و 
غیرقانونی در کشور انجام می شود که بحث بسیار مهمی 
است و تمهیداتی در کشور باید اندیشیده شود که سقط 

جنین آسان تلقی نشود.« 
از ســوی دیگر عباس مســجدی آرانی، رئیس ســازمان 

پزشــکی قانونی در همیــن زمینه گفت بر اســاس آمار 
غیررسمی وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی، 
ساالنه حداقل حدود ۱۲۵ هزار سقط جنین غیرقانونی 
در کشور انجام می شود. مسجدی آرانی این تعداد سقط 
جنیــن در ســال را »زنگ خطــری جدی بــرای نظام 

سامت« خواند که باید برای آن چاره اندیشی شود. 
در ایــران بر طبق قانون ســقط جنین ممنوع اســت، 
زنــان از ایــن حق محروم  هســتند، و ســقط جنین از 

همان مراحل اولیه استقرار نطفه، قابل مجازات است و 
ضوابط آن د  ر مواد   ۴۸۷ تا ۴۹۳ قانون مجازات اسامی 
و همچنین د  ر مواد   ۶۲۳ و ۶۲۴ قانون مجازات اسامی 
پیش بینی شد  ه است. این جرم انگاری در شرایطی است 
کــه در قانون فعلی هیچ تعریفی از ســقط جنین وجود 
ندارد. سقط جنین در ایران تنها در شرایطی که »سقِط 
درمانی« نامیده می شــود، مجاز است. به گفته فعاالن 
زنان، غیرقانونی بودن سقط جنین باعث غیرامن بودن 

این فرآیند برای زنان شده است.

توسعه پایدار انسانی در گرو برابری جنسیتی
الهه امانی

بحــث زنــان، برابــری جنســیتی و 
توســعه پایدار یکی از مباحث جدی 
قرن بیست و یکم است که از حاشیه 
بــه مرکز مباحث جهانی گذار نموده 
اســت. چگونه مــی توان از توســعه 
انســانی، توســعه پایدار، چالش ها 
و مفاهیــم آن واکاوی کرد و اثرات، 
پتانســیل ها، موانــع و راهکارهای 
زدودن نابرابــری های جنســیتی را 
که فرآیند سیستم پدر/مردساالری 
اســت، مــورد توجه قــرار نــداد. به 
عبارتی رویکرد توسعه انسانی در گرو 
رفع نابرابری هایی است که در ابعاد 
گســترده و عمیق، جامعه بشری را 

مورد تهدید قرار داده است.
در آســتانه دهه ســوم قرن بیست و 
یکم، از یک ســو برخی شکاف ها در 
شاخص های توسعه کم رنگ شده 
و از سوی دیگر شکاف ها و نابرابری 
های نوین و عمیق در حال برآمدن 
اســت. نابرابــری هــای اجتماعــی، 
سیاسی، اقتصادی و جنسیتی چنان 
چه پابرجــای بماند و یا رشــد کند، 
از اهداف ۱۵ ســاله توسعه پایدار که 
تنها ده ســال آن باقی مانده تا سال 
)۲۰۳۰(، چون اهداف توسعه هزاره 
در حــد امضاهای کم رنــگ در پای 
این اســناد بین المللی باقی خواهد 
ماند. فراسوی سند چند صد صفحه 
ای سازمان ملل در مورد اهداف ۱۷ 
گانه توسعه پایدار، این مفهوم ساده 
اما وزیــن قرار دارد که منافع نســل 
هــای آینده بایــد از همــان ارزش و 
توجهی برخوردار باشد که برای نسل 
های کنونی برخوردار است و با نگاه 
دقیقتری صاحبان سرمایه و قدرت 
با تمرکز بر منافع سودجویانه خود، 
آینــدگان را از امکاناتی که برای خود 

قائلند، محروم نکنند.
این مفهوم را بومیان آمریکا در قالب 
ضرب المثل، چنیــن می گویند که 
“ما دنیا را از اجدادمان به ارث نبرده 
ایــم، بلکه از فرزندانمــان وام گرفته 

ایم”.
درک عمیــق از توســعه پایدار و رفع 
نابرابــری هــا با احتــرام بــه حقوق 
انسانی، شرایط زندگی مطلوب و رفع 
نیازهای مبرم انســان های محروم 
سبب می شود با توسعه پایدار و رفع 
نابرابری ها از جملــه نابرابری های 

جنسیتی، گره زده شود.
هــدف شــماره ۵ از اهــداف کان 
توسعه پایدار، برابری جنسیتی است 
کــه دربرگیرنده اســتراتژی های زیر 

برای تحقق آن است:
• پایــان دادن بــه تمامــی اشــکال 

تبعیض علیه زنان
• از میــان بــردن تمامــی اشــکال 
خشــونت علیه زنــان در حوزه های 
عمومی و خصوصی از جمله قاچاق 
انسان، سو استفاده جنسیتی و سایر 

انواع استثمار
•  از میان بردن تمام اقدامات آسیب 

آفرین از جمله ازدواج کودکان، 
زود هنــگام و اجبــاری و مثلــه 

کردن زنان
•  به رســمیت شناختن و بها 
دادن به فعالیت بدون دستمزد 
و کار در خانــه از طریــق ارایــه 
خدمــات عمومی، زیرســاخت 
هــا و سیاســت هــای حمایت 
اجتماعی و ارتقای مســئولیت 
مشــترک در خانــواده بــه نحو 
شــرایط  مناســب  و  مقتضــی 

کشورها
•  تضمیــن مشــارکت کامل و 

موثــر زنان و ایجــاد فرصت های 
برابــر رهبــری در تمامــی ســطوح 
تصمیــم گیری در زندگی سیاســی، 

اقتصادی و عمومی
•  ایجــاد دسترســی همگانــی بــه 
بهداشــت جنســی و حقوق باروری 
بــر اســاس “برنامه عمــل پکن” و 
کنفرانــس بیــن المللــی جمعیت و 
توســعه و اســناد تدویــن شــده در 

کنفرانس های متعاقب آن
بــا هــدف  اجــرای اصاحــات    •
اعطای حقوق برابر به زنان در منابع 
اقتصــادی و همچنیــن دسترســی 
بــه مالکیت و کنترل اراضی و ســایر 
دارایــی هــا، خدمات ملــی و منابع 

طبیعی مطابق با قوانین ملی
•  افزایــش اســتفاده از تکنولــوژی 
توانمنــد ســاز بــه ویــژه تکنولوژی 
اطاعــات و ارتباطــات بــا هــدف 

افزایش قدرت زنان
•  اتخــاذ و تقویــت سیاســت های 
معمــول و قوانین الزم االجرا جهت 
ترویــج برابری جنســیتی و توانمند 

سازی زنان در تمامی سطوح
تحقق اهــداف فوق در گــرو تدوین 
سیاســت هایی برای رفــع نابرابری 
هــای جنســیتی اســت. امــا اتخاذ 
سیاســت هایی که زن ستیز بوده از 
جمله در کشورهایی که افراط گرایان 
مذهبی در راس قدرت هســتند و یا 
پــس گرفتــن دســتاوردهای حائــز 
اهمیِت مبــارزات زنــان در برخی از 
کشــورها از جمله آمریــکا، نابرابری 
هــای جنســیتی را دامن مــی زند. 
همان طور که تکامل و اثرات بحران 
محیط زیســت و سمت گیری های 
تبعیــض آمیز تکنولــوژی اطاعاتی 
و امنیــت در فضای مجازی تاثیرات 
مستقیمی در شکل گیری نابرابری 
هــای اجتماعــی، آزادی و امنیت و 
توســعه پایدار دارنــد، عدم مقابله با 
سیاســت هایی کــه نابرابــری های 
جنســیتی و زن ســتیزی را ترویج و 
تعمیق می کند، هزینه های سنگین 
و مخاطره باری برای نه تنها نســل 
کنونی بلکه نســل هــای آینده در بر 

دارد.
نابرابری ها، خصوصا نابرابری های 
جنسیتی یکی از موانع جدی توسعه 
پایــدار بــوده، انســجام اجتماعــی، 
اعتماد مردم و شهروندان را به دولت 

و نهــاد های آن تضعیــف می کند. 
اقتصاد را از توان و پتانسیل نیمی از 
جامعه بی بهره مــی کند و از نقش 
آفرینی موثر نیــروی اجتماعی زنان 

جامعه را بی بهره می سازد.
گــزارش ســازمان ملــل در مــورد 
توسعه انســانی که در ســال ۲۰۱۹ 
انتشار یافته، فراسوی شاخص های 
شناخته شده توسعه از جمله درآمد، 
فراســوی نابرابری هــای موجود در 
کشــورهای جهان تهیه شده است. 
آینده نگر است و آهنگ رشد نابرابری 
های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی 
و جنســیتی را با شــاخص هایی که 
بتواند در چالش های توسعه پایدار 
پرتو افکند، تهیه شــده از جمله دو 
شــاخص جدید جنسیتی که تصویر 
روشــن تــری از پیش بــرای تحقق 

اهداف توسعه پایدار ارائه می دهد.
این گزارش بر اهمیت سیاست هایی 
کــه اتخــاذ می شــده، تاکیــد دارد. 
چرخه مناسبات قدرت، تمرکز ثروت 
در دســت بخش کوچکی از جامعه، 
سیاست های نئولیبرال که نابرابری 
های اقتصــادی را بازتولیــد کرده و 
شــکاف آن را تعمیــق می بخشــد. 
سیاســت هایی که هدف مهندسی 
جنســیتی جامعــه تعمیق شــکاف 
جنســیتی را دارد. این سیاســت ها 
سبب می شود تا بدنه جامعه در برابر 
تعمیق شــکاف ها، نابرابــری ها، و 
تبعیض ها واکنش نشان داده و این 
خود چرخه خشونت، کنترل و نقض 
حقوق شــهروندان را بازتولید کرده 
و این چرخه شــوم هرچه بیشــتر به 
سوی اقتدار خشونت بار برای تداوم 
سلطه سیاسی گرایش پیدا می کند.

دو  پایــدار،  توســعه  در مطالعــات 
شــاخص نوین جنســیتی ارایه داده 

شده است.
 •

جنســیتی  توســعه  شــاخص   –  ۱
در ســال  ایــن شــاخص   :)GDI(
۲۰۱۴ یعنی یک ســال قبــل از آغاز 
اهداف توســعه پایدار در سال ۲۰۱۵ 
ارایه داده شد. این شاخص، توسعه 
انسانی را مورد تقسیم جنسیتی قرار 
داده تا شــکاف های توسعه انسانی 

بین زنان و مردان برجسته شود.
شــاخص توســعه جنســیتی در سه 
حــوزه ســامت، آمــوزش و کنترل 

منابع اقتصادی، توســعه انسانی را 
مورد بررسی جنسیتی قرار می دهد.

در ایــن مبحــث اســت کــه ارزش 
جنســیتی”  “برابــری  اهمیــت  و 
در مقابــل “انعطــاف و یــا عدالــت 
جنسیتی” نمودار می شود. مفهوم 

انصاف و عدالت جنسیتی در زدودن 
نابرابری های جنســی در بســیاری 
از مــوارد به بازتولیــد نابرابری های 
جنسیتی می انجامد. مفهوم عدالت 
در حقیقــت ســبب مــی شــود کــه 
صاحبان قدرت سیاسی و اقتصادی 
بر اساس تعبیرهای فردی و گروهی 
خود که تکیه بر ارزش های سیستم 
پدر/مردساالری داشته آگاهانه و یا 
نا آگاهانه در صدد حفظ مناســبات 
قــدرت جنســیتی سیاســت هایی، 

تدوین کنند.
در حالی که مفهوم برابری، مفهومی 
روشن و غیر قابل تفســیر و فارغ از 
انگاره های ذهنــی، فردی و گروهی 

هستند.
•

هــای  نابرابــری  شــاخص   –  ۲
ســال ۲۰۱۰  در   :)GII(جنســیتی
شــاخص نابرابــری های جنســیتی 
معرفی شد که نشان دهنده نابرابری 
های جنسیتی در سه بعد بهداشت 
بــاروری، توانمند ســازی و فعالیت 
هــای اقتصــادی اســت. بهداشــت 
بــاروری بــا داده هــای مــرگ و میر 
مادران در حین زایمان، نرخ باروری 
در نوجوانان، توانمند سازی با داده 
های نــرخ حضور زنــان در پارلمان 
و ســهم کرســی هایی که بــه زنان 
تعلق دارد و فعالیت های اقتصادی 
با میزان مشــارکت زنان در بازار کار 

برآورد می شود.
در ســال ۲۰۱۸ شــاخص جنسیتی 
۱۶۶ کشور مورد بررسی قرار گرفت. 
متوســط درآمد که یکی از شــاخص 
های توســعه انسانی است، در ایران 
بــرای زنــان ۸۵۹۰ و بــرای مــردان 
۳۰۲۵۰ برآورد شــده که شکاف بین 
آن گویای نابرابــری های اقتصادی 
کان جنســیتی اســت. در زمینــه 
شــاخص نابرابری جنســیتی، ایران 
در رده ۱۱۸ از ۱۶۲ کشور قرار دارد. 
از حــوزه های مورد توجه شــاخص 
برابری جنســیتی ســال ۲۰۱۸، در 
ایران ۵٫۹ درصد کرسی های پارلمان 
بــه زنان تعلــق دارد و ۶۷/۴ درصد 
زنان در مقایسه با ۷۲ درصد مردان 
دوره متوسطه را به پایان رسانده اند. 
در زمینــه بهداشــت بــارداری از هر 
۱۰۰ هزار زن، ۲۵ نفر جان خود را در 

حین زایمان از دست می 
دهند. زایمان نوجوانان 
الــی   ۱۵ ســنین  بیــن 
۱۹سالگی “سازمان ملل 
تا ۱۸ ســالگی را کودک 
حساب می کند”، برای 
نفــر ۶/۴۰  هــزار  هــر 
نفــر اســت و در زمینه 
اقتصــادی  مشــارکت 
زنان در مقابــل ۲/۷۱ 
درصد مــردان، ۸/۱۶ 

درصــد زنــان مشــارکت اقتصادی 
دارنــد. آمارهای فوق حاکــی از آن 
اســت که در دو شاخص جنسیتی 
برابــری و توســعه زنان بــا چالش 
های جدی در ایران مواجه اســت. 
این چالش ها فرایند عدم خواست 
سیاســی در زمینه زدودن نابرابری 
ها و تفکرات دین مدارانه صاحبان 
قــدرت اســت کــه اساســا مفهــوم 
“عدالت جنسیتی” واژه برگزیده آنان 
در مقابل “برابری جنسیتی” است.

•
برابری جنسیتی یا عدالت 

جنسیتی
۱۸ دســامبر ۲۰۱۹، چهل ســال از 
تصویــب کنوانســیون رفــع هرگونه 
تبعیضی علیه زنان “CEDAW”یا 
“ســیدا” می گذرد. این ســند مهم 
بیــن المللی کــه “اعامیــه حقوق 
زنــان” نیــز نامیــده شــده اســت، 
مفهومی از برابری جنســیتی را ارائه 
می دهد که عمیق و گسترده است. 
مفهوم برابری مســتمر در “سیدا” 
مفهومــی فراســوی “فرصــت های 
برابر” و یا “برابری رسمی و قانونی” 

است.
اگر مفهوم برابری بــه دادن فرصت 
هــای مناســب بــه زنــان، تقلیل و 
محدود شــود هیــچ ضمانتی وجود 
نــدارد کــه در زمینه زنــان به دلیل 
نابرابــری هایــی که در جــای جای 
جامعــه قــرار دارد، بتواننــد از ایــن 

فرصت های برابر بهره جویند.
در ماده ۲ کنوانسیون “سیدا” دولت 
ها وظیفه دارند تا از یک سو قوانین 
برابــر )برابــری رســمی( را تدویــن 
نمایند و از سوی دیگر تضمین کنند 
کــه ســازوکارهای مبانــی برابری را 
فراهم آورند که برابری محقق شود. 
در این کنوانسیون، تبعیض در واقع 
در برگیرنــده هرگونه رفتاری اســت 
کــه بر زندگی مطلوب و لذت زنان از 
حقوق انســانی آنــان، در تمام حوزه 
ها ســایه بیفکند. مفهــوم “عدالت 
جنســیتی” دربرگیرنده آن است که 
هــر فردی بــر اســاس نیازهایش در 
زمینه برخــورداری از منابع و ثروت 
های اجتماعی، مشارکت اجتماعی، 
اقتصــادی و سیاســی ، برخورداری 
از فضای عمومــی جامعه بهره مند 
شــود. این مفهوم تحــت این پیش 
فرض است که زنان شایسته برابری 
با مردان نیستند و رفتارها و سیاست 
هایــی کــه برابــری آنــان را اولویت 
بخشد، نمی تواند در دستور کار قرار 

گیرد.
از ایــن روســت که امــروزه پــس از 
گذشت ۴ دهه از تصویب کنوانسیون 
جهانی سیدا، ایران در زمره ۶ کشور 

ســودان، ســومالی، پائلــو، تونگا و 
آمریکاســت که توافق نامه ســیدا را 
تصویب نکــرده اســت. آمریکا تنها 
کشوری است که سیدا را امضا کرده 
اما آن را تصویب نکرده است. بحث 
برابری جنســیتی در مقابل عدالت 
جنســیتی یکی از داغ ترین مباحث 
در چهارمین کنفرانس جهانی زنان 
در پکــن بود به طوری که در ســال 
هــای ۱۹۹۴ – ۱۹۹۵، عمــده بحث 
در تدوین سند کنفرانس پکن تحت 
عنــوان ” برنامه عمل پکن” همین 
موضــوع بــود. برخی از کشــورهای 
اکثریت مســلمان، واتیــکان و چند 
کشــور در آمریکای التین که بسیار 
متاثــر از سیاســت هــای واتیــکان 
بودند، درمــورد کاربرد واژه “برابری 
جنسیتی” در سند ۱۳۱ صفحه ای 
پکــن مقاومت بســیار نشــان دادند 
و خواســتار جایگزیــن کــردن آن با 
“عدالت جنســیتی” بودند. موضع 
آنان این بود کــه زنان و مردان نمی 
توانند برابــر ارزش گذاری شــوند و 
کاربــرد “برابری” مســئولیت های 
خــدادادی و غیرقابــل تغییر مردان 
را به مثابه کســانی کــه در موقعیت 
فرادســت قــرار دارنــد تــا از زنــان 
فرودســت حمایت اقتصــادی کرده 
و آنــان را رهبری کننــد، نادیده می 
گیــرد. مفهوم عدالت جنســیتی در 
واقع حاوی نگرشــی مردانه نســبت 
به زنان اســت کــه به صورت ضمنی 
بیــان می کند که مــردان می توانند 
بر اســاس و متناسب با نیاز آن گونه 
کــه آن ها تعریف می کنند، به زنان 
حقــوق اجتماعــی و انســانی اعطاء 

نمایند.
در واقــع مفهوم عدالت نمــی تواند 
اســتاندارد باشــد و نمی تواند هدف 
باشــد زیرا ذهنی و بر اســاس باورها 
و ارزش های افراد است و هر فردی 
می توانــد آن را به گونــه ای تعریف 
کند. در واقع “نیاز”، به خودی خود 
سیاســی و محور ارزشی است. سند 
پکن که یکی از مترقــی ترین توافق 
نامه های جهانی درمورد زنان است، 
واژه برابری جنسیتی را سرانجام در 

متن تاکید نمود.
اگر “برابری جنسیتی” هدف است، 
عدالــت جنســیتی تنهــا مــی تواند 
وسیله ای برای رسیدن به این هدف 
تلقی شود و عاملیت بخشی به زنان، 

محور توسعه پایدار است.
_________

پانوشت:
بــرای مطالعه بیشــتر می تــوان به 

یادداشت های تکنیکال سایت
 hdr.undp.org 

و همچنین سایت
 www.sdgfund.org 

مراجعه کرد.

Peyvand
Line
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. . . ه دکتر کورش عرفانی نگــا

 )www.iraneabad.org( .دکتر کورش عرفانی جامعه شناس و عضو حزب ایران آباد اســت
برای دیدن برنامه های تلویزیونی وی از وبسایت www.didgah.tv دیدن کنید. 

korosherfani@yahoo.com :آدرس ایمیل برای تماس

سال 2020: 
احتماالت خوب و بد برای ایران جهان

 سال هایی هستند که از همان 
ابتدای خــود خبــر از ایامی پر 
حادثه می دهند. سال ۲۰۲۰ از 
آن جمله است. به اعداد و ارقام 
و جــادو ربطــی نــدارد، برآیند 

انباشت عواملی مهم هستند که در 
یک چارچــوب زمانی به هم پیوند 

می خورند. 
ســال با کشتن قاســم سلیمانی، 
فرمانده ی پاســداران در منطقه ی 
خاورمیانه، توسط آمریکا آغاز شد. 
پــس از آن، بــا رویدادهایی مانند 
موشــک پراکنــی ایران و ســقوط 
هواپیمــای مســافربری و ماجرای 

استیضاح ترامپ به پیش رفت. 
مردم عراق و لبنان به نبرد خیابانی 
خود علیه حاکمان ناالیق و فاسد 
و دست نشــانده ادامه می دهند و 
ویروس کرونــا در حال قتل عامی 

تازه است.
در این میان، اما به نوشته ی روزنامه 
»نمایــش«  هاآرتــص  اســرائیلی 
مشــترک ترامپ-نتانیاهــو برای 
تعییــن تکلیف فلســطین دیدنی 
بود. یکی از این دو همزمان شاهد 
محاکمه ی خود در ســنای آمریکا 
به اتهام »سوء استفاده از قدرت« 
بود و دیگری هم به سه فقره اتهام 
»رشــوه، اختاس و پارتی بازی« 
توسط دادگستری اسرائیل متهم 
شــد. هــر دو بنابرایــن بــه کمک 

یکدیگر احتیاج داشتند. 
ترامپ برای حمایت البی اسرائیل 
جهت انتخاب مجدد در ماه نوامبر 
و نتانیاهــو به حمایت ترامپ برای 

فلســطینی ها  ســرزمین  ضبــط 
با هــدف انتخــاب مجــدد در ماه 
مــارس. هــر دو در ســال ۲۰۲۰. 
»طــرح معاملــه ی قــرن« طــرح 
پایان رویای فلسطین بود. آرزوی 
تشکیل دولت مستقل فلسطینی 
با همدستی نانوشــته ی اسرائیل، 
آمریکا، »رژیم ضد صهیونیستی« 
ایران و »بــرادران« عرب تار و مار 

شد.
دولت جمهوری اســامی ایران در 
کشــاکش این رویارویی هــا با ادا و 
اطوارهای همیشگی خود مخالفت 
خویش را با طرح »معامله ی قرن« 
ابراز داشــت؛ اما کیست که نداند 
تشکیل کشور مستقل فلسطینی 
در حال حاضر آخرین دل مشغولی 
کنونی سران نظام در تهران است. 
آنهــا قبــل از ایــن، به فکــر نجات 
رژیمی هستند که صدای خردشدن 
استخوان های اقتصاد آن از هر سو 
بلند اســت. اســتراتژی جمهوری 
اسامی دیگر نجات نظام نیست، 
خریــدن وقت برای نظام اســت و 
فرق عظیمی اســت میان این دو. 
رهبــر نظام و اتاق هــای فکر آن به 
روشــنی پذیرفته انــد کــه راه برون 
رفتی از بن بســت کنونــی ندارند. 
وقتــی در اتاقــی گیر افتــاده ای که 
آتــش آن را فراگرفته به انتهای آن 

پناه می بری که دیرتر بسوزی، 
اما می دانی که می سوزی. 

رژیــم بــا اســتفاده از پرونده ها 
و ماجراهــای گوناگــون مانند 
»انتفام سخت«، »کاهش گام 
به گام تعهد برجام« و نیز »خروج 
احتمالــی از ان پی تی« می خواهد 
نابــودی حتمی خــود را به تعویق 
بیانــدازد. در حالی کــه رژیم پایان 
محتوم خود را کش می دهد فشار 
روی جامعه افزایش یافته و معیشت 
روزانه ی دهها میلیون ایرانی به یک 
چالــش جدی بدل شــده اســت. 
ســاختارهای روانی انسان ایرانی و 
ســاختارهای اجتماعــی جامعه ی 
ایران در حال از هم پاشیدن است.

با در کنار هم قرار دادن پارامترهای 
جهانی، منطقه ای و ملی می توانیم 
چند احتمال را پشت سر هم ردیف 
کرده و تصویری از ۲۰۲۰ به دست 

آوریم.

لیست اول احتماالت:
• نتانیاهــو در انتخابــات مــارس 

برنده خواهد شد.
• ترامپ در انتخابات نوامبر برنده 

خواهد شد.
• فشــارها رژیم ایران را به ســوی 
ترجیح جنگ بر هر سناریو دیگری 

خواهد کشاند.
• بریتانیــا - رهاشــده از طریــق 
برگزیــت- بــه جمــع کشــورهای 

جنگ طلب خواهد پیوست.
• فرانســه و آلمــان و بخشــی از 
اروپا برای عقب نماندن از قافله به 

صف جنــگ طلبان خواهند 
پیوست.

• با تقویت جبهه ی آمریکا-
اســرائیل-بریتانیا )اروپــا( 

دیگــر »جبهــه ی  بــار 
شــکل  متفقیــن« 
گرفته و جنــگ بزرگ 

منطقه ی خاورمیانه کلید 
خواهد خورد.

• ایــران مرکــز این جنــگ بزرگ 
خواهــد بــود و بــه طور گســترده 

آسیب خواهد دید.
• خاورمیانــه )لبنــان، ســوریه، 
اردن، عــراق، ایران و کشــورهای 
عــرب حاشــیه ی جنــوب خلیــج 
فارس( با تلفات و خسارات فراوان 
و ســنگین بــه تصــرف جبهــه ی 

متفقین در خواهد آمد.
• جبهه ی متفقین از خاورمیانه ی 
ویــران، منابــع و امکانــات آن به 
عنوان پشــت جبهه بــرای جنگ 
بزرگ جهانی با چین و روســیه در 

سال های آینده بهره خواهد برد.
آیا چنین خواهد شد؟ 

شاید. 
در ایــن میان اتفاقاتی هســت که 
می تواند قضایا را به سوی دیگری 

بچرخاند.

لیست دوم احتماالت:
• نتانیاهــو در انتخابــات مــارس 

شکست خواهد خورد.

در  ترامــپ   •
انتخابــات نوامبــر 
شکســت خواهــد 

خورد.
• مــردم ایران 
کــردن  وارد  بــا 
جانانــه  ضربــه ای 
به رژیــم امکان بقا و آغاز 
جنگ را بــه آن نخواهند 

داد.
و  عــراق  مــردم   •
لبنــان موفق به اســتقرار 
دولت های غیر دســت نشــانده و 
مردمی در کشورهای خود خواهند 

شد.
• سایر کشورهای عرب مجبور به 
پیروی از خط استقرار دمکراسی در 

خاورمیانه خواهند شد.
• بریتانیــا در زیر ضررهای خروج 
از اتحادیه ی اروپا دچار بحران شده 
و مجبور به ترک رویای بازســازی 

امپراتوری خود می شود.
• اتحادیه ی اروپا نقش منســجم 
و قوی تــری در فرایندهــای صلح 

جهانی ایفاء خواهد کرد.
• روابــط میــان آمریــکا و چین و 
روســیه تنــش زدایــی شــده و به 
روندهــای دیپلماتیک و همکاری 

نزدیک خواهد شد.
• جهــان بــه صــورت جــدی بــه 
موضوعات حــادی ماننــد مبارزه 
با تغییرات اقلیمی نابودســاز بشر 

خواهد پرداخت.
آیا چنین خواهد شد؟ 

شاید؟ 
واقعیــت به طور معمول موقعیتی 

است میان این دو. 
خواهیم دید.

نکته ی مهم در پایان این اســت که 
عدم تعین شرایط و نا روشن بودن 
چشم اندازها ما را از تاش منظم 
و مســتمر در یک مسیر مبتنی بر 
اخاق و عقانیت باز ندارد. داشتن 
یک دستگاه فکری روشمند و واقع 
گرا می تواند مانع از آن شــود که به 
سمت تفسیرهای ماوراء الطبیعی 
مبتنی بر تــرس و روحیه باختگی 
بگراییم و ســناریوهای آخرالزمانی 

تصویر کنیم. 
پتانســیل موجود در انســان برای 
ســاختن و آفریــدن بــی نهایــت 
اســت. ایــن کــه ترکیبــی از زیاده 
خواهی هــای ســرمایه داری، جاه 
طلبی صهیونیسم و تاریک اندیشی 
ارتجاع اینک جهان را به موقعیتی 
تا این حد وخیم کشیده باشد نباید 
از یــاد ما ببرد که آفتــاب آگاهی و 
عشق برای همیشه پشت ابر جهل 
و نفــرت نخواهد مانــد. همه چیز 
به عقل و اراده ی ما بســتگی دارد. 
تاریخ صحنه ی کنــش بازیگران و 
عرصه ی حسرت تماشاگران است.
•

استراتژی جمهوری اسالمی 
دیگر جنات نظام نیست، 

خریدن وقت برای نظام است

روانی، به ویژه خشم نشان خواهد 
داد. گاه فرد دروغگو به خاطردروغ 
گفتــن دچاربی خوابــی و اختال 
در خــواب می شــود. اســترس و 
اختال هــای  و  خشــم، ســردرد 
گوارشی نیزازپیامدهای دروغگوئی 

می توانند باشند.
نشــان دادن صمیمیت و مهربانی 
بیش از حد در مواجهه با فردی که 
به او دروغ گفته شده نیز دیده شده 
اســت. توجیه دروغ به ویژه به این 
بهانه که مخاطب شــما را مجبور 
به این کار کرده است، بسیار شایع 
است. در بســیاری موارد دروغگو 
ســعی می کند خودش را از فردی 
که بــه او دروغ گفته  مخفی کند و 

وی را نبیند.
•

2- عوامل جسمی )مغزی(
در بررسی پرتوشناســانه مغز ) ام، 
ویــژه  بــه  دروغگویــان،  ای(  آر، 
دروغگویان پاتولوژیک تغییراتی در 
بخش های مختلف مغزشان دیده 
شــده اســت، و گمان زده می شود 
این تغییــرات نشــانه های توانائی 

وهنراین افراد دردروغگوئی ست.
4

بــا  مختلــف  انــواع  دروغ  بــرای 
تعریف هــا و توجیه هــای متفاوت 

برشمرده اند، مثل دروغ اجباری، 
دروغ  آمیــز،  مصلحــت  دروغ 
پاتولوژیــک )جنــون دروغ گوئی( 
که دروغگوئی"همیشگی و دائمی" 
ســت. در میان سیاســتمداران و 
سیاســت بــازان دروغ اجبــاری، 
مصلحت آمیز و پاتولوژیک شــایع 
ترین است. مثلث ترامپ، پوتین و 
خامنه ای را می توان نمونۀ روشــن 
ایــن دســت از سیاســتمداران و 
سیاســت بازان دانست. اینان هم 
دروغگوی اجباری و مصلحتی اند 
پاتولوژیــک.  دروغگــوی  هــم  و 
دروغگوی اجباری و مصلحتی اند 
چــرا کــه بســیاری از واقعیت هــا 
و حقایــق را می داننــد امــا بــرای 
عوامفریبی و مردم فریبی و توجیه 
کارهای خود، واقعیت ها و حقایق 
را وارونه و قلب شده بیان می کنند. 
درعین حال دورغگوی پاتولوژیک 
نیزهســتند، بــه دروغ هــای خود 
باوردارند و برای اثبات آن ها نیز به 

تئوری توطئه متوسل می شوند.
دروغگوی پاتولوژیــک دروغگوئی 
ســت که در اکثــر مواقــع درحال 
دروغ گفتــن اســت، بــدون اینکه 
حتی توجیهی درپس گفتار ورفتار 
خود بتواند ارائه کند. برای چنین 
دروغگوئــی راســت و دروغ فرقــی 

نمی کند و گفتن حقیقت ســخت 
اســت. دروغ گفتن به عادت َبَدل 
می شود، عادتی که برای دروغگوی 
پاتولوژیک گاه احســاس آرامش و 

راحتی بهمراه می آورد. 
فرامــوش کــردن دروغ های گفته 
شــده، تکرار آن هــا و تغییر حرف 
هاهمــراه بــا تناقض گوئی ســت، 
دروغگــوی پاتولوژیک می تواند به 
طور ناخــودآگاه دروغ های خود را 
باور داشته باشد. اینان تمایلی برای 

تغییر رفتار خود ندارند.
دروغگوئــی پاتولوژیک می تواند 
ازعالئم اختالل ها و بیماری های 

زیر باشد:
•

1- اختالل های شخصیتی: 
اختال شــخصیتی خودشیفتگی 
/ اختال شــخصیتی دو قطبی/ 
مــرزی  شــخصیتی  اختــال 
)بوردرالیــن( / جامعــه ســتیزی 

)آنتی سوشیال(
•

2- اختالل های رفتاری: 
اختال فعالیت هــای بیش از حد 
طبیعی )هیپر اکتیویتی( و کمبود 
توجه، ختال کــرداری )نافرمانی 
و بزهــکاری( / نــا فرمانی مقابله 
جویانــه/ تافی جویانــه، اختال 

مخالفِت تدافعــی، رفتار مجادله/ 
مقابله ای

•
۳- اعتیاد به مواد مخدر

دروغگوئی پاتولوژیک با ویژگی های 
خودخواهــی  رفتــاری  و  روانــی 
وخود محــوری و خود پســندی، 
زود  و  تندخوئــی  حســادت، 
رنجــی، عصبانیت و پرخاشــگری 
و تجاوزگــری، دســتکاری کردن 
رفتارســوء  )رفتارمنیپوالتیــو(، 
استفاده گرانه، رفتار سادیستیک 
و....  فریبــکاری  رســان(،  )آزار 
نیــز همراه ســت. خشــم واکنش 
اســت  پاتولوژیــک  دروغگــوی 
بهنگامی که دروغ های بافته شده 
توســط او برما می شود، خشمی 
که متعاقب انکاردروغ بروز می کند.

****
راه وروشی که بتواند به طور دقیق 
و کامل نشــان دهد که فــرد دروغ 
می گویــد وجــود نــدارد، برخی از 
آزمایش ها و تکنیک ها )دروغ سنج 
یا پلی گراف( کمک کننده هستند. 
درعرصه سیاست و جامعه مقایسه 
گفته ها وادعاهای دروغ با فاکت ها 
)اســناد و مــدارک و واقعیــت ها( 
روشنگر خواهند بود. دربررسیدن 
و پرداختن به پدیدۀ " دروغ ودروغ 

پاتولوژیک" در عرصه سیاست، با 
اتکا بــه گفتار و کردار، و مقایســه 
و انطبــاق آن هــا بــا واقعیت هــا، 
بــه  اســناد، می تــوان  فاکت هــا، 

واقعیت دست یافت.
5

دروغ بســترپیدائی و رشــد خاص 
خــود را می طلبــد، در پیدائــی و 
گســترش چنین بســتر و محیط 
کشت و تقویتی، ونیز نهادینه شدن 
دروغ در سیاست وجامعه نه فقط 
رهبران سیاســی و دینی، نه فقط 
حــکام و حکومت ها کــه جامعه و 
مردم نیز نقش دارند. جامعه ای که 
پشتیبان و تمکین کنندۀ "ناجیان 
دروغگو" ســت ســهم بزرگــی در 
رواج و نهادینه کردن دروغ خواهد 

داشت. 
دهنــده  عناصرشــکل  از  دروغ 
و  چــپ،  و  راســت  پوپولیســم 
ایدئولوژی های مذهب گونه است، 
و شاهدیم که " ناجیان" پوپولیسِت 
خودشــیفته و دروغگــو چــه بــر 
ســرجامعه خــود و جامعه جهانی 

آورده اند.
تصادفی نیست که اعتماد به اهل 

سیاست ریزش کرده است. 
ایجــاد بی اعتمــادی از پیامدهای 
دروغگوئی ست. دروغگو اعتماد و 

اطمینان دیگران را ازدست می دهد 
و حرف هــای راســت او نیــز دروغ 
پنداشته می شــود. بی پایه نیست 
سیاست را " دروغ و وقاحت" دیدن 
و آن را " بی پدر و مادر" پنداشتن، 
و یا " سیاسی کار" و "دیپلمات" را 
حیله گر و قالتــاق تعبیر و تعریف 
کرده اند. سیاســت کاران دروغگو 
در کــردار سیاسی شــان به معنای 
لغوی سیاســت که به زبان عربی 
رام کــردن اســب اســت، و نیز به 
تعریــف برخــی متــون کــه تنبیه 
کــردن معنا شــده، نزدیک ترند و 
چنیــن معانی و برداشــت هائی را 
در رابطه با جامعه خودی و جهانی 
به کار بسته اند. امروز اکثر رهبران 
سیاســی تاش می کنند در رابطه 
بــا مــردم سرزمین شــان و جهان 
سیاســت و دیپلماســی را با دروغ 
پردازی و دروغگوئی، " رام" کردن 
یا تنبیه کردن پیش ببرند. فریاد و 
تّحکم این دست رهبران را به مردم 
سرزمین شان یا جهان نمی شنوید 
و نمی بینیــد؟ و بوی گنــد دهان 
سرشار از دروغ شــان به مشام تان 

نمی ریزد؟:
" دروغ را باورکنید، رام و مطیع 
باشید واال تنبیه خواهید شد "!  •
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روز عشق بر عاشقان 
خجسته باد!

همــان طــور کــه 
روز  دانیــد  مــی 
مــاه  چهاردهــم 
فوریــة المبارک در 
سرزمین های کفر 
و اســتکبار »سنت 

واالنتاین« یا روز عشق است. این 
روز بر همه عاشقان مبارک باد. در 
ضمن نمی دانیم چرا همین اآلن 
آن شیشــه ُخرده هــای موجود در 
ذات مان شروع به فعل و انفعاالت 
شیمیائی کردند و رذالت مان گل 
کــرد و تصمیــم گرفتیــم به همه 
شما عزیزان به ویژه جوانان توصیه 
کنیم که اگر »گرل فرند« یا »بوی 
فرند«  پولــدار داریــد این فرصت 
مناسبی است که طرف را حسابی 
پیــاده کنید و بــا لطایــف الحیل 
وادارش کنید که یک هدیه حسابی 
و گــران قیمــت برایتــان بخــرد! 
فراموش نکنید که چنین موقعیت 
هائی کمتر پیدا می شــود. یادش 
بخیر در جوانی دوســتی داشــتیم 
که می گفت خراسانی شانس ما رو 
می بینی با هر دختری که آشنا می 
شــوم یکی از روزهای همان هفته 
اّول اشــنائی مــان اتفاقــًا مصادف 

است با روز توّلدش! 
کرونا؟

این چه وضعیــه؟ توی ایران هنوز 
یــک دونه ویروس کرونــا هم پیدا 
نشــده اســت. این برای نام کشور 
و حکومــت الهــی ما اصــًا خوب 
نیست! کرونا ناموس کشوره! اگر 
 ویروس کرونا داشته باشیم آمریکا 
هم دیگه حمله نمی کنه! هواپیما 
ربــا هم جرات نداره ســوار بشــه و 
به همین دلیل می ترســه یکی رو 
بغل کنه و اسیر بگیره! اصًا ما فکر 
می کنیم حضرت نمیر المومنین 
احمــد جّنتی هــم کرونــا داره که 
عزراییل طرفش نمیره بپرسید اگه 
همینه، رهبر معّظم رو آلوده کنید 

بلکه یک فرجی حاصل بشه!

غرامت؟
 ایــران بــه خانــواده کشــته شــده  
های اوکرائینی ســقوط هواپیمای 
مســافربری شــان  ۸۰ هــزار دالر 
داده، دولــت  پیشــنهاد  غرامــت 
اوکرایــن گفتــه شــرمنده، در این 
جــا جــان آدم  ها آن قدر که شــما 
تصور کردید ارزان  نیســت! واقعًا 

این اوکرائینی ها چقدر 
ندید بدید هستند؟ اصًا بیائید 
به جای ده تا کشته ۸۰ تا کشته 
الشــه چرخانی قاســم را ببرید! 
اگر هم نگران تازه نبودن شــان 
هستید فردا صبح به معترضین 
بازنشســته تک می زنیم صد تا 
جسد تازه تحویل تان می دهیم 
راضی شــدید؟ یا اگــر می خواهید 
صد تا زندانی سیاســی به شما می 
دهیــم خودتــان آن هــا را 
ببریــد و  هر طــور دلتان 
خواست آن ها را بکشید! 
جوان و تــر و تازه! ولی ما 
به یاد داریم میلیون ها تن 
از شما را روس ها و آلمانی 
ها کشتند بدون این که یک شاهی 

به شما غرامت بدهند؟!
شیرینی دهه زجر!

در سیمای ِمیلی به مناسبت دهه 
زجر جوانان را دعوت کردند و بعد 
از کّلی ساندیس خوری فیلمبردار 
برنامــه ناگهــان مثــل فردیــن یا 
گوگوش ورود علم الگدا به مجلس 
را نشــان  می  دهد و جوانان حاضر 
در مراســم هم جیغ می  کشند! و 
دســت می زنند! که چــی؟ از یک 
آخوند بشــکه ماننــد و متخّصص 
صیغــه و حــرام کننده پــول نفت  
مردم ایران رونمائــی کردند و این 
را به عنوان هدیه و شــیرینی دهه 
زجــر به خورد جوانان ایران دادند. 
چون ایشــان سال هاســت که یار 
غار حضرت رهبر معّظم و دوست 

گرمابه و گلستان ایشان است.
از حق نگذریم؟

از حق نگذریم دستگیری امیر تتلو 
اوج عدالــت ابراهیــم رئیســی این 
قاتل زور گیر بود که نشــان داد در 
اسارت گرفتن انسان های  بی گناه 
دوســت و رفیق سرش نمی شود! 
یعنی وقتی احساس کند که اشک 
رهبــر معّظم از بی پولــی در حال 
ریزش است خنجر را می گذارد زیر 
گلوی یار غار خودش یعنی کســی 
که در انتخابات با کمک ۴ میلیون 
تــن از طرفداران بــا وفای خودش 
بزرگترین خدمت را به این موجود 
جنایتکار کرد. با خودش فکر کرده 
بود که با اســارت تّتلو او را آن قدر 
می فشــارد که هر چه دارد را بریزد 
بــه روی میز چون کاســه حضرت 
آقــا خالی اســت. و اگر نبــود زد و 
بنــد با برادر اردغــان که متاع اش 
را بــه هر کس که گــران تر بخرد، 
می فروشــد، اآلن تنبــان تتّلو را با 
امضای رهبر معّظم  در سر بازار به 

معرض فروش گذاشته بود!
اگر خدا بخواهد!

بعــد از یک عمر خریدن مهر کربا 
و کفــن مّکــه از چیــن، باالخره ما 
هم یک محصولی بــه چین صادر 
کردیــم. آن هــم تعدادی ماســک 
ساده و بدون فیلتر بود، البّته نیمی 
پیشکشــی و نیمی بــه بهای پفک 
نمکی که به کشور برادر چین صادر 
شده است! ولی نگران نباشید این 
صــادرات جنبه نمادیــن دارد اگر 
خــدا بخواهــد و امام زمــان )عج( 

هــم کمک کند شــاید هــم روزی 
همــه چینی ها عملی شــدند و ما  
ذغــال نارنج و وافــور کرمان به آن 
ها فروختیم! یا شاید روزی حّمام 
عمومی ساختند و لنگ و لیف از ما 
خریدند!؟ شاعر می فرماید: با خدا 
باش پادشــاهی کن با آخوند باش 

هر چه خواهی کن!
مناینده مجلس؟

الیــاس حضرتــی نماینده مجلس 
شوربای افاسی گفته: دوران پول  
مفت نفت تمام شــده و دیگر باید 
کار کنیم. شــما فکر می کنید این 
کار کنیم رو به کی گفته؟ آخوندها؟ 
آقــازاده ها؟ نماینــدگان مجلس؟ 
وزرا؟ مسئوالن؟ نه؛ او گفت برای 
اعمال فشارهای مالیاتی باید دست 
ســازمان مالیاتــی را بــاز بگذاریم. 
یعنی بــاز هم حضرتــی آخر هفته 
بره دبی؛ تریاک شو بکشه بره ددر 
حال کنه؛ و مردم بیشــتر کار کند. 
چرا؟ چون چهل سال پیش دو سه 
زندانی دست بسته رو با شجاعت 

تمام کشته! همین.
دو سه رسوای دگر!

علی اکبر صالحی رئیس ســازمان 
انــرژی اتمــی جمهوری افاســی 
گفــت : ما ۷۸ درصد از ســرزمین 
ایران را پوشــش هوایــی داده ایم 
گرچه هدف سازمان یافتن اورانیوم 
اســت اما معــادن دیگر همــزاد با 
اورانیوم مانند آهن، مس و عنصر 
نــادر خاکی نیز مد نظر قرار دارند. 
در ایــن پروژه جز بالگرد همه چیز 
ایرانــی اســت! اجازه بدهیــد ما به 
عنــوان وکیل فضول هــای محّله 
به فرمایشــات جنــاب دکتر اضافه 
کنیــم و همچنیــن جی پــی اس 
دشــمن برای ثبت نقاط، دوربین 
فیلمبرداری، دوربین دیستومات،  
کاغذ و قلم و کفش و رخت و لباس  
و عینک چینی و دو ســه رســوای 

دگر!
خودت ببر و بچسبون؟

برایان هوک مســئول امور ایران در 
وزارت امــور خارجه آمریکا گفته: ما 
فروش داروهای سرطان و داروهای 
پیوندی به ایــران را از طریق کانالی 
جدید و با دّقت زیاد تکمیل کردیم. 
راهبــرد آمریکا در قبال ایران فشــار 
اقتصادی اســت و در تاشــیم که از 
طریق فشارها به راه  حّل دیپلماتیک 
برسیم. باز خدا پدر آمریکا رو بیامرزه 
اگه دست وزیر بهداشت کج و معوج 
ما بود می گفت ســرطان چیه؟ این 
ها توهمه! برای پیوند هم خودت ِبُبر 

و بچسبون خودش خوب میشه!

سود اسالم؟
چند روز قبل یــک مینی بوس در 
کمربندی مشهد چپ کرد ما هم 
خشمگین و طلبکار رفتیم به بیت 
که: این چه وضعشــه همشهری؟ 
به جــای خــرج بــرای ســوریه به 
وضع جاده ها و ماشــین ها برس 
و آن ها رو سر و سامون بده. رهبر 
دزدان فرمودند: خراسانی تو چقدر 
بدبینــی؟ هیچ فکرنمــی کنی این 
افتادن ها و چــپ کردن ها باعث 
میشــه صافکارهــا، تعمیرکارهــا، 
مســئولین آمبوالنــس هــا، مرده 
شورها، گورکن ها و مهمتر از همه 
روحانیــون کارشــون رونق بگیره 
و زن و بّچه شــون گشنه نمانند و 
ما هم این وســط با فروش وسایل 
کّلی حال می کنیم دیگه چه بهتر 
از ایــن؟ هیچ وقت ایــن جورقانع 
نشده بودیم دیگه فهمیدیم افتادن 
ها و چپ کردن ها به ســود اسام 

و مسلمینه!
کشور حسینقلی خانی!

دربی تهران مساوی شد و همهمه 
ها خوابید ولــی در این میان چند 
ژانــدارم پرسپولیســی دو بازیکــن 
تاج را بردند به دفتر که شــما پررو 
شدید! و حسابی کتک شان زدند! 
پرســش این اســت کــه در کجای 
جهــان دیده شــده کســی که باید 
جلوی درگیری ها را بگیرد خودش 
به نام طرفدار یک تیم، الت بازی 
دربیــاورد و بازیکنان تیم مقابل را 
کتک بزند؟ این ها همه نتیجه بی 

لیاقتی مسئولین و کشور حسینقلی 
خانی است. که اگر کسی به آخوند 
بگوید باالی چشــمت ابروســت، 
حکم اش مرگ است ولی اگر گردن 
کلفتــی بازیکن مّلــی را کتک بزند 
فقط  بیســت هزارتومــان جریمه 
و آشــتی و صلوات بــر محّمد و آل 

محّمد والسام! 
فرار ویروس!

رهبــر معّظم در راســتای بدبخت 
کردن مــردم ایران همه جور راهی 
را آزمود از جنگ تا رو در رو کردن 
مردم بــا کّل جهــان!  گرفتن نان 
از دهــان مــردم و زندانــی کردن و 
کشــتن هرکس که دل سوز ایران 
باشد! و این روزها زور می زنند که 
ویــروس کرونــا را وارد ایران کنند 
و به جان مــردم بیندازند تا آخوند 
بتواند بر روی منبر داد بزند این از 
ترک نماز اســت، از کثرت گناهان 
شــما مردم اســت، از بی حجابی 
یا ُشــل حجابی زنان اســت! البّته 
ویــروس کرونــا خودش آمــد ولی 
وقتی وضع مردم و میهن ما را دید، 
گفت: من اگر به آفریقا بروم بهتر از 
این است که زیر سایه آخوند زندگی 

کنم و فرار کرد و رفت.
مازاد بودجه؟

 دولت آلمان برای تراز مالی ســال 
۲۰۱۹  حــدود ۲۹۳  میلیــارد دالر 
مازاد بودجه داشته است. حاال می 
خواهنــد خانم آنجّلا مــرکل صدر 
اعظم آلمان را اســتیضاح کنند که 
چرا پیش  بینی نکردی حاال با این 

پــول اضافه چه کار کنیم؟! این که 
مشکلی نیست ما یک رهبر معّظم 
داریــم که اصالتًا چینی هســتند و 
نام مبارک شان هم هست »جیب 
چــون بانــک« دویســت ســیصد 
میلیــارد دالر که ســهل اســت اگر 
کّل بودجه جهان را هم به ایشــان 
بدهیــد بــا یــک ســخنرانی »من 
علیلم من ذلیلم!« در اندک زمانی 
آن را مــی دهد بــه اردغان، لندن، 
فلسطین، یمن، ونزوئا،  عراق و 
دو سه رسوای دگر و باز دور و بری 
های شان در کوچه پس کوچه ها 
لبــاس مردم را از تن شــان در می 

آورند و لخت شان می کنند. 
خطای انسانی؟!

کلیپی دیدیم که در آن مهمانداری 
می گفت: این خطای انسانی نبوده 
و این ها عمدی هواپیمای اکرائینی 
را زده اند! بافاصله خانمی گفت تا 
زمانی که مردم ایران گوســفندوار 
مــی روند و رای می دهند، وضع از 
این بد تر هم می شــود. ما درباره 
زدن موشک نظری نداریم گذشت 
زمان حقیقت را نشان خواهد داد. 
ولــی دربــاره رای دادن مــردم می 
دانیم که صــدام هم کمی پیش از 
کّله پا شــدن اش یک رای ۹۹٫۹۹  
درصــدی از مــردم بــرای خودش 
گرفت! آخوند هم دو میلیون راس 
گاو در طویله دارد که به بیشتر آن 
ها دکترا داده است و با حقوق های 
بــاال آن ها را به کار گمــارده، که از 
پرداخت همه هزینه ها هم معاف 
انــد. این ها با خانواده های شــان 
مــی شــوند ده میلیــون راس! که 
صدا و سیمای ِمیلی با ترفندهای 
فتوشــاپی نشــان می دهد شصت 
میلیــون نفر در انتخابات شــرکت 
کرده انــد بنابراین احتمــااًل ایران 
می شــود کّره شمالی مگر این که 
جهان کاری بکند وگرنه کشتن آدم 
و گوسفند برای چوپان فرق ندارد و 
هر چه قدر هم مردم بیرون بیایند 
در چنــد روز آن ها را می کشــند و 

بساط را جمع می کنند! 

کانادا – مدینه منّوره مونرآل – پانزدهم 
ماه فوریة المبارک! سال ۲۰۲۰ دربدری 
خون جگری!
برابر با بیست و ششم بهمن ماه سال 
۱۳۹۸ مهرورزی زنجیره ای!
شاد و آزاد و سربلند باشید.
پیر خراسانی
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نیازمنــدی ها
شانس اول را به آنها 

بدهید!
بسیاری از ایرانیان تازه وارد 

در جستجوی کـارند:  در رستوران، کارگاه،  
اداره، کارخانه، فروشگاه، گاراژ، آژانس، 

کارواش و...

آنـان را استخدام کنید!
----------------

 اگر جویای کمک، کارگر، کارمند و... 
هستید، آگهی استخدام خود را در صفحه 
پرتردد نیازمندی های پیوند درج کنید.  

 جویای دوست، همسر، هم خانه، 
هم صحبت هستید؟ 

 آیا وسائل خانه برای فروش دارید؟ 
 آیا فنی و حرفه ای می شناسید که به 

درد دیگران میخورد؟ 
 آیا به سفر می روید، جویای همسفر 

هستید؟ 
 چیزی برای فروش، جایی برای اجاره، 

حرفه و هنری برای عرضه دارید؟... 

جای شما در این صفحه 
خالی است!

با ما تماس بگیرید.
info@paivand.ca

مراکز پخش پیوند  
مرکز شهر مونتریال: 

تپــش، شــاطرعباس، کارتیه پــرس، ماهی 
ســن لوران، عموجــان، کوپلــی:2، فرحت، 
ارز  فتوشــاپ،   ،NDG auto اتوکلیفتــون، 
فایواستار، آپادانا، لوموند، خضر، اف اکس، مارشه 
PA، کلینیک آریــا، آلفامدیک، المیزان، بازار، 

متروپولیس، کبابسرا و...  
ریوسود:  کوه نور1و2، آدونیس، مارشه افغان،  
مارشه آریا، کلینیک میرا، مراکزفرهنگی و... 

وست آیلند :  آدونیس،  سمی فروت، پنراسلکت 
شاتوکباب، و... 

سن لوران: آدونیس، سمی فروت 
الوال:  کوه نور، آدونیس، سمی فروت و... 
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استخدام
کلبه عموجان  
به چند نفر ویترس 

• نیمه وقت و تمام وقت  •
برای کار در کلبه عموجان   

نیازمندیم. 
لطفا با شماره تلفن زیر 

تماس بگیرید: 
Tel.: 514-484-8072

وکیل خدمات حقوقی
نیــوشا  ریاحی 

وکیل رسمی دادگستری استان کبک
حقوق تجاری در کانادا 

تاسیس شرکت، قرارداد، 
خریدوفروش شرکت /سهام

حقوق خانواده در کبک
طالق توافقی و غیر توافقی، 

تقسیم اموال، فرزندان

Tel.: 514-953-3570

PARTICIPATE  in ourCOMMUNITY

با مشارکت خود،کامیونیتی ایرانیان

 در تقویت آن بکوشیم!

خدمات مالیاتی
 تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی 

اشخاص و مشاغل کوچک 
ثبت شرکت و دفترداری 

حسابها  با نازل ترین قیمت 
پاسخگوئی رایگان در طول سال 

<<  حسین خردبین
514-242-6034

hosskherad@yahoo.ca azjan12paid60+120+120

نیازمندی های  

info@paivand.ca

CLASSIFIEDS

استخدام
CARWASH 

به چند نفر کارگر 
)پاره وقت یا تمام وقت(
برا ی کار در کارواش 

فورا نیازمندیم. 
تلفن اطالعات:   )احمد(

Tel.: 514-651-2661
abedi free

فروش سالن زیبایی 
سالن زیبایی استتیک در قلب ان. دی. جی در منطقه ای خیلی مناسب، با بهترین امكانات: 

پدیكور، مانیكور، فشیال، وکس، کاشت مژه، اصالح ابرو و صورت، میزانپلی، با دو اتاق مجزا و یک 
سالن بزرگ و فضای موجود برای اضافه کردن کوتاهی مو  با اجاره ی مناسب به فروش می رسد.

قیمت استثنایی برای خریداران  شماره تماس:  آربی آوانسیان

514-983-7046
azmr19f

استخـــدام
 Panneton & Panneton شرکت
تعداد محدودی نیروی کا رجنرال 
و همچنین راننده با حقوق مناسب

 استخدام می کند. 
در صورت تمایل با شماره تلفن های

 514939009    و   5145۷21356    )پیمان( 
info@pannetonpanneton.com   ویا ایمیل

تماس بگیرید. 

استخدام 
Experienced handyman needed

--------------------
Experienced handyman with driving licence 
and working tools needed for a construction 
company; position available immediately. Se-
lected applicant will be hired as an employee. 
Please contact us by email: 

admcondos@gmail.com. اطالعات آگهی خود را به 
نشانی زیر ایمیل کنید: 

Offer of employment   استخــد ام
A community organisation has a vacancy for 

the position of a community case worker
Needs an academic background 

in social sciences, social work or psychology
Languages required: 

French, English, Farsi and/or Dari
Commensurate salary based on academic 

background and experience
For those interested please call Nancy Libo: 

 514-274-8117 

قابل توجه خامن ها
فال قهـوه

و ورق
توسط شادی

(514) 678-6451
aznov152104nikpour

استخدام
به یک نفر ظرفشوی 

و کمک آشپز
• باتجربه  •

برای کار در رستوران 
کبابسرا نیازمندیم.

Tel.: 514-933-0-933

استخدام
به یک نفر

صندوقـــدار 
آقـــا،

ترجیحًا با تجربه  
جهت کار 

 dépanneur در
واقع در مرکز شهر 
به صورت پاره وقت 

نیازمندیم.

Tel.:5144737376

Easy Sudoku Puzzles 1 
www.printablesudoku99.com 

 
 

Sudoku Puzzle 1 Solution  Sudoku Puzzle 2 Solution 
1 4 2 8 9 3 6 7 5  1 2 8 6 9 4 7 3 5 
7 6 3 4 2 5 1 8 9  5 7 3 1 8 2 9 6 4 
8 9 5 6 1 7 3 2 4  6 4 9 7 5 3 1 2 8 
2 1 7 9 6 4 8 5 3  2 8 1 5 6 7 3 4 9 
9 3 4 5 8 1 2 6 7  3 9 4 8 2 1 6 5 7 
5 8 6 3 7 2 9 4 1  7 5 6 4 3 9 8 1 2 
4 5 1 2 3 6 7 9 8  4 6 5 3 7 8 2 9 1 
3 2 8 7 5 9 4 1 6  8 3 2 9 1 5 4 7 6 
6 7 9 1 4 8 5 3 2  9 1 7 2 4 6 5 8 3 

Sudoku Puzzle 3 Solution  Sudoku Puzzle 4 Solution 
4 5 7 6 9 1 3 2 8  5 6 7 4 9 8 1 3 2 
2 9 8 3 4 7 5 6 1  9 4 8 1 3 2 6 5 7 
6 3 1 2 8 5 4 7 9  2 3 1 5 7 6 9 8 4 
9 4 6 8 3 2 1 5 7  3 7 4 6 8 9 2 1 5 
1 8 5 9 7 6 2 4 3  1 2 6 3 4 5 7 9 8 
7 2 3 1 5 4 9 8 6  8 9 5 2 1 7 3 4 6 
3 1 4 5 6 8 7 9 2  6 8 3 7 5 1 4 2 9 
5 6 2 7 1 9 8 3 4  4 5 2 9 6 3 8 7 1 
8 7 9 4 2 3 6 1 5  7 1 9 8 2 4 5 6 3 

Sudoku Puzzle 5 Solution  Sudoku Puzzle 6 Solution 
8 1 4 3 7 2 6 9 5  3 2 5 9 4 7 1 6 8 
5 9 2 1 6 4 3 7 8  4 6 1 8 2 5 7 9 3 
6 3 7 8 9 5 4 1 2  7 8 9 3 1 6 4 2 5 
1 6 5 9 3 8 7 2 4  5 3 6 7 8 1 9 4 2 
4 7 8 6 2 1 9 5 3  1 9 8 4 6 2 3 5 7 
9 2 3 4 5 7 1 8 6  2 4 7 5 9 3 6 8 1 
3 4 1 2 8 9 5 6 7  6 7 2 1 5 4 8 3 9 
2 5 9 7 4 6 8 3 1  8 1 4 2 3 9 5 7 6 
7 8 6 5 1 3 2 4 9  9 5 3 6 7 8 2 1 4 

Sudoku Puzzle 7 Solution  Sudoku Puzzle 8 Solution 
6 9 4 3 5 7 1 2 8  9 5 7 4 1 2 8 3 6 
2 1 8 6 4 9 7 3 5  6 4 3 8 5 7 1 9 2 
5 3 7 1 8 2 6 9 4  8 2 1 9 6 3 7 4 5 
4 6 9 8 2 3 5 7 1  3 8 2 6 7 4 5 1 9 
8 7 3 5 9 1 2 4 6  1 9 5 3 2 8 4 6 7 
1 2 5 4 7 6 3 8 9  7 6 4 1 9 5 3 2 8 
9 5 1 2 3 8 4 6 7  2 3 9 7 8 1 6 5 4 
7 4 2 9 6 5 8 1 3  5 1 8 2 4 6 9 7 3 
3 8 6 7 1 4 9 5 2  4 7 6 5 3 9 2 8 1 

 

چند روزي از پايان مسابقات واليبال جوانان 
ايران مي گذرد و در اين مدت اندك شاهد 

اختالف نظرهايي درخصوص عملكرد اين تيم 
بوديم. اين كه تيم كشورمان در برزيل با قرار 

گرفتن در مكان ششم )يك رده پائين تر از 
برزيل( كارنامه روشني برجاي گذاشته يا نه با 

واكنش هاي متفاوتي مواجه شده است. 

رهبر فرزانه انقالب 
اسالمي در ديدار 
اخير خود با 
دانشجويان بارديگر 
به لزوم توجه هرچه 
بيشتر بر گسترش و 
توسعه علوم انساني 
بومي تأكيد كردند. 
در سال هاي اخير 
يكي ازدغدغه هاي 
مهم ايشان كه 
بارها مطرح كرده اند 
بومي سازي و 
نظريه پردازي در 
حوزه علوم انساني 
بوده است

 

جدول اعداد سودوکو در صفحه 14

 افقي:
1- دشت و صحرا- از آثار شهاب الدين 

سهروردي
2- گرامي- گذران زندگي- اقيانوس 

ساكت
3- سر سلسله مادها- كوچك، خرد- 

جمع مزيت
4- جايگاه مهر و كين- رنگ آرامش- 

اسلحه كمري- ناسيونال
5- گناهكار- نام گاگارين

6- يادداشت- س��ر خوردن- آدرس 
ترسيمي- مخفف گاه

7- ق��وه، توانايي- كناي��ه از نزديكي 
مرگ كسي

8- خوش��حال- افزون��ي- پهل��وان، 
دلير- درجه حرارت

9- جنون جواني- پرورش دهنده
10- م��كان- بي بهره و نامراد- مركز 

يونان- ضمير فرانسوي
11- ورزش توپ و چوگان- تقدير

12- صندلي راحت��ي- نوعي آچار- 
قسمتي از پا- محلي خوش آب و هوا 

در اطراف تهران
13- كيش ها، آئين ها- دكمه- آباداني

14- اخمو- خيمه- ثروتمند
15- روز قيامت- محاكمه

 عمودي:
1- س��پس- هرگونه كوش��ش جمعي 
براي پيشبرد منافع مشترك، يا تأمين 
هدف اصلي از طريق عمل جمعي خارج 

از حوزه نهادهاي رسمي است
2- ملعون تاريخ- تنبل- گنديده

3- اس��تان- زاپ��اس- گاز موج��ود در 
سطح خورشيد

4- آرايش قديمي ها- تقويت 
راديوي��ي- ش��هر صنعت��ي 

آلمان- شبيه
5- زمي��ن هم��وار ميان دو 

كوه- زادگاه عبيد
6- رم��ق آخ��ر- از آث��ار و 
بناهاي تاريخي ش��يراز- از 

خانم ها هرگز مپرسيد!
ب��ازي  معط��ر-  گل��ي   -7
ويدئويي شبيه س��از فوتبال 
EA Sports ك��ه در ايران 
ني��ز طرفداران بي ش��ماري 

دارد- ديد
8- نم��اد زيباي��ي- جم��ع 
نكت��ه- خاك قبر- پس��وند 

شباهت
9- گياه پيچنده- رود آلمان- مي دهند 

و مي گيرند تا مدرك شود
10- مرط��وب- مركز اس��لووني- بچه 

مي كشد
11- قاتل امام هادي )ع(- چشمداشت

12- مال ياران كش��يدني است!- تپق 
زدن- خو، سرشت- كمك

13- خ��ط باس��تاني- غ��زوه معروف 
مسلمانان با دگركيش��ان مكه- دوباره 

كاري
14- عالقه مند- شكمو- ميوه كال

15- از آثار خواجوي كرماني- حلقوم

 افقي:
1- خوراكي از مخلوط آرد و تخم مرغ- 
س��امانه پخش تلويزيوني ديجيتال كه 
وضوح باالتري نسبت به تلويزيون هاي 

سنتي با وضوح استاندارد دارد
2- راه يافتن- آهو- گل هميشه بهار

3- گوهرها- روزي- چراغ
4- خوان��دن گوس��فند- پيش- كتاب 

مقدس هندوان- هزار
5- ش��هري در استان تهران در حوالي 
گازه��اي  از  فيروزك��وه-  شهرس��تان 

بي رنگ و بي بو
6- ش��هر ايتالي��ا- كش��ت- فرش��ته 

مغضوب- لقب فرگوسن
7- س��بيل- يك��ي از معروف ترين 

رمان هاي سيمون دوبوار
8- گيج و سرگشته- خمره بزرگ- 

سرخ كم رنگ- افسون
9- موس��يقيدان آلمان��ي معروف- 

كلمه خطاب
10- پنهان كردن- سياره زهره- از 

حبوبات- آش
11- سؤال- معادل فارسي اتيكت

12- منف��ك- پايتخ��ت باس��تاني 
اروپا- ضمير جم��ع مخاطب- الهه 

خورشيد
13- پرداخت- ش��هري در اس��تان 

فارس- نام مردانه
14- بخش اصل��ي و آهنگين اپرا- 

خداي هندوان- اشاره
15- در هن��گام اعت��راض و اظهار 
ترين  مع��روف  گويند-  نارضايت��ي 

بازيگر سينماي وسترن
 عمودي:

1- ضددخ��ل- اث��ري از آل��دوس 
هاكسلي انگليسي

2- نمونه- انس گرفته- ثروتمند
3- لذيذ- نژاد- عروس شهرهاي اروپا

4- گريب��ان- امر به روفتن- نانجيب- 
موي گردن اسب

5- تفنگدار سواره- مخالف
6- به همان ش��كل و ترتيب- اثري از 

حميدي شيرازي- آواي درشت
7- كشور آسيا- اسفنجي- كراهت

8- پ��ول خارج��ي- روغ��ن- حس��ن 
معاشرت- صفت سرو

9- ره��اورد زنجان- نانخ��ورش- مرد 
بخشنده

ش��اعران-  قل��ب   -10
تانزانيا-  شهر  وسيع ترين 

كدو تنبل
فط��رت-  ني��روي   -11

پشتيبان
12- از سبزيجات- آينده- 

مهمتر- حمام تكي
13- ش��اعر از آنان چشم 
ياري داشته- فرزند زاده- 

بايگاني
14- وخام��ت امر- فرزند 

رستم- فقر الدم
15- بازيگر فيلم سوگند- 

لباس اتاق عمل

جدول ويژه جدول عادي

حل جدول ويژه شماره 4870حل جدول عادی شماره 4870

یک جدول با دو شرح
جدول روزنامه ایران دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرح ها را با مداد حل کرده و 4871

سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

 

11

نوجوانان مي توانند فضاي خانه را دلنشين تر كنند
 پدر و مادرتان مي خواهند رابطه اي نزديك با شما داشته باشند، اما ممكن است از 

رفتارهاي جديد شما دچار تعجب شوند. اين هم طبيعي است

12 طرح جدید دولت براي جذب نخبگان 13
 طرح جديدي براي جذب نخبگان در مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي در دست اقدام 

است و در اين زمينه هم تعامل با وزارت علوم آغاز شده است

درنگ

علوميكهبوميواسالميميشود

صفحه 14 

 بشريكهاينجوروقتهاحقوقندارد!
هنوز داد و فرياد بس��ياري از كشورهاي اروپايي و امريكايي مدعي 

حقوق بشر درباره اتفاقات داخلي كشور خاطرمان هست. 
آنهايي كه براي اجراي احكام قانوني و اس��المي مدام اين و آن را 
به نقض حقوق بشر متهم مي كنند، از برخورد با مجرمان و تبهكاران 

گرفته تا هنجارشكني هاي سياسي. 
همان هاي��ي كه دم از نقض حقوق زن��ان مي زنند و نگران آينده و 
اشتغال جوانان كشور هستند. آنهايي كه مي گويند امروزه در بسياري 
از كش��ورهاي پيش��رفته جهان ديگر ناديده گرفتن آزادي هاي فردي 
اص��اًل معناي��ي ندارد و صلح و نوعدوس��تي بايد ج��اي تمام جنگ و 

نزاع ها را بگيرد.
هر چند بسياري از اين مسائل جزو حوزه داخلي كشورها محسوب 
مي ش��ود و اصاًل به دخالت و نظريه پردازي س��اير كشورهاي به قول 

خودشان مدافع حقوق بشر نيازي ندارد.
نكته جالب و قابل توجه اينجاست كه امروز درست در شرايطي كه 
در بس��ياري از كشورها انسان هايي از حقوق اوليه نيز محروم هستند 

كسي نگران نيست و بيانيه هاي انساندوستانه صادر نمي كند. 
مدتي اس��ت بحران خشكسالي كشور سومالي مدام به عنوان يكي 
از فجايع قرن از اين طرف و آن طرف به گوش مي رس��د تا جايي كه 
طبق برآوردها تا دو ماه آينده 10 درصد از كودكان اين كش��ور بر اثر 

گرسنگي و فقر خواهند مرد.
ه��ر روز عده زيادي از روس��تائيان اين كش��ور بر اث��ر فقر، خانه و 
كاش��انه خود را رها مي كنند و به اميد نجات از مرگ راهي شهرهاي 
اطراف مي شوند. تمامي اين بحران ها در شرايطي است كه فقط حدود 

يك و نيم ميليارد دالر براي نجات مردمان اين كشور كافي است!
خاطرم هست جايي خواندم ارزش سهام برخي شركت هاي مطرح 
و ثروتمن��د جهان به 364 ميليارد دالر هم مي رس��د و اين به غير از 
بودجه و درآمد بس��ياري از كش��ورهاي ثروتمند است. عجيب است 
ارزش س��هام ش��ركتي مثل اپل يا مايكروس��افت باي��د 364 و 242 
ميليارد دالر باش��د در حالي كه هزاران انس��ان و كودك بيگناه فقط 
براي نداش��تن يك و نيم ميليارد دالر بايد يكي يكي جلوي چشمان 

همديگر جان  دهند!
نمي دان��م كس��ي مي داند كه چ��را اين روزها مدعيان حقوق بش��ر 
ساكتند؟ چرا خبري از بيانيه هاي رنگارنگ و انساندوستانه نيست؟ چرا 
حاال در اوج فقر و گرس��نگي و بيماري و وبا و خشكسالي كسي نگران 
حقوق عده اي كه فقط به خاطر فقر پايمال شده است، نيست؟ سكوت 
كشورهاي ثروتمند جهان در چنين مواقعي به معناي دلسوزي آنهاست 
يا فكر مي كنند چنين اتفاقاتي جزو مس��ائل داخلي كشورها محسوب 
مي ش��ود و اصواًل كس��ي نبايد در آنها دخالت كند! سومالي اين روزها 
با يكي از بزرگترين و بي سابقه ترين قحطي ها و خشكسالي هاي جهان 
روبه رو است و عالوه بر آن جنگ هاي داخلي نيز شمار قربانيان اين فاجعه 
طبيعي را چند برابر كرده است اما ظاهراً هيچ كدام از اين مشكالت، نه 
جنگ هاي داخلي و نه فقر و گرسنگي موضوع مهم و رسانه اي بسياري 
از كشورهايي كه در شرايط معمول هميشه مدعي حقوق بشر هستند، 
 نيس��ت. ماجراي عجيبي اس��ت. انگار اين جور وقت ها بش��ر حقوقي 
ندارد و ش��ايد از نگاه مدعيان  حقوق بش��ر، مردم س��ومالي بش��ر به 

حساب نمي آيند.

   صفحه 13

 سال هفدهم  شماره 4871  سه شنبه  1 شهريور ماه 1390 22 رمضان 1432  23 آگوست 2011

پریا خداقلي زاده

گزارش  از نظر كارشناسان درباره بومي سازي علوم انساني

به غریبه ها اعتماد نكنيد12
 هرگز بدون اطالع بزرگترها از خانه بيرون نرويد، آنها بايد در هر زمان بدانند كه شما تقريبًا كجا 

هستيد و چه زماني قرار است به خانه برگرديد

123456789101112131415
سيونبازريمگناب1

رسدوراموداريز2

ينامهريزارگمه3

لايماياتدسنك4

اعبرمرتوبكا5

نتتاودهنايزار6

كشرسناسيلنوت7

اروامرردمهافت8

يسنهايسمدلال9

تفايزابتناوقو10

اسوريسهوساي11

شخبزپيهاملبز12

كشيمههماجانري13

ناتاشزرلارگاو14

دباليمغيضاشوين15

123456789101112131415

لاكساپرتكدانشا1

كيتامزيافتيلب2

لميردرومنيريش3

كارقاورحشوكا4

كالالينااقم5

رومنبشيكنيسله6

دساوروجاممرب7

نيرسنكوكنتشاد8

ليرتردابمكلا9

يهامهرانارگبك10

اهمانمروزمت11

رانسمريبدرقي12

موزيرهدوربيهل13

نياكناوايرواي14

دنرميگدنززاسرت15

123456789101112131415
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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Tél.: (514) 223-6408
Tél.: (514) 561-6408

ارزشریف

حسابـداری 
آموزش فشرده حسابداری
تدریس خصوصی و نیمه 
خصوصی حسابداری کانادا

مطابق با مطالب و سرفصلهای   
)DVS(  DEP

000 توسط : داتیس پناهی  000
استـاد حسابداری 

Lester B. Pearson کالج
به زبان های  فارسی،

 انگلیسی و فرانسه           

Tel.: 514-991-6819
نیماازاگوسترایگان

1650, Maisonneuve West, #202, 

H3H 2P3 - Montréal, Québec, Canada 

Tel : +1-514 691 4383

Toll free from iran: (o21)-853 128 32

Emil: r.davoudi@farhang.ca

‹ ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک

‹ گواهی امضا و کپی برابر اصل

‹ ترجمه شفاهی در محاکم و ادارات

‹ تکمیل فرمهای مختلف 

‹ اخذ ویزای توریستی

گ 
هن

فر
ی 

سم
ه ر

جم
تر

رال
دا

3285 Cavandish blvd, App.355 

Montreal Quebec , H4B 2L9

Tel : +1-514 916 0083

تهران، کارگر شمالی، تقاطع بلوار کشاورز، نبش کوچه گیتی،

 پالک 1172،طبقه 2، واحد 7

Tel : +98- 21 6642 1511 / 6694 8154

Emil: h.davoudi@farhang.ca

Downtown

NDG

IRAN

مترجم رمسی
شهــریار بخشی 

دعوتنــــامه رسمی، 
ترجمـــه مدارک 

514-624-5609

توجه: پیوند مسوولیتی در  برابــر محتوای آگهی های مندرج ندارد. 

مترجم  رمسی
نغمه سروران

عضو رسمی انجمن مترجمان کبک،
ترجمه و تأیید ترجمه 

رسمی اسناد و مدارک، 
ترجمه شفاهی، تنظیم دعوتنامه 
و تكمیل کلیه فرم های رسمی، 

تأیید امضاء 
محل: مرکز شهر مونترال 

نزدیک مترو مک-گیل
Location: 
Downtown Montreal 
near Pl. des Arts
Call, text or e-mail for an 
appointment

514-889-8765
nsarvaran@hotmail.

com

مترجم  رمسی
خاطره حتویلداری یکتا

• عضو جامعه مترجمان رسمی کبک و ایران

• ترجمه رسمی کلیه مدارک و خدمات مربوط به ترجمه

(514) 675-0694
(438) 390-0694

گیالنی  شیـــرینی 
•  شیرینی گیالنی   

• رشته خوشكار   

• با مغز گردو و شكر   

• دارچین، آرد برنج   

• با سفارش قبلی   

تلفن:     )شكوفه(  

 438-994-4115

تدریس فارسی 
تدریس زبان فارسی 

در وست آیلند 
پروین عبائی

Tel.: 514-675-4405
abaee:azsepfree

210 St-Jacques  (Lachine) 
Tel.: 514-366-1509  
        514-247-1732  
       (450) 638-7078 

210 سنت ژاک غربی <<مترو 
واندوم:   اتوبوس ۹0،به مست غرب

مرکزاسالمی ایرانیان

ساعــات کار: 
روزهای دوشنبه لغایت شنبه 

از ساعت 11 لغایت 17 
جهت انجام اموردر روزهای دیگر، 

هماهنگی قبلی الزم است.

به نام خداوند بخشنده مهربان با پیوند همکاری کنید
نویسندگان، مترجمان، روزنامه نویسان 

جوان و تازه وارد، 
حتــی   شــما... 

اگر دستی به قلم دارید، اگر عالقه مندید، 
ذوق دارید، در گزارش نویسی، ترجمه و...  

 -داوطلبـــانه- 
با ما همكاری کنید.  

توجه: برای گزینش سوژه ها،  
لطفا از پیش با تحریریه هماهنگی شود:

Tel.: 514-996-9692 

فروش کلیه بلیت 
برنامه ها و کنسرت ها 

همه روزه در 
تپـــش   دیجیتال

514-223
3336

فروش کلیه بلیت 

برنامه ها و کنسرت ها 

همه روزه در تپش دیجیتال

514-

223-3336

آموزشگاه هنری ر - مــی
آموزش کلیه سازها و آوازتوسط اساتید برجسته 

آموزش موسیقی برای کودکان از 2 تا 8 سال 

با مدیریت: 

علیـرضا   فخـاریان 
514-996-1620
3333 Cavendish, #285

Montreal, H4B 2M5
aznov’15U

 

Re-Mi 

 

Re-Mi 

استخـــدام 
Sam The Handyman

به چند نفر  برای کار در 
امور نصب  فورا  نیازمندیم.  
در ابتدا بصورت پاره وقت، 

تمام وقت 
We are hiring interested individuals 
as Handyman assistant.
Full time/Part time/On call.
Experience is an asset, but not necessary. 
(training will be provided).
Positions available immediately.
Please send application at:
https://www.sam-thehandyman.com/career.htm
And send CV to:  info@sam-thehandyman.com

جوان کردن پوست و از بین بردن چین و
چروک های صورت، گردن،

و از بین بردن جوش ها و کک مک های 
acne قهوه ای صورت

با تخفیف 15% برای هموطنان عزیز

LASER SPA INSTITUT LEAخدمات آرایشی
سوزاندن موهای بدن با لیزر

Estheticienne & Technicien LASER |
Diplome cidesco internations du paris

Tel.:(514) 809-8727

آموزش کلیه سازها و آواز توسط اساتید دانشگاه
آموزش موسیقى کودك از 2 تا 5 سال

با مدیریت آرش تیموریان

پانسیون 
به یک خانم کارمند 

ویا خانم دانشجو 

ماهانه 500 دالر 

با تمام امكانات 

و اینترنت ومبله

در منطقه

5۷40 blvd cavendish 
لطفًا برای اطالعات 
بیشتر تماس بگیرید:

Tel.: 514-400-7879
free

مشاوره و خدمات زیبایی   
•  میكرونیدلینگ
)Dermapen(      

•  میكروبلیدینگ
•  هاشور ابرو
•  خط چشم

•  بن مژه
•  خط لب

•  رژ لب
•  پاکسازی پوست و صورت

<< حتی در محل شما >>
Tel.:(514) 663-9116

M.Royal.Beauty   :اینستاگرام
PendJn01

فروش بیزنس
Driving School for Sale:

یک اوکازیــون استثنائی
Close to metro Verdun. 
400 students active.

25 000$ equipment included. 

Contact:
514 531 8783 

HAYK HARTOUNIAN
Real Estate Broker: Remax-Quebec
Residential Real Estate Broker
9280 boul. L’Acadie
Ahuntsic-Cartierville, Qc, H4N 3C5
Ofc. : 514-333-3000 
haykhartounian@yahoo.com

هایک هارتونیان
•  مشاور شما در خرید، فروش و اجاره امالک مسکونی 

     در مونترال بزرگ
•  ارزیابی و مشاوره رایگان

•  پرداخت هزینه محضر شما 
•  تهیه وام مسکن با بهترین امکانات

مشــاور امالک

Cell. : 514 574-6162
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آموزش عکاسی به زبان     . ..
خوش!

نوشته »علی«، عکاس »استودیو فوتوبوک« 
151و مدیر گروه فیسبوکی »همه چیز در مورد مونترآل«

گزارش سفر از جزیره عروسک ها در مکزیک
جزیره عروســک ها یک جزیره 
خالی از سکنه و از اماکن ترسناک 
 ISLA میباشــد.  مکزیــک 
 DE LAS MUÑECAS
جزیره کوچکی اســت در جنوب 
مکزیکوســیتی، در حوالی شهر 

 .Xochimilco کوچکی بنام
از وقتی که فهمیدم چنین جزیره 
ای وجود دارد، همیشــه در پی 
فرصتی بودم که گزارشــی از این 
مکان منحصر بفرد تهیه کنم تا 
اینکه باالخره این فرصت دست 
داد. موقعیــت جغرافیایــی این 
جزیــره در جــای بســیار پرت و 
دورافتاده ای بوده و بازدید از آن 
کار ساده ای نمیباشد. چنانچه 
از مرکز شــهر مکزیکوســیتی به 
»ســوچی میلکــو« میروید باید 
ابتــدا قســمتی از راه را با مترو، 
تا آخرین ایستگاه خط آبی مترو 
 Tasqueña بنــام دو(  )خــط 
بروید، ســپس با گرفتن تاکسی 
یــا »اوبــر« خــود را بــه اســکله 
آن  از  برســانید.   Cuemanco
به بعد هم باید از طریق قایقهای 
بــدون موتور یا »بلــم« و خیلی 

یواش، به ایــن جزیره بروید! فقط 
قســمت آخــر بــا قایق، حــدود ۲ 

ساعت زمان الزم دارد. 
فرامــوش نکنید که ترافیک شــهر 
مکزیکوسیتی بسیار سنگین بوده و 
با بیست و دو میلیون جمعیت، از 
شلوغترین شهرهای جهان است. 
پس از طی این مســیر، باالخره به 
جزیره عروسکها میرسید. حکایت 

این جزیره و پیدایش آن از این قرار 
است که شخصی بنام »خولیان« 
در ســال ۱۹۵۰، جسد دختر بچه 
ای را در آبهــای اطراف این جزیره 
پیدا کرد. برای ادای احترام به پیکر 
آن کــودک، او را به خاک ســپرد. 
عروسکی را هم در کنار جسد پیدا 
کرد و برای آنکه آب داخل عروسک 
را خالــی کنــد، آن را از درختی در 

همان جزیــره آویزان کــرد. این 
حادثه باعث ناراحتی »خولیان« 
شد و همیشه احساس میکرد که 
روح این کودک به دنبال اوست. 
بعدهــا هــرگاه عروســکی را در 
کانالهای »سوچی میلکو« پیدا 
میکــرد، آن را به جزیره میآورد و 
به همین منوال از درخت آویزان 
میکرد. عقیده ایشان این بود که 
با آوردن عروســکهای بیشتر به 
این محــل، روح دختــر بچه در 

آرامش ابدی خواهد بود. 
همیــن مســئله باعــث شــد که 
»خولیان« از دید بسیار از محلی 
هــا، آدم عجیــب و ترســناکی 
شناخته شود و نهایتا مجبور شد 
بــرای فرار از حــرف و حدیثهای 
مــردم )مثل مردم حرف مفتزن 
یک جای دیگر!(، خودش سالها 
به تنهایی و در کنار این عروسکها 
در این جزیره سکونت گزید تا از 

آزار مردم به دور باشد. 
ســالیان ســال به همین ترتیب 
گذشــت و باالخــره »خولیان« 
در انــزوا چشــم از ایــن جهــان 
فروبســت. گفتنی است که بعدا 
جســد او را در همــان جایــی پیدا 
کردند که آن دختر بچه سالها قبل 
در همانجا غرق شــده بود. بعد از 
مرگ او، بستگانش از این جزیره تا 

به امروز محافظت کرده اند. 
با پرداخت مبلغ ۵۰ پزو میتوانید از 
این جزیره دیدن کنید. البته هزینه 
حمل و نقل تا جزیــره را باید جدا 
حساب کنید. در زمان بازدید ما، 
خانمــی هم در جزیــره حضور 
داشــت که به زبان اسپانیایی، 
حکایت این جزیــره را برایمان 
به طور کامــل تعریف کرد که 
اطاعــات این گــزارش هم از 
اظهارات این خانم گرفته شده 
است. در تمامی بخشهای این 
جزیــره خالی از ســکنه، تعداد 
۲۲۰۰ عروســک جورواجور از 
درخت و کلبه و در و دیوار این 

جزیره آویزان شده اند. 
جزیره عروســکها، مکان بسیار 
افسانه ای و جالبی برای عکاسی 
و فیلمبرداری میباشــد. پس از 
گذشــت سالهای ســال، برخی 
از عروســکها از تــار عنکبوت و 
گرد و خاک پوشــیده شده اند. 
برخی از عروسکهای قدیمی، و 
با گذشت زمان، تغییرات دما، 
نــور خورشــید و عوامل طبیعی، 
لباســهای خود را از دست داده و 
یا کچل شده اند! باید دقت داشته 
باشــید که با همان قایقــی که به 
جزیــره رفته اید دوباره به اســکله 
برگردید چون هزینه رفت و برگشت 

را در ابتدا از شما میگیرند. 
با اســتفاده از لــرزه گیر و دوربین 
موبایل، تصاویر جالبی را به ثبت 
رســاندیم. از طرف دیگر کانالهای 
اطــراف ایــن جزیــره، کانالهــای 
آبیــاری بســیار قدیمــی و مربوط 
بــه دوره تمدن مایا میباشــند. با 

استفاده از پهپاد، تصاویر خیره 
کننده ای از هوا از این کانالها 
و بلمها تهیه کردیم. نکته ای 
کــه بازدید کننده بایــد به آن 
توجه داشــته باشد این است 
که اخیرا عده ای سودجو، از 
جزیره عروسکها کپی برداری 
کرده و ۴ جزیره ی قابی بنام 
جزیره عروسکها درست کرده 
اند. به همین دلیل باید حتما 

قبــل از حرکت بلم، از محل دقیق 
قــرار گرفتــن جزیره عروســکهای 
اصلی مطمئن شــوید. در حاشیه 
این کانالها، جانوران فراوانی زندگی 
میکنند. از مارهــای آبی گرفته تا 
لک لک و قورباغه های سفید رنگ 
و خزنده دیگری بنام آرمادیلوس. 

همچنین یک خزنده دوزیســت و 
عجیبی در این محل زندگی میکند 
که به شــکل یــک ماهــی، ولی با 
چهار دست و پاست. نام این جانور 
عجیب »آخولوته« میباشد. ویژگی 
جالب توجه این خزنده کوچک این 
اســت که چنانچــه در حادثه ای، 
یکی از اعضای بدنش را از دســت 
دهد، پس از مدتــی دوباره همان 
عضــو در بدنــش رشــد و ترمیــم 

خواهد یافت. 
گفته میشــود که دانشــمندان در 
حال تحقیــق بر روی ایــن جانور 
هســتند تا همین خاصیــت را در 
انسانهایی که عضوی از بدن خود 
را از دست میدهند، بوجود آورند. 
بــاغ وحشــهای بســیار کوچک و 

جالبی در اطراف این کانالها موجود 
بوده و میتوان پس از پرداخت مبلغ 
ناچیزی از آنها بازدید کرد. در تمام 
طول مســیر، ســوژه های بســیار 
جالبی برای تصویربرداری موجود 
هستند، مناظر طبیعی، کانالهای 
قدیمــی، قایقهــای رنگوارنــگ با 
تزیینات عجیب و غریب، اســامی 
هنــری قایقها که با رنگهای شــاد 
بر روی آن نوشته شده اند، حیات 
وحش بی نظیر، روستاییانی که با 
لباسهای محلی در زمینهای کنار 
این کانالها به کشــاورزی مشغول 
هستند و بسیار چیزهای دیگر که 

هیچکدام را نباید از دست داد.
یکــی از ســوژه های جالــب دیگر 
برای تصویربرداری، فروشــندگان 
دوره گردی هستند که با قایقهای 
کوچــک، خــود را بــه قایق شــما 
رسانده و سعی میکنند نوشیدنی، 
میوه و تنقات خوشــمزه ای را به 
شما بفروشند. در این قایقها حتی 
آبجــو خنک هــم موجود بــوده و 
صرف این نوشیدنی فرح زا، در آن 

هوای گرم بسی دلپذیر است. 
همچنین از ترکیب آبجو، آب لیمو، 
ســس تند، سس ســویا با نمک و 
فلفل، نوشیدنی جدیدی میسازند 
بنام »میچادا« کــه جانی دوباره 
به شما میبخشــد! تمامی مراحل 
ســاخت این کوکتیــل، در مقابل 
شــما انجام میشــود کــه این هم 
سوژه بســیار جالبی برای ساخت 
ویدئوهــای مســتند و خوشــمزه 

است. 
در زمــان بازدیــد از ایــن مــکان، 
ســعی کنید از دوربینهای کوچک 
و جیبــی اســتفاده کنید که خیلی 

جلب توجه نکند. 
ایــن بازدید، تقریبــا کل وقت یک 
صبح تا شب را خواهد گرفت و یک 

روز را کاما پر میکند. 
ویدئوی مســتند کوتاهــی در این 
زمینــه و در حد بیســت دقیقه در 
دســت تهیــه دارم کــه بــزودی از 
کانال یوتوب »استودیو فوتوبوک« 

منتشر خواهد شد.
•



37 ۳7PAIVAND: Vol. 26  no.1462  Feb. 15, 2020             since 1993   www.paivand.ca سال 26 شماره   1462 26  بهمن 1398 



38 ۳۸PAIVAND: Vol. 26  no.1462 Feb. 15, 2020 سال 26 شماره   1462 26  بهمن 1398  since 1993   www.paivand.ca            



39 ۳۹PAIVAND: Vol. 26  no.1462  Feb. 15, 2020             since 1993   www.paivand.ca سال 26 شماره   1462 26  بهمن 1398 

Cell.: (514) 971-7407

Kazem Partow Tehrani
Real Estate Broker
Groupe sutton Sur L’île inc.
38 Pl.Du Commerce #280
L’Île-des-Soeurs,QC  H3E 1T8
ktehrani63@gmail.com
www.suttonquebec.com

پیش فروش

کاظم تهرانی 
 خرید، فروش، اجاره امالک مسکونی و جتاری 

 مشاوره رایگان برای امالک درآمدزا و غیره 
 پرداخت هزینه محضر توسط ما 

 پیش فروش امالک در نقاط مختلف مونتریال 
 تهیه وام مسکن با کمترین نرخ بهره

 ارزیابی رایگان منزل شما    
 به همراه تیم حرفه ای ما 

• One block from Concordia University
• Stylized kitchen cabinet up to ceiling
• 8 European sized appliances
• Over 30,000 sq.ft. Five-Star 
   Signature Club includes:
Swimming pool, 
indoor & outdoor Jacuzzi,fitness center,
sauna, multi functional room,
entertainment room,BBQ area ,etc.
• Six elevators 
• 24/7 concierge service and security
• Central A/C system
• ACQ warranty

مشاور امالک در مونتریال: مسکونی    و    جتــاری

با ۸ وسیله آشپزخانه 

---------------

با پیش پرداخت 20 درصد

)هر 6 ماه 5درصد(

ساختمان در دست ساخت  

------------------------

بفروش می رسد: 
استودیو از طبقه ۹ تا 27 
از ۳00 هزار دالر به باال 

---------------

کاندوهای دو و سه خوابه  
 )از طبقه ۳5 به باال(
با ختفیف ویژه---------------



فروش کلیه بلیت 

برنامه ها و کنسرت ها 

همه روزه در 

تپش دیجیتال

-------

514-223-3336
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since 
1993

دکتر ریموند رضایی 
Dr. Raymond Rezaie

پزشک خانواده 

7روز 
هفته 

بدون وقت قبلی

کلینیک مدیکال آلفامدیک

1253 Rue Guy  (Metro: Guy)

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

Tel.: (514) 933- 8383   

Tel.: 514-996-9692بهروز
باباخانی

Tel.: (514) 606-5626
www.babakhani.ca
behrooz@babakhani.ca

مشاور رمسی وام مسکن 
    اخذ وام برای افراد خوداشتغال 

 اخذ وام برای افراد با پیشینه محدود و یا نامطلوب 
 اخذ وام برای خانۀ اول و یا جهت سرمایه گذاری 

    متدید و جتدید وام با پایین ترین نرخ موجود 

F A R Z I N   A S G A R I
ARCHITECTE

514.803.5240  info@asgari.ca

فرزین عسگری

آرشیتکت رسمی کبک

مدیریت پروژه - طراحی ساختمان

طراحی داخلی - پیگیری امور شھرداری

PAiVAND

Tel.:514-844-4492
1405 Maisonneuve W. H3G 1M6
info@expertfx.ca

   مطمئن ترین و سریع ترین روش  انتقال ارز  
    با استفاده از کلیه کارت های بانکی ایران

   خریدار ارزهای خارجی 
      بابهترین نرخ روز 

جنب دانشگاه کنکوردیا 

GUY

اولین مرکز ارائه خدمات ارزی به ایران در مونتریال 

UNION MONDIALE
انتقـال ارز

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

____________________
1855 Ste-Catherine W.  
H3H 1M2 (Corner: St- Marc) 

Tel.:   514-937-5192
Cell.: 514-944-3279

____________________
1112 St Laurent Blvd, 
Montreal, QC H2Z 1J5

-----------------------

Tel.: 514-871-1119
st-Laurent GUY

به مدیریت: بیژن احمدی 

  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس 
    در کمتر از 24 ساعت

    )حتی پس از ساعات اداری(
   نقل و انتقال سریع ارز 

    به اقصی نقاط جهان 
  تضمین بهترین نرخ روز 

     با کمترین کارمزد 
   آخرین اطالعات ارز 

با بیش از 30 سال پیشینه  در ارائه خدمات ارزی 

E 
X
C
H
A
N
G

   E

مجهزبه  کلیه 
کارت های بانکی ایران

خدمات ارزی خدمات ارزی 

ناهیدپاکروان
سفر به ایران 

)

عینک 
فرهت 

جواد  ایراخنواه 

____________________
5655   Sherbrooke  W.   

NDG،    H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

•  تور 2 روزه تورونتو 
نیاگارا  • تور یک روزه 

نیــاگارا

• تــورهای 
کوبا، دومینیکن، مکزیک، باهاماس 

پاریس،اسپانیا، ایتالیا، پرتغال 

•  تور آمریکا
Las Vegas

  New York  
   Disney World

آژانس مسافرتی آلفا
به کمک مجرب ترین مشاوران امور مسافرتی 

یک سفر خوش و به دور از استرس 
برنامه ریزی نمایید. 

بلیت هواپیما  •  تورهای تفریحی 
• خدمات مسافرتی  • ویزا 

647-847-1847




