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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) 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

آرزوگتمیری:مشاور امالک

(514) 561-3-561

Arezou Gatmiri
Courtier Immobilier Résidentiel

Groupe Sutton – Sur L’île

2

MASSOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

11 :

Cell.: 514-298-4567

مسعود هاشمی مشاور امالک در مونتریال

D.M.D.
دانشگاه مونرال 1998
D.D.S.
دانشگاه تهران1973

دکتر شریف نائینی:
جراح دندانپزشک 

_________________________
5450  Cote-des-Neiges, Suite 308
Tel.: (514) 731-1443 :CDN
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تعداد جان باختگان کرونا 
در جهان به مرز  یک میلیون 

نفر نزدیک می شود...

محکومیت جهانی اعدام نوید افکاری

___________
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

 ص: 30

MONDIALE ELITE
 مرکز ارائه خدمات ارزی به ایران در مونتریال

____________________
1855 Ste-Catherine W.   H3H 1M2 (Corner: St- Marc) 

Tel.:  514-973 51 92               Tel.: 514-289-9003
Tel.: 514-989-2229       Toll free: 1866-989-2229

 همکاری مشترک دو کمپانی ارزی باسابقه و معتبر
 به مدیریت:  بیژن احمدی  و یحیی هاشمی

در قلب مرکز شهر گشایش یافت

 مژده
 مژده مژده

 مژده
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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
سرمایه گذاری با خیالی آسوده در بخش ساخت و ساز را با ما جتربه کنید
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آرزو گتمیری
مشاور  امالک  مسکونی در مونترآل و حومه 

•   مشاوره تلفنی - حضوری 
       و ارزیابی رایگان ملک شما  
•   خدمات 1۰۰ ٪ 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

  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

<< توجه   توجه >>
وقت مالقات را رزرو کنید. لطفا تلفنی با کلینیک متاس گرفته، فقط با وقت قبلی 

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

<< دفتر بروسارد:
7801-2  Taschereau Blvd
Brossard, QC  J4Y 1A3
Tel.: 450-926-2622

•   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 مهرنوش البرزی 
-----------------

•   دکتر محمد ال بذال 
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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

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 2۰ 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

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
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رویا  اصفهـانی 

•  تنها آژانس امالک ایرانی در کبک،
•  از سال 2۰۰6

•  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

اوکازیون عالی برای سرمایه گذاری 
برای آگاهی بیشتر با ما متاس بگیرید: 

رستوران برای فروش

      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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   : کالسهای از دانش آموزان و والدین عزیز جهت نام نویسی گستردهدعوت 

  سوم، چهارم و پنجم  ، دوم،اول پیشرفته ،اول مقدماتی

 سپتامبر  ۱۲:  الین)(به صورت آن تاریخ شروع کالسها

  اینترنتی مدرسه : سایتنویسی روش نام

 دالر فرزندان بعدی ۱۵۰دالر فرزند نخست ،  ۱۸۰: هزینه 

 آموزگاران و گروه اجرایی :  ،هادهاخانودانش آموزان،  حضوربا  حصیلیتع سال شرو دهماییگر 

 )خط سبزدر پارک آنگرنیون (انتهای  سپتامبر ۵ 

 .را دلگرمتر خواهد کرددیدار شما و تبسم فرزندان شما ما 

 

نویسی مدرسه پارسی زبان دهخدانام  
۲۰۲۱-۲۰۲۰سال  تحصیلی   

 

 :  جهت کسب اطالعات بیشتر، از طریق ایمیل و یا تلفن مدرسه دهخدا با ما تماس بگیرید

admin@dehkhodaschool.com 

۱-۴۳۸-۲۳۸-۳۰۹۱+ 

http://www.dehkhodascholl.com/registration 
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admin@dehkhodaschool.com 

۱-۴۳۸-۲۳۸-۳۰۹۱+ 

http://www.dehkhodascholl.com/registration 
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با این افق سیاه و آوار ِشکست،
تا کس نَبرد گمان که پیکار گسست،

در این شب چل ساله دوام آوردیم:
ـۀ آتشی به روی کف دست... ـّ با تک
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)هنرمند و نقاش فقید(

رژیم جنایت...

اعــدام      |    رضا فرمند
----- 

اعدام، پاسخ هیچ پرسشی  نیست
سرشت دین این قوم از چیست

که در آن،
اعدام، پاسخ همه ی پرسش هاست؟

*
دروغ، پاسخ هیچ پرسشی نیست

سرشت دین این قوم از چیست
که در آن، دروغ

پاسخ همه ی پرسش هاست؟
*

سرشت دین این قوم از چیست
که در آن، کشتن مقدس است

و کشته شدن، مقدس تر؟
*

سرشت دین این قوم از چیست
که در آن، آزادی بی معناست

و انسان، بدون زنجیر
کافر است؟

۳۰ نفر از معترضان ایرانی زیر حکم اعدام هستند
دو روز پــس از اعــدام ناگهانــی 
نویــد افــکاری در زندان شــیراز، 
حسن یونســی، وکیل او می گوید 
هم اکنــون ۳۰ نفر دیگر زیر حکم 

اعدام هستند.
اطالع دقیقی از نام و مشخصات 
همه این افراد در دست نیست.  

نوید افکاری، ورزشــکار ۲۷ ساله 
پــس از اعتراضــات مردادماه ۹۷ 
شــیراز در این شهر دستگیر شد. 
قــوه قضائیــه و دســتگاه امنیتی 
دو  و  او  اســالمی  جمهــوری 
برادرش را به اتهام قتل یک مأمور 
امنیتــی بــه اعــدام و زندان های 
طویل المــدت محکــوم کردنــد. 
رئیــس کل دادگســتری اســتان 
فــارس، روز شــنبه اعالم کرد که 
نوید افکاری در زنــدان عادل آباد 

شیراز اعدام شده است. 
ایــن در حالــی اســت کــه برخی 
شــواهد احتمــال مــرگ او زیــر 

شکنجه را پررنگ کرده است.
بر اســاس اطالعــات پراکنده ای 
رســمی  رســانه های  در  کــه 
جمهوری اسالمی و سازمان های 
حقوق بشری منتشر شده است، 
در چند ماه گذشته در شهرهای 
مختلف ایران، احکام اعدام برای 
دستگیرشدگان اعتراضات دی ماه 
۹۶، مــرداد ۹۷ و آبــان ۹۸ صادر 

شده است. 
در تهران، سه نفر از معترضان آبان 
۹۸ به اعدام محکوم شــده اند که 
هم اکنون پرونــده آن ها در دیوان 
عالــی کشــور در حال رســیدگی 
اســت. در اصفهان نیز پنج نفر از 

معترضان دی ماه ۹۶ به اعدام 
محکوم شده اند. یکی از این 
معترضــان دی مــاه ۹۶ بــه 
نام مصطفی صالحی نیز به 

اتهام قتل یک نیروی امنیتی 
در مردادماه امسال اعدام شد.

از ابتــدای امســال و بــا توجه به 
اقتصادی،  بحران های  گسترش 
سیاســی  مقام هــای  از  برخــی 
نزدیــک  اقتصاد دان هــای  و 
بــه حکومــت نســبت بــه وقوع 
اعتراضــات گســترده در  ایــران 

هشدار داده اند.
 ۵۰ امســال  فروردین مــاه  در 
اقتصاد دان در نامه ای به حســن 
روحانــی بــا پیش بینــی عواقــب 
ناگوار تحریم و کرونا بر معیشــت 
مردم نوشتند که بحرانی تر شدن 
وضعیت اقتصادی می تواند »نیمه 
دوم ســال ۹۹ و سال ۱۴۰۰ را به 

دوره ای پر بحران تبدیل کند.«
»اعدام با طنــاب دار«، وعده ای 
بود که نخستین بار در روز چهارم 
از اعتراضات سراسری آبان ماه از 
ســوی روزنامه کیهان وابسته به 
رهبر جمهوری اســالمی مطرح 

شد.
کیهــان در خبر ویژه خــود در آن 
روز نوشت که »گزارش ها حکایت 
از آن دارد کــه مراجــع قضایــی 
مجــازات اعــدام با طنــاب دار را 
برای لیدرهای آشوب اخیر قطعی 
می داننــد. در این خصوص گفته 
شده که جنایت آشوبگران مصداق 
»بغی« است و مجازات قانونی و 

شرعی آن ها اعدام است.«

رهبــر  خامنــه ای،  علــی 
اســالمی  جمهــوری 
اعتراضــات ســه ســال 
»جنــگ  را  گذشــته 
امنیتی« و شرکت کنندگان 
در آن را »عوامــل دشــمن« 

خوانده است. 
آبــان  اعتراضــات  دوم  روز  از  او 
۹۸، با »اشرار« خواندن مردم به 
نیروهای امنیتی مجــوز برخورد 
ســخت و شدید داد و در ماه های 
بعد نیز هــرگاه از اعتراضات آبان 
یاد کرد، آن را »نقشــه دشمن« 
و عملیــات »مقابله با جمهوری 

اسالمی« خواند.
علــی  رهبــری  ســال   ۳۱ در 
خامنــه ای، وی همــواره حامــی 
برخورد سخت و شــدید با مردم 

معترض بوده است. 
در هر رخــداد نیز او لقبی جدید 
به معترضان می دهد. »فتنه گر«، 
»ضدانقــالب«،  »اراذل«، 
»عوامل دشــمن« و »اشــرار«، 
القابــی اســت که او به مــردم در 
اعتراض هــای مختلفشــان داده 

است.
بــا توجه بــه اجرای حکــم اعدام 
مصطفی صالحــی و نوید افکاری 
و صــدور حکــم اعدام بــرای ۳۰ 
معتــرض دیگر، به نظر می رســد 
سیاســت »النصــر بالرعــب« به 
سیاست رسمی قوه قضائیه تحت 
ریاست عضو هیئت مرگ تابستان 
۶۷ بــرای مقابلــه بــا اعتراضات 
احتمالی در سال ۹۹ تبدیل شده 

است.

»النصر بالرعب« 

قهرمان را کشتند 
-----

قهرمان را کشتند 
نه در میدان نبرد،

نه در  مصاف پهلوانان،
یا در پیکاری برابر،

و نه حتا در شبیخونی ناگهانی   
و یا با اطالع  ،

و در برابر مردمی که او را قهرمان خود می دانستند . 
نه . 

او را دست بسته،   
و کت بسته،

ابتدا به زنجیر کشیدند،
تن او را له و لورده کردند،   

و سپس در خفا،
به زبونانه ترین شکل،

کشتند . 

اعدام قتل است،
عامدانه ترین،

و بی رحمانه ترین نوع قتل . 

اعدام اسیرکشی است،
زبونانه ترین،

و فجیع ترین نوع قتل . 

هیچ حیوانی ،
به هم نوع خود،

چنین رفتاری را   روا نمی دارد . 

اعدام کنندگان،   
زبون ترین،   

 (anti-heros)   ،ضدقهرمان ترین
و پست ترین   

انسان های روی زمین هستند . 
-------

حسین باقرزاده  ۲۲    شهريور 
 # اعدام بس . 

تکاندهنده، بی رحمانه، غیر انسانی!
محکومیت جهانی اعدام نوید افکاری

۱۴ ســپتامبر - اتحادیه اروپا روز 
دوشنبه در واکنش به اعدام نوید 
افکاری، ورزشکار ایرانی اعالم کرد 
کــه این اقدام را به »شــدیدترین 

وجه« محکوم می کند.
در بیانیــه اتحادیــه اروپــا درباره 
اجرای حکم اعــدام نوید افکاری 
آمده است: »حقوق بشر جنبه ای 
محوری از تعامل ما با ایران باقی 

خواهد ماند.«
در بخــش دیگــری از ایــن بیانیه 
نوشته شده است: »ما به تعامل 
با مقامات ایران از جمله از طریق 
نمایندگی مان در تهران درباره این 
موضــوع ]حقوق بشــر[ و پرونده 
هــای خاص ماننــد اعــدام اخیر 

ادامه خواهیم داد.«
اتحادیــه اروپــا حکــم اعــدام را 
و  رحمانــه«  »بــی  مجازاتــی 
کــرده  توصیــف  »غیرانســانی« 
اســت. در این بیانیه آمده است: 
»اتحادیــه اروپــا بدون اســتثناء 
مخالــف حکــم اعــدام تحت هر 
شرایط و در هر پرونده ای است.«

واکنش سفیر آملان در تهران
هانس-اودو موتِسل سفیر آلمان 
در تهــران دیــروز، یکشــنبه ۱۳ 
سپتامبر، ۲۳ شهریور در توییتی 
اعــدام نوید افــکاری، ورزشــکار 
ایرانــی را “تکان دهنده” توصیف 
کــرد و اعــالم کــرد کــه “در غم 
خانواده، دوستان و جامعه جهانی 
ورزش بــرای اعــدام نوید افکاری 

“شریک هستند.”
سفیر آلمان در تهران به واکنش 
بربل کوفلر، کمیسر حقوق بشر 
دولت آلمان، نماینده امور حقوق 
بشــر دولت آلمــان اشــاره کرد و 
نوشــت که دولت آلمان عمیقا از 
اعدام نوید افکاری “متحیر” شده 

است.
در بیانیــه خانــم کوفلــر آمــده: 
“پذیرفتنــی نیســت کــه بــرای 
خاموش کردن صداهای مخالف، 
قوانیــن اساســی حقوقــی نادیده 
گرفته شوند. دو برادر نوید هنوز 
در زنــدان هســتند و اکنــون بــه 

همبستگی ما نیاز دارند!”

خانم کوفلــر و دولت آلمان پیش 
از اعــدام نویــد افــکاری از دولت 
ایران خواسته بودند که اعدام نوید 
افکاری را معلق کنند و به امکان 
دادرســی منصفانــه را بــرای او و 

برادرانش فراهم کنند.
شــهریور، ۱۰  بیانیــه ۲۰  در  او 
سپتامبر نوشته بود که از خواندن 
پرونده نوید افکاری و دو برادرش 
“شــوکه شــده اســت” و افــزود: 
“وضعیت حقوق بشر در ایران روز 
به روز در حال بدتر شــدن اســت 
و ایــن کشــور دائمــًا از تعهدات 
پذیرفته شــده اش  بین المللــی 

عقب تر می افتد.”
وزارت خارجه و امور اروپای دولت 
فرانسه نیز روز یک شنبه با انتشار 
بیانیــه ای ضمن محکــوم کردن 
اعدام نوید افکاری، ورزشــکار ۲۷ 
ساله شــیرازی، بر پایبندی خود 
بــه حق آزادی بیــان و اعتراض و 
حق برخورداری همه شهروندان 
از یک دادرسی عادالنه تاکید کرد.
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تبلیغاتچی هــا حمله بــه مقامات 
درجه دو از مجرایی اســت که به 
ذائقه بیت خوش می آید. ســخن 
گفتــن در الگوی الت ها در توجه 
عمومی به ایــن گونه افراد کمک 

می کند. 
حسن عباسی، رائفی پور، تتلو و 
محمد رضا زائری نمونه های قبلی 

سید حسن آقامیری هستند. 
به این فهرست می توان مجریان 
پرمخاطــب برنامه های تلویزیون 
دولتی مثل مهران مدیری و رامبد 

جوان را افزود.

دین: آیت اهلل مکارم
حیــث  از  شــیرازی  مــکارم 
بی ســوادی فقهی و در عین حال 
روشنفکرنمایی و بلند کردن پرچم 
قدرت قاهــره در میان روحانیون 

شهره است. 
او از معــدود روحانیونــی اســت 
که هم جایزه دولتی کتاب ســال 
سلطنتی و هم جایزه دولتی کتاب 
سال جمهوری اسالمی را دریافته 
کرده اســت، نه به دلیل خلق آثار 
مانــدگار و خوش نویســی بلکه به 
دلیل همراهی با تبلیغات دولتی. 
او در دوران خمینــی نتوانســت 
جایگاه و مقامی پیدا کند )خمینی 
به امثال وی برای بســیج توده ها 
نیازی احســاس نمی کــرد( اما با 
روی کار آمــدن خامنــه ای )نیاز 
جدی وی به تایید روحانیون قم( 
و درگیــر شــدن در فعالیت هــای 
واردات و صادرات، امروز در راس 
یک مجموعه بنگاه های اقتصادی 

نشســته و در قم بارگاهی باشکوه 
برای خود ساخته است. 

و  قدرتمنــد  روحانیــون  دیگــر 
صاحب نام در جمهوری اسالمی 
کــه آیت الله یا آیــت الله العظمی 
شناخته می شوند تقریبا در همین 
تیــپ ایــده ال جــای می گیرنــد. 
فهرستی طوالنی از مراجع شیعه 
که در چهار دهه اخیر رساله های 
عملیــه خــود را منتشــر کــرده و 
رانتخــوار حکومتنــد، در قالــب 
شخصیتی و رفتاری مکارم جای 

می گیرند.

سیاست: سید علی
علــی خامنــه ای روضه خوانی بود 
که برای عمامه ســیاهش توسط 
هاشــمی رفســنجانی بر صندلی 
قدرت نشــانده شــد امــا به جای 
مدیریت شــدن توسط وی، او در 
نهایت »رهبرســاز« را از ســر راه 

برداشت. 
جــز  بــه  چیــزی  ی  ا  خامنــه 
و  نمی دانســت  خطبه خوانــی 
نمی دانــد و انقالب ایــن فرصت 
را بــه او داد کــه خطبه هایش را با 
تنفر از غرب و آزادی و دموکراسی 
انباشــته ســازد. چهار دهه است 
که سیاســت و سیاســتگذاری و 
قانونگــذاری یــک دولت- ملت 
به دســت یک روضه خوان افتاده 
اســت که در صورت جدایی دین 
و دولــت امــروز می توانســت در 
مجالس روضه خوانی های طبقات 
ثروتمنــد و قدرتمنــد در ایــران 
صاحب نام باشــد. دیگر رهبران 

سیاســی جمهوری اسالمی مثل 
روحانی و رئیسی و و امامان جمعه 
و قضــات و اعضــای نهادهــای 
پرقــدرت همــه در همیــن تیپ 

ایده ال جای می گیرند: 
روضه خوان هایــی که زمــام امور 
یک کشــور به دست ناتوان آن ها 

سپرده شده است.
در جمهــوری اســالمی عناوینی 
مثــل اســتاد، دکتــر، مهندس، 
ارتشــبد و دیپلمات بــه مقامات 
اســالمی در عرصــه  جمهــوری 
 عمومی داده شــده اســت اما این 
عناویــن همــه قالبــی و توخالی 
بوده اند و در حلقه های نزدیک به 
مقامات عناوین حاجی، مشدی، 
سید، و کربالیی غلبه داشته اند. 

عناوین دسته دوم همه اکتسابی 
و  هســتند  ســهل الوصول  و 
رژیم های ناشایسته ساالر به آن ها 
بیشــتر عالقه دارند. آن دسته از 
تحصیل کرد ه هایی که برای پاسخ 
بــه عطش قدرت و ثــروت به این 
افراد نزدیک شــده و به پابوســی 
اشــتغال داشــته اند بــه تدریج از 
الگــوی رفتاری حرفــه ای فاصله 
گرفته و به الگوی رفتاری مذهبی 
سوق پیدا کرده اند. امروز کسانی 
مثل ظریف یا والیتی بیشتر شبیه 
حاجی هــا و مشــدی های حاکم 
عمل می کنند تا افراد حرفه ای در 

رشته ای که تحصیل کرده اند.
--------
عکس: دادگاه قربانعلی فرخزاد 
و مرتبطین او، دی ۱۳۹۷-از 
خبرگزاری میزان

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

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 13۰۰ دالر 

انواع لوازم یدکی اتومبیل های جمهوری اسالمی... 
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 

مش قربونعلی، حاج قاسم، سید حسن، 
آیت اهلل مکارم و سید علی

تیپ ایده ال در پنج حوزه کلیدی حیات سیاسی- اجتماعی ایران
مجید محمدی 
بــرای   - ِســپتامبر    ۱۰
شناخت یک دولت- ملت 
راه وجــود دارد و  صدهــا 
یــک راه آن نیــز تمرکــز بر 
روی تیپ های ایــده ال آن 
سیاســی،  حوزه هــای  در 
مدیریتی، تبلیغاتی، دینی و 

نظامی است. 
تیــپ ایــده ال بــه معنــای 
عبــارت  آن  مکس وبــری 
است از »یک انگاره انتزاعی 
کــه از عالــم واقــع گرفتــه 

و برخــی مشــخصات آن مــورد 
تاکید واقع شــده اما از بســیاری 
از ویژگی های نســبتا عام حکایت 

می کند.« 
تیــپ ایده ال مــا را قــادر می کند 
وجوهی از دنیای واقعی را به شکلی 
ساختاری به چنگ آوریم. البته در 
استفاده از آن برای فهم عالم واقع 
بایــد متوجــه محدودیت های آن 
نیز باشــیم. همه عالــم واقع را با 
این روش نمی توان فهمید و این 
روش مکمل روش های دیگر مثل 
مشاهده و آمارگیری و مصاحبه و 
انواع تحقیقات، میدانی، تاریخی 

و جست وجوگرانه است. 
در این نوشته به پنج تیپ ایده ال 
در پنج حوزه زندگی امروز ایرانیان 
با نــام بردن از افــرادی واقعی اما 

نمادین اشاره می کنم. 
هــر پنــج تیــپ از ســبک زندگی 
روحانیــت شــیعه و پیروانشــان 

نشات گرفته است.

اقتصاد: مش قربونعلی
قربانعلــی فرخــزاد معــروف بــه 
»مش قربونعلــی« نماد مدیریت 
اقتصادی در جمهوری اســالمی 
اســت. او که به تازگی مشــخص 
شــده پنج کالس بیشــتر ســواد 
 ۹۷ ســال  اردیبهشــت  نــدارد، 
یک شــبه کارخانه ماشین سازی 
تبریز را به قیمتی بســیار پایین تر 
از قیمــت واقعــی آن از ســازمان 
خصوصی ســازی خریــد، آن هم 
ایــن کــه تحصیــالت و  بــدون 
تجربــه الزم را برای اداره کارخانه 
ماشین سازی تبریز داشته باشد. 
نتیجــه این خصوصی ســازی کم 
شدن چشــمگیر محصوالت این 
کارخانه و همچنین کاهش ســه 
هزار نفری کارگران کارخانه بود. 

»مش قربونعلی« به اتهام اخالل 

در نظــام ارزی بازداشــت شــده 
است. گفته می شود )۱( او حدود 
 ۴۲۰۰ ارز  دالر  میلیــون   ۵۰۰
تومانی از بانــک مرکزی گرفته و 
۲۰۱ میلیــون دالر آن را در بــازار 
آزاد فروخته و با همین پول، اقدام 
به خرید ماشین سازی تبریز کرده 

است.
اگر در سرنوشت هزاران موسسه 
و شرکت داخلی از پاالیشگاه ها تا 
کارخانه ها و شــرکت های کشت 
و صنعت و بیمه هــا و بانک های 
خصوصی نگاه کنید، هزاران تن از 
این »مش قربونعلی« و حاجی ها 
و کربالیی هــا را پیدا خواهید کرد 
که بــدون هیــچ زحمتی صاحب 

آن ها شده اند. 
این ها سه مشخصه دارند که آن ها 
را واجد شــرایط واگــذاری اموال 
عمومــی بــه ثمــن بخــس کرده 
اســت: اهــل هیات و مســجد و 
برنامه های مذهبی حکومتی اند، 
با نهادهای امنیتی و نظامی روابط 
حسنه دارند و در صورت جنبش 
اعتراضــی به تدارکاتچی ماشــین 
ســرکوب تبدیل می شــوند، و به 
رهبر خمس و زکات می پردازند. 
اســم و پرونده هــای آن هــا نیــز 
هنگامی در عرصه عمومی مطرح 
می شــود که منابع را »تنهایی« 
بخورند و ســهم رهبر یا مقامات 
ســپاهی و امنیتــی را نپردازنــد. 
هزاران تن از این مش قربونعلی ها 
که سهم بیت و سپاه را می پردازند 
در ایــران مشــغول تــاراج منابع 

عمومی اند.

امور نظامی: حاج قاسم
قاسم سلیمانی شــاگرد بنا بود و 
تنها با ورود به بسیج و نیروهای 
نظامی توانســت به ژنرال تبدیل 
شــود. چپ هــای اروپایــی او را 

بــا چگــوارا مقایســه می کردند و 
احتماال می دانستند که این دو در 
خونریزی دستی گشاده داشتند. 
فرماندهان امروز نظامی کشــور 
عمدتا بســیجی ها و سپاهی های 
دوران جنگند که هنر آن ها قربانی 
کردن بســیجی های مثــل خود 
در مقیاس هــای ده هــزار نفری 
در عملیات  بی حاصل برای فتح 
کربــال و قدس بود. پس از جنگ 
نیــز ایــن فرماندهــان یک شــبه 
پرطمطــراق  سردوشــی های 
گرفتند تا با دســت باز به قاچاق 
مواد مخدر و پولشــویی بپردازند 
و اسلحه هایی را که از کره شمالی 
و چیــن و روســیه می خریدند به 
ســمت یمن و ســوریه و لبنان و 
عراق و افغانســتان ســرازیر کنند 
تــا در میــان آتش و جنــگ برای 
باقــی ماندن جمهوری اســالمی 
توجیهی برای مردم بسازند. حاج 
قاسم از بهترین الگوهای این نوع 
مدیریــت نظامی بوده اســت. او 

الگوی بسیج و سپاه است.

تبلیغات: سید حسن
ســید حســن آقامیــری، طلبــه 
پرســروصدا، در روزهــای محرم 
کرونــازده حدود چهــار میلیون 
روضه خوانی هــای  بــرای  دیــدار 
سیاســی- مذهبی خود داشت. 
(۲( او بــه تیپ ایــده ال نامداران 
جمهــوری  تبلیغاتــی  مشــهور 

اسالمی بسیار نزدیک است: 
کسی که از نظام و رهبر و اسالم و 
شریعت و نهادهای دینی انتقادی 
نمی کند اما چند کلمه ای در مورد 
فقــرا بدون توجه بــه علت فقر یا 
محدودیت ها بدون ذکر علل آن ها 
بــر زبان می آورد تــا عدالت محور 

باشد و کوته فکر ننماید. 
ایــن  رفتــاری  دیگــر  وجــه 

دیدگاه  های ابراز 

شده در این مقاله، 

نظر نویسنده بوده؛ 

الزاما موضع این 

نشریه را منعکس 

نمی کند.
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گزیده خبرهای مونتریال، کبک، کانادا

www.paivand.ca
Advertise with us  ) 514-996-9692 

یکم و پانزدهم هر ماه  <<    پیوند را بر روی سایت ما بخوانید: 
www.paivand.ca

در صورت برگزاری انتخابات فدرال در پاییز 
۳۸درصد کانادایی ها به ترودو رای می دهند

نتایج یک نظرسنجی جدید نشان 
می دهد که اگر انتخاباتی در فصل 
پاییــز برگزار شــود، نخســت وزیر 
موقعیــت  تــرودو  جاســتین 
خواهــد  مبــارزه  بــرای  خوبــی 
داشــت چون توانســته در دوران 
پاندمی کووید-۱۹ بــه خوبی از 
کانادایی ها مراقبت کند و اقتصاد 

را همچنان فعال نگاه دارد. 
پاســخ دهندگان این نظرســنجی 
که توسط لژه و انجمن مطالعات 
کانادایــی انجــام شــد، نظــرات 
متفاوتــی درباره احتمال برگزاری 
یــک رای اطمینــان داشــتند که 
می تواند در پاییــز باعث برگزاری 
انتخابات فدرال شود. ۴۲ درصد 
گفتند با انتخابات مخالف هستند 

و ۳۸ درصد موافق بودند.
امــا اگر انتخابــات برگزار شــود، 

۳۸ درصــد گفتنــد از لیبرال های 
تــرودو حمایــت می کننــد و این 
حمایــت  کــه  اســت  حالــی  در 
بــرای محافظــه کاران ۳۰ درصد 
بــود. ۱۸ درصد گفتنــد به حزب  
نیودموکــرات رای می دهنــد و ۶ 

درصد حامی گرین ها بودند.
در کبک، حزب بلوک کبکوا از ۳۳ 
درصد حمایت برخوردار بود که از 
نظر آمــاری در آن اســتان تقریبا 
بــا ۳۲ درصــد لیبرال هــا برابری 
می کرد. محافظه کاران با فاصله با 
۱۶ درصد حمایت در رتبه ســوم 
و  نیــو دموکــرات  و گرین هــا به 
ترتیب با ۱۲ درصد و ۴ درصد در 

رتبه های بعدی قرار داشتند.
در مــورد مســایلی کــه احتمــاال 
در صدر کمپیــن انتخاباتی پاییز 
باشند، ترودو مقابل رقبای خود 

از حمایت قابل توجهی برخوردار 
بود.

او به عنوان رهبری دیده شد که 
می تواند بهترین کار را در زمینه 
بازگردانــدن اقتصاد پاندمی زده 
کشــور بــه حالت عــادی انجام 
دهــد. در این زمینــه ۳۰ درصد 
از او حمایت کردند و ۲۰ درصد 
از اوتــول پشــتیبانی داشــتند. 
حمایت برای سینگ ۱۱ درصد 
 Yves-François بالنشــه  و 

Blanchet
فقط ۳ درصد بود.

با ۲۷ درصد، ترودو همچنین به 
عنوان بهترین رهبر برای مدیریت 
کسری بودجه فدرال انتخاب شد 
که تخمین زده می شــود امسال 
بــه خاطر پاندمی بــه تقریبا ۳۵۰ 

میلیارد دالر برسد. 
حمایــت از اوتــول ۲۳ درصــد، 
ســینگ ۹ درصــد و بالنشــه ۳ 

درصد بود.
تــرودو بــا ۳۵ درصــد حمایــت 
همچنیــن بــه عنــوان بهتریــن 
رهبری انتخاب شــد که می تواند 
از کانادایی هــای آســیب دیده از 
پاندمــی حمایت کند. بعــد از او 
سینگ با ۱۹ درصد، اوتول با ۱۳ 
درصد و بالنشــه با ۳ درصد قرار 

گرفتند.

»بازگشت اقتصاد به شرایط عادی می تواند تا 
پنج سال طول بکشد«

مردم منی خواهند مانند قبل بیرون بروند...
۱۰ سپتامبر- دیوید روزنبرگ 
اقتصاددان اثرگذار از شــرکت 
تحقیقــات روزنبرگ و شــرکا 
می گوید هر کســی کــه برای 
بازگشــت یک اقتصــاد نرمال 
امید دارد ممکن است مجبور 

بشود تا پنج سال صبر کند.
او در مصاحبــه ای با بی ان ان 
بلومبــرگ گفــت: »ســال ها 
طول می کشــد، شــاید ســه، 
چهــار یــا پنج ســال که حتی 

بخواهیم به نرمال بازگردیم و این 
با فرض این اســت که واکسن را 

داشته باشیم.«
او گفت اقتصادها و کسب و کارهای 
اســتانی به آرامی دوباره شروع به 
کار کردند اما بازگشت کامل بسته 
به بازگشت تقاضای مصرف کننده 
دارد کــه در حــال حاضر هنوز به 

اندازه کافی قوی نیست.
در  جمعیــت  »اکثــر  او گفــت: 
نظرســنجی ها نشــان دادنــد که 
مردم هنــوز نمی خواهنــد مانند 
قبل بیــرون بروند و بنابراین یک 
شــکاف عظیم بین بخش تقاضا 
و عرضــه اقتصــاد وجــود دارد. 
هیچ چیز بــدون تقاضا نمی تواند 
بــه نرمــال یا حتــی شــبه نرمال 
بازگــردد. می توانیــد هــر چقــدر 
دل تان می خواهد دربــاره دوباره 
افتتــاح کــردن اقتصــاد صحبت 
کنید اما سوال این است که تقاضا 
کــی برمی گردد. تنهــا چیزی که 

می تواند همه چیز را تغییر بدهد 
واکسن است.«

در حال حاضر بین شــرکت های 
دارویــی و بدنه هــای تحقیقاتــی 
دولت های سراســر جهان رقابتی 
بــرای  واکنســی  تولیــد  بــرای 
کووید-۱۹ شکل گرفته است. با 
وجود اینکه پیشرفت های خوبی 
در زمینــه داده هــای کلینیکــی 
صورت گرفته، متخصصان هنوز 
تخمیــن می زنند کــه تولید یک 
واکســن قابل قبول ممکن است 

بین ۱۲ تا ۱۸ ماه طول بکشد.
روزنبرگ همچنین هشــدار داده 
که بازگشت به حالت خرج کردن 
مصرف کنندگان احتماال به خاطر 
میــزان باالی بدهــی، مخصوصا 
در کانــادا، ســخت خواهــد بود. 
در کانــادا حتــی پیــش از بحران 
اقتصادی به وجود آمده به خاطر 
پاندمــی کروناویــروس خیلی هــا 
داشتند درباره میزان باالی بدهی 

هشدار می دادند.
او همچنیــن بــاور دارد کــه بــه 
احتمــاال قطــع بــه یقیــن کانادا 
ریتینــگ اعتبــاری AAA مهم 
داد  از دســت خواهــد  را  خــود 
چون برنامه های کمک دولتی به 
شدت مخاطرات کشور را افزایش 
خواهنــد داد. با این حال، او فکر 
نمی کند این مســئله تــا ابد دوام 

داشته باشد.
روزنبــرگ گفت: »تقاضــا زمانی 
باثبات می شــود. یا ما واکسن یا 
نوعی درمــان موثر پیدا می کنیم 
یــا این ویــروس هــم مانند دیگر 
یــا  ســال ۱۹۱۸  در  ویروس هــا 
۱۹۹۰ از میــان جمعیــت عبــور 
می کنــد. ظــرف چنــد ســال در 
درجه ای پایین تر تقاضا را باثبات 

می کنیم.«
•

خیریه WE فعالیت اش در کانادا را متوقف کرد
کانــادا- بــه نقــل از News ۶۸۰، بنیانگــذاران 
سازمان خیریه، یعنی مارک و کریگ کیلبرگر ضمن 
اعالم خبر متوقف شدن فعالیت سازمان در کانادا، 
قصد خود از کناره گیری از سازمان خیریه مستقر 
در تورنتــو را پــس از انتخاب شــدن هیئت مدیره 
جدیــد اعــالم کردند.  بــرادران کیلبرگــر، پاندمی 
COVID-۱۹ و همچنیــن جنجــال پیرامــون 
برنامه دولــت لیبرال برای واگــذاری قرارداد چند 
میلیون دالری اشــتغال داوطلبانه دانشــجویان را 

دلیل تصمیم خود ذکر کردند. 

سازمان خیریه WE طی چند ماه گذشته بسیاری 
از اسپانسرهای خود را از دست داده و با مشکالت 

مالی جدی روبرو شده است. 
WE قصــد تعلیق کارکنان کانادایی طی چند ماه 
آینده و فــروش امالک متعلق به خــود در کانادا، 
از جمله دفتر مرکزی ســازمان در تورنتو را دارد تا 
از ایــن طریق بودجه الزم برای تکمیل پروژه های 
در دســت اجرا ، از جمله پروژه های بزرگ احداث 

بیمارستان و کالج در کنیا و غیره را تامین نماید.

KABABSARA
755 Atwater Ave, 

Montreal, QC H3J 2K3
Tel.: (514) 933-0-933
Tel.: (514) 933 -7726

ساعات کار:  
 سه شنبه تا یکشنبه 

از 11ونیم  صبح  تا  8 شب 

تکخال رستوران های ایرانی کبابسرا در محل جدید!

KABABSARA
روزهای شنبه و یک شنبه   << بین ساعت سه تا شش 

چلو کباب کوبیده   << با آش یا ساالد 
فقط 1۰ دالر

----------
سفارش فقط حضوری، 

حداکثر دو پرس برای هر نفر. 
اسپیشال برای بیرون بر
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   : کالسهای از دانش آموزان و والدین عزیز جهت نام نویسی گستردهدعوت 

  سوم، چهارم و پنجم  ، دوم،اول پیشرفته ،اول مقدماتی

 سپتامبر  ۱۲:  الین)(به صورت آن تاریخ شروع کالسها

  اینترنتی مدرسه : سایتنویسی روش نام

 دالر فرزندان بعدی ۱۵۰دالر فرزند نخست ،  ۱۸۰: هزینه 

 آموزگاران و گروه اجرایی :  ،هادهاخانودانش آموزان،  حضوربا  حصیلیتع سال شرو دهماییگر 

 )خط سبزدر پارک آنگرنیون (انتهای  سپتامبر ۵ 

 .را دلگرمتر خواهد کرددیدار شما و تبسم فرزندان شما ما 

 

نویسی مدرسه پارسی زبان دهخدانام  
۲۰۲۱-۲۰۲۰سال  تحصیلی   

 

 :  جهت کسب اطالعات بیشتر، از طریق ایمیل و یا تلفن مدرسه دهخدا با ما تماس بگیرید

admin@dehkhodaschool.com 

۱-۴۳۸-۲۳۸-۳۰۹۱+ 

http://www.dehkhodascholl.com/registration 

752  - Ukraine International Airlines Flight
دو شکایت جمعی خانواده های قربانیان 

هواپیمای اوکراینی از ایران
پــس  مــاه  هشــت 
موشــکی  حملــه  از 
پاســداران  ســپاه 
هواپیمــای  بــه 
مسافربری اوکراینی، 
دو شــکایت جمعی 
ارائــه  ایــران  علیــه 
در  اســت.  شــده 
حمله پدافند هوایی 
ســپاه پاســداران به 
هواپیمای یاد شــده 
کشــته  نفــر   ۱۷۶

شدند. 
شــماری از قربانیــان کانادایــی 

بوده اند.
دولت کانادا اعالم کرده است که 
دو شکایت جمعی که از سوی دو 
شرکت وکالتی اقامه شده است، به 
وزارت امــور خارجه ایران تحویل 

داده شده است.
روزنامه کانادایی "نشنال پست" 
خبر طرح این دو شکایت جمعی 
را رسانه ای کرده است. موضوع بر 
سر شکایت خویشاوندان قربانیان 
ســرنگونی هواپیمای مسافربری 
اوکراینی اســت که توســط سپاه 
پاسداران جمهوری اسالمی ایران 

سرنگون شده است.
شــماری از قربانیان این هواپیما 
را شــهروندان کانادایی ایرانی تبار 
تشــکیل می دادنــد. در اثر حمله 
بــه  پاســداران  ســپاه  موشــکی 
هواپیمای مسافربری اوکراینی در 
روز هشــتم ژانویه ســال جاری، 
همه ۱۷۶ سرنشین هواپیما جان 

باختند.

تاخیر در حتویل شکایت نامه ها
گفته می شــود که هر دو شکایت 
اندکی پس از سرنگونی هواپیمای 
اوکراینی از سوی دو شرکت وکالتی 

در کانادا تنظیم شده است.
تاخیر در ارســال این دو شکایت 
بــرای  کانــادا  دولــت  ســوی  از 
مســئوالن جمهوری اسالمی به 
این گمانه زنی دامــن زده بود که 
دولــت کانــادا احتمــاال به لحاظ 

مصالح سیاسی از انجام آن شانه 
خالی کرده است.

امــا دولت کانادا تصریح کرده که 
علت این تاخیر سیاســی نبوده و 
معلــول شــیوع ویــروس کرونا و 
تاثیــر آن بر پیگیری حقوقی بوده 
اســت. اکنون دولت کانادا رسما 
اعــالم کــرده اســت کــه هــر دو 
شــکایت جمعی را به وزارت امور 

خارجه ایران تحویل داده است.
وکالت یکی از شکایت های جمعی 

را مارک آرنولد برعهده دارد. 
او در مصاحبه با فرستنده رادیویی 
"سی بی ســی" کانادا گفته اســت 
که اکنون خویشــاندان قربانیان 
حمله موشکی سپاه به هواپیمای 
اوکراینــی می تواننــد در ارتباط با 
این "اقدام تروریســتی" از دولت 
جمهوری اسالمی شکایت کنند.

مارک آرنولد گفته است: »به باور 
من، آنچه اتفاق افتاد، یک اقدام 
تروریســتی بود.« آرنولــد تاکید 
کرده است که به رغم اقامه دعوا 
در ماه ژانویه، دولت کانادا نسبت 
به سطح پیشرفت پیگیری حقوقی 
آن اطالع رســانی کافــی نکــرده 

است.
این وکیل کانادایی گفته اســت: 
»مایه خوشنودی است که وزارت 
امــور خارجــه کانادا پــس از آنکه 
هشت ماه این شــکایت نامه ها را 
در اختیار داشته، سر انجام آن ها 

را تحویل داده است.«
مایکل کمپبل، مدیر بخش جنایی 
و امنیتی و حقوق دیپلماتیک در 

وزارت امور خارجه کانادا روز اول 
سپتامبر با ارســال نامه ای اعالم 
کرده اســت که شکایت نامه ها به 
مســئوالن ذیربط در وزارت امور 
خارجــه ایران تحویل داده شــده 

است.

رسیدگی به شکایت نامه ها
مــارک آرنولــد همچنیــن اعالم 
کرده اســت که نســخه ای از این 
شــکایت نامه ها به آدرس پســت 
الکترونیکــی علی خامنــه ای نیز 
ارسال شده است و دفتر خامنه ای 

دریافت آن را تایید کرده است.
تحویل شــکایت نامه های جمعی 
بــه وزارت امور خارجه جمهوری 
اســالمی ایــران چنــد روز پس از 
اعالم آمادگی مقامات ایران برای 
بررســی شــکایت ها و پرداخــت 
غرامــت بــه قربانیــان این حمله 

موشکی صورت گرفته است.
دو  هــر  کــه  می شــود  گفتــه 
شکایت نامه جمعی )شکایت نامه 
آرنولد و شکایت نامه دفتر وکالتی 
تــام آرنت( مســتقل از مذاکرات 
نماینــدگان کشــورهای ذیربــط 
دربــاره پرداخت غرامت و جبران 

خسارات صورت می گیرد.
همچنین قرار است در ماه اکتبر، 
دربــاره پیگیری حقوقــی این دو 
شکایت نامه تصمیم گیری شود. 
قرار است یک دفتر وکالت وظیفه 
پیشــبرد این شــکایات جمعی را 

برعهده گیرد.
•

پس از رکود دوران پاندمی کانادا به روند 
پذیرش مهاجر سرعت ببخشد

پاندمی از جهات مختلفی بر 
اقتصاد کانادا تاثیر گذاشت: 
میلیون ها نفر بیکار شدند، 
هــزاران کارخانــه تعطیل 
شــد و دولت بیش از ۲۵۰ 
میلیــارد دالر صرف برنامه 

های حمایتی کرد.
امــا تاثیر عمیــق و نهفته 
پاندمی بــر اقتصــاد که در 
بلندمــدت خود  را نشــان 
خواهــد داد تاثیــر آن بــر 

مهاجرت است. 
توانایــی کانــادا در جــذب 
مهاجر همواره یکی از نقاط 
قوت این کشــور بــوده که 

عالوه بر تقویــت بافت اجتماعی 
کشــور، و جبران نرخ پایین تولد 
و جمعیت سالخورده، به تقویت 

اقتصاد نیز کمک کرده است.
مهاجران با خود مهارت ها و ایده 
های جدیــد، و انــرژی و انگیزه، 
می آورند. شــرکت های جدید راه 
اندازی می کنند، خانه می خرند 

و مالیات می پردازند.
در حالــی که وزیر مهاجرت کانادا 
یک ماه قبل از پاندمی در سخنانی 
گفــت آینده کشــور بــا مهاجرت 
گــره خورده اســت، کانــادا برای 
مقابله با پاندمی درهــای خود را 
به طور موقت به روی مهاجران و 

مسافران بین المللی بست. 
در ماه آوریل در کانادا تنها ۴۱۴۰ 
نفر اقامت دائم کانــادا را دریافت 
کردند که نســبت به آوریل ســال 
گذشته ۸۵ درصد کاهش داشت. 
هرچنــد این تعــداد در ماه می به 
۱۱ هزار نفر و در ژوئن به ۱۹ هزار 
و ۲۰۰ نفر افزایش یافت، اما داده 
ها حاکی از آن اســت که در سال 
۲۰۲۰، تعــداد دریافت کنندگان 
اقامت دائم کانــادا ۱۷۰ هزار نفر 
کمتــر از میزان پیش بینی شــده 

خواهد بود.
بــا افــت چشــمگیر مهاجــرت، 
کانادا امســال کمترین نرخ رشد 
جمعیت را از سال ۲۰۱۵ تاکنون 
تجربه می کند که آثار گوناگونی از 
جمله کاهش نیروی کار و ساخت 
و ســاز واحدهای مســکونی را در 

پی دارد.
در حــال حاضــر کانادا ســومین 
مقصــد دانشــجویان بین المللی 
اســت. این دانشــجویان در سال 
۲۰۱۹، ۲۲ میلیارد دالر به اقتصاد 
کشور تزریق کردند- مبلغی که با 
آن می تواند ۱۷۰ هزار شغل ایجاد 

کرد.

امــا خبــر خــوب اینکه بــا وجود 
پاندمــی اداره مهاجرت بــه روند 
بررسی پرونده ها، البته با سرعت 
کمتر به دلیل رعایت فاصله گذاری 
و ســایر محدودیت ها، ادامه می 
دهد. همچنین آقای مندیچینو، 
وزیر مهاجرت، نیــز برخی موانع 
در مسیر اقامت دائم مهاجران را 
از میان برداشــته است. از جمله 
اینکــه بــرای پناهجویانــی که در 
مشــاغل ضــروری و خــط مقدم 
مقابله بــا پاندمی فعالیــت دارند 
امکان درخواســت اقامت دائم را 

فراهم آورد.
او همچنین به افرادی که با ویزای 
توریستی در کشور حضور داشتند 
اجازه داد بدون نیاز به ترک خاک 
کانــادا بــرای دریافت ویــزای کار 
اقــدام کنند. هــدف وزیــر از این 
طرح، جبــران کمبود نیروی کار 
بــرای کارفرمایان پس از تعطیلی 

های ناشی از پاندمی بود.
هرچند این اقدامات خوشــحال 
کننده است، اما کاهش چشمگیر 
مهاجران را جبران نمی کند و در 
صورت ادامه پاندمی و محدودیت 
هــا، کانــادا از هدف خــود برای 
جلب یــک میلیــون مهاجر بین 
سال های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ به کلی 

باز می ماند. 

اما برای پر کردن این شکاف 
چه باید کرد؟

تریاندافیلیــدو، رئیس  آنــا 
بخش تحقیقات مهاجرت 
دانشــگاه رایرسون، معتقد 
اســت می تــوان بــا صدور 
ویــزای الکترونیکــی و ارائه 
ســین نامبرهای دیجیتال 
موقــت بــرای کســانی که 
پیــش از پاندمی پیشــنهاد 
شــغلی دریافت کــرده و به 

دلیل پاندمی نتوانســتند پروسه 
مهاجــرت خــود را کامــل کنند، 
امکان دور کاری آنها از کشور خود 
برای کارفرمای کانادایی را فراهم 

کرد.
بــه عــالوه الزم اســت مهاجرت 
به عنوان ســتون برنامــه احیای 
اقتصادی کشور پس از پاندمی در 
نظر گرفته شود. قرار است دولت 
فدرال برنامه مهاجرت چند سال 
آینده کانادا را در ماه نوامبر مطرح 
کنــد. الزم اســت در ایــن برنامه 
کاهش تعداد مهاجران در ســال 
۲۰۲۰ با افزایش آن در سال های 
آینده جبران شده و جلب مهاجر 
از طریق برنامه های غیر سرمایه 
گــذاری مانند برنامه اکســپرس 
اینتری، و برنامه های استانی در 

اولویت قرار گیرد.
فراموش نکنیــم ویروس کرونا بر 
فاکتورهای جمعیت شناسی که 
نیاز کانادا به مهاجر را موجب می 
شــوند تاثیری نداشــته است. به 
عالوه، نظرســنجی ها نشان می 
دهد مــردم کانــادا معتقدند تازه 
واردین به کانادا نه  تنها به اقتصاد 
کشــور لطمه نمی زنند، بلکه در 
درازمدت باعــث رونق اقتصادی 
کشــور می شوند. بنابراین هرچه 
زودتر سیستم جذب مهاجر کانادا 
به حالــت عادی بازگــردد به نفع 

کشور است.

Tél.: (514) 223-6408
Tél.: (514) 561-6408

ارزشریف
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D.M.D.
دانشگاه مونرال 1998
D.D.S.
دانشگاه تهران1973

دکتر شریف نائینی:
جراح دندانپزشک 

_________________________
5450  Cote-des-Neiges, Suite 308
Tel.: (514) 731-1443 :CDN

www.paivand.ca
Advertise with us  ) 514-996-9692 

یکم و پانزدهم هر ماه  <<    پیوند را بر روی سایت ما بخوانید: 
www.paivand.ca

محیط زیست...

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( 
)

BASIC ENGLISH COURSES CCBE
BASIC FRENCH COURSES CCBE
REGISTRATION DATES:
>> NEW STUDENTS
- Wednesday August 19  and  Thursday August 20 :
  (9:30-12:30 et 16:00-19:00)
- Monday August 17 and Tuesday August 18:
  (9:30-12:30 et 16:00-19:00)
>> For registration, make an appointment online: 
   at www.hsmontreal.ca   or call us at   514-788-5937.
COST: $100.00 for the whole session  --   Debit/Credit
All books and fees included

Different levels are available, from Basic 1 to Advanced 4. 
At registration you will be tested to determine your level.

Course information:
A.M. Classes: Monday to Friday:  8:45 A.M. - 12:45 P.M. 
   Fall Session 2020 (August 31 to November 26)
P.M. Classes: Monday to Friday: 5:30 P.M. - 9:30 P.M. 
   Fall Session 2020 (August 31 to November 26)

مرکز آموزشی بزرگساالن    های اسکول مونتریال 
انگلیسی و فرانسوی  بیاموزید:      نامنویسی ترم جدید 

اطالعات کالس ها:

اطالعات نامنویسی:

مدارک ضروری: 

کالس های انگلیسی  فرانسوی:

3 DOCUMENTS ARE REQUIRED ON THE DAY OF THE REGISTRATION: **(ORIGINAL ONLY)**
1. Your passport (valid or expired)
  • (OR) Birth certificate
2. One of the following documents:
• Canadian Citizenship card / 
  Canadian Certificate
• (OR) Permanent Resident card /
   IMM5292 / IMM5688

• (OR) Canada/Quebec Immigration 
   documents
3. One of the following proof of 
    Quebec residency:
• Medicare card     • (OR) Drivers license
• (OR) Hydro-Québec bill / Lease

NOTE: 
Students who 

were registered 
for the Spring 
2020 session 

do not 
have to pay

عصر انقراض: انسان آینده شاید در سیاره ای 
خالی زندگی کند

   <<  جمعیت حیات وحش درعرض مدت زمانی کمتر از 5۰ سال نزدیک به 7۰ درصد کاهش یافته است. 
بــر اســاس گزارشــی کــه به 
صنــدوق  توســط  تازگــی 
حــش  ت و نی حیا جها
(WWF( منتشر شده هیچ 
نشــانه ای از بهبــود اوضــاع 
در ایــن  کاهــش جمعیــت 
فاجعه بارحیــات وحش دیده 

نمی شود.
هشــدار  دانشــمندان 
بــا  می دهنــد کــه طبیعــت 
ســرعتی باورنکردنی در حال 

تخریب شدن است. 
در حالی که انسان ها جنگل ها 
را بــه آتش می کشــند، بیش 
ماهــی  دریاهــا  از  انــدازه  از 

می گیرند و مناطق زندگی 
جانــوران حیــات وحش را 
نابــود می کننــد، جمعیت 
حــال  در  نیــز  حیوانــات 

سقوط است.
فعالیت  های بشــر ســبب 
تخریــب کیفی ســه چهارم 
تمام خشکی های سیاره و 

۴۰ درصد اقیانوس های کره 
زمین شده است.

تهیــه  بــرای  پژوهشــگران 
ایــن گــزارش هــزاران گونه 
مختلف جانوری را درمحیط 
زندگی شان مورد بررسی قرار 
دادند و به این نتیجه رسیدند 
که  از سال ۱۹۷۰ تا کنون در 

میان ۲۰ هزار پســتاندار، پرنده، 
از  و ماهــی  دوزیســت، خزنــده 
گونه های مختلف به طور متوسط 
۶۸ درصــد کاهــش جمعیت رخ 

داده است.
بــه گفتــه دســت اندرکاران ایــن 
پژوهــش، این کاهــش جمعیت 
شاهدی اســت بر این که چگونه 
فعالیت هــای انســان بــه دنیای 
طبیعت صدمــه می زند و اگر این 
رونــد تغییــر نکند به طــور قطع 

شاهد انقراض گونه های متعددی 
از جانوران خواهیم بود.

از  گروهــی  را  گــزارش  ایــن 
دانشــمندان بین المللــی هر دو 
سال منتشر می کنند. در گزارش 
پیشین، کاهش جمعیت جانوران 

۶۰ درصد بود.
ایــن گــزارش همچنین بــه این 
نکتــه اشــاره کــرده کــه بیماری 
کوویــد-۱۹ به ما نشــان داد که 
چگونه طبیعت و انسان ها به هم 

مرتبط هستند.
بسیاری از دانشمندان بر این 
باورنــد کــه ویــروس کرونا از 
طریق خفاش به بدن انسان 
انتقال یافته اســت، و به نظر 
می رسد از بین رفتن محیط 
طبیعی زندگی حیوانات و نیز 
تجارت حیات وحش از جمله 
عوامــل بــروز بیماری هــای 

همه گیر باشند.
دانشمندان می گویند که تنها 
در صورتی که بشــر دست به 
اقدامات جدی در زمینه حفظ 
محیط زیست و تغییرعادات 
غذایی خــود بزنــد می تواند 
رونــد نابــودی و انقــراض 
حیوانــات و گرمایــش کره 
زمیــن را متوقف و یا حتی 

برعکس کند.
پژوهشگران  بررســی های 
حاکی از آن اســت که یک 
میلیون گونــه ) ۵۰۰ هزار 
گونــه جانــوری و گیاهی و 
۵۰۰ هزار گونه از حشرات( 
در دهه های آینده در معرض 

خطر انقراض هستند.
داده  هشــدار  دانشــمندان 
اند کــه اکنون نــرخ تخریب 
طبیعــت و جاندارانش بین 
۱۰ تــا ۱۰۰ برابــر بیشــتر از 
متوســط آن در ۱۰ میلیون 
سال گذشته است و  دلیل اصلی 
ایــن تخریــب مداخلــه بشــر در 
طبیعت و گرمایش جهانی زمین 
به علت انتشار گازهای گلخانه ای  
اســت که مقصر اصلــی گرمایش 
زمین نیز بشر به حساب می اید..

انسان ها عامالن اصلی ششمین 
عصــر انقراض انبوه جانــوران در 

تاریخ سیاره هستند.
•

حتقیق "صندوق جهانی طبیعت" 
نشانگر تأثیر ویرانگر انسان بر حیات 

وحش است. از 197۰ تا کنون، 
دوسوم از جمعیت جانداران کم 

شده است. رفتار و عملکرد نادرست 
انسان عامل اصلی نابودی بسیاری از 

انواع و جانواران است.

آتش سوزی های بزرگ در کالیفرنیا ده ها 
هزار هکتار زمین را به کام خود کشید

آتش سوزی های وسیع در ایاالت 
کالیفرنیا ده ها هزار هکتار زمین 
را در کام خود فرو برد و ســاکنان 
شهرک های مختلف را مجبور به 

تخلیه خانه های خود ساخت.
بــه گــزارش خبرگــزاری رویترز، 
ایالت کالیفرنیا اکنون درگیر سه 
آتش سوزی گسترده است که تنها 
یک مورد آن ۳۲ هزار هکتار زمین 
را در مرکــز این ایالت به کام خود 

فرو برده.
این آتش ســوزی همچنین باعث 
شد که مقامات کالیفرنیا دستور 
به تخلیه کامل شهرک اوبری در 

مرکز این ایالت بدهند.
بــه گفتــه مقامــات جنگل بانی و 

آتش نشانی در کالیفرنیا، شرایط 
آب و هوایــی به این آتش ســوزی 
که هنوز دلیل وقوعش مشخص 

نیست، دامن می زند.
همزمان آتش ســوزی دیگری در 
کانتی سن برناردینو، جنوب شرق 
لس آنجلس، تمام روز ادامه یافته 
و تنهــا ۷ درصد آن کنترل شــده 
است. به گفته مقامات کالیفرنیا، 
علت این آتش ســوزی استفاده از 

ترقه در یک مهمانی بوده است.
همچنین حدود ۴۰۰ آتش نشان 
نیز در ســن دیگوی شرقی، واقع 
در جنــوب کالیفرنیــا در تــالش 
برای مهــار آتش ســوزی دیگری 
هستند که تاکنون بالغ بر ۴ هزار 

هکتار زمین را به کام خود کشیده 
است.

گوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا، 
شــامگاه یکشــنبه در کانتی های 
فرزنــو، مادرا، ماریپوســا، ســن 
برناردینــو و ســن دیگــو اعــالم 
وضعیــت اضطراری کــرد، امری 
که ســازمان جنــگل داری ایاالت 
متحــده را واداشــت تــا بــه طور 
موقــت برخــی جنگل هــای ملی 
از جمله جنگل های ملی ســیرا، 
آنجلس و سن برناردینو را ببندد.

می دهــد کــه  نشــان  برآوردهــا 
آتش سوزی های امسال در ایالت 
کالیفرنیا از نظر گستره  آن بدترین 

در تاریخ این ایالت بوده است.
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Michael  
Monfared مایکـل منفـرد

کارشناس رسمى مهاجرت کانادا

Regulated Canadian
Immigration Consultant

You can speak to me in English, French, Persian and Italian 

با آشنائى به زبان هاى انگلیسى، فرانسوى، فارسى، ایتالیائى
راه مـادرش شـادروان ماریا کتنه را ادامه میدهد 

By appointment only Monday to Friday 09:00 to 17:00

514-656-8178

info@michaelmonfared.com

www.michaelmonfared.com

6621 Rue Sherbrooke Est,
Suite 103, Montréal,
Québec H1N 1C7

خط مستقیم و رایگان از ایران به مونترال
 با   کامـى منفرد مدیر امور ایرانیان

بدون هیچ پیـش شماره   87159570(021)

دوشنبه تا جمعه و از ساعت 21 تا 24 به وقت ایران 
خطوط وایبر، واتس اپ، ایمو و تلگرام

514 550 9204 

اقتصاد... 

شعبده بازی در بورس تهران
فریدون خاوند

بورس عرصه رویارویی 
اوراق بهادار است، و به 
دلیل مجموعه عوامل 
اقتصادی و سیاســی و 
ژئوپولیتیــک و روانــی 
تأثیرگذار بر فروشندگان 
و خریداران این اوراق، با 

فراز و نشیب های دائمی دست به 
گریبان است.

هیــچ بورســی در جهــان، حتی 
در جاافتاده تریــن و پرآوازه تریــن 
مراکــز مالــی، از نوســان ها و گاه 

ابرنوسان ها در امان نیست. 
کافی است به چهار شوک مهمی 
که طی ۲۰ سال گذشته بازارهای 
سهام جهان را به لرزه در آوردند، 

نگاهی بیندازیم.
•

در سال ۲۰۰۰ میالدی، با ترکیدن 
حبــاب اینترنــت و شــرکت های 
بی شماری که پیرامون آن شکل 
گرفته بودند، رویاهای فراوانی بر 

باد رفت. 
•

 ۲۰۰۸ و   ۲۰۰۷ ســال های  در 
میالدی، در پی شروع و گسترش 
بحــران مالی نخســت در ایاالت 
متحده آمریکا و سپس در بخش 
بزرگی از جهــان، صدها میلیارد 
از  بســیاری  در  ســرمایه  دالر 
بورس های جهان، دود شــد و به 

هوا رفت.
•

از ســال ۲۰۱۰ به بعد، با شــروع 
بحــران بدهی هــای دولتــی کــه 
در یونــان بــه اوج خــود رســید، 
بازارهای ســهام در جهان دوباره 

تکان خوردند. 
•

و به تازگــی نیز، اپیدمی کرونا بار 
دیگر تقریبًا همه کانون های مالی 

جهان را در تب و تاب انداخت.
با توجه به آنچه در همه بازارهای 
ســهام جهان می گــذرد، حرکت 
آرام صعــودی و ســپس خیــزش 

بعد  و  چشــمگیر 
نســبی  ریــزش 
تهــران  بــورس 
ســال  دو  در 
گذشته به خودی 
رویــدادی  خــود 
 » ی د عــا غیر «
نیست، هر چند که 
شدت این نوســان ها را نمی توان 

نادیده گرفت.
تــا   ۱۳۹۷ شــهریور  فاصلــه  در 
فروردیــن ۱۳۹۹، شــاخص کل 
ســهام در بورس تهــران از کانال 
۱۴۲ هــزار واحــد بــه ۵۰۰ هــزار 
واحد رسید و آنگاه با یک جهش 
غول آسا در نیمه اول سال جاری 
تا یک میلیون و سپس دو میلیون 
اوج گرفت، پیش از آنکه بار دیگر 
به کانال یک میلیون و ۶۰۰ هزار 

واحدی باز گردد. 
در  افت وخیزهایــی حتــی  ولــی 
ایــن ابعاد به خودی خود نشــانه 
غیر متعــارف بودن بورس تهران 

نیست.
آنچــه در عوض به بــورس تهران 
جنبــه »اســتثنایی« می دهــد، 
هاله ابهامی اســت که سرچشمه 
افت وخیزهــای آن را در بر گرفته 
و پرســش های نگران کننــده ای 
اســت که در مورد پیآمدهای این 

افت وخیزها مطرح می شود.
مهم تریــن پرســش ها را در ایــن 
زمینه می تــوان چنیــن خالصه 

کرد؛ 
• در حالی که همه شاخص های 
کالن اقتصــادی ایــران، از نــرخ 
رشــد و نــرخ تــورم گرفتــه تــا 
بازرگانی خارجی در منطقه قرمز 
قرار گرفته اند و کشــور زیر فشــار 
تحریــم خارجــی  ســنگین ترین 
ژئوپولیتیــک  بحران هــای  و 
منطقه ای به ســر می بــرد، رونق 
چشمگیر بازار بورس در ماه های 
آخر ســال گذشــته و پنــج ماهه 
نخست سال جاری از کجا منشأ 

گرفته است؟ 

چگونــه اقتصادی که طی ســال 
گذشته حدود ۲۰ درصد کوچک تر 
شــده، شاخص کل سهام خود را 
از فروردیــن تا مرداد مــاه از ۵۰۰ 
هــزار واحد به بــاالی دو میلیون 

واحد می رساند؟ 
و ریزش بازار سهام، که حدود یک 
ماه پیش آغاز شد، در چه شرایطی 
جریان دارد و چه مسائلی را پیش 

آورده است؟
• پرســش دیگری که به تردیدها 
درباره بورس تهران دامن می زند، 
بیگانــه بــودن آن بــا مأموریــت 
اصلــی بازار اوراق بهادار در عرصه 

اقتصادی است. 
ایــن بــازار جایگاهی اســت برای 
مبادله محصوالت مالی که سهام 
و اوراق بدهی، مشــهورترین آنها 

هستند.
بورس دو نقش عمده را بر عهده 

دارد:
از یکســو واحدهــای تولیــدی و 

دولت را تأمین مالی می کند. 
از ســوی دیگر به ســرمایه گذاران 
کوچــک و بزرگ امکان می دهد، 
بــا خریــد ســهام و اوراق بدهی و 
دیگر محصوالت مالی، سرمایه و 
پس انداز خود را به امید دستیابی 

به منافع به کار بیندازند. 
به بیان دیگــر واحدهای تولیدی 
اوراق  و  ســهام  انتشــار  راه  از 
اقتصــادی  هدف هــای  بدهــی 
خــود را )بزرگتر شــدن، افزایش 
مالــی  تأمیــن  بهــره وری...( 
می کننــد، و پس انداز و ســرمایه 
مــردم در خدمــت رشــد اقتصاد 

واقعی قرار می گیرد.
در رابطه بــا مأموریت اصلی بازار 
در  ســرمایه ها  )جــذب  ســهام 
خدمــت اقتصاد واقعــی(، بورس 

تهران در چه موقعیتی است؟ 
به گفته حســن قالیبــاف اصل، 
اوراق  بــورس  ســازمان  رئیــس 
بهــادار، در ســه ماهــه نخســت 
ســال جاری خورشیدی ۵۰ هزار 
میلیارد تومان نقدینگی وارد بازار 

سرمایه شده است. 
این مقدار نقدینگی چه تحولی در 
اقتصاد واقعی ایران به وجود آورده 

است؟ 
در ورای افزایــش قیمت اســمی 
شــرکت ها، ارزش ذاتی آنها چقدر 

افزایش یافته است؟
در زمینــه شــکاف میــان ارزش 
واقعی و قیمت اســمی ســهام در 
بــورس تهــران، کــه باعث شــد 
شاخص کل به باالی دو میلیون 
واحد برسد، نمونه ها فراوانند؛ در 
اینجا تنها به ذکر یکی از آنها اکتفا 
می کنیم که دکتر علی فرحبخش 
در شــماره پانزدهم شــهریور ماه 
روزنامــه »دنیای اقتصــاد« بدان 

اشاره می کند: 
ارزش دالری شرکت ایران خودرو 
از شــرکت رنوی فرانسوی پیشی 
گرفته و قیمت آن از هفت خرداد 
مــاه تا هفت مــرداد ماه پنج برابر 

شده است. 
بــا چه معجــزه ای قیمت ســهام 
یک شرکت ورشکسته ایرانی، که 
تنهــا به زور بســته شــدن مرزها 
و غــارت مصرف کنندگان ســر پا 
مانده، از قیمت یکی از غول های 
خودروسازی اروپایی بیشتر شده 

است؟ 
تأکید می کنیم که ســخن بر سر 

قیمت دالری است.
از اواخــر مــرداد ماه به این ســو، 
شــاخص کل بــورس تهــران بــه 
سراشــیب افتــاد و صدهــا هــزار 
سرمایه گذار خرد، که برای نجات 
پس اندازهایشان از آفت تورم و با 

تشــویق دســتگاه حاکمه به بازار 
ســرمایه رو آورده بودنــد، یا خانه 
خــراب شــده اند و یــا خــود را در 
معــرض خانه خرابــی می بینند. 
برای شــنیدن صدای اینان کافی 
اســت بــه شــبکه های اجتماعی 
سری بزنیم. یکی از آنها می نویسد: 
»من هر چــی وام و قرض گرفته 
بــودم بــرای تهیه جهــاز دخترم 
گذاشــتم تــو بــورس تــا شــاید 
گشایشــی بشــه ... همــه پولــم 
نابود شــد. من موندم و قســط و 

قرض ها...«
با اوج گیــری خطــر فروریزی باز 
هم بیشــتر شــاخص کل سهام، 
ترس از تکرار ماجرای مالباختگان 
و  قرض الحســنه  صندوق هــای 
مؤسســات مالی، آنهــم در ابعاد 
بســیار بزرگتــر، افزایــش یافته و 
سرنوشــت بورس به یک مسئله 
مهــم امنیتــی بــرای جمهــوری 

اسالمی بدل شده است.
در ایــن شــرایط مداخلــه دولت 
در بازار ســهام برای جلوگیری از 
فروریزی شدید آن، یک موضوع 
مــورد بحث مهــم هــم در میان 
تصمیم گیران اقتصادی و هم در 
درون حاکمیت جمهوری اسالمی 
اســت. در حــال حاضــر تقویــت 
مداخلــه دولت در بازار ســهام به 
عنــوان »بازارســاز« روشــن تر از 
آفتاب اســت، از جمله از راه وادار 
کــردن حقوقی ها به تزریق منابع 
بیشــتر در بــورس و نیــز اعمال 
فشــار بر بانک ها از ســوی دولت 
برای اعطای وام به صندوق های 

سرمایه گذاری.
محمدرضــا پورابراهیمی، رئیس 
کمیســیون اقتصــادی مجلس، 
را  بــورس  کنونــی  وضعیــت 
»تهدیدی بــرای نظام« توصیف 
می کند، ولــی در همــان حال از 
شــدت گرفتن مداخله دولت در 
بازار ســهام بــرای مقابلــه با این 
خطر بیم دارد. او می گوید: »االن 
نگرانی جدی ما از دستکاری بازار 
اســت... یعنــی اطالعــات غلط 
دادن به مفهوم گمــراه کردن در 
حوزه سرمایه گذاری، یعنی چیزی 

که وجود ندارد را ایجاد کنیم«.
اقتصــادی  کمیســیون  رئیــس 
مجلس »دســتکاری« را چنین 
توصیف می کند: »شــرکت هایی 
که قیمت سهام آنها واقعی نبوده 
اســت اما به شرایطی رسیده اند و 
با رویکردی دنبال شده اند که این 
قیمت ها، قیمت سازی شده و این 
نگرانی جدی ما اســت. مصادیق 
دســتکاری در بــازار در گذشــته 
اطالعات غلط بود یا صورت های 
مالی غیرشفاف بود، امروز فضای 
مجــازی اســت که شــما متوجه 
می شوید یکباره اتفاقاتی می افتد 
و قیمت ســهام یکباره چند برابر 
می شــود بــدون اینکه بــا قیمت 

واقعی ارتباطی داشته باشد«.
با شعبده بازی هایی از این دست، 
که رئیس کمیســیون اقتصادی 
مجلــس آنهــا را »دســتکاری« 
توصیــف می کند، از بازار ســهام 

تهران چه بر جای می ماند؟
•
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با تعیین وقت قبلی

وعده برق مجانی در ایران؛ 
»امیدآفرینی« یا »عوام فریبی«!؟

طــرح "برق امیــد" در راه اســت 
طرحی که به قول حسن روحانی 
قرار است آرزوی ۴۲ ساله آیت الله 
روح الله خمینی رهبر سابق ایران 
را برآورده کند و ۳۰ میلیون ایرانی 

از برق مجانی برخوردار شوند.
اسفند ماه سال ۱۳۵۷ بود. 

از عمر انقالب اسالمی یک ماهی 
نگذشــته بــود کــه در گرماگــرم 
صحبت هــا و شــور و حــال آن 
روزهــا، آیت الله روح الله خمینی 
در ســه روز متوالی، نهم، دهم و 
یازدهم اسفند ماه صحبت از آب 
و بــرق مجانی بــرای طبقات کم  
بضاعت کرد او گفت: "دل خوش 
نباشید که مسکن فقط می سازیم، 
آب و برق را مجانی می کنیم برای 
طبقه مستمند، اتوبوس را مجانی 
می کنیم برای طبقه مســتمند، 
دل خوش به این مقدار نباشید." 
حــاال حســن روحانــی در هفتــه 
دولــت گفتــه ایــن طرح بیشــتر 
شــامل خانواده هــای روســتایی 
می شود و از دوماه آینده از حدود 
۲۹ و نیم میلیون مشــترک برق، 
فیــش برق هشــت ونیم میلیون 

مشترک، صفر خواهد شد.
رئیــس جمهور در همان جلســه 
گفته با وجود بازگشت تحریم های 

آمریکا و لطمه ۵۰ میلیارد دالری 
به اقتصاد کشور، دولت توانسته 
با توطئه فروپاشــی نظــام در دو 

و نیم ســال گذشته مقابله کند، 
توطئه ای که به گفته او با "چرتکه 
ســاده" درســت و شــدنی بــوده 

است.

"نگویید برق رایگان، بگویید 
برق امید"

مسئوالن شرکت توانیر می گویند 
"نگویید برق رایگان، بگویید برق 
امیــد" چــرا که این طــرح باعث 
تشــویق خانواده هــا بــه کاهش 
بــرق  از  مصــرف و بهره منــدی 
رایگان می شود و در مقابل دولت 
می خواهد تا پایان سال نرخ برق 
را واقعی کند و یارانه برق را حذف 

کند.
منتقــدان ایــن طــرح از جملــه 
فریدون عباسی رئیس کمیسیون 
انرژی مجلس می گوید براســاس 
این طــرح عمــال ماهــی ۵ هزار 
تومــان بــه هر نفــر کمــک مالی 
می شــود و "بیــان ایــن مطلــب 
کــه ۳۰ میلیــون نفــر مشــمول 
بخشودگی می شــوند چیزی جز 
عوام فریبی نیست." آقای عباسی 
تاکید می کند این طرح امیدی در 

دل مردم ایجاد نمی کند و با ۴۰۰ 
میلیارد تومانی کــه در این طرح 
شامل بخشودگی شده، می توان 
پروژه های نیمه تمــام را به پایان 

رساند.
در شــرایط بی پولــی دولــت کــه 
جیبش خالی تراز گذشــته اســت 
و در پرداخــت یارانه مردم هم به 
زحمــت می افتد رئیس ســازمان 
برنامــه و بودجــه در روز اعــالم 
خبــر بــرق مجانــی، اعــالم کرد 
"در شــرایطی هستیم که این بی 
 انصاف ها و دژخیمان حتی برای 
غــذا و دارو اجــازه فــروش یــک 
قطره نفت را نمی  دهند و اگر هم 
به فروش می رســد امکان تبادل 
مالی نباشد." در این شرایط این 
ســوال مطــرح می شــود که چه 
ضرورت هایی دولت را به ســوی 

مجانی کردن برق سوق داد؟

از وعده های گشایش اقتصادی 
تا اعتراض های کارگری

ماهی که گذشت حسن روحانی 
خبــر از گشــایش های اقتصادی 

داد، گفته شــد خبرهای خوشی 
در بازارهای تولیدی و سرمایه ای 
اعم از بورس، ارز و مسکن در راه 
است رسانه ها و اقتصاددانان، هر 
کدام از ظن خودشــان، دست به 
بررسی و گمانه زنی درباره گشایش 
اقتصــادی زدننــد امــا در نهایت 
بحث پیش فــروش ۲۰۰ میلیون 
بشــکه نفت در بــورس به عنوان 
گشــایش اقتصادی مطرح شــد 
طرحی که گفته شــد در شــورای 
هماهنگی اقتصادی ســران ســه 
قوه به پیشنهاد دولت اتخاذ شده 
و بایــد بــه تایید رهبــر حکومت 
برســد، طرحی که متولد نشده، 
بــا مخالفت هــای قــوای دیگر و 
انتقادهای بسیار روبرو شد و فعال 

منتفی شده است.
در این شــرایط دولت حسن 
روحانی در حالی هفته دولت 
را پیش رو داشــت که عمال 
هیچ خبر دلگــرم کننده ای 
برای مــردم نداشــت و برق 
مجانی یا همان امید تنها خبری 
بود که می توانست دولت روی آن 

مانور بدهد.
خبــر  ایــن  اعــالم  بــا  دولــت 
می خواست بارقه امیدی در طبقه 
کارگــر و کــم درآمد ایجــاد کند، 
بخشــی که در سه ســال گذشته 
بخصــوص آبان ماه ســال ۱۳۹۸ 
در بیش از صد شهر به خیابان ها 
آمدند و به اوضاع اقتصادی کشور 
اعتراض های  کردنــد،  اعتــراض 
گســترده سال گذشــته کشور را 
بــه یکی از عمیق تریــن بحران ها 
در چهار دهه گذشــته فــرو برد و 
براســاس آمــار رســمی ۲۳۰ نفر 
کشته شدند )البته سازمان های 
حقوق بشری شمار کشته شدگان 

را تا حــدود ۳۰۰ نفر و خبرگزاری 
رویتــرز تا هــزار و ۵۰۰ نفر اعالم 
کرده اســت( تا حکومــت بتواند 
این اعتراض ها را به گفته مقامات 

"جمع کند".
ادامــه اعتراض ها و اعتصاب های 
کارگــری نشــان می دهــد بحران 
اقتصــادی همچنــان آتــش زیــر 
خاکســتر اســت و خبرهایــی از 
جنــس بــرق مجانــی نمی توانــد 
نگرانــی از اوضاع اقتصادی را کم 

کند.
به نظر می رسد آنچه طبقه کارگر 
و مســتمند می خواهنــد رونــق 
کســب و کار است و صرف تحقق 
وعده های دیگر آیت الله خمینی 
مجانــی  اتوبــوس  و  آب  دربــاره 
نگرانی از فروپاشی های اجتماعی 
و بــروز ناآرامی ها در جامعه را کم 

نمی کند.  
مسعود آذر  - بی بی سی

"دل خوش نباشید که مسکن 
فقط می سازیم، آب و برق را 
مجانی می کنیم برای طبقه 
مستمند، اتوبوس را مجانی 
می کنیم برای طبقه مستمند، 

دل خوش به این مقدار نباشید." 
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بازتولیــد  را  تحدیــد  و  تأدیــب 
کرده انــد. بــرای کســانی کــه در 
این شــبکه ها فعالیــت می کنند، 
»صدای کســی شدن« اصطالِح 

ناآشنایی نیست. می گویند: 
صدای »فالنی« باشیم. »فالنی« 
شــامل  را  گســترده ای  طیــف 
می شــود؛ از زندانیــان سیاســی 
مشهور گرفته تا شهروندی ساکن 
شــهری کوچک که بــر او ظلمی 
رفته اســت. به همین نسبت، در 
موارد متعددی ممکن اســت در 
حکم فشــار بــه نهادهــای حاکم 
عمل  کنــد و نتیجه هــم بدهد، 
هرچنــد در مواردی دیگر شــاید 
ماجــرا چیــزی بیــش از غنیمت 
شــمردن فرصت بــرای تصاحب 
نمایندگــی کســانی نباشــد کــه 
بی صــدا  و  مفلــوک  پیشــاپیش 
فرض می شوند و حتمًا باید کسی 
یا کسانی آنها را نمایندگی کنند. 
آنها همچــون قربانی ای بازنمایی 

می شــوند که صدایشان به جایی 
نمی رسد، یا گاه، بی صدا هستند، 
و گویی نیازمند صدایی قوی ترند 
تا حرفشــان را به گــوش دیگران 

برساند.

منطق منایندگی
در ایــن میان، شــرایط زنــان در 
ایــران این فرصــت را به صاحبان 
صداهای مســلط داده تا به شکل 
خودخوانــده آنهــا را در فضــای 
در  آن،  به واســطه  و  مجــازی، 
مجامــع بین المللــی نمایندگــی 
کننــد. آنچــه در روایتگری هــای 
اخیر چشمگیر می نماید، واژگون 
کــردن این منطــق نمایندگی در 
ســطح فضای مجازی است. آنها 
روایت هایشــان را نه در صفحات 
نمایندگان اعظم، که در صفحات 
شخصی خود منتشر می کنند، و 
حتی وقتی مایل به انتشــار آن به 
نام خود و در صفحات شــخصی 

خود نیستند، آن را برای انتشار به 
دوستانی آشنا یا ناآشنا می سپارند 
کــه پــا پیــش گذاشــته اند و از 
دیگران خواسته اند روی همدلی 
و همراهی آنها حســاب باز کنند. 
روایت هــا در هیچ اکانتی متمرکز 
نمی شــوند، ســرایت می کننــد، 
دســت بــه دســت می چرخنــد و 
فضایــی را می ســازند که هر کس 
عاملیت خود را در آن بازمی یابد و 
سرانجام به سخن درمی آید. کسی 
صــدای دیگری نمی شــود، بلکه 
صدا به صدای یکدیگر می دهند، 
صدای یکدیگر را تشدید می کنند 
و محیطی به وجــود می آورند که 
ریزترین و نشنیده ترین صداها هم 

به گوش برسد.
این به معنای فشار آوردن به زنانی 
نیســت که به هر دلیل ســکوت 
خــود را نشکســته اند یــا ترجیح 
می دهند ســکوت خود را در فرم 
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دیدگاه  های ابراز 

شده در این مقاله، 

نظر نویسنده بوده؛ 

الزاما موضع این 

نشریه را منعکس 

نمی کند.

روایتگری علیه تجاوز: 
شلوغ کاری، جن زدگی

مسا اوریاد
زنان یکصدا به سخن درآمده اند.

حرف ها دفن شده بودند. 
بایگانی شده  بودند. 

در پوشــه های گردوخاک گرفتــه 
انباشت شــده بودند و از یاد رفته 

بودند. 
کسی یک پوشه را بیرون کشید، 
گردوخاکــش را گرفــت، به بیان 
و  مدفــون  حرف هــای  درآورد. 
گردوخاک گرفته و ازیادرفته زنده 
شدند، جان گرفتند. کسی دیگر، 

پوشه ای دیگر. 
کسانی دیگر، پوشــه هایی دیگر. 
کار گروهــِی بــدون برنامه ریزی، 
بــدون رهبر؛ ســراپا خودجوش، 
همدالنــه، متکثــر. همــه علیه 

تجاوز، علیه متجاوز. 
چند روزی می شــود کــه صدای 
زنان بلندتر از همیشــه به گوش 
نقــل  در  بــار،  ایــن  می رســد؛ 
روایت های تجاوز، تعــرض و آزار 
جنســی، و نیــز، در حمایــت از 

روایت کنندگان و همدلی با آنها.
همه  چیز از فضای مجازی شروع 

شده است. 
زنانی از نسل های مختلف، به طور 

هماهنگ نشده، 
اما در عین حال، 
پیاپی، تجربه های 
شخصی  دردناک 
در  را  خــود 
یــی  م ها پلتفر
توئیتر  همچــون 
اینســتاگرام  و 
می کنند.  منتشر 
آنها  نوشــته های 

بارها به اشتراک گذاشته می شود 
و در بســیاری موارد به نوشتن و 
انتشــار متن های تازه ای از سوی 
دیگــر زنان می انجامــد که بیانگر 
تجربه های دردناک دیگری است. 
اســتوری ها، الیک ها، کامنت ها 
و ریتوئیت ها هر بار مســتعد سر 
برآوردن روایتی تازه اند و در حکم 
پیــچ دیگری عمل می کنند که به 
این روایت های متناوب و بی پایان 

داده می شود.
از قضــا، کســانی هــم کــه ایــن 
هماهنگی ُخــرد و جمعی زنان را 
برنمی تابند و به واسطه این موج 
بی ســابقه، جایگاه خود در نظم 
مردانه کنونی را در معرض خطر 

می بیننــد، بر ســر همین پیچ ها 
بــه انتظــار ایســتاده اند و مایلند 
همه چیز را به بــازی توئیتری  یا 

اینستاگرامی تقلیل دهند. 
آنهــا وانمــود می کننــد کــه کل 
ماجــرا، تولید محتوایــی تازه در 
شبکه های اجتماعی است، و گاه 
حتــی نگراننــد که مبــادا بیش از 
اندازه پرداختن به این روایت های 
شخصی انحرافی از طرح مسائل 
سیاسی و مبارزه عمومی با نظام 

حاکم باشد. 
و تــازه، ایــن در صورتــی اســت 
کــه بخواهنــد فرمــی تحلیلی به 
حرف هایشــان بدهند، وگرنه در 
اغلــب موارد، بایــد منتظر خیل 
اظهارنظرهای کســانی شد که از 
یکی دو هفته شنیدن صدای زنان 
به تنگ آمده اند، »حوصله شــان 
ســر رفته است«، و فکر می کنند 
»دیگــر خــز شــد،« و بــا عرض 

معذرت، »عن اش درآمد«. 
گویی توقــع می رود 
اگــر زنانــی پــس از 
سال ها بر تردیدها و 
ترس های شــخصی 
خود غلبه کرده اند و 
دردناک  تجربه های 
خــود را در فضــای 
زبــان  بــه  عمومــی 
آورده انــد، موضــوع 
در همین جا متوقف 
بماند؛ همین اســت که پیوستن 
زنانــی دیگــر بــه آنهــا و انتشــار 
روایت های جدیــد را برنمی تابند 
و آن را ُمــد جدیدی برای کســب 
شــهرت و خودنمایــی در فضای 

مجازی تلقی می کنند.
همچنیــن بعضًا تصور می شــود 
اگر این حرکت در فضای مجازی 
محصــور بماند و به خــارج از آن 
گســترش نیابــد، عقیــم خواهد 
ماند. به نظر می رســد تقلیل این 
موج تازه به فضای مجازی صرفًا 
آخرین حربه ای باشــد کــه بتوان 
در برابــر فراخوانــدن روایت های 
سرکوب شــده به کار برد، هرچند 
از تنش ها و تناقض هــای درونی 

فضــای مجازی نیز نباید چشــم 
پوشید. 

در مقابل، مســئله آن داالن های 
تاریکی اســت که زنان در آن گام 
برمی دارنــد، یکدیگر را می یابند، 
صدا بــه صدای یکدیگر می دهند 
و به »ضدحالی فمینیستی]۱[«  
علیــه وضــع موجــودی شــکل 
می دهند که آزار، تعرض و تجاوز 
جنســی را نه فقط در قبال زنان، 
که در تمام سطوح جامعه طبیعی 
جلــوه می دهد. چــه ظرفیتی در 
آن داالن هاســت و  آنجا که راه به 
فضای مجازی می برد، واجد چه 

قابلیت هایی است؟

»استبداد سکوت«
آدری لــرد، نویســنده و کنشــگر 
فمینیست آمریکایی در جمله ای 
مشهور و حاال کالسیک، خطاب 
به زنان گفته بود: »سکوت های 
مــن از مــن محافظــت نکــرد؛ 
ســکوت شما از شــما محافظت 
نخواهــد کــرد.« لرد از ســکوت 
کــه  خشــونت هایی  قبــال  در 
به واســطه تفاوت های جنسیتی 
و نــژادی اعمــال می شــود، بــا 
عنوان »اســتبداد ســکوت«  یاد 
می کــرد.]۲[ به اعتقــاد او، گــذار 
از ســکوت بــه بیــان و کنــش، 
عملی خود-افشــاگرانه اســت و 
همواره قرین ترس و خطر است، 
چــرا کــه مــا اینگونــه اجتماعی 
شــده ایم تا »بیشتر از نیازمان به 
ســخن گفتن، به تــرس احترام 
بگذاریم«]۳[.  شکستن سکوت 
درواقع تنها اثبات شجاعت و غلبه 
بر ترس های شخصی نیست، بل 
به چالش کشــیدن ساختارهای 
اجتماعی و تاریخی ای اســت که 
در چارچوب آن، سوژه ستمدیده 
همواره تأدیب و تحدید می شــود 
تــا فکــر شکســتن ســکوت و به 
حــرف درآمــدن را در برابر امواج 
صداخفه کن از ســر بیرون  کند و 
به تسلط صداهایی تن بدهد که 
مــدام از بــاال بــه او می گویند: تو 
ساکت باش، من جای تو سخن 
می گویم، برایت تصمیم می گیرم، 
صالحت را می دانــم و »صدایت 

می شوم«.
شبکه های اجتماعی، نه همیشه، 
امــا تا حــدودی، این مکانیســم 

روایتگری ها را پایانی 
نیست؛ سدی شکسته؛ 

موجی که به راه افتاده، 
دیگر منی خوابد!

چاره چیست؟ 
نگذاریم شکایت ها 

متوقف شوند. 
چاره چیست؟ 

از فرماِن »شلوغش 
نکنید« سرپیچی کنیم. 

چاره چیست؟ 
شلوغش کنیم. 

q
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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 3۰ 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

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 >>

پناهندگی...  دنیای 

انتقـال ارز
انتقال فوری ارز  به ایران و برعکسو با تضمین بهترین نرخ روز 

1855 Ste-Catherine W.  
H3H 1M2 
(Corner: St- Marc)
Tel: 514 989-2229
Tel: 514 289-9003
Toll Free : 1-866 989 2229
E-mail: GIT110@yahoo.ca

صرافی الیت 
فارکس

)خضر(

نشانی 
جدید

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 2۰ سال جتربه  |  منتخب حسابداران کانادا

با تعیین وقت قبلی

۳7 میلیون آواره، حاصل جنگ آمریکا با 
تروریسم جهانی

»بازگشت به خانه وحشت آوارگی را از میان منی برد و به 
معنی امنیت نیست«

کریس ریوتا 
گــزارش  یــک  ِســپتامبر  -   ۹
جدیــد دانشــگاه بــراون حاکــی 
اســت که جنگ هایی کــه ایاالت 
متحده آمریکا پس از حمالت ۱۱ 
ســپتامبر ۲۰۰۱ آغاز کرد، دست 
 کــم ۳۷ میلیون نفــر را در جهان 

آواره کرده است.  
محققــان می گوینــد ایــن یــک 
است  »محافظه کارانه«  تخمین 
و گفتنــد که گزارششــان نشــان 
داده که شــمار واقعــی آوارگان در 
جهان بر اثر جنگ های پس از ۱۱ 
ســپتامبر آمریکا، می تواند ۴۸ تا 

۵۹ میلیون نفر باشد.  
ایــن گــزارش که گفته می شــود 
اولین گزارش در نوع خود است، 
اثــر جنگ هــا بــر جمعیــت آواره 
جهــان را بررســی می کنــد که از 
زمان درگیر شدن آمریکا در برخی 
درگیری هــای نظامــی در جهان 
بــه این ســو انجام گرفته اســت. 
بنا بــه این گــزارش، آن جنگ ها 
میلیون ها نفر را مجبور به آوارگی 
افغانســتان  در  نه تنهــا  کــرده، 
وعراق، بلکه در پاکستان، یمن، 
و  لیبــی  فیلیپیــن،  ســومالی، 

سوریه.  
بــا آن که ایــن گــزارش می گوید 
۲۵ میلیــون و ۳۰۰ هــزار نفــری 
که در جریــان جنگ های آمریکا 
آواره شــده بودند به خانه هایشان 
آن  نویســندگان  بازگشــته اند، 
می گویند: »بازگشــت، وحشــت 

آوارگــی را از بین نمی برد و به این 
معنی نیســت که ایــن آوارگان به 
خانه هــای اصلی خود یــا به یک 
زندگی امن و امان بازگشته اند.«  

این گزارش به نام »پناهنده سازی: 
آوارگــی ناشــی از جنگ های پس 
از ۱۱ ســپتامبر ایــاالت متحــده 
آمریکا«، روز سه شنبه منتشر شد 
و دیوید وان، کاال کافمن، کاتالینا 
خوری، مدیســون لوواش، هلن 
بــوش، ریچل لیــداک، و جنیف 

واکاپ نویسندگانش هستند.  
آمریکا »جنگ جهانی علیه ترور« 
را در پاسخ به حمالت تروریستی 
مرتبط با القاعده در ســال ۲۰۰۱ 
آغــاز کــرد، و در مــدت تقریبا دو 
دهــه عملیات ممتــد نظامی در 
جهان، نیروهای رزمی را دســت 

 کم به ۲۴ کشور اعزام کرد.  
این گزارش می گوید: »مانند دیگر 
جنگ هــا در تاریــخ، جنگ های 
پس از ۱۱ ســپتامبر آمریکا باعث 
شــد که میلیون ها نفر که اکثریت 
عمده شان غیرنظامیان هستند، 
از تــرس جانشــان و بــه دنبــال 
امنیت فرار کنند. میلیون ها نفر از 
حمالت هوایی، بمب گذاری ها، 
شلیک خمپاره، حمالت پهپادی، 
تیراندازی ها و تجاوز فرار کرده اند. 
مردم بر اثر تخریب خانه هایشان، 
محله هایشــان، بیمارســتان ها، 
بیــن  از  و  مشــاغل،  مــدارس، 
رفتــن منابــع آب و غذای محلی 
فرار کرده انــد. آنان به اجبار رانده 

شده اند، از تهدیدهای 
همچنیــن  و  مــرگ 
ی  ی ها ز کســا پا
گســترده قومی که بر 
اثر جنگ های آمریکا، 
به ویژه در افغانستان و 
عراق انجام شد، فرار 

کردند.«  
بــا عملیات  هم زمان 
در  آمریــکا  نظامــی 
جهان، رویکرد داخلی 
در قبال پناهجویان به 

شدت دوقطبی شد. 
ترامــپ  دونالــد  هرچنــد 
بخشــی  آمریــکا  رییس جمهــور 
انتخابــات  در  پیــروزی  از 
۲۰۱۶ را مدیــون »منــع« ورود 
مســلمانان به کشور اســت، اما 
همــواره  آمریکایی هــا  اکثریــت 
سراســری  نظرســنجی های  در 
از پذیرفتــن پناهنــدگان حمایت 
کرده و گفته اند که مهاجرت باعث 

تقویت آمریکا می شود.  
گــزارش جدید دریافته اســت که 
حــدود نیمــی )۴۶ درصد( از کل 
جمعیت ســومالی از زمان اعزام 
نیروهای آمریکایی به منطقه در 

سال ۲۰۰۲ آواره شده اند.  
آقای وان، از نویسندگان گزارش 
در بیانیــه ای به نیویــورک تایمز 
گفت: »این گزارش به ما می گوید 
که حضور آمریکا در این کشورها 
بسیار فاجعه بار و مخرب بوده به 
طوری که گمان نمی کنم بیشتر 
افــراد در ایاالت متحده، از جمله 
خود من، بتوانیم به هیچ شکلی 
حتی بخش کوچکی از آن را درک 

یا برآورد کنیم.«
© The Independent

--------
عکــس: ۱۱ آوریــل ۲۰۰۳، یــک 
ماه پس از شروع بمباران عراق، 
ســاکنان بغداد با پاهای برهنه و 
وحشت زده از خانه های خود فرار 

می کنند.

ــــــــــــــــــــــــــــــ
آمریکا:نرخ بیکاری دوباره تک رقمی شد 

۴ ســپتامبر - وزارت کار آمریکا 
اعــالم کرد کــه نرخ بیــکاری در 
ایــن کشــور در مــاه اوت بــا ۱.۸ 
واحد درصد کاهش به ۸.۴ درصد 
وزارت  گــزارش  پایــه  رســید.بر 
کار ایــاالت متحده، شــرکت ها و 
کارفرمایــان طی مــاه اوت ۱.۳۷ 
میلیون استخدام جدید داشته اند 
که ۲۳۸ هــزار مورد آن مربوط به 
بکارگیــری کارگران موقــت بوده 

است.
بدین ترتیــب نرخ بیکاری آمریکا 

به زیر ۱۰ درصد رســید. این نرخ 
در ماه ژوییــه ۱۰.۲ درصد اعالم 
شــده بــود. گــزارش وزارت کار 
آمریکا همچنین نشــان می دهد 
که شــکاف جنســیتی در بازار کار 
ایــاالت متحده نیز طــی ماه وات 
کاهش یافته؛ بــه طوری که نرخ 
بیکاری در میان زنان ۲.۱ درصد 
کاهــش یافتــه و بــه ۸.۴ درصــد 
رســیده ولی ایــن نــرخ در میان 
مردان ۱.۴ درصد کاهش یافته و 

به ۸ درصد رسیده است.

ایــن چهارمین ماه پیاپی اســت 
که وضعیت بازار کار آمریکا بهبود 
می یابــد. در پس شــیوع ویروس 
کرونــا و آغاز دوره رکود ســنگین 
اقتصادی، نرخ بیکاری در آوریل 
گذشــته بــه ۱۴.۷ درصد جهش 
کــرد. این نرخ در فوریه گذشــته 
بــه ۳.۵ درصــد رســیده بــود که 
پایین تریــن نــرخ در نیــم قــرن 

گذشته محسوب می شد.
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در رتبه ۶۵ قــرار دارد، اما امارات 
متحده، عربستان سعودی، قطر 
و بحرین به ترتیــب در رتبه های 

۳۵، ۳۶، ۴۵ و ۴۱ قرار دارند. 
چهل ســال پیش، شتاب توسعه 
در ایران با این کشورها قابل قیاس 
نبــود. ایــران در دهه  های چهل 
و پنجــاه خورشــیدی رشــدهای 
اقتصادی تا هشت درصد را تجربه 
می کــرد و کشــورهای همســایه 

)حتی در دهه شصت خورشیدی( 
رشدهای بسیار کمتر یا منفی.

علل این شکاف
میزان روشــنایی جنوب و شمال 
خلیــج فــارس در تصویــر فوق، 
نتیجه چهار دهه سیاســتگذاری 
متفــاوت در دو طــرف داســتان 

است:
•

۱. سیاســت دشــمنی بــا ایاالت 
متحــده و اروپــای آزاد در مقابل 
سیاســت دوســتی و همکاری با 
این کشورها. این سیاست نه تنها 
ایران را از ســرمایه گذاری خارجی 
محــروم کــرد، بلکه مایــه خروج 
سرمایه و فرار مغزها از کشور شد.

•

Aug.4,11,18,24 9-7 pm

Monday to Thursday (6:00-9:30 pm) $100.00
EVENING CLASSES:

OR

Call for 

appointment

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

}<< ادامه در صفحه: 16{

سیاسی:  تحلیل 

خلیج فارس: روشنایی در جنوب؛ 
تاریکی در شمال!

فخر فروشی با تاریخ 
مردم را باال نمی کشد!

غرور ملی با گسترش طلبی 
مردم را باال نمی کشد!

 --------
مجید محمدی 
۶ ِسپتامبر  - یک عکس می تواند 
ده ها هزار نکتــه و اطالعات را به 
ســرعت و به وضــوح به مخاطب 
منتقل کند؛ ســرعت و وضوحی 

که با کلمات قابل انجام نیست. 
جادوی عکاســی خبــری و فیلم 
مســتند و داســتانی، از همیــن 
قــدرت تصاویر نشــئت می گیرد. 
می شود ده ها مقاله و یادداشت و 
گزارش خبــری را در مورد فاصله 
کشورهای جنوب خلیج فارس با 
ایران از حیث توسعه اقتصادی و 

اجتماعی منتشر کرد. 
امــا عکــس فــوق کــه توســط 
فضایــی  ایســتگاه  فضانــوردان 
بین المللی گرفته و ارســال شده 
است، به روشــنی آن اطالعات را 

خالصه می کند.
به نقاط روشن و تاریک این عکس 

نگاه کنید. 
شــمال خلیج فارس یــا ایران که 
بیشترین ســاحل را دارد، تقریبا 
خامــوش اســت و نقاط روشــن 
بســیار اندکی دارد، اما در جنوب 
از  بزرگــی  نســبتا  تکه هــای  آن 

روشنی به چشم می خورد. 
ایــن تکه هــا عبارتنــد از امــارات 
متحــده عربــی، بحریــن، قطر، 
کویت و بخش هایی از عربستان 

سعودی. 
آن چــه از عکــس برمی آیــد، آن 
از  فاصلــه عظیمــی  کــه  اســت 
حیــث روشــنایی میان ایــن دو 
منطقه وجود دارد. بیننده ای که 
چشــمش را بر واقعیات نبســته 
باشــد، روشنایی جنوب و شمال 
را با هم مقایســه می کند و به دو 

مســیر متفاوتــی که 
شــمال  و  جنــوب 
خلیج فارس در چهار 
دهه گذشته رفته اند، 
واکنش نشان خواهد 

داد. 

روشنایی به چه 
چیزی داللت 

دارد؟
میــزان روشــنایی یــک شــهر یا 
ناحیــه در شــب هنگام، دقیقا به 
معنای میزان توسعه اقتصادی و 

اجتماعی آن است. 
در واقع شــاخصی بهتــر از میزان 
مصرف الکتریسیته برای توسعه 
وجود ندارد. الکتریســیته نقشی 
کلیــدی در بیرون رفتــن افراد از 
شــرایط فقر، رشــد اقتصادی، و 
بهبود استانداردهای زندگی دارد. 

در مقابل، کاهش مصرف برق به 
معنای پسرفت در توسعه است. 

ایــن که قرار اســت طبــق اعالم 
دولــت ۳۰ میلیون نفــر در ایران 
از پرداخــت هزینــه بــرق معاف 
شــوند، چــون مصــرف پایینــی 
بــرای  اســت  ممکــن  دارنــد، 
به  شبه سوسیالیســت هایی کــه 
دنبــال توزیع فقــر در میان همه 
افــراد بــه تســاوی و جیره خــوار 
کردن مردم برای دولت هستند، 
خبــر خوبــی باشــد، امــا بــرای 
توسعه اندیشــان و توســعه باوران 
خبــر خوبی نیســت، چــون این 
اقدام بدین معناســت که ایران از 
حیث توسعه در سال های 
اخیر پسرفت داشته است.  

شکاف توسعه ای
اگر بــه رابطه مصرف برق 
و توســعه بــاور ندارید، به 
شــاخص های  رتبه بندی 
کشــورهای  در  توســعه 

مختلف نگاه کنید. 
ده ها موسســه این شاخص ها را 
جمع آوری و رتبه بندی می کنند. 
بــرای مقایســه جنوب و شــمال 
خلیــج فــارس از حیث توســعه، 
می توان به شاخص توسعه انسانی 
ســازمان ملــل  و رتبه بنــدی آن 

رجوع کرد. 
در جدول سال ۲۰۱۹ این شاخص 
می تــوان رتبــه ایــران را بــا دیگر 
کشــورهای منطقه خلیج فارس 
مقایسه کرد. ایران در این جدول 

دیدگاه  های ابراز 

شده در این مقاله، 

نظر نویسنده بوده؛ 

الزاما موضع این 

نشریه را منعکس 

نمی کند.

قرار است طبق اعالم دولت 
3۰ میلیون نفر در ایران از 
پرداخت هزینه برق معاف 
شوند، چون مصرف پایینی 

دارند؛این خبر خوبی نیست! 

این خلیج 
هر امسی 

داشته باشد، 
جنوب آن 

توسعه یافته تر 
از شمال آن 

است. 
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۲. سیاســت همکاری منطقه ای 
میــان اعضای شــورای همکاری 
خلیــج فــارس در برابر سیاســت 
و  جاه طلبــی  و  کشورگشــایی 
تنش زایــی جمهــوری اســالمی 

ایران با همسایگان خود.
•

ســرمایه گذاری  سیاســت   .۳
بــر  گاز  و  نفتــی  درآمدهــای 
زیرســاخت ها، در برابر سیاســت 
اتــالف و  پول پاشــی و فســاد و 
کشورگشــایی. جالب اینجاست 
که جمهوری اسالمی ایران همه 
خاندان های حاکم بر کشــورهای 
جنــوب خلیــج فارس را فاســد و 
دزد و گاو شــیرده امریــکا معرفی 
می کند، و مردمان آن کشورها از 
حیث اقتصادی وضعیت بهتری از 

مردم ایران دارند.
•

۴. سیاســِت بازی با کارت هایی 
که یک کشــور دارد )قابلیت ها و 
مزیت هــای نســبی( در جنوب و 
سیاســِت بازی با کارت هایی که 

یک کشور می خواهد داشته باشد 
در شمال خلیج فارس. کارت های 
نوع دوم، مثل مدیریت جهانی از 
مسیر تروریسم و نفوذ در مناطق 
پرتنش برای جمهوری اســالمی 
ایــران بیشــتر توهــم بوده انــد تا 

چشم انداز واقع بینانه. 
همیــن  جاســت کــه تفــاوت در 
سیاســتگذاری نقش خــود را در 
سرنوشت کشورها نشان می دهد. 
این دیدگاه در میان برخی از افراد 
وجــود دارد کــه نقــش دولت ها 
و سیاســتگذاری را انــدک فرض 
می کنند و با همین نگرش، نقش 
نهادهای دموکراتیک، مشارکت و 
سیاست های دولتی را در توسعه 
یک کشــور فرعی تلقی می کنند. 
مقایســه درآمــد ســرانه، مرگ و 
میر کودکان، نرخ تورم و امید به 
زندگی، نشــان می دهد که اندازه، 
مشی، و سیاســت های دولت در 
جهان امروز نقش کلیدی در رفاه 

و توسعه یک کشور دارند.  

دغدغه نابه جا
رگ هــای  کــه  کســانی  همــه 
»فــارس«  بــرای  گردنشــان 
نخوانده شــدن »خلیــج فارس« 
از سوی برخی مقامات آمریکایی 
یــا مقامات کشــورهای حاشــیه 
آن بیــرون می زنــد، می توانند به 
شکاف عمیق شمال و جنوب آن 
بیندیشــند و ببینند چرا سواحل 
شــمالی این آب، به اندازه جنوب 

آن توسعه یافته نیست. 
ایــن خلیج هر اســمی داشــته 
باشد، جنوب آن توسعه یافته تر 

از شمال آن است. 
بهتر نیســت غیــرت و غرور ملی 
در زمینه بهبــود زندگی مردمان 
یک کشــور و کرامت شــهروندان 
آن مصرف شــود تا جنگ بر ســر 

واژه ها؟ 
در این حالت، به جای ســرزنش 
دیگــران، حکومــت جمهــوری 
اســالمی ایران و سیاست هایش 
مورد انتقاد قرار می گیرد تا ایاالت 
متحده و همپیمانانش. مسئول 
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آوارگی...  جهان 

فالکــت و درجا زدن ایران، بیش 
از همــه، قوانین و سیاســت ها و 
تصمیماتــی اســت که از ســوی 
مقامات نظام حاکم بــر ایران در 
۴۲ ســال گذشته اتخاذ شده و به 

اجرا گذاشته شده است. 

تاریخ برای فخرفروشی و تکبر
نکته دیگری که در ســخنان اکثر 
مقامات جمهوری اسالمی ایران 
از راســت و چپ مدام تکرار شده 
اســت، این اســت که کشورهای 
جنوب خلیج فارس تاریخ ندارند، 
یا کوچک هســتند. این مقامات 
دادن  نشــان  بــی ارزش  بــرای 
توســعه، به ســراغ تاریخ و اندازه 

یک کشور می روند. 
اول ایــن کــه همه جوامــع تاریخ 
دارنــد و تفاوت ها در نــوع و فراز 
و نشیب هاســت، نه »بــا بته« یا 

»بی بته« بودن برخی کشورها. 
محدوده دولت-ملت ها نیز در دو 
قرن اخیر تغییر بسیار کرده است؛ 

از جمله ایران. 
دوم این که اگر فخرفروشی تاریخ 
قرار بود به تصمیم گیری معقول تر 
و برساختن زندگی بهتر برای مردم 
منجر شده باشد، این موضوع در 

مورد ایران صدق نمی کند. 
تاریخی که فقط برای فخرفروشی 
و تحقیر دیگران باشد، بیشتر مایه 
انحطاط است تا پیشرفت و رفاه. 

و سوم آن که در جمهوری اسالمی 
شــکل گیری  از  تاریــخ  ایــران، 
حکومــت دینی آغاز می شــود که 
بسیار کوتاه تر از تاریخ شکل گیری 
دولت های حاشــیه خلیج فارس 
است. درست مثل مصدق که در 
داخل کشور مرتد است و خونش 
حالل، ولــی در تبلیغات خارجی 
قهرمان دموکراســی، تاریخ ایران 
بــرای فخرفروشــی در برابر دیگر 
کشــورها سه هزار ســاله است، و 
در کتاب های درســی و بوق های 

تبلیغاتی رژیم، ۴۲ ساله. 
•

گزارش گران بدون مرز:
موج تازه سرکوب روزنامه نگاران در ایران

جمهــوری اســالمی ایــران پس 
از انتشــار گــزارش تــکان دهنده 
گزارش گــر ویــژه ســازمان ملــل 
درباره نقض آشــکار حقوق بشــر 
و آزادی اطالع رســانی دست کم 
پنج روزنامه نگار را به حبس های 

زندان محکوم کرد. 
 (RSF( گزارش گران بــدون مرز
این موج تازه سرکوب رسانه ها را 

محکوم می کند.
گزارش جاوید رحمان گزارش گر 
ویژه ســازمان ملل بــرای نظارت 
بر وضعیت حقوق بشــر در ایران 
کــه بــه تاریــخ ۱۶ ژوییــه ۲۰۲۰ 
منتشر شــده اســت، از وضعیت 
ناگوار حقوق بشــر و از این میان 
آزادی اطالع رسانی در ایران پرده 

برمی دارد.
با ایــن حال پنج روزنامه نگار پس 

از ایــن گــزارش بهــای ســرکوب 
رسانه ها از سوی مقامات مسوول 

ایران را پرداخت کرده اند. 
محمــد  مســتقل  روزنامه نــگار 
مســاعد به تاریخ ۱۲ شــهریور به 
چهار سال و نه ماه زندان و دوسال 
ممنوعیت فعالیت روزنامه نگاری  
و توقیف ابــزار ارتباطاتی محکوم 
شــد. این روز نامه نگار در صفحه 
توییتر خود خبر را منتشــر کرده 
اســت نوشته اســت » شعبه ۲۶ 
دادگاه انقالب تهران رســانه ای ام 
»سیاه نمایی«، »بحران نمایی«، 
»تحریک مخاطب خالی الذهن« 
و »شالوده شــکنی« اعــالم کرده 
اســت. محمــد مســاعد در ۱۷ 
نخســتین  در   ۱۳۹۸ آبان مــاه 
روزقطع اتصال اینترنت در کشور 
و  پس از انتشار توییتی در این باره 

بازداشت شد و به تاریخ ۱۶ آذر با 
سپردن وثیقه آزاد شده بود.

رضا معینی مسوول دفتر ایران و 
افغانستان گزارش گران بدون مرز 
در این بــاره می گویــد » افزایش 
اعتــراض  علیه رژیم به ســرکوب 
بیشتر روزنامه نگاران منجر شده 

است. 
شــهروند- و  روزنامه نــگاران 
خبرنــگاران در ایــران برای انجام 
حرفه خود، قربانی سانسور، تهدید 
و بازداشــت خودسرانه هستند و 
در زندان هــا مورد بدرفتاری و گاه 

شکنجه قرار می گیرند.«
ایــران  اســالمی  جمهــوری 
آزادی  جهانــی  دررده بنــدی 
مطبوعــات ۲۰۲۰ گزارش گــران 
بــدون مــرز از میان ۱۸۰ کشــور 

جهان در رده ۱۷۳ قرار دارد.

پس از شبیخون کرونا؛ اینک حریق  تازه در 
اردوگاه پناهجویان

۹ سپتامبر - در اردوگاه 
در  موریــا  پناهجویــی 
جزیــره لســبوس یونان 
آتش سوزی های پراکنده 
رخ داده اســت و آنچه از 
زندگــی پناهجویان باقی 
می ســوزاند.  را  مانــده 
هــزاران ســاکن اردوگاه 

هــم  کرونــا  هســتند؛  آواره 
آنهــا  زندگــی  بــر  بیرحمانــه 

می تازد. 
وزیــر همکاری های اقتصادی 
و توسعه آلمان پیشنهاد کرده 

اســت کــه دولــت فــدرال هرچه 
زودتــر ۲۰۰۰ پناهجو را از جزیره 

لسبوس یونان قبول کند. 
دولــت آلمــان پیــش از ایــن از 
چیــزی  پناهجویــان  پذیرفتــن 
نگفتــه و تنهــا از یاری بــه دولت 
یونان سخن گفته بود، اما اکنون 
ایالت هــای گوناگــون ظرفیت و 
آمادگــی خــود را بــرای پذیرفتن 
پناهجویــان مقیــم  از  شــماری 

لسبوس اعالم می کنند. 
مولر همچنین تأکید کرد: »این 
یــاری کشــورهای  بــه  مشــکل 
نیرومند اروپا حل می شود. فرانسه 
و ســایر کشورها باید هرچه زودتر 
به کمــک بیایند. مــا نمی توانیم 
اجازه دهیم که انسان ها در جنگل 

نابود شوند«.
او از ناتوانی و بی عملی کمیسیون 
اتحادیه اروپا در رسیدگی به معضل 
اردوگاه هــای ماالمال از جمعیت 
انتقاد کرد و گفت: »معلوم بود که 

چنین فاجعه ای پیش بیاد«. 
او هشــدار داد کــه فاجعه هــای 
مشابهی در اماکنی مانند بالکان و 
لبنان و سایر مناطق بحرانی دور 

از ذهن نیست.
حزب سوسیال دموکرات آلمان از 
دولت آنگال مرکل خواســته است 
کــه در اقدامی فــوری راه را برای 
پذیرفتن عده هرچه بیشــتری از 

پناهجویان باز کند.
الکســاندر شــالنبرگ، وزیر امور 
خارجه اتریش، شامگاه چهارشنبه 
گفــت کــه کشــورش بــه جــای 
پذیرفتن پناهجو ترجیح می دهد 
در محــل به آنها کمک کند؛ زیرا 
به گفته او با انتقــال پناهجویان 
از موریا، بی تردید عده ای بیشتر 
جــای آنها را خواهند گرفت و این 
جریان هرگز پایان نخواهد یافت. 
او نســبت به برخــورد "عاطفی و 
احساســی" با بحران پناهجویی 

هشدار داد.
دولت فرانســه گفته اســت که به 
مســئولیت خود واقف است و به 
زودی برنامه همبســتگی خود را 
برای یاری به پناهجویان مقیم در 

لوبوس اعالم خواهد کرد.
دولــت هلنــد اعالم کرده اســت 
که آماده همکاری است اما هیچ 
را نخواهــد  تــازه ای  پناهجــوی 

پذیرفت.
بیش از ۱۲ هزار پناهجو 
که در نتیجه آتش سوزی 
شــده اند،  بی خانمــان 
فعــال باید در کشــتی ها 
اســکان  چادرهــا  و 
نوتیــس  شــوند.  داده 
میتاراکیــس، وزیر امور 
مهاجرت یونان که برای بررسی 
وضعیت به لسبوس رفته بود، 
از پناهجویان خواســت که به 

قانون احترام بگذارند.  
برخی از مقام های سیاسی در 
آتن اعتقــاد دارند که شــماری از 
پناهجویان خــود به طور عمدی 
به آتش سوزی دست زده اند. آنها 
از بیم ابتال به ویروس کرونا مایل 
هســتند هرچه زودتــر اردوگاه را 

ترک کنند. 
در اردوگاهــی کــه حداکثــر برای 
۲۵۰۰ نفر ظرفیت دارد، بیش از 

۱۵ هزار نفر اقامت می کنند. 
بنا به برخی گزارش ها میان برخی 
از پناهجویان و اهالی بومی جزیره 
کشمکش هایی پیش آمده است.

نخســتین تصمیم دولــت یونان 
پس از فرو نشاندن آتش این بوده 
است که حدود ۴۰۰ کودک بدون 
سرپرست را از جزیره لسبوس به 
زمیــن یونــان منتقل کنــد. این 

برنامه به زودی شروع می شود.

بــه گفتــه مقام هــای آتــن، طی 
آتش ســوزی در اردوگاه موریــا در 
جزیره لســبوس به کسی آسیب 
نرسیده است. سازمان "پزشکان 
بدون مرز" از چند درمان سرپایی 

و کم اهمیت خبر داده است.
•

در اردوگاهی که حداکثر برای 
25۰۰ نفر ظرفیت دارد، بیش 
از 15 هزار نفر اقامت می کنند. 
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رای  می کنــد  تــالش  ترامــپ 
دهنــدگان ســفید را از حاشــیه 
فرودســت  و  پرشــمار  نشــینان 
بترســاند تا آن ها به حمایت از او 
ادامه دهند. برای همین است که 
کارزار انتخاباتی وی بر شعار نظم 

عمومی استوار شده است.
پروفســور کــز مــود در این بــاره 
می گوید: »این ها پیام های روشن 
با ویژگی های نژادی و علیه تهدید 
سوسیالیســم هســتند. امــا این 
حربه خیلــی در برابــر بایدنی که 
به عنوان یک فرد میانه رو شناخته 
می شود، کارگر نمی افتد.« با این 
همه و به عقیده همین پژوهشگر، 

»عامل زمان به نفع 
جمهوریخواهــان 
می کنــد...  عمــل 
اســتیصال در برابر 
از  و  کوویــد-۱۹ 
آهنــگ  ســرگیری 
اقتصــادی  رشــد 
نســبت به تابستان 
۲۰۲۰ و نه زمستان 
۲۰۱۹، می تواند به 
جمهوریخواهــان 
پیــروزی در  بــرای 
این انتخابات کمک 

کند.«
دکتــر رودریک پی. 
صاحــب  هــارت، 
کرســی ارتباطات و اســتاد علوم 
سیاســی کالــج علــوم ارتباطات 
مودی وابسته به دانشگاه اوستین 
در تگزاس با تاکید بر فاکتور زمان 
می گوید: »دشــمن اصلی ترامپ 
در این انتخابات جو بایدن نیست، 
بلکــه زمــان اســت. بــرای اینکه 
انتخاب دوباره، ترامپ باید کاری 
کند که زمان برعکس و گذشــته 
تبدیــل به حــال شــود. این یک 
تاکتیک جدید نیست. بسیاری از 
دموکرات ها و جمهوریخواهان در 
انتخابات گذشته برای رویارویی 
را  کار  همیــن  رســوایی ها،  بــا 

کرده اند.«

وی تاکیــد می کنــد اگــر ترامپ 
پیــروز شــود، به این معنا اســت 
کــه او توانســته کاری کنــد کــه 
رای دهنــدگان وضعیــت کنونی 
براســاس  کننــد.  فرامــوش  را 
ایــن نظریــه، کنوانســیون ملــی 
جمهوریخواهــان هــم در همین 

راستا گام برداشت.
هــارت می گوید: »کنوانســیون 
کوشید گذشته  جمهوریخواهان 
را بــه بوتــه فراموشــی بســپارد. 
برای مثال آن ها تاکید می کردند 
کــه ترامپ همیشــه با ســیاهان 
مهربــان بــوده، بــا بی نزاکتی با 
متحــدان جهانی ایــاالت متحده 
صحبت نکرده و همیشه به زنان 
و اســپانی تبارها احترام گذاشــته 
اســت. منطــق بنیادیــن ترامپ 
در این انتخابات این اســت که از 
آنجایی کــه ایاالت متحده آمریکا 
روزگاری ســالم و ثروتمند بوده، 
او بایــد بار دیگر رئیس جمهوری 
شــود. ایــن در حالــی اســت که 
واقعیــت ســخت ایــن اســت که 
بخــش بزرگی از ملــت هم اکنون 
بــه خاک ســیاه نشســته و بیمار 

هستند.«
•

آمریکا انتخابات 

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 2۰ سال جتربه  |  منتخب حسابداران کانادا

با تعیین وقت قبلی

}<< ادامه در صفحه: 24{

دلیل پیروزی احتمالی ترامپ در انتخابات
وبسایت آمریکایی پنج سی وهشت 
(FiveThirtyEight( با مقایسه 
و ترکیب نتایج نظرســنجی ها در 
مقیــاس ملــی و ایالتــی می گوید 
جــو بایــدن ۷۴ درصــد شــانس 
پیــروزی دارد. ایــن تحلیــل در 
حالی انجام شده که نظرسنجی ها 
پــس از کنوانســیون ملــی حزب 
جمهوریخواه، شــانس بیشتری 

برای پیروز ترامپ قائل شده اند.
بــا ایــن همــه تجربــه انتخابات 
ســال ۲۰۱۶ میــالدی و نتایــج 
نظرســنجی هایی که کلینتون را 
پیروز حتمی انتخابات می دانست، 

هنوز در خاطره ها زنده است. 
بســیاری از شــهروندان ایــاالت 
متحــده بــا یــادآوری آن تجربــه 
نظرســنجی  موسســه های  در 
و  کارشناســان  تحلیل هــای  و 
رسانه ها، به نظرسنجی های این 
دوره بی اعتمادنــد. بســیاری از 

مردم جهان هم همینطور.
دونالد ترامــپ در کارزارش برای 
انتخابات پیش رو بر شعار »نظم 
و قانون« متمرکز شــده و تالش 
می کند دموکرات ها را شریک جرم 
ناآرامی های متعاقب مرگ جورج 
فلویــد در ماه مه گذشــته معرفی 
کند. اگر او در پیشبرد این کارزار 
موفــق نباشــد، مســلما اکثریت 
شــهروندان ایاالت متحــده او را 
مسئول شورش هایی می شناسند 
و خواهند شناخت که عمال کشور 
را برای چند ماه بــه لرزه درآورده 

است.
چرا دونالد ترامپ می تواند 

پیروز انتخابات باشد؟
یورونیوز برای شــناخت دقیق تر 
تمایل صاحبان رای و فراتر رفتن 
از نتایج نظرسنجی ها، با چندین 
کارشــناس، تحلیلگــر سیاســی 
و پژوهشــگر دانشــگاهی ایــاالت 

متحده گفتگو کرده است. 
هدف اصلی ایــن بوده که دالیل، 
و به ویــژه دالیــل نادیــده گرفتــه 
شده ای، که براساس آن ها دونالد 
ترامــپ می تواند برخــالف نتایج 
پیــروز و در کاخ  نظرســنجی ها 
سفید ماندگار شود، بهتر معرفی 

شود.
•

یک( ریزشی در هسته سخت 
هواداران ترامپ روی نداده 

است
اســتاد  اســتاکی،  ای.  مــاری 
ارتباطــات کالــج هنرهــای آزاد 
پنســیلوانیا در دانشــگاه ایالتــی 
»ترامپ  پنســیلوانیا می گویــد: 
ســخت  هســته  حمایــت 
رای دهندگانش را با خود دارد.«

خانــم اســتاکی که نحــوه بیان و 
جنگ های لفظی ترامپ را تحلیل 
کرده اســت با اشاره به کارزاهای 
سیاســی می گویــد: »یــک موقع 
انتخابــات اقناعی اســت و موقع 
دیگر بســیجی. بــه این معنی که 
اقنــاع ناظر اســت بــه قبوالندن 
یــک کاندیدا به افــرادی که هنوز 

تصمیم نگرفته اند و بسیج، مساله 
متحد کردن و به حرکت درآوردن 
هــواداران یــک کاندیــدا اســت. 
انتخابات ۲۰۲۰، انتخابات بسیج 

کردن است.«.
اما پایگاه انتخاباتی دونالد ترامپ 

کجا است؟ 
جوزف بیکر، استاد جامعه شناسی 
مذاهب در دانشگاه ایالتی تنسی 
می گوید: »هسته سخت هواداران 
ترامپ ترکیبی است از مسیحیان 
محافظــه کار، و به طور روشــن تر 
ملی گرایان مسیحی و همچنین 
افرادی که نگرشی بسته در قبال 

مهاجرت دارند. 
میان هر دو گروه، نکات مشترک 
ایــن دو  بســیاری وجــود دارد. 
گروه، بزرگ ترین هواداران ترامپ 
به شــمار می روند. این دو ســوژه 
در واقع نمایانگر وحشت بسیاری 
از آمریکایی های ســفید در قبال 
تنــوع ]گوناگونی و چنــد رنگی[

جامعه است.«
َکز مود، اســتاد هلندی دانشگاه 
در  »مــن  می گویــد:  جورجیــا 
جورجیا زندگی می کنم و می توانم 
ببینم که ایــن پایگاه تا چه اندازه 

قابل مشاهده و مصمم است. 
طرفداری از ترامــپ دیگر برای 

خجالــت  کســی 
تــا  نــدارد؛ 
بــه  حــدودی 
ایــن دلیــل کــه 
آن هایی که واقعا 
با ابــراز هواداری 
از ترامــپ راحت 
نبودند، ماجرا را 

رها کرده اند.«
انتخابــات  در 
 ،۲۰۱۶ ســال 
ترامــپ  دونالــد 
در جورجیــا با ۵ 
اختالف  امتیــاز 
هیالری کلینتون 
را شکســت داد. 
می گویــد:  مــود 
اینجــا  »کســی 

آنچنــان نیرویــی صــرف بایــدن 
نمی کند.«

•
دو( نظام انتخاباتی به نفع 

ترامپ است
جــوزف بیکــر با اشــاره بــه نظام 
انتخاباتــی )سیســتم الکتــرال( 
ایاالت متحــده می گوید: »کالج 
الکتــرال به ناچــار ایــن گــروه از 
صاحبــان رای را بیــش از حــد 
نمایندگــی می کنــد؛ چراکه این 
سیســتم به نفع ایاالت روستایی 
]ایاالت مذهبی تر[است. همین 
هم می تواند به ترامپ امکان دهد 
که با حمایت مردمی کمی، پیروز 

انتخابات شود.
استاکی با اشاره به نظام انتخاباتی 
ایــاالت متحــده می گویــد: »بــا 
توجــه بــه اهمیــت تالش هــای 
جمهوریخواهــان بــرای کاهش 
شــمار رای دهنــدگان، مخالفان 

ترامــپ باید برای شکســت او در 
مقیاس بزرگی جابه جا شــوند.« 
پوفســور کز مود هم با اشــاره به 
همین واقعیت می گوید »این کار 
در زمــان حاضر بســیار مهم تر از 
دوره های گذشته است و احتماال 
می توانــد کار را برای دموکرات ها 

بسیار دشوارتر کند.«
•

سه( همه چیز به تصمیم 
ایالت های چرخشی بستگی 

دارد
جــان ای اوونس، اســتاد ارشــد 
مرکــز  در  آمریکایــی  سیاســت 
مطالعات دموکراســی دانشــگاه 
وست مینســتر بریتانیا می گوید: 
»اگر ترامــپ بتوانــد در ۶ ایالت 
بــا  کنــد،  پیشــرفت  کلیــدی 
وجــود عقــب بــودن در نتایــج 
نظرسنجی های سراسری احتماال 

پیروز انتخابات خواهد بود.«
وی تاکیــد می کنــد کــه اگرچــه 
در  حاضــر  حــال  در  بایــدن 
نظرســنجی های این شش ایالت 
چرخشی ]ایالت هایی که پیروزی 
دموکرات ها یا جمهوریخواهان در 
آن بطور ســنتی مشخص نیست 
و در هــر دوره بــه ســوی یکی از 
می شــوند[ متمایــل  حــزب  دو 
صدرنشین است و تنها به پیروزی 

در ســه تــا از این ایــاالت تعیین 
کننــده نیــاز دارد، »امــا از یــاد 
نباید برد که رقابت در کارولینای 
شــمالی همــواره بســیار نزدیک 
اســت. ]در ایــن دوره[بــه نظــر 
می رسد با آنکه بایدن صدرنشین 
اســت، رقابت میان دو حزب در 
پنســیلوانیا و ویسکانســین هم 

شدت می گیرد.«
وی می افزاید: »به عالوه فلوریدا، 
ایالتی کــه رقابت همــواره در آن 
تنگاتنــگ بــوده اســت، در این 
دوره نمی دانیــم کــه آیــا بایــدن 
می تواند آرای التین ها ]مهاجران 
اســپانیایی زبان[را به خود جلب 
کند یــا نه؟« این عــدم قطعیت 
از نگاه منفی بخشــی از مهاجران 
کوبایی تبار نســبت به کاندیدای 

دموکرات ها نشات می گیرد.«
•

چهار( نقش عنصر زمان
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کتاب..  دیدگاه... 
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             و حسابداری 
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Tel.: 514-777-3604
سرورصدر

افشاگر نیکسون، یک رئیس جمهور دیگر را 
قربانی می کند؟

دونالد ترامپ ممکن است بدل به 
دومین رییس جمهوری شود که 
باب وودوارد حیات سیاسی اش را 

نابود می کند. 
این خبرنگار سرشناس واشینگتن 
در  دهــه ۱۹۷۰  در  کــه  پســت 
ماجرای واترگیت با گزارش هایی 
بی امــان نیش قلمــش را متوجه 
ریچارد نیکســون کرد، در کتاب 
جدیدش به نام »خشم« که قرار 
است سه شنبه آینده در قفسه های 
کتاب فروشــی ها قــرار گیــرد بــا 
جزییــات تکان دهنــده ای شــرح 
می دهد کــه چطور ترامــپ برای 
جلوگیری از »وحشــت عمومی« 
به عمد افکار عمومی را از خطرات 

کووید-۱۹ منحرف کرد. 
تبلیغات چی های  کــه  می دانیــم 
حزب دموکرات و اعضای ســابق 
و ضد ترامپ حزب جمهوری خواه 
در انجمــن لینکلــن پیشــاپیش 
دســت بــه کار شــده اند و دارنــد 
ســخنانی را که رییس جمهور در 
فوریه و مارس در مالءعام به زبان 
آورد کنار حرف هایی می گذارند که 
به طور خصوصی بــرای وودوارد 

گفته و ضبط شده است. 
جــو بایــدن نامــزد دموکرات هــا 
برای انتخابات ریاست جمهوری 
نیز ترامپ را بابت ســخنانش در 
نوارهــای وودوارد بــه بــاد انتقاد 
گرفت و به پشتوانه مدارک صوتی 
حملــه  آســان ترین  انکارناپذیــر 
سیاسی زمان های اخیر را سامان 

داده است. 
بایــدن در شــهر وارن واقــع در 
ایالت میشــیگان، در ســخنرانی 
ســاختمان  در  انتخاباتــی اش 
جنرال موتــورز گفــت: »خودش 
بیمــاری  چــه  کــه  می دانســت 
می دانســت  اســت.  مرگبــاری 
کشــنده تر  آنفلوآنــزا  از  خیلــی 
اســت. می دانســت و عمدًا آن را 

جلــوه  کم اهمیــت 
داد. بدتر از همه آن 
که به مــردم آمریکا 
دروغ گفت. چندین 
ماه در مورد خطری 
آن  بــا  کشــور  کــه 
بود خواسته  مواجه 
دروغ  دانســته  و 

گفت.« 
معاون ســابق ریاست جمهوری 
آمریکا افــزود: »اطالعــات را در 
اختیــار داشــت. می دانســت چه 
بیمــاری خطرناکی اســت. وقتی 
هــم که ایــن بیماری مرگبــار در 
کشــور ما جوالن می داد به عمد 

دست روی دست گذاشت. 
امــا اکنــون کاری بــه اثــر کتاب 
وودوارد بر انتخابات نوامبر نداریم 
و داده هــای جدیــد نظرســنجی 
عمومــی که هفته آینده منتشــر 
خواهد شد اوضاع را بهتر می تواند 

روشن کند. 

راهبــرد  کــه  ایــن  از  بگذریــم 
رییس  عمومــی  ســخنرانی های 
جمهور چقــدر خطرناک و عمدًا 
بی سروته بود و به همه می گفت 
بابت ویروســی که جــان هزاران 
ســبب  و  گرفــت  را  آمریکایــی 
شــد ایــاالت متحــده به یکــی از 
ناامن تریــن کشــورها در دوران 
همه گیری تبدیل شــود، به هیچ 
وجه نگران نباشــند. اما هر کسی 
که به دیدگاه هــای علمی اعتماد 
داشت ماه ها قبل از آن که کتاب 
وودوارد بحــث را در مورد مقابله 
رییس جمهور بــا کرونا داغ کند 

می دانست که چه خبر است. 
اکنون از خود باب وودوارد چند 

سؤال دارم. 
اولین پرسشم این است که مرد 
حســابی چــه فکری بــا خودت 

می کردی؟ 
چــرا شــش مــاه آزگار حرفی از 
ایــن نوارهــا نــزدی در حالی که 
می دانســتی خیلی مهــم بود در 
همــان مراحــل اولیه بتــوان با 
سخنان عمومی رییس جمهور 

مخالفت کرد؟ 
توجــه نداشــتی که اگــر همان 
موقع حرف های رییس جمهور 
»مرگبــار«  ویــروس  مــورد  در 
کرونا را برمال کرده بودی شاید 
مجبور می شد دست به اقدامات 
عمومــی  حــوزه  در  قوی تــری 
بزنــد و هــزاران آمریکایی دچار 
آسیب های تنفسی جبران ناپذیر 
نمی شدند و جان شان را از دست 

نمی دادند؟« 
طبق گزارش هایــی که در مورد 
کتاب وودوارد منتشــر شــده او 
ماه هــا بــود که می دانســت 
مشــاور  اوبرایــن  رابــرت 
امنیــت ملــی از ۲۸ ژانویه به 
رییس جمهور هشــدار داده 
همه گیری کرونا »بزرگ ترین 
تهدید برای امنیت ملی« در 
دوره اول ریاســت جمهوری 

او است. 
ترامپ در تماسی تلفنی در ۷ 
فوریه به وی گفته بود: »بیماری 
کشــنده ای اســت بــاب.« و از 
کارشناســان نقل قــول کرد که 
ایــن بیمــاری از طریــق هوا هم 
انتقال می یابــد نه فقط از طریق 

لمس. 
رییس جمهــور همــان موقع به 
وودوارد گفــت: »نفــس هــم که 
بکشــیم تمــام اســت و بیماری 
انتقــال پیــدا می کنــد. بنابراین 
خیلــی آب زیــرکاه اســت. خیلی 
بدقلق اســت. حتی از آنفلوآنزای 

شدید هم خطرناک تر است.« 
امــا ترامــپ چنــد هفتــه بعد 
آشــکارا تالش کرد کــه خیال 
مــردم را در مــورد کرونا راحت 
کنــد تــا نگــران نباشــند و در 
عمومــی اش  ســخنرانی های 
را  بــار کوویــد-۱۹  چندیــن 
کم اهمیت جلــوه داد در حالی 

که می دانست کشنده است. 
•

سخنرانی ۲۶ فوریه: 
»همــان آنفلوآنزا اســت. شــبیه 
آنفلوآنــزا اســت… کمی شــبیه 
آنفلوآنزای عادی اســت. واکسن 
آنفلوآنــزا را هــم که داریــم. برای 
ایــن هم می توانیم خیلی ســریع 
واکسنی شبیه واکســن آنفلوآنزا 

درست کنیم.« 
•

سخنرانی ۹ مارس: 

باب وودوارد 
ممکن است 

باعث پیروزی 
جو بایدن 

در انتخابات 
شود

یک سوال از خود نویسنده:  
مرد حسابی چرا 6ماه 

صبر کردی؟!چه فکری با 
خودت می کردی؟!
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»چرا به جو بایدن رای نخواهم داد«!

ترجمه و تلخیص
شایسته الهامی  -مونتریال

بــه  روز  پنجــاه  از  کمتــر 
انتخابات ریاست جمهوری 
آمریــکا باقی مانده اســت، 
دموکراتها ســعی می کنند 
تا با تبلیغات این بار حتما 
شــدن  انتخــاب  جلــوی 

ترامپ را بگیرند.
پروفســور حمید دباشــی اســتاد 
دانشــگاه کلمبیا مقاله ای درباره 
انتخابات - با عنوان "چرا به جو 
بایــدن رای نخواهــم داد" - در 
الجزیره نوشته که خالصه ترجمه 
آن را در زیــر می خوانید. او چهار 
سال پیش هم مقاله ای با عنوان 
"ترامپ عارضه اســت نه مرض" 
نوشته بود که همان زمان ترجمه 
کــردم و در همین نشــریه چاپ 

شد. 
دباشی می نویسد : بار دیگر فصل 
انتخابات آمریکا است. متفکران 
منتقد مترقی که به آینده بشریت 
اهمیت میدهند، خواستار خالص 
شدن از شر ترامپ و خانواده فاسد 
او هستند و میخواهند به بایدن، 
لیبــرال ســرمایه دار رای بدهند. 
این déjà vu )پیش از این دیده 
شــدن( و نمایــش دوبــاره فیلم 
 Groundhog خســته کننــده
)بیرون آوردن هر ســاله حیوانی 
به نشــانه رســیدن بهار اوائل ماه 
فوریه( است که آخرین آن ترامپ 
با هیالری کلینتون بود و اکنون 

ترامپ با بایدن.
پیشــگام  روشــنفکران  بــا  مــن 
دام  ایــن  در  گرفتــار  آمریکائــی 

همدردی میکنم. 
بعنوان مثال کرنل وست فیلسوف 
برحســته آمریکائی،افریقائی تبار 
بــا وجــود نگرانی از بایــدن قصد 
دارد رای "ضــد فاشیســتی" بــه 
بایدن بدهد یعنی کسی که با وال 
اســتریت و نظامی گرائــی رابطه 

تنگاتنک دارد.
وســت از ترامــپ بیــزار اســت و 
همــان کاری را میکنــد کــه در 

فارســی میگوئیم: »از 
این ستون به آن ستون 

فرج است«. 
آنجــال دیویــس متفکــر و نــوام 
چامســکی هــم همان اعتقــاد را 
دارند. آنها فکر میکنند که بایدن 
را میشــود بعــد از انتخاب تحت 

فشار قرار داد.
اما آیا امکان دارد؟ 

چطــور بایدن ســریعا خواســت 
که لیندا سارســور یکی از فعالین 
فلســطینی که از BDS )جنبش 
بایکــوت محصوالت اســرائیلی( 
حمایت میکند از کارزار انتخاباتی 
او بیرون کنند. پس چه نوع فشار 

میتواند بر او اثر کند؟
هنــوز هــم ریاســت جمهــوری 
وحشتناک ترامپ و عصر تاریکی، 
جهل، نژادپرســتی و جنایتکارانه 
ای که وی در ایاالت متحده بکار 

انداخته کامال قابل درک است.
ولــی چرا این اندیشــمندان برای 

اعالم حمایت خود عجله دارند؟
آنهــا از »یــک ســتون در حــال 
فروپاشی به ستون دیگر میپرند« 
تا یک اتحاد استراتژیک تشکیل 

بدهند. 
اما من با نوشتن این مقاله صریحًا 
اعــالم میکنم که به بایــدن رای 

نخواهم داد. 
ایــن به ایــن معنا نیســت که به 
عواقــب فاجعه بار یک دوره دیگر 

ترامپ کمتر اهمیت میدهم. 
مــن بخاطر آینده فرزنــدان خود 
و میلیونها کــودک آمریکائی آرزو 
میکنــم، روزی او از کاخ ســفید 
بــه زندان و یــا پناهندگی منتقل 
شود. اما با اینحال به بایدن رای 
نخواهم داد زیرا معتقدم عملکرد 
افــرادی ماننــد مــن بایــد کامال 
متفاوت باشــد حتی از چپ های 

آمریکائی که احترام زیادی به 
آنها قائلم.

وظیفــه تفکــر انتقــادی در 
ایــن مرحلــه اینســت که با 
عجلــه اعــالم نکنیــم که به 
بایدن که یک نژادپرســت و 
صهیونیســت خودخوانده و 
دارای ســابقه ترســناک زن 
ستیزی اســت و بطور فعال 
از جنگ عراق حمایت کرده، 

رای میدهیم. 
ما یک انتخاب برتر بنام برنی 
ســندرز داشــتیم، اما دو بار 
پیاپی توسط حزب دموکرات 

کنار گذاشته شد.
وظیفه ما تــداوم روند تفکر 

انتقادی است.
اگر امروز بین ترامپ و بایدن 
یکــی را انتخاب کنیم، دفعه 
بعــد باید بیــن ایوانــکا ترامپ و 
چلســی کلینتون یکی را انتخاب 
بکنیم. ایــن چرخه معیوب فقط 
از طریق یک سیر پایدار و سازش 
ناپذیــر تفکر انتقــادی بــه پایان 

میرسد.
این ســخنرانی اوباما بــود که مرا 
برای رای ندادن به بایدن مصمم 
کرد. تا آنزمان با خود فکر میکردم 
که رای به بایــدن در واقع رای به 
او نیســت، بلکــه رای مخالف به 
ترامــپ اســت. امــا وقتــی اوباما 
جلــوی میکروفــن قــرار گرفت و 
احساساتی شد و به مردم التماس 
کــرد که بــه بایــدن رای بدهند، 
همانجــا فکــر کــردم کــه چنین 
کاری ناپســند اســت. بخصوص 
بــا اوبامای مجرم و ریاکار در کنار 

بایدن.
هر وقت اوباما حالت تاثر میگیرد، 
یادم میاید که او در مالء عام برای 
کودکان قربانی خشونت با اسلحه 
در آمریــکا گریه میکــرد و قبل از 
اینکه به دفترش بازگردد قرارداد 
پیش فروش اسلحه به اسرائیل و 
عربستان برای کشتار بچه های 

فلسطینی و یمنی امضا میکرد.
آیا کــودکان فلســطینی و یمنی 

کودک نیستند؟ 
چطور ممکن است این ترسو در 
مورد کودکان یمنی، فلسطینی، 
افغانســتانی و فراتــر از آن اینقدر 
آشــکارا ظالم و بی عاطفه باشــد 
و هنــوز هــم وانمــود کنــد کــه 
بــه کــودکان آمریکائــی اهمیت 

میدهد؟

_________________
Why I will not vote for Joe Biden!
Yes, Trump is an American
 monster; but so is Biden.
_________________

}<< ادامه در صفحه: 24{

دیدگاه  های ابراز 

شده در این مقاله، 

نظر نویسنده بوده؛ 

الزاما موضع این 

نشریه را منعکس 

نمی کند.
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از آن رو کــه تمــام کشــور را در 
دســت گرفته و آن را مثل شرکت 
می کنــد.  اداره  شــخصی اش 

تحسین می کرد.
اتهامات متعددی به دونالد ترامپ 
و کمپیــن انتخاباتــی او در زمینه 
تبانی با روســیه برای پیروزی در 
انتخابات ریسات جمهوری سال 
۲۰۱۶ آمریکا مطرح شد. اتهاماتی 
که محور تحقیقات بازرس مولر را 

تشکیل می داد.
نظر کوهن در کتاب »ناسپاس« 
دربــاره اتهــام تبانــی بــا روســیه 
این اســت که کمپیــن انتخاباتی 
و  بی نظم تــر  ترامــپ   )۲۰۱۶)
»آشــفته تر و بی عرضه تر« از آن 
بــود که بتوانــد با دولت روســیه 

توطئه و تبانی کند.

در مورد حق السکوت
اســتورمی دنیلــز یک هنرپیشــه 
فیلم های بزرگساالن )پورن( بود 
که ادعا می کرد بــا دونالد ترامپ 
رابطه داشته است. مایکل کوهن 
ســال ۲۰۱۶ موجبــات پرداخت 
حق الســکوت به خانــم دنیلز را 
فراهــم کرد. پرداخت چنین حق 
الســکوتی در حقیقــت تخلف از 

قوانیــن مالی کمپین بــود و این 
یکــی از تخلفاتی بــود که مایکل 
کوهن به خاطر آن به زندان افتاد.
کوهــن اصــرار داشــت کــه حق 
الســکوت را بــه دســتور ترامــپ 
پرداخــت کــرده و ترامپ هم این 

اتهام را رد می کرد.
حال کوهن در کتاب خود در این 
باره نوشــته است که ترامپ به او 

گفت:
»من هرگز برای این قبیل مسایل 
پولی نمی پردازم، اما بســیاری از 
دوســتانم توصیه کرده اند که این 
پول را بدهم. اگر این مساله برمال 
شود، مطمئن نیستم چه تاثیری 
بــر طرفدارانــم خواهــد داشــت. 
امــا شــرط می بندم کــه آنها فکر 
می کنند خوابیدن با یک هنرپیشه 

پورن کار جالبی است«.
در بخشــی از کتاب کوهــن ادعا 
کرده که ســه فرزند ارشد ترامپ 
پــس از اعــالم آغــاز کار کمپیــن 
ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۵ 
بــه دفتر او آمده و از او خواســتند 
که پدرشان را از این کار منصرف 

کند.
به گفتــه کوهن، ایوانــکا )دختر 
ارشد رییس جمهوری( به او گفته 

بــود: »ام ســی، باید پــدر را قانع 
کنی که کمپیــن را متوقف کند. 
این باعث نابودی شــرکت ترامپ 

خواهد شد«
در جای دیگــری از کتاب کوهن 
گفته اســت که ترامــپ در مورد 
دختــر ۱۵ ســاله  کوهــن عبارت 
مستهجن جنسی استفاده کرده و 
گفته: »ببین چه تیکه *** است. 
دلم می خواست همچین چیزی 

داشتم«.
کوهن با اشاره به این که هنوز به 
ترامپ عالقمند است و از او نفرتی 
نــدارد در جای دیگــری از کتاب 
می نویســد که »به تدریج کنترل 
عقلش را به ترامپ باخته بود« و 

هنوز هم نمی داند که چرا.
کوهن می نویســد: »این داستان 
تمام آن چیزی اســت کــه از من 
برای همسرم، فرزندانم و کشورم 
که بسیار دوستش می دارم مانده 

است.«

کتاب های دیگر درباره ترامپ
تعدادی از کســانی کــه در دولت 
ترامــپ در ایــن تقریبــا ۴ ســال 
خدمت کرده  اند، یا در کمپین او 
حضور داشته اند، پس از اخراج یا 
استعفا دست به نگارش خاطرات 
خود زده اند. جان بولتون، مشاور 
امنیت ملــی کاخ ســفید و مری 
ترامــپ، بــرادرزاده ترامپ نیز به 
تازگی کتاب هایی در مورد دونالد 

ترامپ منتشر کرده اند.
اغلــب ایــن کتاب هــا پرفــروش 
شــده اند. دومیــن کتــاب بــاب 
وودوارد در رابطه با دوران ریاست 
جمهوری ترامپ با نام »خشم« 

نیمه سپتامبر منتشر می شود.
کتاب »خشم« در حقیقت ادامه 
کتــاب نخســت بــاب وودوارد به 
نام »ترس« اســت و ناشــر کتاب 
وعده داده که در کتاب جدید این 
آمریکایی  روزنامه نگار سرشناس 
مســائلی  واترگیــت،  افشــاگر  و 
و  بســیار محرمانــه  بی ســابقه، 
خصوصــی از ریاســت جمهوری 

ترامپ منتشر می شود.
•

کتاب.. 

Tel.:514-844-4492
بهترین نرخ روز

عهدشکن: کتاب جدیدی درباره ترامپ به 
قلم وکیل سابق او

۸ ســپتامبر - کتــاب خاطرات 
مردی که سال ها وکیل شخصی 
دونالــد ترامــپ بود و بــه نوعی 
کارچاق کن او به حساب می آمد، 
وارد بــازار شــد. مایــکل کوهن 
نــام کتاب اش را »عهدشــکن« 

گذاشته است.
مایــکل کوهــن در کتــاب خود 
به شــرح خاطراتش از زمان کار 
برای ترامپ پرداخته و اتهامات 
متعددی را متوجه او کرده است.  
مایکل کوهن در این کتاب رییس 
ســابقش را فردی بــا رفتارهای 
گانگســتری توصیــف می کند و 
می گوید که او تمام سیاهان را به 

دیده تحقیر می نگریست.
مایکل کوهن این کتاب را زمانی 
که به دلیل تخلفات مالی در ستاد 
انتخاباتی ترامپ و دیگر جرایم در 

زندان به سر می برد نوشته است.
کوهــن مدعــی اســت کــه آقای 
ترامــپ دربــاره نلســون مانــدال 
)رهبرفقیــد جنبــش ضدآپارتاید 
آفریقای جنوبــی( و التین تبارها 
اظهــارات نژادپرســتانه بــه زبان 

می آورد.
کاخ ســفید مطالب کتــاب آقای 

کوهن را تکذیب کرده است. 
کیلی مک انانی، ســخنگوی کاخ 
سفید طی تعطیالت آخر هفته در 
بیانیه ای که در مورد کتاب کوهن 
منتشر کرده، وکیل سابق رییس 
جمهــور آمریــکا را یــک »مجرم 
بی آبرو« توصیف کرده و می گوید: 
»او به کنگره دروغ گفت. او تمام 
اعتبارش را از دست داده است، و 
دیدن تالش اخیر او برای منفعت 

بردن از دروغ عجیب نیست«

آقای کوهــن در کتابــش مدعی 
شــده کــه آقــای ترامــپ همان 
جرایمــی را کــه او بــه خاطــرش 
به زنــدان افتــاده مرتکب شــده 
اســت. مایکل کوهن کــه زمانی 
می گفت حاضراست برای دونالد 
ترامــپ جانش را هــم بدهد، در 
کتابش رییس جمهــوری آمریکا 
را »متقلب، دروغ گو، نژادپرست، 
قلــدر«  و  کالهبــردار  درنــده، 
توصیف می کند. کوهن می گوید 
که آقای ترامپ ذهنیت و طرز فکر 

یک »رییس مافیا« را دارد.

------
اظهارات ترامپ به 

روایت کوهن
------

در مورد سیاهان و 
التین تبارها

کوهن مدعی است که 
ترامپ سیاهان را از هر 

نظر تحقیر می کرده، از موسیقی 
و فرهنگ گرفته تا حضورشان در 
سیاست، و نلسون ماندال را اصال 
رهبر به حساب نمی آورده است.

مایــکل کوهن مدعی اســت که 
ترامپ عبارات بســیار زشتی در 
مــورد ماندال بکار برده و گفته او 
کشــور آفریقای جنوبــی را »به 
کثافت کشــانده است«. ترامپ 
گفته که ماندال اصال رهبر نبود.

به گفته کوهــن آقای ترامپ در 
مــورد رهبری ســیاهان چنین 
گفته بود: »یک کشــور را اسم 
ببرید که توســط یک سیاه اداره 
شود و آشــغالدانی نباشد. همه 
این کشــورها یک توالــت کامل 

هستند«.
پرزیدنت ترامــپ پیش از این نیز 
در ســال ۲۰۱۸ بــه اســتفاده از 
 (shithole( »کلمه »آشغالدانی
در اشــاره به کشورهای آفریقایی 
متهــم شــده اســت. در آن زمان 
پرزیدنت ترامپ اتهام نژاد پرست 

بودنش را رد کرده بود.
آقــای کوهن می گویــد که ترامپ 
زمانــی به او گفته بــود که امکان 
را  تبارهــا  التیــن  رای  نــدارد 
بدســت آورد: »مثــل ســیاهان، 
آنها احمق تر از آن هســتند که به 
ترامپ رای دهــد. مردم من آنها 

نیستند.«

در مورد اوباما
بخشی از کتاب کوهن به »نفرت 
و دید تحقیر آمیز« ترامپ نسبت 
به باراک اوباما، رییس جمهوری 

پیشین آمریکا اختصاص دارد.
کوهن مدعی اســت کــه ترامپ 
در مــورد اوباما گفته اســت که 
رئیس جمهوری ســابق فقط به 
واسطه »تبعیض مثبت لعنتی« 
 (affirmative action)
در دانشــگاه کلمبیــا و هاروارد 

پذیرفته شده است.
بــاراک اوباما چهل و چهارمین 
رییــس جمهوری آمریــکا دانش 
آموخته علوم سیاســی ازدانشگاه 
کلمبیــا و دانــش آموخته حقوق 

دانشگاه هاروارد است.

در مورد پوتین
کتابــش  در  کوهــن  مایــکل   
می نویســد کــه ترامــپ پوتین را 

را »متقلب، دروغ گو، 
نژادپرست، درنده، 
کالهبردار و قلدر« 

مایکل کوهن کیست؟
مایــکل کوهــن وکیل و بــه گفته خودش 
ســال ها کارچاق کن ترامپ بود. او ســال 
۲۰۱۸ به دلیل تخلفات مالیاتی، شهادت 
دروغ و تخلفات مالی در ســتاد انتخاباتی 
ترامــپ به زندان افتاد. آقای کوهن پروانه 
وکالتش را نیز از دســت داده است. او در 
حال حاضر به دلیل نگرانی های ناشــی از 
گســترش ویروس کرونا از زندان مرخص 
شده و  بقیه ۳ سال محکومیت زندانش را 

در خانه اش در نیویورک می گذراند.
آقــای ترامپ کوهن را »موش صحرایی« 
کنایه از فرد خائن و دروغ گو خوانده است.

 ص: 30

MONDIALE ELITE
 مرکز ارائه خدمات ارزی به ایران در مونتریال

____________________
1855 Ste-Catherine W.   H3H 1M2 (Corner: St- Marc) 

Tel.:  514-973 51 92               Tel.: 514-289-9003
Tel.: 514-989-2229       Toll free: 1866-989-2229

 همکاری مشترک دو کمپانی ارزی باسابقه و معتبر
 به مدیریت:  بیژن احمدی  و یحیی هاشمی

در قلب مرکز شهر گشایش یافت

 مژده
 مژده مژده

 مژده



20 2۰PAIVAND: Vol. 26  no.1490 Sep. 15, 2020             since 1993   www.paivand.ca سال 26 شماره   1490 25  شهریور 1399 

روایتگری علیه جتاوز:...   << ادامه از صفحه: 13

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 2۰ سال جتربه  |  منتخب حسابداران کانادا

با تعیین وقت قبلی

مدیریت زندگی... 

تقریبا همه کارهایی که در زندگی 
انجام می دهیم، برای رسیدن به 
شادمانی اســت، وضعیتی که در 
آن احساس رضایت، خشنودی و 
حتی سعادت وجود دارد.ولی در 
این بین عادت های بدی هستند 
که شــادی را از شــما می گیرند. 

این عادت های بد عبارتند از ...
همانقــدر کــه تعریف شــادمانی 
می توانــد ســخت باشــد، غــم و 
ناراحتی از ســوی دیگر به راحتی 
قابل تشخیص است. این حس را 
می توان به راحتی دید و شناخت.

شــادمانی کمتــر از آنچــه تصور 
کنید بــه شــرایط زندگــی و پول 
و… بستگی دارد. شرایط زندگی 
نمی تواند تاثیر زیادی بر شادمانی 
شــما داشــته باشــد، زیرا بیشتر 
شادمانی تحت کنترل شماست، 
عادت هــا و خروجی های رفتاری 
شما آن را تحت تاثیر قرار می دهد. 
روانشناسان دانشگاه کالیفرنیا در 
مطالعه ای دریافته اند که ژنتیک و 
شــرایط زندگی تنها بر ۵۰ درصد 
شادمانی فرد تاثیرگذارند. بقیه آن 

بستگی به خود شما دارد.
مقدار زیادی از شــادمانی شما به 
وسیله عادت های شما )فکری یا 

عملی( مشخص می شوند. 
از این رو با تمرکز و توجه بیشــتر 
بــر عادت هــا می توانیــد دریابید 
چرا حالتان خوب نیســت. برخی 
عادت هایــی که بیــش از دیگران 
ســبب حال بد شــما می شــوند، 
در ادامه معرفی می شــود. از آنها 
آگاهی پیدا کرده و ســعی کنید از 

آنان اجتناب کنید.

•
سرکوب احساسات

برداشــت های  از  یکــی 
غلطی کــه درباره هوش 
عاطفــی می شــود، ایــن 
است که باید احساسات 
را در درون خــود حبس 
کــرده و ســرکوب کنیم. 
گرچــه هــوش عاطفــی 
بدین معناست که نباید 
احساسات تخریبی بروز 
دهیــد امــا بــدان معنــا 
نیست که نباید هیچگونه 
احساســی را بروز دهید. 
هوش عاطفــی می گوید 
خــود  احساســات  بــه 

احترام بگذارید، آنها را به رسمیت 
بشناســید و تجربه کنید. تنها با 
بیــان عواطف خــود می توانید به 
هدفتان برسید نه با مخفی کردن 

آن.
•

غرق در تکنولوژی شدن
تلویزیــون را خامــوش کنیــد و 

کتابی باز کرده و مطالعه کنید. 
چقــدر از زمــان خــود را صــرف 
ابزار تکنولوژیک مانند بازی های 
کامپیوتــری، تلویزیــون، تبلت، 
کامپیوتر، موبایل و … می کنید؟ 
و آیــا اســتفاده از آنهــا بــه شــما 
احساس شــادی می دهد یا تنها 

شما را بی حس می کند؟ 
وقتی زیاده از حد به سمت وسایلی 
می رویــد که حواس شــما را پرت 
می کند و راه فراری می شــود، در 
واقع خود را از منابعی که می تواند 
شادی برایتان به ارمغان بیاورد، 

محروم می کنید.
•

صرف زمان و تالش زیاد برای 

به دست آوردن چیزها
تحقیقات بســیاری نشــان داده 
است که اشیاء و چیزهای مادی 
شــما را شــاد نمی کننــد. وقتــی 
عادت داشــته باشــید بــه دنبال 
چیزهای مادی برویــد، احتمال 
زیاد ناشــاد خواهید بود زیرا پس 
از بدست آوردن آن چیز احساس 
ناامیــدی خواهید کرد، پس از آن 
متوجه می شوید بدست آوردن آن 
به قیمت از دست دادن چیزهای 
واقعــی کــه عامل شــادی شــما 
می شود مانند دوستان، خانواده 

و تفریح بوده است.
•

منتظر آینده بودن
یکــی از ســاده ترین روش هایــی 
که شــادمانی را از شما می گیرد، 
گفتن این جمله اســت که “من 
شــاد خواهم بود اگر…”. اینکه 
جملــه را چطــور تکمیــل کنید 
مهم نیست )درآمد بیشتر داشته 
باشــم، رابطه جدید داشته باشم 
و …(، مهم این اســت که تاکید 

داشتن بر روی شــرایط زندگی و 
بهبــود وضعیت اقتصــادی و … 
سبب شادمانی شما نخواهد شد. 
زمان خود را صرف انتظار کشیدن 
برای چیزهایی که هیچ تاثیری بر 
حال روحی شما ندارد، نکنید. در 
عوض تمرکز خود را بر شاد بودن 
در زمان حــال و اکنون معطوف 
کنیــد، هیــچ ضمانتی بــرای فرا 

رسیدن آینده نیست.
•

مبارزه با تغییر
تغییر بخش اجتناب ناپذیر زندگی 
اســت امــا آنها کــه بــا آن مبارزه 
می کننــد، در واقــع می خواهنــد 
همه چیــز را تحت کنتــرل خود 
نگه دارند. مشــکل آنجاســت که 
جنگیدن با تغییر در واقع کنترل 
شما را بر شرایط محدود می کند 
زیرا بین شــما و فعالیت هایی که 
برای بهبود شرایطتان نیاز دارید، 

مانع ایجاد می کند.
بهتر اســت خــود را آمــاده تغییر 
کنید. این لزوما بدان معنا نیست 

کــه ماننــد بــازی حرکت بعــد را 
حــدس بزنیــد، بلکه بــه عواقب 
تغییرات بالقوه بیندیشــید تا 
هنــگام مواجهــه بــا آن گارد 
نداشــته باشــید. مرحله اول 
پذیــرش ایــن نکته اســت که 
ثابــت  موقعیت هــای  حتــی 
زندگی نیز کامل تحت کنترل 
شــما نیســتند. آدم ها تغییر 
می کنند، کسب و کارها پایین 
و بــاال دارد و همــه چیز برای 
همیشه یکسان و ثابت نیست. 
اگر تغییرات را پیش بینی کنید 
و بدانید چه تغییراتی می تواند 
برای شــما رخ دهــد، دیگر با 
احساساتی چون شوکه شدن، 
تــرس  شــدن،  شــگفت زده 
و ناامیــدی در زمــان وقــوع 
تغییرات مواجه نخواهید شد. 
گرچه ممکن است با اینگونه 
احساســات نیز مواجه شوید، 
امــا قبول کــردن اینکه تغییر 
بخــش اجتناب ناپذیــر زندگی 
شماست، شــما را قادر می سازد 
تا عاقالنه و منطقی فکر کنید، در 
نتیجه گرفتار شرایط ناخواسته، 
غیرقابل پیش بینــی و نامطلوب 

نمی شوید.
•

بد بینی
هیــچ چیــز بــه انــدازه بدبینی، 
شــادمانی را از شــما نمی گیــرد. 
نگــرش بدبینانــه خلــق و خوی 
شــما را تخریــب می کنــد و بــه 
اعتقاد و باور شما تبدیل می شود. 
اگر منتظر چیزهای بد باشــید، 
بــه احتمال زیــاد برایتــان اتفاق 
می افتند. نگــرش بدبینانه زمانی 
از ذهن شــما خارج می شــود که 
متوجه شــوید چقدر غیرمنطقی 
است. واقعیت را ببینید و متوجه 
می شــوید بــه آن بــدی کــه فکر 

می کنید، نیست.
•

مقایسه کردن خود با دیگران
حس حســادت بــا شــادمانی در 
تعارض اســت. اگر مــدام خود را 

با دیگران مقایسه می کنید، حال 
زمان آن است که از این کار دست 
بردارید. در مطالعه ای، افراد بیان 
داشــته اند که بــا داشــتن درآمد 
انــدک موافقند اما به شــرطی که 
بقیه نیز همینگونه باشند. از این 
تفکر دوری کنید زیرا برای شــما 
شــادمانی به ارمغان نخواهد آورد 

و تاثیر معکوس دارد.
•

پیشرفت نداشنت
از آنجــا کــه افــراد ناشــاد بدبین 
می کننــد  احســاس  و  هســتند 
کنترلی بــر زندگی خــود ندارند، 
گوشــه ای می نشــینند و منتظر 
می شوند تا زندگی چه برایشان رقم 
خواهد زد. به جای هدف گذاری، 
یاد گرفتن و پیشــرفت داشــتن، 
فقط به زندگی روزمره خود ادامه 
می دهند و متعجب می شــوند که 

چرا هیچ چیز تغییر نمی کند.

در خانه نشسنت
وقتــی ناشــاد هســتید، احتماال 
دیگران را پــس می زنید. این کار 
اشــتباه اســت، روابط اجتماعی 
حتــی اگر از آن لــذت نبرید برای 
بهتر شدن خلق و خوی شما الزم 
است. همه ما چنین روزهایی را 
داشــته ایم که ترجیح داده ایم در 
الک خــود فــرو برویم و باکســی 
حرف نزنیم اما بایــد در آن زمان 
بدانید این کار حال شــما را بدتر 
می کند. وقتی متوجه می شــوید 
زمانی که ناراحت هســتید تمایل 
به گوشه نشــینی پیــدا می کنید، 
خود را وادار کنید بیرون بروید، با 
افراد ارتباط برقرار کنید و آن زمان 
متوجه تغییر حالت خود خواهید 

شد.
تغییــر عادت هــای زندگــی برای 
رســیدن بــه شــادمانی، یکــی از 
کــه  اســت  کارهایــی  بهتریــن 
می توانیــد بــرای خودتــان انجام 
دهید. از سوی دیگر شادی شما، 

اطرافیانتان را نیز شاد می سازد.
•

عادت بدی که شادی را از شما می گیرد 9

هشدار به زنان باردار: 
نوزاد خود را با مصرف الکل ناقص نکنید

مخــدر  مــواد  کمیســر 
دولت آلمان به همه زنان 
هشدار داده که با مصرف 
مشروبات الکلی در دوران 
حاملگی نوزاد خود را در 
معرض انواع نارسایی ها 
و عقب ماندگی هایــی که 
ممکن اســت تمام عمر 
با آن ها همراه باشد قرار 

ندهند.
بــه گزارش آژانس خبری کاتولیک )KNA(، به همین دلیل 
مرکــز فدرال روشــنگری های بهداشــتی آلمان در آســتانه فرا 
رســیدن "روز کودکان آسیب دیده از الکل" در نهم سپتامبر از 
همه مادران آینده خواســته است، در دوران حاملگی رفتاری 

مسئوالنه در پیش بگیرند.
از هــر ۱۰هــزار نــوزادی کــه با 
اختــالالت طیف جنیــن الکلی 
بــه دنیا می آیند حدود ســه هزار 
کودک مبتال به "سندرم جنین 

الکلی" می شوند.
اختــالالت  از  کــودکان  ایــن 
بی قــراری،  نظیــر  رفتــاری، 
تحریک پذیری و مشکالت تکلم 

و یادگیری رنج می برند.
"ســندرم جنین الکلی" طیف وسیعی از مشکالت را از عالئم 
خفیــف گرفته تا شــدید مانند دفورمیتی ها یا بدشــکلی های 
اســکلتی در سر و صورت و اندام، اختالالت کلیوی یا قلبی و 

اشکاالت رفتاری و مهارتی در برمی گیرد.

و قالــب دیگــری جز آنچه ایــن روزها 
مشــاهده می شود بشــکنند. همدلی 
با کســانی که صدا بــه صدای یکدیگر 
می دهند، در حکم ســرزنش کســانی 
نخواهــد بود که بــه دالیل مختلف از 
این فرم بیانگری اســتفاده نمی کنند. 
از قضا، خصلت جمعی و متکثر موج 
روایتگری های اخیر باعث شده بیش 
از پیش این ســکوت ها شنیده شود و 

این تردیدها درک شود.

ویژگی موج روایتگری
تــا امروز مقاومت در برابر آزار، تعرض 
و تجاوز جنســی، یا شکستن سکوت 
در قبــال آن، امری فردی محســوب 
می شــد و به همــان انــدازه، خطراتی 
بی حد و حصــر را بــرای فرد بــه دنبال 
داشــت. سرنوشت زنانی چون ریحانه 
جبــاری و زهــرا نویدپور گویــای این 
مطلب است. این بار، بیان آن تجربه ها 
در قالب روایتگری در فضای مجازی، 
گرچــه در بدو امر ناشــی از تصمیمی 

فــردی بــوده، اما بالفاصلــه خصلتی 
جمعی به خود گرفته و به همین دلیل، 
از یک ســو، روایت کننــدگان را تحت 
حمایت خواهرانه خود قرار می دهد، و 
از سویی دیگر، توان و قدرت بیشتری 
به روایت ها می دهد و افق آن را چنان 
می گســترد که اقلیت های جنســی و 
حتــی مردانی را نیز که در معرض آزار، 
تعرض و تجاوز جنسی بوده اند، تحت 
پوشــش می گیــرد. همــه از ســاختار 
مردســاالر متجاوزی می نویســند که 
در اشــکال مختلــف و در برهه هــای 
مختلــف، بدن آنها را بــه ابژه ای قابل 

تملک و تصرف تقلیل می دهد.
وجه اشــتراک این مــوج روایتگری با 
جنبش  ME TOO»من هم]۴[« در 
آمریکا آشکارتر از آنی است که نیازی به 

یادآوری داشته باشد: 
هر دو در فضــای مجازی پا گرفته اند 
و بــر مســئله تجــاوز جنســی تمرکز 

داشته اند. 
بخش ۲ پایانی در شماره آینده
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»آنفلوآنزای عادی پارســال جان 
۳۷ هزار نفــر را در آمریکا گرفت. 
به طور متوســط ساالنه جان ۲۷ 
تــا ۷۰ هزار نفر را می گیرد. جایی 
هــم تعطیــل نمی شــود و زندگی 
و فعالیــت اقتصــادی ادامه دارد. 
فکرش را بکنیــد االن فقط  ۵۴۶ 
نفر به کرونا مبتال شــده اند و ۲۲ 

نفر هم مرده اند.
نگران نباشــید. به من بسپارید. 
ادامــه  اســت.  نشــده  چیــزی 

بدهید.« 
وقتــی در مــاه مــارس ســخنان 
ترامپ دربــاره تهدید کووید-۱۹ 
رفته رفتــه حالــت جدی تری پیدا 

کرد، وودوارد از وی در مورد علت 
این تغییر ناگهانی در ســخنانش 

پرسید. 
ترامــپ در دنباله مصاحبه اش در 
۱۹ مــارس گفــت: »راســتش را 
بخواهی همیشه می خواستم این 
بیماری را کم اهمیت جلوه بدهم. 
هنوز هم دوســت دارم این کار را 
بکنم چون دلم نمی خواهد مردم 

وحشت کنند.« 
هفت ماه و اندی بعد از نخستین 
مصاحبه شان در مورد کووید-۱۹ 
ایــن ویروس جان نزدیک به ۲۰۰ 
هزار نفــر از مردم آمریکا را گرفته 
بود.  این بیماری در حال فروکش 

کردن نیست و تنها در هشت روز 
گذشته جان نزدیک به شش هزار 

نفر دیگر را گرفته است. 
کاماًل روشن است که وودوارد در 
برخورد نســنجیده دولت ترامپ 
بــا این بحــران بهداشــتی مقصر 
نیســت. حتی جزو هزاران نفری 
نیســت که در واشــینگتن بیش 
از همــه مســؤول ایــن کوتاهــی 
بوده انــد. وودوارد در تدوین خط 
 مشی دولت نقشی نداشته است. 
ترامپ هم از آدم های چاپلوســی 
مثل  شــین هنیتی و لــو دابز در 
فاکس نیوز حرف شــنوی دارد نه 

از او. 

افشاگر نیکسون، یک رئیس جمهور...   << ادامه از صفحه: 18

امور دفترداری   ;
             و حسابداری 

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

خدمات حسابداری و دفترداری

Tel.: 514-777-3604
سرورصدر

پزشکی... 
دکتر عطا انصاری 

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

D توجه: این مقاله جنبه ی آموزشی دارد نه درمانی، 
هر دارویی باید با تشخیص و تجویز پزشک مصرف شود.
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پایانی روزاسه
چه عواملی امکان بیماری را 

زیاد می کند؟
•

*شــخص نباید در معرض هوای 
خیلــی گــرم و یــا خیلــی ســرد 
و بادهــای شــدید قــرار گیــرد و 
صورتش را در زمستان محافظت 
کند. همین طور در معرض تغییر 

سریع درجه هوا قرار نگیرد.
•

*شخص باید یاد بگیرد که چگونه 
آرامــش خــود را حفــظ کنــد و 
اســترس و غضب خود را کنترل 

کند. 
•

*از حمــام ســونا و حمــام گــرم 
طوالنی استفاده نکند.

•
دار  کورتیــزون  هــای  *از کــرم 
)کورتیکواستروئید( استفاده نکند 

مگر با دستور پزشک.
•

*برای شستن صورت از آب ولرم 
)مطابق حرارت بــدن( و صابون 
های غیر عطری اســتفاده کند. 
بســیاری از محصــوالت زیبایی 
و درمانــی بــرای پوســت دارای 
مــوادی هســتند کــه مــی تواند 
باعث شدت روزاسه بشود )مانند 
اســیدها، الکل و ســایر مــواد( با 
داروســاز، پزشــک و درماتولوگ 
خود مشورت کنید که کدام روی 

روزاسه اثر بد ندارد.
•

*مرتبا از کرم های مرطوب کننده 
برای صــورت اســتفاده کنید که 
احساس سوزش و خشکی پوست 

را کم کند.
•

*از کرم های زیبایی چرب و تیره 
کننده پوست استفاده نکنید.

درمـــان 
مزمــن  بیمــاری  یــک  روزاســه 
اســت درمان هــای مختلفی می 
تواند وضع پوســت را بهتر کند و 

حداقــل  ز یــا  ا
سیمپتوم  پیشرفت 
بیمــاری  هــای 
جلوگیــری کند ولی 

چندین هفته طول می کشد تا آثار 
درمانی دیده شود و هیچ درمانی 
کــه بتوانــد از بازگشــت بیماری 
جلوگیــری کنــد وجود نــدارد و 
درمان هــا بر روی عروق گشــاد 
شــده اثر ندارد و قرمزی پوســت 
گونه و بینی به طور کامل از بین 
نخواهد رفــت بنابراین درمان ها 

وقتی موثر خواهد بود که:
•

*بــه محض دیدن عالئم بیماری 
در شروع آن با متخصص پوست 

مشورت کنید.
•

*درمــان ها بســتگی بــه مراحل 
بیماری و شدت آن دارد و ممکن 
است خیلی موثر نباشد ولی باید 
دانســت کــه در اکثر مــوارد اگر 
درمان قطع بشود، شدت بیماری 
بیشــتر خواهــد شــد و معمــواًل 
درمــان بایــد دائمــی باشــد تا به 

نتیجه مطلوب برسد.

باید دانست که:
•

*روزاسه بر اثر بارداری احتیاج به 
هیچ درمانی ندارد چون معمواًل 
چنــد ماه بعــد از زایمــان خودبه 

خود از بین می رود.
•

*گشاد شدن عروق ممکن است 
پس از یک جراحی بر روی صورت 
تولید شود که یک روزاسه واقعی 
نیســت و عالئم آن معموال بر اثر 
گذشــت زمان محو می شــوند و 
توصیه می شود که شش ماه صبر 
کنیم و بعد درمان را شروع کنیم.

*روزاســه در نــزد شــیرخواران و 
کودکان جــوان به نــدرت تولید 
مشــکل می کند و معموال بر اثر 
گذشــت زمان و کلفت تر شــدن 

پوست محو می شود.

داروها
•

آنتــی بیوتیک ها: بیشــترین 
دارویــی که مصرف می شــود 
یک کــرم حاوی آنتی بیوتیک 
برای مالیدن روی پوست است. 

اگــر بیماری پیشــرفت کنــد و یا 
همــراه با تورم چشــم ها باشــد 
پزشــک می تواند آنتــی بیوتیک 
های خوراکی مانند تتراسیکلین 
به مدت سه ماه تجویز کند. با این 
که روزاسه بر اثر باکتری ها تولید 
نمی شود، ولی آنتی بیوتیک ها به 
کم شدن التهابات پوست کمک 

می کنند.
بــه  کــه   Acide azelaique
صورت کــرم یا ژل روی پوســت 
مالیده می شــود و به کم شــدن 
تعداد پوســتول ها )جوش های 
کوچــک( و کــم شــدن قرمــزی 
پوســت کمــک می کنــد ولیکن 
خودش هم باعث التهاب پوست 
می شــود و بنابراین بایــد از کرم 
مرطوب کننده پوست برای کامل 

شدن درمان استفاده کرد.
از   Finacea Accutane  
راه دهــان که با نســخه پزشــک 
خریــداری مــی شــود گاهــی بــا 
مقــدار بســیار کــم بــرای انــواع 
سخت روزاسه یا همراه با جوش 
های مقــاوم و یا روزاســه همراه 
با پوســته های کوچــک )پاپول( 
کــه به داروهای دیگر جواب نمی 
دهنــد، بــه کار مــی رود و چون 
تولید آثار ثانویه ناخواسته جدی 
مــی کند تحت نظر کنترل جدی 
پزشکی باید تجویز شود. این دارو 
اگر هنگام بارداری مصرف شــود 
باعث ناهنجاری های مادرزادی 

می شود. 

یک مسئله مهم
کورتیکوئیدهــا )قرص یــا کرم( 
نبایــد مصــرف شــوند، زیــرا بــا 
ایــن کــه موقتا باعث کم شــدن 
انفالماسیون می شود بعدا باعث 
شــدت بیشتر ســیمپتوم ها می 

شود.

عمل جراحی
برای کــم کردن قرمزی پوســت 
و کم شــدن خطوط قرمــز بر اثر 
گشادی عروق و یا رینوفیما درمان 
های مختلف جراحی وجود دارد. 
الکتروکواگوالسیون یک تکنیک 
موثــر برای از بیــن بردن خطوط 
قرمــز روی پوســت اســت که به 
چندین جلسه درمان نیاز دارد و 
می تواند تولید دردســرهایی هم 
بکند مانند خونریزی های خفیف، 
قرمزی و تولید لخته های خونی. 
این درمان نباید در فصل تابستان 
انجام بشود زیرا امکان تولید لکه 
های قهوه ای رنگ بر روی پوست 

وجود دارد.
جراحــی لیزر، موثرتر و کم دردتر 
از الکتروکواگوالسیون است. لیزر 
معموال کمتر جای زخم باقی می 
گذارد ولی می تواند به طور موقت 
کبودی یا قرمــزی به جا بگذارد. 
مدت درمان یک تا ســه جلســه 

است.
•

Dermabrasion: این روش با 
ســائیدن قسمت سطحی پوست 
با یک برس که با سرعت زیاد می 

چرخد انجام می شود. 

طب مکمل
•

ـ Silymarine یــک فالوونوئید 
 Chardon نــام بــه  از گیاهــی 
Marie اســت همــراه بــا یــک 
داروی گوگرددار به عنوان داروی 
مالیدنــی بــر روی محل روزاســه 
اســتفاده می شــود. مطالعه ای 

بر روی ۴۶ بیمار در ســال ۲۰۰۸ 
انجــام شــد و بــه طــور واضح در 
مدت یک ماه عالئم روزاسه مانند 
قرمــزی و پاپول ها را کم کرد. در 
این زمینه بــه مطالعات کامل تر 

نیاز است.
•

ـ Origan روغن اوریگان در طب 
ســنتی به عنوان ضد تورم )آنتی 
انفالماتوار( برای روزاســه به طور 
داخلــی و خارجی به کار می رفته 
است ولی هیچ مطالعه کلینیکی 
موثــر بــودن آن را نشــان نــداده 

است.
•

مخفی کردن روزاسه: لوازم آرایش 
مخصوصی برای پوشاندن روزاسه 
وجــود دارد که بعضی از کلینیک 
های تخصصی پوســت آن را ارائه 

می کنند.

ناتــوروپاتی
 J.E.Pizzorno طبق نظریه دکتر
روزاســه معموال بر اثر مشکالت 
تغذیــه و یا دســتگاه گــوارش به 
وجــود مــی آید و در بیــن عوامل 
تولیدکننــده آن مقدار کم ترشــح 
اسید در معده و کمبود آنزیم های 
گوارشــی و آلــرژی یا عدم تحمل 
غذایی می باشد و درمان طبیعی 
آن درمان اشــکاالت گفته شــده 
و مشــاهده این که کــدام بر روی 

عالئم بیماری موثر می باشد. 
•

تکنیک های کم کردن استرسـ  
استرس های احساسی از عوامل 
اساســی تولیدکننــده اپیزودهای 
روزاســه می باشند. تکنیک های 
کم کننده استرس برای کم کردن 

آثار منفی عوامل احساسی بر روی 
روزاسه بسیار موثر بوده از جمله:

- مواظــب ســالمتی خودتــان 
باشید. 

- غذاهای خوب بخورید. 
- مرتــب ورزش کنید و به اندازه 

کافی بخوابید. 
- در هنگامی که اســترس دارید 
به طرز نفس کشیدن خود توجه 
کنیــد. هوا را به داخل بکشــید و 
تا ۱۰ بشــمارید بعد هوا را بیرون 
داده دوباره تا ۱۰ بشــمارید. این 
کار را چند بار در روز انجام دهید.
پــردازی  خیــال  تکنیــک  از   -
استفاده کنید. در یک مکان آرام 
بنشــینید و بــه یک صحنــه آرام 
بخــش فکــر کنید. یــک فعالیت 
جالــب و مشــابه آن، ایــن خیال 
پردازی را چند دقیقه ادامه دهید 
تا احساس آرامش به شما دست 

بدهد.
-تمریــن و نرمــش کشــیدن و 
ول کــردن عضــالت بــرای تمام 
عضالت بدن را از سر شروع و به 

پا ختم کنید.

طب چینی
داروی چینــی Chibixiao مــی 
تواند به کم شــدن عالئم روزاسه 
کمــک کنــد. در یــک مطالعــه 
کلینیکــی بــر روی ۶۸ زن ایــن 
گیاه چینی همراه با آنتی بیوتیک 
خوراکــی بســیار موثر بــوده ولی 
هیچ مطالعه بدون آنتی بیوتیک 
تا به حال انجام نشده اگر مایلید 
به متخصص طب ســنتی چینی 

مراجعه کنید.
•

هرگز هــم نمی توانیــم اطمینان 
داشته باشیم اگر گفت وگوهایش 
با رییس جمهــور را همان موقع 
منتشــر می کــرد و بــا توجــه به 
خطــری که جان مــردم را هدف 
گرفتــه بــود، و درون آب نمــک 
نمی گذاشت تا در کتابی جنجالی 
منتشر کند، اثری بر افکار عمومی 
می گذاشــت یــا ترامــپ را وادار 

می کرد دستی بجنباند. 
شاید هم رییس جمهور با وودوارد 
شــرط کرده بود که سخنانش در 
کتاب آینده وی منتشــر شــود و 
در جای دیگری منتشــر نشــود. 
اما حتی این شــرط هم نمی تواند 
در آب نمــک نگــه داشــتن آن 
نوارهــا را توجیه کند چون وقتی 
پــای جان مــردم در میان باشــد 

عتیقــه  قراردادهــای  می تــوان 
روزنامه نگاری را زیر پا گذاشــت.  
دونالد ترامپ خیلی بیشتر از باب 
وودوارد باید بابت کتاب »خشم« 
پاســخگو باشد.  اما نویسنده هم 
در روزهای آینده ناگزیر اســت به 
برخی پرســش های دشوار پاسخ 

دهد.
© The Independent
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یافته جدید دانشمندان 
ارتباط کم شدن شنوایی با شروع بیماری آلزایمر

در  بریتانیایــی  دانشــمندان 
تحقیقات خود متوجه شــده اند 
که کــم شــدن حس شــنوایی 
می تواند با بیماری آلزایمر )زوال 

عقل یا دمانس( مرتبط باشد.
دانشــگاه  در  پژوهشــگران 
تحقیــق جدیــد  در  نیوکاســل 
خود بر بخــش لوب گیجگاهی 
در قسمت شــقیقه سر متمرکز 
شده اند. این بخش که در هر دو 
نیمکره ی مغز انسان قرار دارد، 
دارای نقش در حافظه بصری و 

درک زبان و عواطف است.
این ناحیــه از مغز پیــش از این 
بــه دلیل عملکــردش در حفظ 
مــدت  بلنــد  بصــری  حافظــه 
شــناخته می شــد، امــا اکنــون 
محققان می گوینــد این بخش 

در حافظه کوتاه مدت و تحلیل 
داده های حاصل از شنوایی نیز 

نقش دارد.
مطالعه جدید نشــان داده است 
که بروز تغییرات در مغز به دلیل 
کاهش شنوایی احتماال حضور 
پروتئین های ناهنجــار و عامل 
بیماری آلزایمر را تشدید می کند 
و در نتیجــه آغــاز بیمــاری رقم 

می خورد.
مطالعات پیشــین نشــان داده 
بودنــد کــه کم شــدن شــنوایی 
می تواند در هــر ده مورد به یک 
مورد زوال عقل منجر شــود، با 
این حال دانشــمندان نتوانسته 
بودند دریابند چرا چنین اتفاقی 

می افتد.
پروفسور تیم گریفیث از دانشکده 

طب دانشــگاه نیوکاســل 
می گوید: 

»چالــش اصلی ایــن بود 
که توضیــح دهیم چطور 
یک اختالل در شــنوایی 
می تواند باعث بروز مشکل 
ســاختاری در مغز شود. 
تئــوری جدیــد ما نشــان 
می دهد که مشکل شنیدن 
صــدای محیط سیســتم 
حافظــه را در مغــز تحت 

تاثیر قرار می دهد.«
دکتر ویل ســدلی، از دانشــکده 
طب دانشگاه نیوکاسل می گوید: 
»این بخش از سیســتم حافظه 
که با دشوار شدن شنوایی دچار 
اختالل می شــود، معمول ترین 
جایی اســت که پروسه بیماری 

آلزایمر از آنجا کلید می خورد.«
محققان می گویند هنــوز برای 
اثبات کامل ایــن تئوری نیاز به 
انجام آزمایشــات رفتارشناختی 

است.
دانشمندان امیدوارند یافته های 
جدید گامــی بزرگ در مطالعات 
در  و  باشــد  آلزایمــر  بیمــاری 
نسل های آینده بتواند از بروز این 

مریضی جلوگیری کند.
یورونیوز 

آیا می دانستید...

_______________
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( 

1سم زنبور عسل بعضی از سلول های سرطانی 
پستان را »از بین می برد«

اســترالیایی  دانشــمندان 
شــرایط  در  می گوینــد 
آزمایشگاهی سم زنبور عسل، 
ســلول های مهاجم ســرطان 
پســتان را از بیــن می برد. آنها 
این سم و ترکیب موجود در آن 
به نام ملیتین را، برای دو نوع 
سرطان پستان که درمانشان 
ســخت اســت به کار گرفتند؛ 
-HER۲" منفی سه گانه" و"

مازاد".
این یافته "مهیج" توصیف شده 
است ولی دانشمندان هشدار 
می دهند که بــه پژوهش های 

بیشتری نیاز است.
تحقیــق  ایــن 
موسســه  در 
ی  هش هــا و پژ
هــری  پزشــکی 
در  پرکینــز 
غربی  استرالیای 
انجام و در نشریه 
"سرطان شناسی 

دقیق نیچر" منتشر شده است. 
پژوهش هایــی که در این نشــریه 
منتشــر می شــوند همتــاداوری 

می شوند.
سرطان های پستان منفی سه گانه 
و HER۲-مــازاد ســرطان های 
کمیاب تری هســتند امــا میزان 
مرگشــان باالتــر اســت. منفــی 
سه گانه یعنی رشد سلول سرطانی 
پستان به هورمون های استروژن 
 HER۲ و پروژسترون و پروتئین
وابسته نیســت. HER۲-مازاد 
یعنی ازدیاد پروتئین HER۲ که 
باعث رشد سریع و متاستاز سلول 

سرطانی پستان می شود.
ســرطان ســه گانه منفــی، یکــی 
از بدخیــم تریــن انواع ســرطان 
درصــد   ۱۵ تــا   ۱۰ پســتان، 
ســرطان های پســتان را تشکیل 
می دهد و معموال آن را با جراحی، 
شــیمی درمانی  و  پرتودرمانــی 

معالجه می کنند.
ســرطان پستان شــایع ترین نوع 

ســرطان در زنــان در تمــام دنیا 
شرایط  در  است. 
هی  یشــگا ما ز آ
ترکیــب  هــزاران 
شــیمیایی وجود 
دارند که می توانند 
ســلول های  بــا 
مقابله  ســرطانی 
ولــی  کننــد 
دانشمندان می گویند تعداد اندکی 
از آنهــا را می توان برای درمان در 

انسان بکار گرفت.
پیــش از ایــن معلــوم شــده بود 
کــه ســم زنبــور در بعضــی انواع 
ســرطان مانند مالنومــا )نوعی 
سرطان پوست( می تواند خواص 

ضدسرطان داشته باشد.

یافته این پژوهشگران چه بوده 
است؟

آنهــا ســم بیــش ازســیصد نوع 
زنبور عسل و خرزنبور را آزمایش 
کردنــد. کی یرا دافی دانشــجوی 
۲۵ ســاله دکترا کــه این پژوهش 
را سرپرســتی کرده می گوید سم 
زنبور عسل "بسیار قوی" است. 

ایــن ســم در یک غلطــت خاص 
در عرض یک ســاعت با کمترین 
آســیب بــه ســلول های دیگــر، 
ســلول های ســرطانی را از بیــن 
می بــرد، البته بــا افزایش غلظت 
سمیت آن برای سلول های سالم 

افزایش پیدا می کند.
پژوهشــگران  ایــن 
دریافتنــد  همچنیــن 
کــه ملیتیــن خــود به 
تنهایی می تواند رشــد 
ســلول های سرطانی را 
متوقف یا مختل کند. 
در  طبیعــی  ملیتیــن 
ســم زنبور عسل وجود 
دارد ولــی می توان آن را 

مصنوعی هم ساخت.

آیا در آینده می توان 
از این یافته استفاده 

کرد؟
پروفســور پیتر کلینکن دانشمند 
ارشد دولت استرالیای جنوبی این 
تحقیق را "بســیار هیجان انگیز" 
توصیف کرد: "ویژگی جالب توجه 
این پژوهش این اســت که نشان 
می دهد چگونه ملیتین، راه های 
پیام رســانی را در داخــل ســلول 
سرطانی پستان مختل می کند و 
تکثیر سلولی را کاهش می دهد. 
ایــن مثال بارز دیگری اســت که 
در درمــان بیماری هــای انســان 
می تــوان از ترکیب هــای طبیعی 

استفاده کرد".
بــا این حــال ایــن پژوهشــگران 
هشــدار داده اند که برای بررســی 
کارآیی این ســم به عنوان داروی 
تحقیقــات  بــه  ضــد ســرطان، 

بیشتری احتیاج است.
ســایر محققــان ســرطان هــم 
ســواربریک  الکــس  موافقنــد. 
دانشیار موسسه تحقیقات پزشکی 
گاروان در ســیدنی به بی بی سی 
گفــت: "هنــوز اول کار اســت. 
ترکیب هــای بســیاری می توانند 
سلول  سرطانی پستان را در ظرف 
آزمایشگاهی یا موش از بین ببرند 
ولی تا رسیدن به چیزی که بتواند 
رویــه درمان بالینی را تغییر دهد 

فاصله زیادی داریم".
BBC

هشدار دانشمندان: 
عجله برای تولید واکسن ممکن است وضعیت 

شیوع کرونا را بدتر کند
بریتانیایــی  پژوهشــگران 
بــرای  شــتاب  می گوینــد 
جمعیــت  واکسیناســیون 
کرونــا  ویــروس  برابــر  در 
ممکــن اســت ســبب تولید 
واکسن های ضعیف بشود و 
در نهایت بــه وخامت بحران 

کوید۱۹ بینجامد.
سیاســتمداران  درحالی کــه 
داروســاز  شــرکت های  و 
مسابقه گذاشــته اند تا زودتر 
خبــر تولید واکســن کرونا را 
اعــالم کننــد، پژوهشــگران 

می گویند بهتر است منتظر نتایج 
بمانیم،  آزمایش های سراســری 
آزمایش هایی که ثابت کنند یک 
واکسن دست کم ۳۰ تا ۵۰ درصد 

تأثیرگذاری دارد.
دکتر ریچارد پیتو، استاد دانشگاه 
ســازمان  مشــاور  و  آکســفورد 
بهداشــت جهانــی می گویــد اگر 
واکسنی به تولید انبوه برسد ولو 
اگــر کارایی اش کم باشــد همه از 
آن اســتفاده خواهنــد کرد. یعنی 
اگر حتی فقــط بخش کوچکی از 
جامعــه را در برابــر ویروس ایمن 
کنــد، بــاز هــم خــودش معیــار 
واکسن های بعدی خواهد شد که 
ممکن اســت از آن هم ضعیف تر 

باشند.

بــا  »کشــورها  می افزایــد:  وی 
شتابی برخاســته از ملی گرایی یا 
سرمایه داری می خواهند واکسنی 
بــرای کرونا ثبت کننــد،  همین 
کار باعث می شــود ارزیابی دیگر 

واکسن ها دشوار شود.«
گروهی از پژوهشگران بریتانیایی، 
هفته گذشته در نشریه تخصصی 
پزشکی النســت اعالم کردند که 
نداشتن واکســن بهتر از داشتن 

واکسن ضعیف است. 
در گزارش اخیر آنان آمده اســت: 
»استفاده از یک واکسن ضعیف 
عماًل امــکان دارد اوضاع را بدتر 
کند، چون ممکن است مقامات 
بــه اشــتباه گمان کننــد خطر را 
بسیار کم می کند،  یا مردم به غلط 

فکر کنند ایمن شده  اند و اقدامات 
احتیاطی را کمتر کنند.«

دکتر انــدرو پوالرد،  مدیــر پروژه 
تولید واکسن آکسفورد نیز اعالم 
کرده اســت که تیمــش احتماال 
تا پایان ســال جــاری، اطالعات 
کافی را در زمینــه میزان کارایی 
این واکسن خواهند داشت تا در 
اختیار مقامات مربوط قرار دهند.
واکسن ساخت دانشگاه آکسفورد 
که خبر ســاختش زودتر از دیگر 
واکسن های احتمالی پخش شد، 
انتظارهــای سیاســی و تجــاری 
بسیاری را در بریتانیا برانگیخته 

است. 
یورونیوز 
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در مجموعه ادبي 
هفته گذشته با 
عنوان »داستاِن 
داستان و 
رمان« به ارائه 
مطالبي پيرامون 
داستان نويسي 
پرداختيم. 
امروز هم در 
مجموعه اي كه 
پيش رو داريد در 
راستاي همان 
مجموعه به 
بررسي چگونگي 
ورود اين گونه 
ادبي و تبلور در 
ادبيات پارسي 
مي پردازيم

11

813
 وقتي ش�ما به عنوان يك نويس�نده فرصت انعكاس اين بازتاب را در نوشته هاي خود 

نداشته باشيد طبيعي است كه ارتباط خوبي هم با مخاطب خود برقرار نسازيد

رمان بازتاب زندگي واقعي ماست خودسانسوري خطر پيش روي نويسندگان جوان1213
 نبايد از نظر دور داش�ت که آس�يب هاي جدي رشد اين نس�ل تازه پا به عرصه وجود 

گذاشته را تهديد مي کند
 ادبيات داس�تاني پس از انقالب توس�ط نيروهاي انقالبي کشف ش�د و در اين دوره در 

زمينه داستان کوتاه و خاطره نويسي پيشرفت هاي زيادي حاصل شد

از جريان سازي آل احمد تا آژانس شيشه اي احمدزاده

اگر چه ادبيات داستاني و داستان نويسي از نظر فرم و شکل ظاهري که در مطابقت 
با تعريف موجود در ادبيات غرب است، مقوله اي نوپا در ادبيات ما به شمار مي آيد اما 
مفهوم داس��تان پردازي و حکايت و قصه امري نوظهور در فرهنگ ادبي اين سرزمين 

نيست. مولوي مي گويد:
کودکان افسانه ها مي آورند

درج در افسانه شان بس سود و پند
هر انقالب سياس��ي يک تحول ادبي به همراه دارد و همقدمي نوش��تاري و قلمي 

همواره پا به پاي جريان هاي انقالبي در جهان به چشم مي خورد.
انقالب مش��روطه در حوزه انواع مختلف ادب��ي تحوالتي ايجاد کرد و از جمله اين 

تحوالت گشايش فصلي نو در ادب اين سرزمين بود.
 ادبيات داستاني

ادبيات داس��تاني معاصر از اوايل دوره مشروطه با کتاب هايي همانند »سياحتنامه 
ابراهيم بيگ« زين العابدين مراغه اي و »مس��الک المحسنين« از عبدالرحيم طالبوف 
مورد توجه قرار گرفت. در بعد از مشروطه نويسندگان در آثار خود به اجتماع و رنج هاي 
طبقات محروم جامعه توجه کردند و با زور و بي عدالتي به ستيزه پرداختند. نويسندگان 
با بهره گيري از اصول نوين داستان نويسي ادبيات غرب از اسلوب قصه نويسي متداول 
پيش از مش��روطه فاصله گرفتند. آنها، اصول فني داستان نويس��ي غرب را تا حدودي 
آموختند و رمان گونه هايي آميخته با انتقاد تند و مستقيم و گاه طنزآلود و هجوآميز از 
اوضاع اجتماعي ايران نوشتند، مانند: مجمع ديوانگان از صنعتي زاده، شهرناز از يحيي 
دولت آبادي.... داستان کوتاه و رمان با تعريف نوين خود از سال 1301 در ادبيات ايران 
پا به عرصه وجود گذاشت. يکي بود يکي نبود از محمد علي جمالزاده و تهران مخوف 
مرتضي مشفق کاظمي نخستين نمونه هاي داستان کوتاه و رمان بودند. اگر بخواهيم با 
نگاهي بسيار کوتاه تفاوت داستان کوتاه و رمان را بيان کنيم بايد مهم ترين وجه تمايز 

اين دو نوع را در حجم اثر بدانيم که بر اين پايه ديگر تفاوت ها نيز مطرح مي شوند.
نگارنده باز تأكيد بر اين مهم دارد که مردم ما از ديرباز با قصه خواني خو کرده بودند. 
درس��ت است که داستان هايي مثل رستم نامه و حس��ين کرد و... از زبان نقادان براي 
سرگرمي گفته مي شد اما ستايش خوبي ها و جوانمردي ها جوهره اي پررنگ در کنار 
وجه س��رگرمي اين آثار تلقي مي گرديد.  عالوه بر اين غير از ستايش خوبي ها و وجه 
سرگرمي در متون کهن فارسي در داستان هايي از شاهنامه و بوستان تا متون عرفاني 
مثل منطق الطير عطار و مثنوي مولوي مي توان حضوري رنگارنگ از آثاري را ديد که 
غير از طرح مسائل تربيتي، تجلي اي از فرهنگ اجتماعي رايج در زمان نويسنده حتي 
مفاهيم عميق مبارزاتي را در خود جاي داده اند. پس جرياني را که در داستان نويسي 
نوين تحت عنوان بازنويس��ي متون کهن مطرح شده اس��ت بايد به فال نيک گرفت. 
گونه اي نو از داستان نويسي نوين، داستان هاي کوتاه کوتاه )short short story( يا 
داستان هاي جرقه اي )flash fiction( است که گاه در پيامک هاي روزانه خود با آن 

مواجه هستيم. مثاًل به دو نمونه زير توجه کنيد: 
هنگام��ي که به دنيا مي آييم در گوش��مان اذان مي گويند و آنگاه که مي ميريم بر 

پيکرمان نماز مي خوانند. زندگي خيلي کوتاه هست فاصله يک اذان تا نماز.
يا يک روز بر لب دريا بر روي ماسه ها راه رفتي، سال هاست که امواج براي بوسيدن جاي 
پاي تو به ساحل مي آيند و بر مي گردند. با اندکي دقت در مي يابيم نمونه هاي بسيار موفقي 
از اين نوع جديد نيز در ادبيات کهن ما وجود دارد. سعدي در گلستان مي گويد: هندويي 

نفت اندازي همي کرد يکي ورا گفت تو نيين است )از جنس ني( بازي نه اين است. 
يا موالنا که مي گويد:

آن يکي پرسيد اشتر را که هي
از کجا مي آيي اي فرخنده پي 

گفت از حمام گرم کوي تو
گفت خود پيداست از زانوي تو
٭استاد دانشگاه و مفسر شاهنامه فردوسي

سطر آغاز
امير الهامي٭
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هزار و يك شب را مي توان بي اغراق از جمله 
مهم ترين آثاري به شمار آورد كه در ادبيات 

ايران و قصه نويسي جهان تأثيري بي بديل از 
خود برجاي گذاشته است

 صفحه 14  

داستان از كجا آمد و به كجا مي رود
گزارش مي دهد )بخش دوم(   
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در مجموعه ادبي 
هفته گذشته با 
عنوان »داستاِن 
داستان و 
رمان« به ارائه 
مطالبي پيرامون 
داستان نويسي 
پرداختيم. 
امروز هم در 
مجموعه اي كه 
پيش رو داريد در 
راستاي همان 
مجموعه به 
بررسي چگونگي 
ورود اين گونه 
ادبي و تبلور در 
ادبيات پارسي 
مي پردازيم

11

813
 وقتي ش�ما به عنوان يك نويس�نده فرصت انعكاس اين بازتاب را در نوشته هاي خود 

نداشته باشيد طبيعي است كه ارتباط خوبي هم با مخاطب خود برقرار نسازيد

رمان بازتاب زندگي واقعي ماست خودسانسوري خطر پيش روي نويسندگان جوان1213
 نبايد از نظر دور داش�ت که آس�يب هاي جدي رشد اين نس�ل تازه پا به عرصه وجود 

گذاشته را تهديد مي کند
 ادبيات داس�تاني پس از انقالب توس�ط نيروهاي انقالبي کشف ش�د و در اين دوره در 

زمينه داستان کوتاه و خاطره نويسي پيشرفت هاي زيادي حاصل شد

از جريان سازي آل احمد تا آژانس شيشه اي احمدزاده

اگر چه ادبيات داستاني و داستان نويسي از نظر فرم و شکل ظاهري که در مطابقت 
با تعريف موجود در ادبيات غرب است، مقوله اي نوپا در ادبيات ما به شمار مي آيد اما 
مفهوم داس��تان پردازي و حکايت و قصه امري نوظهور در فرهنگ ادبي اين سرزمين 

نيست. مولوي مي گويد:
کودکان افسانه ها مي آورند

درج در افسانه شان بس سود و پند
هر انقالب سياس��ي يک تحول ادبي به همراه دارد و همقدمي نوش��تاري و قلمي 

همواره پا به پاي جريان هاي انقالبي در جهان به چشم مي خورد.
انقالب مش��روطه در حوزه انواع مختلف ادب��ي تحوالتي ايجاد کرد و از جمله اين 

تحوالت گشايش فصلي نو در ادب اين سرزمين بود.
 ادبيات داستاني

ادبيات داس��تاني معاصر از اوايل دوره مشروطه با کتاب هايي همانند »سياحتنامه 
ابراهيم بيگ« زين العابدين مراغه اي و »مس��الک المحسنين« از عبدالرحيم طالبوف 
مورد توجه قرار گرفت. در بعد از مشروطه نويسندگان در آثار خود به اجتماع و رنج هاي 
طبقات محروم جامعه توجه کردند و با زور و بي عدالتي به ستيزه پرداختند. نويسندگان 
با بهره گيري از اصول نوين داستان نويسي ادبيات غرب از اسلوب قصه نويسي متداول 
پيش از مش��روطه فاصله گرفتند. آنها، اصول فني داستان نويس��ي غرب را تا حدودي 
آموختند و رمان گونه هايي آميخته با انتقاد تند و مستقيم و گاه طنزآلود و هجوآميز از 
اوضاع اجتماعي ايران نوشتند، مانند: مجمع ديوانگان از صنعتي زاده، شهرناز از يحيي 
دولت آبادي.... داستان کوتاه و رمان با تعريف نوين خود از سال 1301 در ادبيات ايران 
پا به عرصه وجود گذاشت. يکي بود يکي نبود از محمد علي جمالزاده و تهران مخوف 
مرتضي مشفق کاظمي نخستين نمونه هاي داستان کوتاه و رمان بودند. اگر بخواهيم با 
نگاهي بسيار کوتاه تفاوت داستان کوتاه و رمان را بيان کنيم بايد مهم ترين وجه تمايز 

اين دو نوع را در حجم اثر بدانيم که بر اين پايه ديگر تفاوت ها نيز مطرح مي شوند.
نگارنده باز تأكيد بر اين مهم دارد که مردم ما از ديرباز با قصه خواني خو کرده بودند. 
درس��ت است که داستان هايي مثل رستم نامه و حس��ين کرد و... از زبان نقادان براي 
سرگرمي گفته مي شد اما ستايش خوبي ها و جوانمردي ها جوهره اي پررنگ در کنار 
وجه س��رگرمي اين آثار تلقي مي گرديد.  عالوه بر اين غير از ستايش خوبي ها و وجه 
سرگرمي در متون کهن فارسي در داستان هايي از شاهنامه و بوستان تا متون عرفاني 
مثل منطق الطير عطار و مثنوي مولوي مي توان حضوري رنگارنگ از آثاري را ديد که 
غير از طرح مسائل تربيتي، تجلي اي از فرهنگ اجتماعي رايج در زمان نويسنده حتي 
مفاهيم عميق مبارزاتي را در خود جاي داده اند. پس جرياني را که در داستان نويسي 
نوين تحت عنوان بازنويس��ي متون کهن مطرح شده اس��ت بايد به فال نيک گرفت. 
گونه اي نو از داستان نويسي نوين، داستان هاي کوتاه کوتاه )short short story( يا 
داستان هاي جرقه اي )flash fiction( است که گاه در پيامک هاي روزانه خود با آن 

مواجه هستيم. مثاًل به دو نمونه زير توجه کنيد: 
هنگام��ي که به دنيا مي آييم در گوش��مان اذان مي گويند و آنگاه که مي ميريم بر 

پيکرمان نماز مي خوانند. زندگي خيلي کوتاه هست فاصله يک اذان تا نماز.
يا يک روز بر لب دريا بر روي ماسه ها راه رفتي، سال هاست که امواج براي بوسيدن جاي 
پاي تو به ساحل مي آيند و بر مي گردند. با اندکي دقت در مي يابيم نمونه هاي بسيار موفقي 
از اين نوع جديد نيز در ادبيات کهن ما وجود دارد. سعدي در گلستان مي گويد: هندويي 

نفت اندازي همي کرد يکي ورا گفت تو نيين است )از جنس ني( بازي نه اين است. 
يا موالنا که مي گويد:
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گفت خود پيداست از زانوي تو
٭استاد دانشگاه و مفسر شاهنامه فردوسي
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احسنت- ضد مؤمن
6- دست هاي عرب- آزردگي- بزرگ

7- رش��د كردن- شفاي بيمار- جاي 
بي هوا

8- نام فعلي اداره تأمينات- دعاي زير 
لب- كشاورز

9- كاله پادش��اهي- كوره- طريقه و 
نوع

10- مخفف ش��اه- پش��مينه پوش- 
ريزه آهن و چوب

11- فرمانرواي��ان- مي گيرن��د و نق 
مي زنند- نيم صداي گوسفند

12- با چين آيد- پي��روان دين حضرت 
موسي)ع(- هنوز قاچ نشده!- خيزاب

13- مرغاب��ي- موزي��ك نظامي- كثرت 
آمد و شد

14- ش��هري دراس��تان فارس- شعله- 
راست و درست

15- پيش فروشي- گياهي طبي و خوشبو 
با گل هاي زرد چتري

 عمودي:
1 -  از آث��ار تاريخي دوره ساس��انيان در 
ش��هرري- روزنه اي در س��طح زمين كه 
س��نگ هاي گداخته، خاكستر و گازهاي 
درون زمي��ن از آن ب��ه بي��رون ف��وران 

مي كند
و  خوراك��ي  س��بزي   -2

خورشتي- ديدن- بخشنده
3- نام پس��رانه- هدف تير- 

پند
4- غذاي زمين زراعتي- بار 
درخت- جمع اصم به معني 

كرها- مرزبان
5- درخ��ت زينتي- كمك- 

طرز پوشاك
6- همان بس اس��ت- كوژ- 
فهميدن انديشه هاي يكديگر 

در زندگي مشترك
7- ب��ه كفش بعضي ها ديده 
و  مي ش��ود- كما- ش��يفته 

شيدا
8- به جا آوردن عهد- مقابل 

باخت- كيسه پول قديمي
9- غروب كردن- مادر رستم- سرازيري

10- ياقوت- ش��هري در استان مركزي- 
به وسيله

11- پرحرف��ي- فارس��ي زب��ان- مي��وه 
بهشتي

12- تصوي��ر ثبت ش��دني لحظات- يال 
اسب- عضو مشترك انس��ان و ماشين!- 

مجري وصيتنامه
13- نامه بلند- سرادق- جايگاه

14- پائي��ن ب��ازو- از درخت��ان تنومند 
جنگلي- باد و باران

15- فاكس- كسي كه كارهاي شگفت انگيز 
كند يا ويژگي ها و توانايي هايش ديگران را 

به شگفتي وادارد

 افقي:
گياه��ي  موريتان��ي-  پايتخ��ت   - 1

دارويي
2- بخش اصلي و آهنگين اپرا- مفصل 

بين ران و ساق پا- مزاحم
3- س��اكت و بي صدا- مار خطرناك- 

پولدوست
4- پول نقد- نوعي از موسيقي غربي- 

جمع امين- سالح مار
5- مظهر الغري- بزرگواري- جزايري 

واقع در قاره اقيانوسيه
6- ضد خيانت- نوعي ش��تر- ضمير 

جمع
7- اب��زار باغباني- تبعيدگاه ناپلئون- 

درد
8- بهشت- جوش ريز بدن- حواري 

خائن
9- عضو تنفس- شير درنده- دارايي
10- پهلوان- دل ه��ا- كاش از حال 

تشنه خبر داشت!
11- سهل- پافشاري- نقش هنري

12- آرزو- نوع��ي داس��تان- همان 
بس است- وسني

13- قرار گرفته- خواهر- فرخنده
14- دلجوي��ي- ره ش��ناس- ي��ك 
شركت سوئدي سازنده وسايط نقليه 

و قطعات آن
15- بس��تن منفذها براي جلوگيري 
از نش��ت آب و غيره- فيلمي علمي، 
تخيلي به نويس��ندگي و كارگرداني 

برادران واچوفسكي
 عمودي:

1 - ن��ام ديگر گياه »اكليل الملك«- 
مركز سيرالئون

نابيناي��ان-  خ��ط  پرحرف��ي!-   -2
جايگاه

3- پيشوايان- فكر- عنوان ها
4- پس��وند جس��ت وجو- سرش��ار- 

كاهن- مرد بي زن
5- جمع ش��ريك- مهتر ق��وم- ناز و 

كرشمه
6- چين هاي ريز و درهم موي س��ر- 
ش��اهزاده- پول��ي كه هن��گام ديدن 

عروس بدهند
7- درخت انگ��ور- هماهنگ و جور- 

هواي گرفته
8- شيريني شاخه اي- سد آذربايجان 

شرقي- در آن مكان
9- آماسيدن- از پادش��اهان كياني- 

سنگي شبيه عقيق
10- س��وره هشتم- زور- 

تصديق روسي
مصوني��ت  س��يلي-   -11
در برابر بيماري ها- رس��م 

كننده
12- آماس- مرغ مي رود- 
رن��گ  بخش��نده-  م��رد 

طاليي
13- م��رد ع��ارف- توب��ه 

پذيرنده- ستاره دنباله دار
عل��ي  ام��ام  لق��ب   -14
ميانگي��ن-  النق��ي )ع(- 

صندلي كودك
15- گونه اي انگور درشت 
دانه و پرآب- از س��رداران 

اسكندر
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     هر یکم و پانزدهم ماه

   

 را بر روی سایت بخوانید

ketogenic diet
یک راه سالم برای 
کــاهش  وزن: 

اگر در مورد رژیم غذایی 
کتوژنیک کنجکاو هستید: 

follow  
Dr. Berg 

on YOUTUBE 
and here: 

www.drberg.com
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بیماری یا اختالل که می توانند 
منجر به تغییر شخصیت شما بشوند

شــخصیت عبارت است از شیوه 
تفکر، احســاس و عملکرد شما، 
عادت هایی که دارید و واکنشــی 
که نســبت به دنیای پیرامون تان 
نشــان می دهیــد. هرچند تغییر 
در شــخصیت را در طــول زمــان 
و بــر اســاس چیزهایــی کــه یاد 
می گیریــم، تجربــه می کنیم، اما 
برخی از اختالالت نیز وجود دارند 
که می توانند روی شخصیت شما 
تأثیر بگذارند و ســبب شــوند که 
متفاوت با خــود واقعی تان رفتار 

کنید.
•

1-آلزایمر
این بیمــاری بر تفکــر، قضاوت، 
حافظــه و تصمیم گیــری تأثیــر 
می گذارد. اوایل ممکن است دچار 
اضطراب شوید. با گذشت زمان، 
اثرات جدی روی شــخصیت تان 
دارد. ممکــن اســت یــک فــرد 
مهربــان و متفکــر ممکن اســت 
زورگو و پرتوقع شــود. یا شخصی 
که قباًل زیادی نگران بود، ممکن 

است آسان گیر و راحت شود.

•
2-زوال عقل با اجسام لویی

زوال عقــل بــا اجســام لویی هم 
به لحاظ جســمی و هم به لحاظ 
ذهنی روی بیمار تأثیر می گذارد. 
کســانی کــه بــه ایــن نــوع زوال 

عقــل مبتــال می شــوند معمواًل 
بی احســاس به نظر می رســند و 
عالقه شان را بنسبت به همه چیز 

از دست می دهند.
•

3-پارکینسون

پارکینسون در نهایت بر نحوه راه 
رفتن، صحبت کردن، خوابیدن و 
فکر کردن تان تأثیر می گذارد. در 
اثر این بیماری فــرد حواس پرت 
می شود و از جمع فاصله می گیرد.

•

4-بیماری هانتینگتون
هانتینگتون نوعی بیماری است 
کــه فــرد بــا آن متولد می شــود 
امــا در دهــه ۳۰ یــا ۴۰ حیات او 
بروز می کند. این بیماری ســبب 
می شود که فرد به شدت عصبانی 

شــود یــا کارهــای نرمــال مثل 
مسواک زدن را انجام ندهد.

•
5-ام اس

در بیماری ام اس، سیستم ایمنی 
بدن به عصب هــا در مغز و نخاع 
حمله می کند. این بیماری گاهی 
در فــرد مبتال سرخوشــی ایجاد 
می کنــد، نوعــی خوشــحالی که 
نرمــال نیســت. ام اس همچنین 
گاه باعث گریــه یا خنده ناگهانی 
می شود که به نظر می رسد خارج 

از کنترل است.
•

6-بیماری تیروئید
تیروئیــد هورمون هایــی را تولید 
می کند که بــه بدن تان می گویند 
چقدر سریع یا کند کار کنند. اگر 
ایــن غده مقــدار بیــش از حدی 
هورمون تولید کند، تحریک پذیر 
و مضطرب خواهید بــود و دچار 
نوسانات خلقی زیاد می شوید. اما 
اگر میزان هورمون ها کم باشــد، 
ممکن اســت دچار فراموشــی و 

دشواری در تفکر شوید.
•

7-تومور مغزی
وجــود تومــور در مغــز می تواند 
ســبب نوســانات خلقی شــود و 
فرد را پرخاشــگر کنــد. بروز افکار 
پارانوئیدی هــم می تواند از اثرات 

این بیماری باشد.
•

8-ضربه مغزی
پس از ضربه جدی به سر، تغییر 
در شخصیت می تواند یک عالمت 
پنهان باشد که با گذشت زمان رخ 
می دهد. در موارد جدی تر ممکن 
است یک شخص متفاوت به نظر 
برسید، کارهایی را انجام بدهید 
یا حرف هایی بزنید که قباًل هرگز 

انجام نداده یا نگفته اید.
•

9-افسردگی
افســردگی نحــوه تفکرتــان را در 
مــورد جهــان پیرامــون تغییــر 
می دهــد. این بیمــاری در زنان و 
مردان بسیار متفاوت است. زنان 
اغلب احساس بی ارزشی، ناراحتی 
و گنــاه دارنــد و مــردان معمــواًل 
احساس خستگی، تحریک پذیری 

و عصبانیت دارند.
•

1۰-اختالل دوقطبی
اختالل دوقطبی ســبب می شود 
که فرد وقتی حالش خوب اســت 
پرانرژی باشــد، تند صحبت کند 
و ریســک های بــزرگ را بپذیــرد 
و وقتــی غمگین اســت بی انرژی 
باشد و احســاس بی ارزشی کند. 
فرد مبتال حتی گاه ترکیبی از هر 

دو را دارد.  )العربیه (
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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

انتخابات آمریکا...   << ادامه از صفحه: 17

What Will Canadian Immigration 
Look Like Post-Coronavirus?

The coronavirus pandemic continues to create uncertainty. 
What is certain, however, is Canada’s need for immigrants,

and the desire of foreigners to come to Canada

There are internal and 
external factors to con-
sider when imagining 
the future of Canada’s 
immigration system 
beyond the coronavirus 
pandemic. 
Canadian immigration 
will be shaped by Cana-
da’s demographics, econ-
omy, politics, processing 
capacity, and capacity to 
integrate newcomers. Ex-
ternally, immigration lev-
els will remain influenced 
by global circumstances.
•
Internal factors affecting 
Canadian immigration
Internally, Canada is still 
looking to immigration to 
drive its post-coronavirus 
economic recovery. Cana-
da’s immigration minis-
ter, Marco Mendicino, 
promised that immigration 
will remain an “enduring 
value” after the pandemic. 
Mendicino recently met 
with provincial immigra-
tion ministers to discuss 
immigration levels up 
until 2023, the importance 
of international students, 
among other topics 
pertaining to the future of 
immigration in Canada.   

Canadians themselves, 
especially younger gener-
ations, are also maintain-
ing a generally positive 
outlook toward immigra-
tion, according to a recent 
Association for Canadian 
Studies survey. About 61 
per cent of the survey’s 
participants said they be-
lieve that immigration will 
help Canada’s long-term 
economic recovery.
Demographic factors 
that drive Canada’s need 
for immigrants have not 
changed. Canada has an 
aging population and a 
low birth rate.
Over 9 million baby 

boomers will reach 
retirement age by 2030, 
and Canada’s birth rate 
is at about 1.6 babies per 
couple when a birth rate 
of 2.1 is needed in order 
to maintain the size of 
its population. Canada’s 
birth rate may dip even 
further due to the econom-
ic uncertainty caused by 
COVID-19. 
By 2034, immigrants are 
expected to be respon-
sible for 100 per cent 
of Canada’s population 
growth and an increasing 
share of economic growth, 
the Conference Board of 
Canada says. 

Immigrants do well 
in creating jobs 
and succeeding in 
the labour market. 
Statistics Canada 
recently found that 
immigrant-owned 
businesses were 
more likely to create 
a new product or 
innovate on an 
existing process or 
method. Immigrants 
who come to Canada 
through the Provin-

cial Nominee Program or 
the federal Canadian Ex-
perience Class tend to fare 
better in the labour market 
than other immigration 
programs.
At the same time, im-
migrants who arrive 
under the Federal Skilled 
Worker Program also suc-
cessfully integrate into the 
labour market and tend 
to surpass the earnings of 
Canadian-born workers 
after five years or so of 
landing in Canada.   
•
Global factors affecting 
Canadian immigration
When it determines its im-

migration levels, 
Canada also looks 
at the interest of 
foreign nationals 
who want to come 
to Canada. In 
addition, Canada 
makes adjustments 
to immigration 
targets based on 
global circum-
stances such as 
crises. The civil 
war in Syria, for 
example, prompt-
ed the Canadian 

government to lower the 
targets for economic-class 
immigration to make room 
for more Syrian refugees 
in 2015-16. 
This year, Canada has 
taken a hit to immigration 
levels due to the pandem-
ic. Immigration started 
to recover in June when 
about 19,000 new perma-
nent residents were admit-
ted to Canada. Though this 
is still down from the over 
34,000 admitted in June 
of 2019. 
A new World Education 
Services (WES) survey 
finds that the coronavirus 
pandemic has increased 
global interest in immi-
grating to Canada, as 
many people overseas 
anticipate that Canada will 
see a less severe economic 
downturn in comparison 
to their home country.
•
More certainty to come 
this fall  
Economic challenges 
abroad are a double-edged 
sword. They will increase 
demand to immigrate 

to Canada among some 
segments of potential im-
migrants, while blunting 
it among other segments 
who will be negatively 
impacted by factors such 
as losing their jobs or 
currency devaluations.
Fees to immigrate to 
Canada went up in April, 
while some global cur-
rencies dropped. Nigeria, 
which is one of the main 
source countries of Cana-
dian immigrants, saw its 
currency dragged down 
with the falling price of 
oil. Other oil-rich coun-
tries face the same threat 
to their currency, meaning 
less disposable income 
will be available for some 
would-be immigrants. 
The future of Canadian 
immigration in 2021 
and beyond will remain 
blurred so long as the 
coronavirus pandemic 
continues to threaten the 
world’s health and econ-
omy. 
The Canadian economy 
is seeing some recovery, 
with 55 per cent of jobs 
lost due to the pandemic 
having been recovered as 
of June. Moreover, atti-
tudes toward immigration 
are still relatively positive, 
and foreigners still want to 
come to Canada. 
These are all factors that 
will be taken into account 
when Canada’s 2021-2023 
Immigration Levels Plan 
will be announced by 
November 1st, 2020.
-------------

From: CIC News

بایــدن حتــی در صهیونیســم و 
حمایت از دولت آپارتاید اسرائیل 
و بی توجهی به فلسطینی ها، از 
اوباما هم بدتر است. رای دادن به 
بایدن ، بخشــش گذشته اوست 
که با کمک به اسرائیل باعث قتل 
فلســطینی ها شــده و در صورت 
قراردادهــای  قبــول  انتخــاب، 

تسلیحاتی با اسرائیل در آینده.
چــرا یــک انســان شایســته ای 
میخواهــد چنیــن کاری انجــام 
دهــد. بلــه ترامپ یــک هیوالی 
آمریکائی اســت، ولــی بایدن هم 

همچنین. 
امثــال مــن در ایــن انتخابــات 
کاندیدائــی ندارند. پــس وظیفه 
متفکران منتقد، تصمیم عجوالنه 
بــرای رای دادن با اکراه به بایدن 
نیســت، رائــی اســتراتژیک بــه 

یــک لیبرال مرتجــع، یک جنگ 
افروز، یک صهیونیست سخت با 
سابقه نژادپرستی و سوءاستفاده 
جنســی... ماکــس وبــر جامعــه 
شــناس برجســته آلمانی، ســال 
۱۹۱۹ در مقالــه خــود بــا عنوان 
"سیاست به عنوان شغل" تمایز 
اساســی بین »اخالق مسئولیت 
پذیری« و »اخالق پایان نهائی« 
قائل میشــود کــه تا به امــروز به 
عنــوان یــک مشــخصه انتخاب 
اخالقــی در سیاســت باقی مانده 
اســت. او در دانشــگاه مونیخ به 
مخاطبان میگوید: "ما باید صریح 

و روشن باشیم".
وبــر در میــان دو گزینه، انتخاب 
سومی هم پیشــنهاد میکند، آن 

هم اخالق با مسئولیت نهائی .
وظیفه اخالقی با مسئولیت نهائی 

ما این نیســت که با عجله به یک 
شــر کمتر رای بدهیم. همانطور 
کــه مــن چهــار ســال پیــش در 
انتخابــات بین ترامپ و کلینتون 
استدالل کردم، بلکه حفظ مسیر 
تفکر انتقادی اســت که بتواند بر 

هر دو شر غلبه کند.
بیشتر از ۳۰۰ میلیون نفر انسان 
در ایــن تلــه یعنی انتخــاب بین 
پپسی کوال و کوکاکوال گیر افتاده 
اند، آنها شایســته این هستند که 
برای یــک انتخاب ســالم تالش 
کنیم.  یک ســیاره بطــور کامل 
در احاطــه، نظامی گری و جنگ 
افروزی آمریکا میتواند در زمان هر 
دو این هیوالها همه چیز خود را 

از دست بدهد.
پ.ن. بدلیل محدودیت نشریه 
همه مقاله ترجمه نشده است.

چرا به جو بایدن رای خنواهم داد...   << ادامه از صفحه: 18

پنج( ترامپ رئیس جمهوری 
ایاالت متحده است

انتخابات امســال بــرای ترامپ، 
بــه یک معنــی مثل مســابقه در 
زمین خــودی اســت و بایدن به 
زمین حریف رفته است. پروفسور 
اوونس می گوید: »ایــن ماجرا را 
در استفاده ]ابزاری[از کاخ سفید 
برای کنوانسیون جمهوریخواهان 
دیدیــم. ترامپ از منافــع جایگاه 
رئیس جمهوری کنونی استفاده 
می کند و از دسترسی به رسانه ها 

بهره می برد.«
وی می افزاید: »بنا به تعریف بایدن 
یک تماشاگر است و نمی تواند از 
امکانات دولتی اســتفاده کند... 
به عالوه اگرچه زمان به ســرعت 
می گــذرد، امــا ترامــپ می تواند 
بــرای  امکاناتــش  از  همچنــان 
مدیریت بحران کووید-۱۹ بهره 
ببرد، دقیقا همــان فاکتوری که 
باعث کاهش محبوبیت او شــده 

است.«
•

شش( شرایط بحرانی آمریکا 
بیش از آنکه به ضرر ترامپ 

باشد، به نفع اوست
شــاید نکته ای که بیش از ســایر 

موارد مغفــول مانده این واقعیت 
وحشــت  از  ترامــپ  باشــد کــه 

]دیگران[تغذیه می کند. 
پروفســور بیکر از دانشگاه ایالتی 
تنســی می گویــد: »همه گیــری 
ویروس کرونا هم به او ضربه زد و 
هم به یاری اش آمد. واکنش دولت 
به شکل وحشتناکی ناکارآمد است 
که باعث و بانی اش شخص ترامپ 
است. با این حال همین وضعیت 
خراب سالمت می تواند هدیه ای 
برای اردوی جمهوریخوان باشد: 
بــه این ترتیب که میــزان هراس 
مــردم در حــال حاضــر از حــد 
متوســط فراتر رفته است. با این 
وصف، اگر ترامپ بتواند وسیله ای 
برای بسیج نگرانی ها و ترس های 
مــردم به نفع خــودش پیدا کند، 
شــانس پیــروزی در انتخابات را 
دارد.« آخرین کتاب جوزف بیکر 
دربــاره »فرهنــگ وحشــت« در 

جامعه ایاالت متحده است.
•

هفت( نتایج نظرسنجی ها 
احتماال درست نیست

بــا توجــه بــه انتخابات ریاســت 
جمهوری ســال ۲۰۱۶، احتمال 
غلــط بودن نتایج نظرســنجی ها 

دور از ذهــن نیســت. جــان ای 
اوونــس می گوید: »شــاید به این 
دلیل که هواداران خجالتی ترامپ 
نمی خواهنــد مانند ۴ ســال قبل 

آشکارا از وی حمایت کنند.«
دانشــگاه  ارشــد  اســتاد  ایــن 
بــه  اشــاره  بــا  وست مینســتر 
بلومبــرگ  اخیــر  نظرســنجی 
می افزایــد: »این پژوهش نشــان 
می دهــد کــه جمهوریخواهــان و 
مســتقل ها کمتــر از دموکرات ها 
جهــت سیاســی مقبول خــود را 
نشان می دهند.«، اما یک احتمال 
دیگر هم در این میان وجود دارد 
و آن اینکه »شاید نمونه جمعیت 
حاضر در نظرسنجی ها، به ویژه در 
ایالت های چرخشــی اشتباه آمیز 
بوده و زیاده از حد از دموکرات ها 
و یا مردان سفید تحصیل نکرده را 
شــامل شود.« در هر دو صورت، 
نتیجه نظرسنجی به اشتباه به نفع 

بایدن در می آید.
بررسی صحت و سقم فرضیه های 
این مطلب دســت کم تــا چهارم 
نوامبــر، یک روز پــس از برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری ایاالت 

متحده، ممکن نیست.
)به گزارش ایسنا(
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یادواره... 
سینا سرکانی رفت. 

»مردی که همیشه شاعر بود«
مهین میالنی* 

-------
تعلیــق در زیســتگاه 
در  هجــر....  هــای 

جستجوی خانه؟! 
"چون بســیط هستم 
در خانه نمی گنجم". 

و نمی گنجید.
-----------

"جز این نامه ها که برایت پســت 
می کنم و آن موج ها که

در دریا کاشتیم
تا آب از آب تکان بخورد

همه ی جهان سراب بود
حتا لکنت عاشقانه ی ما!

افتاد، باز هم ماهی، از چشــمم، 
دریا ریخت"

--------
"روی تلویزیون

دفتری باز، شعری ناتمام
زیر بالش شب،
آوازی نخوانده

یک فنجان خالی روی میز
چند اســکناس کنــار ظرف های 

نشسته
حسرت نگفتن چند چیز

آب تنی در ظهر تابستان...
بیاد داشته باش!

مرگ دنبال رویاها نیست
دنبال خاطره هاست"

-------
فرامــرز پورنــوروز کــه از پشــت 
تلفــن حــس کــرد دارم جــان از 
بــدن تهی می کنــم، گفت هنوز 
چیزکــی  مــن  نیســت.  معلــوم 
جایی خواندم. چه بسا اشتباهی 
شــده اســت. محمد محمد علی 
تلفنش وصل نمی شد. با مرتضی 
مشتاقی در شــِب رونمائی کتاب 
دکترمشگینی چند کلمه ای حرف 
زده بود. محمود روشندلی گفت 
با بهمن ســهامی اداره کننده ی 
کتابفروشــی نیما تماس بگیرم. 
او گفــت کــه خبــرش را در فیس 
بوک مجید ماهیچی دیده است. 
عکــس هایش، با ابهت و جالل، 
سر به باال، و نگاهی که باید خوب 
شناخته باشیش تا بفهمی که چه 
دســت و پایی زده است در جنگ 
زندگــی بــرای این کــه ثابت کند 
زندگی زیباست؛ که "آفتاب و خدا 
بوسه زدند و عشق آفریدند"؛ که 
عشق سرآمد اســت و با آن فقط 

زندگی معنا می یابد؛ که او
   صدای خداست: 

"و چــه کس نمــی داند که هر کار 
غیر ممکن که به شاعر بدهند او 
از پــس آن بر نیاید او آمده اســت 
به جای جهان کشته شود سنگ 
بخــورد آن بگویــد کــه همه نمی 
گوینــد اگر او نبود مــا از کجا می 
دانستیم اول کس که عریان شد 
شاعر بود. اگر او آدم بود چه کسی 
سگ ها را دوست می داشت کدام 
کس تعریف آب را غلط می نوشت 
و دلخوش نمی شــد به چند آیه و 

یک سنگ. او خود آب 
می شد
فرسنگ

فرسنگ ."
"شاعری 

ماجراجویی است. 
ضد جریان ها

رفتــن اســت. هنرمنــد ذاتــن 
پرچمدار این ساحری ست

در قــرون قدیم شــاعران را آتش 
می زدند

تــو نمــی توانســتی بگویی من 
شعرم

خوب یادم هست
#خوب_یادم_هست

#انجمن_شعر_تهران ...
امشب ســخن در محضر پروانه 

دارم
مشــتی خدا در صحبــت پیمانه 

دارم
شــمعی که می بینی شــکفته در 

صدایم
نوری ست کز ســمت دل دیوانه 

دارم ... "
تهران. پائیز ۱۳۹۸.

-------
پیمان پارسا گفت: "سینا مردی 
که همیشه شــاعر بود". حسین 
فاضلی )نانام( برایم نوشت: "آره، 
مــن تو ُبهِتم. ســال ۲۰۰۶ وقتی 
تازه برگشــته بودم من رو دعوت 
کرد به خونه ش تو نورت ونکوور. 
چند ساعتی گپ زدیم و مشروب 
نوشــیدیم. اون زمان هم مشکل 
ریه داشــت. بچه ی بامرامی بود. 
و فــراخ اندیش. زمانی که کســی 
بــه شــعرهای من حتا نــگاه هم 
نمی کرد حاضر به چاپ مجموعه 
اولم شد. ســال ۹۰. حیف که به 
عنوان شــاعر نمی شناختمش. 
ارتباطمون جســته گریخته بود. 
به تو تســلیت می گم. به خودت 
و خــودم. دور و برمون پر از مرگ 

شده." 
در ۳ مــارچ ۲۰۲۰ پیغامــی بدین 
صورت برای حسین فاضلی داده  

بوده است: 
"کجایی پســر من ایــن یه هفته 
ونکوورم اگه اینجا باشی دیدار ی 

تازه کنیم." 
-------

امیرحســین یزدان ُبد که خیلی 
کــم در فیس بوک پیداســت، به 
پست من واکنش نشان داد. ازاو 
پرسیدم چقدر او را می شناختی؟ 
گفــت: "بــه قــدر گیرانــدن یک 
ســیگار. بعد هــم انداختن فیلتر 
در ســطل آشغال. ایستادیم کنار 
پیــاده  رو نزدیک همان کاکتوس 
کالب اطــراف آموزشــگاهی کــه 
آقــای محمدعلی کارگاه داشــت. 
بعدتــر در فضای مجــازی هم را 
پیدا کردیم و چند پیامی رد و بدل 
شــد. عمیق و تلخ بود و خســته 
بود. اما زبان هم را می فهمیدیم. 
بــاد می آمــد. بهــم گفــت هوای 
ونکوور را بیشــتر دوســت داری 

یا ادمنتون؟ گفتم ســرما و برف 
را ترجیــح می دهــم. گفــت من 
دود را و پــک زد بــه ســیگارش! 
همین جوری نشانه گزارانه حرف 
می زد. فهمیــدم منظورش ایران 

است. 
دیگر در این همه مصیبت مانده ام 
به کدام بغض کنم. دردها را نمی 
توانم ســوا کنــم از هم. همه یک 
کالف، پیچیــده در هم شــده اند 
مثل همان حبل المتین که گفته 
بود. شده ایم چنگ زننده های به 

این دردها. دریغ."
 -------

در جشن چهارشــنبه سوری دو 
ســال پیــش در نــورت ون او را 
دیــدم. تنها بــود. ماننــد من. او 
هم دنبال آشــنائی می گشت. اما 
گویی آشــنا هم دیگر آشنا نبود. 
غریبــه در غربــت و در وطن و با 
خود و با جهان. نســل هــا و آدم 
های جدیدی در جشن دیده می 
شدند. نه آن آدم ها همان بودند 
و نه جّو و نه آن امیدها و آرزوهایی 
کــه دســت کــم دو دوره بعــد از 

انقالب هنــوز برای 
تغییر از آمــال بود. 
آدم هــا، ربات هایی 
بودند که اینجا و آنجا 
کشــیده می شدند. 
آمــده بودند یادی از 
وطن کننــد. یخ به 
تمام معنا و ســینا و 
من هــردو در غربت 

خود سرگردان. 
برای ســینا نیســت 
که االن می نویسم. 
هــم  بــرای خــودم 
هست و برای اهل 
قلمی کــه چندان 
نبــود.  متعــارف 
شــخصیت هایی 
کــه روش زندگــی 
نــه  متفاوتشــان 
همگان.  مقبــول 
در ایــن شــهر نیز 
در  چــون  هــم 
ایــران یک ســری 
درســت  بانــد 
و  خــودی  شــد. 

ناخودی. 
آدم  درک  عمــق 
آخرین مسئله  ها 
ایســت که بــه آن 
پرداختنــد. بــس که 
هجــرت  خــالء  در 
بعد از شکســت های 
فاحش، همه مســخ 
شدگانی بودند که فقط 
در خوابیداری راه می 
رفتنــد. دریغ حتی از 
امیدی بــه بهبود در 
آینــده. شــهر، یعنی 
رســانه های موجود، 
نگرفــت  تحویــل 
کسانی مثل سینا را. 
مثل حســین شرنگ 
را. حســین شــرنگ 
قلدری  بــا  توانســت 
خــودش را در تورنتو 
جــا کنــد امــا ســینا 
اگــر چــه رفتارهایی 
خودشیفتگانی داشت 
و خــودش را ماننــد 
حســین  و  براهنــی 
شــرنگ صــدای خدا 
می دانســت، اما خیلی نــرم تر و 
حســاس تر از آن بود که بخواهد 
در میان مســخ شــدگان و قالبی 
اندیشــان و دنبالــه روان جریــان 
هــای متعــارف و ناقــل فرهنگ 
حاکــم در ایران جــای خودش را 

بشناساند. 
Mon pays ce n'est pas un 
pays c'est l'hiver...

کشورم کشور نیس زمستونه
 " Gille Vigneault "

- شعر در تحلیل خرد منظورش 
روشنایی ست -

------
" قهوه ی تلخ "

پیش روی ام مرده ها راه می روند
دیوارها مدام گریه می کنند

لولوها در قاب منور یک اتفاق
پرچم ها را گول می زنند

باید برای روزنامه شعری بفرستم
از دور که می آمدم

آب هــا مــی دانســتند راز کوچه 
کجاست

صــدای رودخانــه از آوار ریختــن 
چیزی

در دوباره ی تکرار می لرزید
باد می فهمید زمین آرام آرام

دارد او را ورق می زند
با یک درخت

در مرز بیهودگی و سکوت
به جان ابرها سوگند خوردیم

که اگر باران نبارد
زورق ها را جمع کنیم برویم

از چمدانی که در پیراهنم بود
تنها آبی می دانست

آفتاب زیباترین بازی ی هســتی 
ست

این سیاره چه غمگین است
باید برای روزنامه شعری بنویسم

آقا!
لطفن یک قهوه ی تلخ

۱۷ جون ۲۰۱۹
sinaserkani

  ----------
در نشســت رونمائی کتاب من 
"تهران کوه کمر شــکن" سینا 
دســت  در  را  جلســه  ی  اداره 

گرفت. 
در  موقــع  آن   .۲۰۱۶ تابســتان 
ازای کار ســاختمانی یــک واحد 
خیلی نقلی و قشنگ در یک خانه 
ی کوچــک در کنــار رودخانه در 
نــورت ون در دامنــه ی کوه به او 
داده بودند برای سکونت موقتی. 
کنــار آب خیلی حــرف زدیم. من 
عاشــق خانه ی کنار رودخانه ام. 
گفتــم از این جا نــرو. بگذار یک 
کم پول جمع کنیــم دوتایی این 
خونه رو بخریــم. یک چیزی می 
گفتم. خانــه دومیلیــون قیمت 
داشــت. گفت از خانــه ی پدری 
یک سهمش مال من است. من 
هم گفتم آن خانه را در آمریکا می 
فروشم شــاید چیزی ازش درآید. 
حرفی بود که می زدیم. گفته بود: 
"چون بسیط هستم در خانه نمی 
گنجــم." و نمی گنجید. من هم 
از او بــی قید تــر. نه به جایی بند 
می شــد و نه به کسی. ازاین نظر 
بســیار به هم شباهت داشتیم. و 
همین بنیادی بود نمادین که ما 
را بیش از هرچیز با لذت در کنار 
هم می نشاند. و می دانستم و می 
دانست که من و او کسی نیستیم 
کــه بخواهیم یــک کار جدی آن 
هم در ســطح کارهــای متعارفی 
کــه مردم انجــام می دهنــد را با 
هم انجام دهیم. فقط در ســطح 
برگزاری شب های شعر و ادبیات 
گاهــی. اما این حــرف زدن های 
هرازچندگاهــی هروقــت می آمد 
ونکــوور کــه دختــرش را ببیند و 
شاید پولی جمع کند و برود برایم 

بسیار ارزشمند بود. 
به خیلی کارها دست زده بود. 

توی هرشــهر یــک روزنامه برای 
مدتی کوتــاه زده و تعطیل کرده 
بــود. در تورنتــو. در مونترال. در 
ونکوور. ۲۰ سال پیش وقتی من 
تــازه به کانــادا آمده بــودم هنوز 
گرافیک کامپیوتر اعجاز نمی کرد. 
او مجبور بود با دست روزنامه اش 
را ببنــدد. چیدمــان عکس ها با 
تو شعر می گفتند. مطالب همه 
شــعر گونه. حتی خبــری هم اگر 
می داد شعرورانه بود. هیچ شکل 
متعــارف روزنامه های معمول را 
نداشــت. مثل اطاقش که عکس 
هایــش را روی دیــوار خانه بدون 
قاب کنار هم می چید. مثل یک 

تابلو. هراز چند گاه هم تغییراتی 
به آن می داد. اما خوب برای این 
که از روزنامه پول درآری در خارج 
از کشور یا باید کمک دولتی داشته 

باشی یا آگهی بگیری. 
یک تجارت است. روزنامه نیست. 
و سینا بیزینس من نبود. او شاعر 
بود. شاعر شبانه روزی. نه شاعر 

سالی ماهی یک بار. 
--------

"من اتفاقی ست که بطور کاملن 
اتفاقی وارد اتفاق ها می شود تا از 

اتفاقی تازه سردربیاورد.
کلمه ها در هیچ معنا نیستند / 
آنان تنها برای گــم کردن احواِل 

حواِس آدم آمده اند. ...
*

بی قاعده و با قاعده هردو در یک 
معنی اند.

در کار جهان هیچ یک از این سه 
در وجود نیست.

/ تا نبینی نمی بینی
*

life is a combination of 
lies; "and the river of the 
truth.

------------
شعله فقیهی می گفت سه سال 
پیش دیده بودش بســیار تکیده. 
نصف هیکل پیــش از اینش را از 
دست داده بود. از بیماری ریه رنج 
می برد و داشــت تــرک می کرد و 
می خواست دیگران را از مضرات 
ســیگار آگاه کند. اما ترک نکرده 
بود. و من هم که طی دو سه سال 
گذشته او را می دیدم تکیدگیش 
را حــس کــردم. امــا تکیدگــی از 
ناراحتــی ریه بوده اســت؟ همان 
که باکورونا در ماه می، اوج شیوع 
ویــروس در دنیــا، هــم زمان می 
شــود و در تهران در بیمارســتان 

جانش را می گیرد؟ 
یــک موقع هســت کــه حس می 
کنی همــه ی آوارها روی ســرت 
ریختــه اند. یا توهم داشــته ای، 
یــا خودت اشــتباهات کالن ازت 
سرزده اســت، و یا روزگار به مراد 
نبوده. و دنیا هم که سال به سال 
ودریــغ از پارســال. زندگــی یــک 
شاعر برای بقا مشکل است. ایران 
که جای زندگی نیســت. در غرب 
شــاعر هراندازه متبحــر در زبان 
خارجی، اما به زبان مادری است 
که او شعر می گوید. جایی که در 
آن اســکان دارد. شعر را برای چه 
کســانی بگوید، برای ایرانی های 

مسخ شده در خالء؟ 
منفعالنــی که زندگــی را داده اند 
دست قضا و قدر که آن ها را ببرد؟ 
یا آنها که زندگی روزمره ی خود را 
گاهی به ســختی پیش می برند؟ 
و نسل های بعدی نیز مشکالت 
دیگری را با خود حمل می کنند 
و با کالم دیگری حرف می زنند. 
آوارهای توهم می ریزد. یک زمان 
احساس می کنی هیچ چیز نیست 
که بخواهی حتی خیال خود را به 
آن پیوند دهی. جانت خورده می 
شــود به تدریج. ترک ســیگار در 
این وضعیت آخرین چیزیست که 
به فکرش باشی. زندگی اگر هنوز 
آنقدر اهمیت داشته باشد، دست 

به کار می شوی. 
اما می لنگد چیزی. بعدش چی. 

تا به حال چه بوده است؟ 

 ---- اینستاگرام ----
سینا سرکانی از زبان خودش 

---------
Tehran, Iran ,تهران - ونکوور"

شاعر/ نویســنده/ روزنامه نگار . متولد 
۲۱ آذر/ همــدان. کتابهــا : در غربــت 
صدا- پشــت پرچین باغ- جای پای آدم 
برفــی و رقص آفتابگردان در شــعر. فصِل 
گم شــده در قصه. .... از پیش از انقالب 
در خارج از ایران زندگی می کند . سردبیر 
مجله هــای گام و شــباهنگ )مونترال( 
نشانی )ونکوور( شهرما )تورنتو( همچنین 
بنیانگذار و مدیر "خانه ایران" در ونکوور. 
مدتی در صلیب ســرخ فعالیت داوطلبانه 
داشــته . در دانشــگاه آتن جامعه شناسی 
خوانده. عکاســی در مونترال . در فلوریدا 
ســینما و تلویزیون خوانده و انجام داده . 
به زبانهای انگلیســی /فرانسه / و حدی 
یونانی مسلط و اکنون یک از فعالیت های 
او معلمــی و او از فعــاالن محیط زیســت 

است."
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یــک عامل قــوی تر مــی خواهی 
کــه خــودت را قوی نــگاه داری. 
ســفر به ایران به او بســیار انرژی 
می داد. لمس کشــور از  نزدیک 
او را یــاری داده بــود که رهیافت 
های مطابق با شرایط ارائه دهد. 
در آخرین دیدار ما قبل از شــرکت 
در نشست رونمائی کتاِب "نینا" 
ی دکتر مشگینی، در مک دونالِد 
ســِر نبــش Marine Drive  و 
Pemberton بــا چــه شــوری 
اشعار سورئالیســتی اش را برایم 

می خواند. سه ساعت تمام. 
مــی گفــت بایــد داخــل و خارج 

همــکاری کنند. ایــران می تواند 
در ســال ۱۴۰۰ آزاد شود. آخرین 
در  اینســتاگرام  در  اش  نوشــته 
۱۴ آوریــل ۲۰۲۰  اســت کــه بــر 
روی عکــس یک دختــر خیابان 
بــی حجــاب در حــال چرخاندن 

روسری درهوا می خوانیم: 

می خواهم برای کندوها ملکه 
بیاورم 

شعری که دارد می نویسد 
زنبورها را می خواند در قدم 

هایت
دانه بپاش 

درخت ها با ما می آیند. 

و در ۳۱ مارچ: 

چه باشکوه اند
فوارره ها!

با آنهمه خواهش
فقط برای یک بار

افتادن

یک چیــزی بود کــه ایــن اواخر 
درونــش را می خورد. مغرورتر از 
آن بود که بزبان آورد. اما تلخِی آن 

را خوب حس می کردی. 

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

     را بر روی سایت بخوانید 

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 

سالمت... 
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سرماخوردگی می تواند محافظی 
در برابر آنفلوآنزا باشد

ایندین اکســپرس،  گــزارش  بــه 
رینوویروس ها به عنوان شایع ترین 
علل ســرماخوردگی، می توانند از 
آلودگی دستگاه تنفسی به ویروس 

آنفلوآنزا جلوگیری کنند. 
دلیل این امر احتمااًل این اســت 
که ویروس ســرماخوردگی باعث 
ایجاد دفاع طبیعی ضد ویروســی 

در بدن می شود.
در ســال ۲۰۰۹ میــالدی همــه 
گیری آنفلوآنزا در اروپا متوقف شد 

اما تاکنون معلوم نبود چرا؟ 
محققــان دانشــگاه ییــل اکنون 
دریافته انــد که اگر شــخصی قباًل 

ســرما خــورده باشــد، احتمــال 
ابتالیــش بــه آنفلوآنــزا حتــی در 
ماه هایــی کــه هــر دو ویــروس 

فعال اند، بسیار کم است.
دانشمندان برای آزمایش چگونگی 
تعامــل ویروس هــای آنفلوآنــزا و 
آزمایش هایــی  ســرماخوردگی، 
را بــر روی بافت تنفســی انســان 
در آزمایشــگاه انجــام دادند. آنها 
دریافتند کــه ویروس آنفلوآنزا اگر 
بافت تنفســی از قبــل در معرض 
ویروس سرماخوردگی قرار گرفته 
باشد، نمی تواند آن را آلوده کند. 
ویروس های سرماخوردگی منجر 

بــه تولیــد و ترشــح 
مــاده  اینترفــرون، 
پیام رســان سیســتم 
ایمنی بدن می شوند. 
ایــن امر تــوان دفاعی 
بدن در برابــر ویروس 
افزایــش  را  آنفلوآنــزا 
می دهــد. اینترفرون ها 
مولکول  هایــی در بدن 
هســتند که به خصوص 
عفونت  هــای  برابــر  در 
ویروســی مقاومت ایجاد 
می کنند و در واکنش های 
ایمنــی طبیعی بــدن، حتی 
در غیــاب ویروس ها شــرکت 

دارند.
ایــن تیــم تحقیقاتــی در حال 
بررســی این موضوع است که 
آیا ویروس های ســرماخوردگی 
محافظــت مشــابهی در برابــر 
عفونت با ویروس سارس-کوو۲ 
)کرونا( هم ایجاد می کنند یا نه. 
نتایــج این تحقیق روز جمعه در 
 The Lancet Microbe مجله

منتشر شد.

چطور روده بزرگ را از سرطان دور نگه داریم؟
متخصصان برای ســال ها 
کــه  می کردنــد  توصیــه 
همــه افــراد در ســن ۵۰ 
ســالگی برای تشــخیص 
روده  ســرطان  زودرس 
بزرگ به ســراغ آزمایش 

کولونوسکوپی بروند.
مدیــکال  گــزارش  بــه 
اکنــون  اکســپرس، 
بــا توجــه بــه افزایــش 
موارد ابتال به سرطان 
روده بــزرگ در میــان 

جوانان، انجمن سرطان آمریکا 
غربالگــری  دســتورالعمل های 
این ســرطان را بــه روز کرده و به 
اکثر افراد توصیه می کند اولین 
کولونوســکوپی را در ســن ۴۵ 

سالگی انجام دهند.
مهم تریــن  از  یکــی  واقــع  در 
از  پیشــگیری  اســتراتژی های 
ســرطان روده بزرگ، پیروی از 
غربالگــری  دســتورالعمل های 
این ســرطان است که بر اساس 
سن، جنس، عوامل خطر )افراد 
با ســابقه ابتال بــه بیماری های 
التهابــی روده، ماننــد کولیــت 
اولســراتیو یا بیمــاری کرون( و 
 سابقه خانوادگی تعیین می شود. 
کولونوسکوپی چیزی بیشتر از 
یــک ابزار غربالگری اســت و در 
واقع می تواند با کشف تغییرات 
پیش ســرطانی به نــام پولیپ و 
از بین بــردن آنها قبل از تبدیل 
شدن به سرطان، از بروز سرطان 

روده بزرگ جلوگیری کند.
فــارغ از این روش تشــخیصی، 

باشــید،  ســنی  هــر  در  شــما 
روش هایی موثــر وجود دارد که 
می توانید برای جلوگیری از ابتال 
به سرطان روده بزرگ، سومین 
علت اصلی مرگ و میر ناشــی از 
سرطان در ایاالت متحده، انجام 

دهید:
•

ســبزیجات و چربی های ســالم 
بخوریــد. به گفتــه متخصصان 
کلینیــک مایــو افــرادی کــه از 
رژیم هــای غذایــی با فیبــر باال 
پیــروی می کنند، کمتــر به این 
نوع ســرطان مبتال می شــوند. 
و  قرمــز  گوشــت  مصــرف 
گوشــت های فراوری شده را به 
حداقل برســانید و تــا می توانید 
از چربی هــای ســالم موجود در 
روغــن زیتــون، ماهی قــزل آال، 

آووکادو و آجیل بهره ببرید.
•

تحــرک داشــته باشــید. ورزش 
عالوه بر تضمین ســالمت قلب 
و عــروق، می توانــد خطــر ابتال 

بــه برخی از انــواع ســرطان، از 
جملــه ســرطان روده بــزرگ را 
کاهش دهد. در بیشتر روزهای 
هفته ۳۰ دقیقه ورزش با شدت 

متوسط   داشته باشید.
•

مراقب وزن خود باشــید. طبق 
گزارش انجمن سرطان آمریکا، 
بــه  ابتــال  خطــر  اضافــی  وزن 
سرطان روده بزرگ و همچنین 
ســرطان های پســتان )در زنان 
مــری،  راســت روده،  یائســه(، 
لوزالمعــده و کلیــه را افزایــش 

می دهد.
•

الــکل را محدود کنید و ســیگار 
نکشــید. اگر ترجیــح می دهید 
الکل بنوشــید، نوشــیدن آن را 
محدود کنید. زنان روزانه بیش 
از یک بار و مردان بیش از دو بار 
نباید سراغ  نوشیدنی های الکلی 

با درصد الکل پایین بروند.
•

کدام اقدامات احتیاطی علیه کرونا چندان 
مؤثر نیست؟

فاصلــه  حفــظ  زدن،  ماســک 
اجتماعی و اجتنــاب از قرارگیری 
در مکان های شــلوغ و سربســته 
تــا کنــون مؤثرتریــن روش هــا 
برای بــرای کاهش خطر ابتال به 

کووید-۱۹ اعالم شده اند.
آلــرت،  ســاینس  گــزارش  بــه 
کارشناســان  کــه  همان طــور 
بهداشــت عمومی در مورد نحوه 
ســارس-کوو۲  ویروس  انتشــار 
اطالعات بیشــتری کسب و ارائه 
می کنند، ثابت شــده کــه برخی 
اقدامــات احتیاطــی ارزش آن را 

را ندارنــد که وقــت خود 
ایــن  از  بیــش 

صرف شان کنید:
•

فروشــگاه  در 
بــه  نیــازی 

پوشیدن دستکش 
ندارید: 

استفاده از دستکش یکبار 
مصرف ممکن اســت راهی آسان 
برای در امان ماندن دســت ها از 
آلودگی احتمالی در فروشگاه های 
مواد غذایی باشد، اما بنا به اعالم 

مرکز کنترل و پیشگیری از 
ایاالت  بیماری های 
ویروس  متحده، 
کرونا بــه راحتی 
از طریق سطوح 
پخــش  آلــوده 
نمی شود. این امر 
در مــورد بســته های 
غیر غذایی مانند بسته های 
پستی و نامه ها نیز صدق می کند.

•
نگــران  نبایــد  ایــن  بــر  عــالوه 
بســته های   کــردن  ضدعفونــی 

غذایی یا منجمد باشید. 
این را ســازمان جهانی بهداشت 
اعالم کرده، چون بعید است که 
ویروس کرونا بتواند از طریق این 
بسته ها و همچنین مواد غذایی 
یــخ زده منتقــل شــود. ویــروس 
ســارس-کوو۲ در خــارج از بدن 
میزبان شرایط پایداری ندارد و در 

انتظار از بین رفتن است. 
در دمــای منجمــد هــم اگرچــه 
ویروس می تواند به مدت طوالنی 
باقــی بماند، اما به نظر می رســد 
انتقال آن از طریق همه ســطوح 

بسیار نادر است.

•
از اســتخرها نترســید. بنــا بــه 
اعــالم مرکز کنترل و پیشــگیری 
از بیماری های آمریکا، استخرها 
نمی تواننــد بــه کانون گســترش 
شــوند  تبدیــل  ســارس-کوو۲ 
زیــرا ایــن ویــروس از طریــق آب 
پخش نمی شــود؛ به خصوص در 
اســتخرهایی که برای ضد عفونی 
کردن آب از کلر استفاده می شود. 
به گفته پروفسور جوزف آیزنبرگ، 
در  اپیدمیولوژیــک  متخصــص 
عمومــی  بهداشــت  دانشــکده 
عوامــل  میشــیگان،  دانشــگاه 

بیماری زای تنفســی در آب زنده 
نمی مانند. ویروس سارس-کوو۲ 
نیز ویروس تنفسی است پس ابتال 
به آن معمواًل از طریق استنشاق 
آن است، نه بلعیدن آن. بنابراین 
شنا نسبتًا بی خطر است. او البته 
تاکیــد می کند: هنــگام تعویض 
لباس ها در رختکن ماسک بزنید 
و وســایل و تجهیزات شــنا را به 
هیچ وجــه با دیگران به اشــتراک 

نگذارید.
•
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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 2۰ سال جتربه  |  منتخب حسابداران کانادا

و با تعیین وقت قبلی ونکــوور  در  ایرانــی  دوســتان 
بسیاری از برنامه های فرهنگی در 
آنجا برگزار می شــد. خودش هم 
در آنجا زندگی می کــرد. اداره ی 
آن خانه وقت وانرژی می برد. اما 
برای کسی که مرغ خانگی نیست 
ادامــه ی چنیــن کاری امــکان 
نداشت. او همیشه در تعلیق بود. 
مدام در حال کوچ. در جستجوی 
خانــه ای؟ او که خانه اش زبانش 
بود. شــعرش. چه فرقی می کرد. 
او یک چند زیستِی بخشن ناگزیر 
و بخشن ماجراجویانه داشت. اما 
این چند زیســتی را دوســت می 
داشــت. همیشــه جیبش خالی 
بود. و همیشــه خود را میهمان 
دیگــران می پنداشــت. و شــاید 
وظیفه ی آنان برای او که خودش 
را "صدای خدا" می دانســت. در 
میــان همه ی ناهنجــاری ها اما 

سرش را باال نگاه می داشت.
--------

"انتخابات: در فرمانســنگ های 
موسا روایت از بوده ی یازدهمین 
فرمانی ست که مفقود شده است 

/ ســخن آن ســنگ چنین بوده 
است : در منشور انسان سرشتی 
ســت که هرگاه راســت ایستاد و 
دســت بر سینه گذاشت هرچه او 
گویــد از آِن حق باشــد /من آن 
ســنگ ام . ان س س . تابستان 
 I am That ۹۰ . قطِب شــمال

stone
* بــا خــواص مــی گویــم از نــوِع 
کمال/ ایســتگاِه خرج اسرارم/ 

شعرم/ جانم/ عشقم/ *"

#شاعران_خیابان
دلقک ها

ماسک هاشان را که برمی دارند 
بازی را انکار می کنند

گفتن یا نگفتن 
چه فرق می کند؟

اگر ابرها ندوند 
ما به نوح باز خواهد گشت

کاش می توانستم
بیشتر دوستت داشته باشم 

کاش 
ترس نبود

نیاز نبود
و ما روزی چند بار نمی مرد.

Happy New year
--------

وبالگ:
https://sinaserkani.
blogspot.com/?fbclid=I-
wAR2uY9SuQP-vbOco-
PLfjIdoBwmLF_FcXrIt-
LU4i9HjZHMIRHuDf9P-
KdeVMA

اینستاگرام: 
https://www.instagram.
com/sinaserkani/

فیس بوک: 
https://www.facebook.
com/sinaserkani

--------
* مهین میالنی: 

نویســنده،  آزاد،  روزنامه نــگار 
مترجم، عــکاس، گرافیســت و 
فارغ التحصیــل روزنامه نگاری و 
جامعه شناسی از تهران و پاریس.

. . . نـطـنـــز
pirekhorasani@yahoo.caما در پناه وارث »الیوت ترودو« ایم!هر کس برای خویش پناهی گزیده استطنـز پیر خراسانی مونتریال!

ضعف جسمانی نیز خیلی 
مؤثر است با اینکه هنوز 
جوان بود. به این شعرش 
در اینســتاگرام توجه کنید که در 
۱۴ جــون ۲۰۱۹ در مــرزن آبــاد 
نوشــته اســت، در جایی که یک 
زمین خریده بود و مدتی در آن جا 
زندگی می کرد. در آن به درد زانو 

و سرفه هایش اشاره می کند.  
-------

Me at ۵ " من سه نفر"

کودک بود
من یادش می دادم غصه نخورد

پروانه ها که توی آب می افتند
سرش را رو به زردآلو ها بگرداند

آفتاب را کمی فوت کند
تا دلش خنک بشود

به او می گفتم
با گل ها هیچ وقت قهر نکند

دلش اگر تنگ شد
تا می تواند

زن را دوست داشته باشد
ساکت بود

و جز با قمری و پیچک و چشمه
با کسی حرف نمی زد

من یادش می دادم نترسد
برف که می بارد

منتظر گرگ ها باشد
که اگر آمدند

داد ها را صدا بزنیم
تا مادر وحشت نکند

یادش دادم وقتی کسی می میرد
گریه نکند

و این را به همه گفته باشد
تــا آدم هــا منتظر اشــک های او 

نباشند
و همبشه دلشان

برای آمدن او لک بزند
خیلی چیرها یادش داده ام

حاال موهایش کمی ســفید شده 
اند

گاهی که تند می دود
پاهایش درد می گیرند

عصر که می شود
مقداری سرفه می کند

و می گوید
مرگ پایان آدم نیست

من یادش داده ام
مرزن آباد. خرداد ۹۸.

------
یک "خانه ی ایران" درست کرد 
که شــد مرکز فرهنگــِی فرهنگ 

علی برکت اهلل!
حاج شیخ حســن آقای پرزیدنت 
دو ماه پیش گفت مردم ســّکه و 
دالر نخرید ما بســترش رو آماده 
کردیم! بیایید در بورس ســرمایه 
گذاری کنید! بعد هم همان طور 
کــه ما گفتیم دو هفته ای بورس 
را دچار ســقوط کــرد و با همین 
ترفنــد ســاده ده هــزار میلیــارد 
تومــان از پول های مــردم را  باال 
کشید و همسان سازی معّلمین 

را ســر و ســامان 
داد که مبــادا یک 
اعتصــاب  وقــت 
کنند و عالوه بر آن 
شش هزار میلیارد 
تومــان هــم زد به 
جیب یــک متری 
خودش و بقّیه اش 
را هم بین خودی 
هــا تقســیم کرد. 

علی برکت الله!
از نتایج سحر!؟

ایرانیان رتبــه اّول خرید خانه در 
ترکیه را دارند! به حول و قّوه الهی 
به زودی ایرانیان از دســت آخوند 
رتبــه اّول ســر بــه کــوه و بیابان 
گذاشــتن را هم کسب می کنند! 

ایــن هــا همــه از نتایج 
سحر است؛ اندکی صبر 
الزم است تا صبح دولت 

مان هم بدمد!
می ترسیم!

حاج شیخ حســن آقای پرزیدنت 
گفته: امــروز ایرانیان نســبت به 
ســال گذشــته آرامش بیشــتری 
دارند! آمریکا کاماًل منزوی شده 
جهــان  کشــورهای  بیــن  در  و 
جایی ندارد! واللــه ما می توانیم 
جــواب حضــرت پرزیدنــت را بــا 
زبــان و ادبیــات لــش و لوش ها 
و الت و لــوت های پایین شــهر 
تهران بدهیم ولی می ترسیم که 
اگر چنین کاری را بکنیم، شــما 
خواننــدگان بــا ادب و بــا کالس 

پیوند هم خاک دفتر نشــریه 
را بــه توبــره بکشــید و هم 

دودمان ما را به باد بدهید!
ساخت خانه و اقتصاد؟

حــاج شــیخ حســن آقــای 
پرزیدنت گفتــه: کرونا فقط 
۳ در صــد به اقتصاد کشــور 
لطمــه زده و دولــت مــن 
چهــار و نیم میلیــون خانه 
ساخته و تحویل داده است. 
ما بــه عنوان وکیــل فضول 
های محّلــه همه 
ایشان  فرمایشات 
را تاییــد می کنیم 
با توّجه به این که 
منظور آن حضرت 
همــان  خانــه  از 
اســت که نوه پنج 
ساله ما با انداختن 
نمــاز مادر  چــادر 
بزرگ بر روی دو تا 
مبل می سازد و به داخل آن 
می رود و می گوید این خانه 
من است! درباره آن لطمه ۳ 
درصدی به اقتصاد کشور هم 

کاماًل درســت می فرمایند چون 
قباًل ۹۷ در صد بقیه اقتصاد کشور 

به باد رفته بوده است!

کرونا ویروس؟
تدروس آدهانوم، مدیر کل سازمان 
جهانی بهداشت، در آخرین اظهار 
نظر خود گفت: ویروس کرونا هم 
چنان با ماست و در حدود دو سال 
دیگر از جامعه خواهد رفت. جناب 
مدیر کل اصاًل نگران ایران نباشید 
چون مــا هــم درخدمت ایشــان 
هســتیم ما موجودات درشــت و 
هیکل داری مثل آخوند را از ســر 
گذرانده ایم این کرونا ویروس بی 
ناموس  برای ما جوجه اســت باد 

بیاد اون رو می بره!

دودوزه باز؟
و  مســلمین  معّظــم  رهبــر 
مســتضعفین جهان و حومه با 
یک گوشــی آیفــون به 
دولــت ایــران دســتور 
واردات  از  کــه  داد 
آیفــون  گوشــی هــای 
در  هــم  آن  کنــد!  جلوگیــری 
توئیتــر آمریکایــی! آخوند پاچه 
ورمالیده همه امکانات را برای 
خــود و هم عبــا و عّمامه های 
خــودش مــی خواهــد. توئیتــر 
برای مردم فیلتر اســت و برای 
آخونــد ها باز! آیفــون هم برای 
مــردم ممنــوع و بــرای آخوند 
آزاد! و ایــن یعنــی اوج دودوزه 
مــا  دوروئــی،  و  ریــا  بــازی، 
اطمینان داریم کــه این مومن 
توی خانــه خودش حّتــی نماز 

هم نمی خواند!؟

زیر ُپل؟
در ســیل جنوب سیســتان یک 
چوپان زرنگ گوســفندانش را به 
زیــر پل برده تا از بــارش باران در 
امان بمانند. ناگهان آب رودخانه 
بــاال آمــده و کّل گوســفندان و 
بزهایش را آب برده است. درست 
مثل حضــرت امام راحــل )ج( و 
رهبر معّظم و اذناب و دواب شان 
کــه مــا را بردند زیر پل اســالم تا 
خیس نشــویم تحریم های ۱۸۰ 

کشور جهان آمد و ما را آب برد!
مهریه؟

شهردار سمیع آباد از صدور قبض 
های چند میلیون تومانی آب برای 
مردم این شهر خبر داد. آقا، آب، 
مهریه حضرت فاطمه زهراست! 
پاک کننده عالم باالست! نعمت 
خداســت! در کویــر ایــران عین 
طالســت! انتظار داریــد با ماهی 

هزار تومان بنوشید و لعنت 
حق بر یزید کنید! اگر برای 
هر قطره اش یک کیلو طال 
هم بدهید باز هم کم داده 
ایــد! بی تربیت ها اســالم 
برای همین آمده که شما 
را تربیــت معنــوی کند تا 
قدر مهریه حضرت زهرا را 

بدانید!
اقتصاد؟

حــاج شــیخ حســن آقای 
پرزیدنت گفتــه: من هرگز 
نگفتم اقتصاد را در صد روز 
درست می کنم حسن جان 
خودت رو ناراحت نکن ما 
هم میگیم نگفتــی! چون 
همــه می داننــد که کندن 
پوست یک پیاز هم از دست تو بر 
نمی آید بعد هم ما به این نتیجه 
رســیده ایم صد روز که هیچ صد 
ســال دیگر هم، نه تو و نه بزرگتر 
از تو نمی تواند اقتصاد ورشکسته 

ایران را درست کند!
ظلم یزید؟

در حالی که همــه اّدعا می کنند 
واکســن کرونــا را ســاخته اند ما 
هنوز در این فکر هســتیم که اگر 
مثاًل نام الله توی جیب مان باشد 
می توانیم به توالت برویم؟ بعد آیا 
گناه این کار بیشتر است یا گریه 
نکردن بر حســین شهید و ظلم 

یزید!؟
مسابقه؟

هیچ دّقت کردید مراسم عزاداری 
ماه محّرم در واقع مسابقه انتخاب 
برتریــن وزنــه بردار بین پســران 
محّله اســت؟ البّتــه دخترها هم 

بــی کار نیســتند! آن ها هم بین 
خودشان مسابقه زیبا ترین دختر 
محّله را برگزار می کنند. بیشــتر 
این پســرها بعد از ماه محّرم باید 
برونــد و بــاد فتق شــان را عمل 
کننــد دختر هــا هم کــه قبل از 
محــّرم جیــب بابا را بــرای عمل 
دماغ و تزریق ژل خالی کرده اند! 
این وسط برد با آخوند است چون 
بهترین و زیباتریــن دختر محّله 
را بــرای خودش کنــار می گذارد 
در حالی که ُپســت سازمانی اش 
امامــت جماعت محــل و حقوق 
اش هــم نجومــی اســت. از بین 
پســر ها هم خر زور ترین شان را 
برای بسیج جمع می کنند و می 
فرستند یا به سوریه برای دفاع از 
حــرم و یا به عراق برای جنگیدن 

به نفع رهبر معّظم!
روز داروسازی؟

روز داروســازوی را فقــط به اختر 
عیال وعّمه جان مان که مشترکًا 
انواع داروها را می ســازند و روی 
ما به عنوان خوکچه آزمایشگاهی 
امتحان مــی کننــد، تبریک می 
گوئیــم. داروســازان هــم برونــد 
کشــک شــان را با نعنا بسایند و 
با آن آبدوغ بســازند و بنوشــند و 
به نیابت از طرف ما بر دشــمنان 

اسالم لعنت کنند!
کانادا – مدینه منّوره مونرآل 
– پانزدهم ماه سپتامبر 
المبارک! سال ۲۰۲۰ دربدری 
خون جگری! برابر با بیست و 
پنجم شهریور ماه سال ۱۳۹۹ 
مهرورزی زنجیره ای! شاد و آزاد 
و سربلند باشید.    پیر خراسانی

53



28 28PAIVAND: Vol. 26  no.1490 Sep. 15, 2020             since 1993   www.paivand.ca سال 26 شماره   1490 25  شهریور 1399 

24. Sep 2013          Part B       Skill: 

13
1 9 2 6 8 5 4 3 7
7 4 6 3 9 1 5 2 8
3 8 5 4 2 7 1 6 9
5 7 3 9 1 2 8 4 6
2 6 9 5 4 8 3 7 1
8 1 4 7 3 6 2 9 5
9 5 8 2 7 3 6 1 4
4 2 1 8 6 9 7 5 3
6 3 7 1 5 4 9 8 2

14
8 9 1 7 3 2 5 6 4
2 6 4 8 1 5 7 9 3
5 7 3 9 6 4 1 2 8
3 8 6 5 7 1 9 4 2
4 2 7 3 9 8 6 5 1
1 5 9 2 4 6 8 3 7
9 4 8 6 2 7 3 1 5
7 3 2 1 5 9 4 8 6
6 1 5 4 8 3 2 7 9

15
7 9 2 4 1 8 6 5 3
4 8 3 6 5 2 7 9 1
5 6 1 7 9 3 4 2 8
6 1 7 5 8 9 2 3 4
3 4 9 2 7 6 8 1 5
2 5 8 3 4 1 9 7 6
9 2 4 8 3 5 1 6 7
8 3 6 1 2 7 5 4 9
1 7 5 9 6 4 3 8 2

16
7 4 9 6 2 3 8 5 1
3 1 2 4 5 8 6 9 7
8 6 5 7 9 1 4 2 3
6 3 7 2 4 5 9 1 8
4 5 1 9 8 6 7 3 2
9 2 8 3 1 7 5 6 4
1 9 4 5 7 2 3 8 6
5 8 3 1 6 4 2 7 9
2 7 6 8 3 9 1 4 5

17
2 8 6 4 9 5 7 3 1
1 9 4 7 8 3 6 2 5
7 3 5 2 1 6 8 4 9
6 5 3 9 2 1 4 7 8
8 1 2 3 4 7 5 9 6
4 7 9 5 6 8 3 1 2
3 4 1 8 5 2 9 6 7
9 2 8 6 7 4 1 5 3
5 6 7 1 3 9 2 8 4

18
5 7 9 4 2 6 3 8 1
3 2 6 1 8 7 9 5 4
1 8 4 3 5 9 6 7 2
2 5 7 9 4 8 1 3 6
6 9 8 7 1 3 4 2 5
4 3 1 5 6 2 7 9 8
7 4 5 8 9 1 2 6 3
8 6 3 2 7 4 5 1 9
9 1 2 6 3 5 8 4 7

19
6 8 3 9 4 7 2 1 5
7 5 1 2 8 6 3 9 4
2 4 9 5 3 1 7 8 6
9 6 4 7 1 8 5 2 3
1 2 5 3 9 4 6 7 8
8 3 7 6 2 5 1 4 9
4 9 2 1 5 3 8 6 7
3 7 8 4 6 2 9 5 1
5 1 6 8 7 9 4 3 2

20
2 6 7 8 5 1 3 9 4
5 8 3 4 2 9 7 1 6
4 1 9 6 3 7 2 5 8
9 4 6 2 8 3 1 7 5
3 7 2 5 1 4 8 6 9
1 5 8 9 7 6 4 3 2
8 2 1 3 6 5 9 4 7
7 9 5 1 4 8 6 2 3
6 3 4 7 9 2 5 8 1

21
1 9 4 5 3 7 6 8 2
2 8 5 1 6 9 7 4 3
7 3 6 2 8 4 1 9 5
3 6 1 7 4 8 5 2 9
4 5 2 9 1 6 3 7 8
8 7 9 3 5 2 4 1 6
6 2 7 4 9 5 8 3 1
5 4 3 8 2 1 9 6 7
9 1 8 6 7 3 2 5 4

22
1 9 2 4 7 3 6 8 5
7 5 8 2 6 1 9 3 4
4 3 6 5 9 8 1 2 7
6 7 3 1 4 2 5 9 8
2 8 4 9 5 7 3 6 1
5 1 9 3 8 6 7 4 2
9 6 5 7 2 4 8 1 3
8 4 1 6 3 5 2 7 9
3 2 7 8 1 9 4 5 6

23
4 6 7 3 9 2 8 1 5
8 5 3 6 4 1 9 7 2
2 9 1 8 7 5 3 6 4
9 4 5 1 3 7 6 2 8
3 1 2 5 8 6 4 9 7
7 8 6 9 2 4 5 3 1
1 3 4 2 5 9 7 8 6
5 2 9 7 6 8 1 4 3
6 7 8 4 1 3 2 5 9

24
3 6 8 4 7 2 5 9 1
5 7 9 8 3 1 2 6 4
1 2 4 9 5 6 7 3 8
7 9 3 2 4 5 1 8 6
2 4 1 6 8 9 3 5 7
6 8 5 7 1 3 9 4 2
9 1 2 5 6 4 8 7 3
8 3 6 1 9 7 4 2 5
4 5 7 3 2 8 6 1 9

Help to make well known of sudoku-topical.com!
You like this website? Then recommend it to your friends.
If you own yourself a website, place a link to sudoku-topical.com
If you print out the sudokus then print them twice and give one to one of your friends.
Tell your acquaintances, friends and teammates about sudoku-topical.com.
Just help to make this site well known.!

هر سال با آغاز 
سال تحصيلي 
جديد، حجم 
ترددها و ترافيك 
در كالنشهرها و 
بويژه پايتخت رو به 
افزايش است، 
تا حدي كه اين 
مسئله به يكي از 
معضالت عمومي 
براي شهروندان در 
چرخه حمل و نقل 
شهري تبديل شده 
است

 

جدول اعداد سودوکو در صفحه 14

 افقي:
1- حرفه��اي نامرب��وط و خ��ارج از 

موضوع زدن- اشاره به نزديك
2- كش��ور قذاف��ي- ع��دد زير خط 

كسري- جمع حكم
3- دستخط خوش- جايگاه- وبا

4- چوب��ه اع��دام- ب��اران كم- گلي 
معطر- خاطر

5- سنگ آسياب- باستاني و كهن- 
پارچه كبريتي

6- داراي آهنگ يكسان- توگوشي- 
مخفف شاد

7- گريختن- ميوه گس- كچل
8- س��خت، آهنين- فوري- كاسني 

زرد
9- م��وي گردن اس��ب- عالي ترين 
درج��ه نظامي در نيروهاي مس��لح- 

قابل ديدن
10- برج جدولي- از گازهاي بي رنگ 
و بي بو- رشته هايي از پوست يا ساقه 

گياه
11- صادرات مهم برزيل- آش��وب و 

ازدحام- تاك
12- ساختمان و سازنده اش- ذخيره- 

همان بس است- دريغ
13- كهن ترين بخش ادبياتي اوس��تا- 

نسب شناس- دستورها
زه��ره-  خوش ص��دا-  پيامب��ر   -14

سپاهيان
15- گل و الي ته حوض- از ش��عراي 
بزرگ قرن 4 و 5 و قصيده سراي دربار 

سلطان محمود و مسعود غزنوي
 عمودي:

1- از آث��ار قديم��ي و ديدني اس��تان 
اردبي��ل ك��ه در نزديك��ي روس��تاي 

ساريجالو قرار دارد- شاعر عاشق!
2- نوعي س��بزي- اسلوب- 

بافنده
ترس��ناك- طبق  نژاد-   -3
اصل ص��د و پنج��اه و نهم 
تش��كيل دادگاه ها و تعيين 
صالحي��ت آنه��ا من��وط به 

حكم... است
4- مرك��ز اتريش- پرنده اي 
خاك��ي رن��گ و كوچكتر از 
كبوتر- نف��س بلند- ضمير 

غايب
5- كشوري در خاورميانه- 
نيروي طبيع��ت و فطرت- 

نوعي ساز
6- تكيه به پش��تي- جمع 

شيخ- قطاع الطريق

دو  مس��ابقه  نوع��ي  س��گرمه-   -7
استقامت- راه يافتن

8- ارجمن��د- خ��و، سرش��ت- مقابل 
پيري

9- مرادف فسق- آباژور- ماچ آبدار
10- پست الكترونيكي- نوازش كننده 

و مهربان- نت آخر
11- رمق آخر- آفريده ش��ده- قانون 

چنگيز
12- خراشيدن- نت مخمور- آرزوها- 

گرانتر از طال!
13- تاج- تملك و نفوذ- هرگز

14- قدرت- خوشحالي- خجسته
15- سمبل- جنون جواني

 افقي:
1- فيلمي از اكبر خامين- بي بيمي

2- گل هميشه بهار- رونق بازار- زنگ 
بزرگ كليسا

3- بدرس��تي كه- قس��مت ملوديك 
اپرا- واگير

4- حشره پركار- رنجوري- از دروس- 
رو ترش كردن

5- باران ريزه- توبره و انبان- مرمر
6- نام پسرانه- بي پول- ميان چيزي

7- س��الم- گلي زيبا- آخرين سوره 
كه در مدينه نازل ش��ده است و 7 آيه 

دارد
8- نوع��ي باكتري- زمس��تان عرب- 

بي دين

9- گريبان لباس- سزاوار- نادان
10- غاي��ب- زين��ت- منش و رفتار 

انساني
11- ماشين خاكبرداري- قاتل امام 

هادي)ع(- آب در لغت محلي
12- فراخواندن مكرر كسي به وسيله 
بلندگ��و- مردمك چش��م- پس��وند 

نسبت- زنبيل
13- مرد بخشنده- در مقام تحسين 

مي كشند- نوشتن
14- نامناسب- شرم و حيا- پيشوا

15- عزم قوي- اپرت مش��هوري از 
اسكار اشتراوس موسيقيدان اتريشي

 عمودي:
1- از چشم اندازهاي طبيعي و زيباي 

استان همدان- ميدان
2- لب از سخن فرو بسته- نويسنده- 

كبوتر دشتي
3- اص��ل و نس��ب- ج��اده هم��وار 
و ش��ن ريزي ش��ده- يكدندگ��ي و 

سرسختي
كنن��ده-  هداي��ت  آزماي��ش-   -4
باغ وح��ش بيگان��ه- واح��د عملي 

سنجش رسانايي برق
5- بش��ر- تكيه دادن- گل س��خت و 

پخته
6- مساوي- بازگش��ت- كشوري در 

قاره كهن
7- بي��رق- پيرايه اي به صورت حلقه 

فلزي گاه داراي نگين- جانشينان
8- ش��اعر از آنان چشم ياري داشته- 

حق گردن كلفتي- نويسنده و كاتب
9- پاكس��ازي گياهان ه��رز از زمين 
زراعت- رازگويي با خدا- پول خارجي
10- سكه طالي قرن يازدهم- مربوط 
و منس��وب به دوره هاي قبل از تمدن 

بشر- رنگ مو
11- رودي در فرانسه- كارشكني- ثروت

12- خ��ادم ق��وم- برگ 
برن��ده- گاه مشكل گش��ا 

شود- كيفيت
13- جوره��ا و گونه ه��ا- 

مقاصد و اهداف- برودت
اليزاب��ت  از  اث��ري   -14
كاستووا نويسنده امريكايي 
كه ت��ا مدت ه��ا در صدر 
پرفروش ه��اي  فهرس��ت 
كش��ورهاي  از  بس��ياري 
جهان ق��رار گرف��ت و به 
30زبان ترجمه شد- قشر 

و پوسته- سخنان منظوم
15- ب��اد مالي��م- نوعي 
بيماري نادر و پيش��رونده 

روماتيسمي

جدول ويژه جدول عادي

حل جدول ويژه شماره 4897حل جدول عادی شماره 4897

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 4898

سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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بازیكنان تيم ملي خيلي تحت فشار بودندنظام جامع رسانه اي; ارتقاي كمي و كيفي مطبوعات 12
 بعد از برد قاطعانه تيم كشورمان برابر كره جنوبي تقريبًا تمام كارشناسان بسكتبال آسيا ايران 

را فيناليست جام مي دانستند

14 بسكتبال دومين المپيك را به راحتي از دست داد14
 فدراسيون بسكتبال ايران براي اجازه ارسالن كاظمي از دانشگاه رايس امريكا به آب و آتش 

زد اما چرا حاال وقتي او مي تواند هنرنمايي كند بر روي نيمكت مي نشيند 

درنگ

هر سال با آغاز سال تحصيلي جديد، حجم ترددها 
و ترافيك در كالنشهرها و بويژه پايتخت رو به 
افزايش است، تا حدي كه اين مسئله به يكي 
از معضالت عمومي براي شهروندان در چرخه 

حمل و نقل شهري تبديل شده است، به طوري كه 
بسياري از دستگاه هاي مرتبط با حوزه حمل و نقل 

تالش دارند با اجراي برنامه هايي تا حد امكان 
ميزان ترافيك را كاهش دهند

كاالهايايرانيكهنامبيگانهرايدكميكشند

زماني كه براساس قانون ممنوعيت به كارگيري اسامي، عناوين و اصطالحات 
بيگانه مقرر ش��د س��ردر مغازه ها از الفاظ و عناوين بيگانه پاك شده و عناوين 

اصيل ايراني جايگزين آن شود، بسياري اين اقدام سازنده را ستودند.
هر چند اجراي اين قانون منجر به به هم خوردن نظم بصري شهرها شد، اما 
اي��ن به هم خوردگي از آنجا ك��ه ارزش مهم تري را براي ايراني ها حفظ مي كرد، 
يعني همان هويت ملي و زبان دوم عالم اسالم، براي كمتر كسي موجب آزار شد؛ 
كما اين كه با گذشت چند سال از اجراي اين قانون هستند مغازه هايي كه هنوز 
نام قديم آنها با برچسب هايي حذف شده و چهره نازيبايي به شهر بخشيده است، 

اما با ديدن اسامي فارسي،هيچ كس از اين نا زيبايي رنجيده نمي شود.
البته اگر كمي اهل گش��ت وگذار در ش��هر خود باش��يد، متوجه مي شويد 
عده اي از اين قانون با همه س��ختگيري ها، به راحتي سرپيچي كرده اند و هنوز 
اس��امي بيگانه بر س��ر در برخي مغازه ها خودنمايي مي كن��د. عالوه بر آن اين 
روزها ش��اهد توليد محصوالت غذايي و آرايشي بسياري هستيم كه متأسفانه 
اس��امي بيگانه را با خود يدك مي كش��ند. شاهد آن همين چيپس ها، ماست و 
شامپوهايي است كه به تازگي تبليغات آن در رسانه ها آن هم با عناوين خارجي 
و بيگانه،كم نيس��ت. اگر درخش��يدن اين اسامي بيگانه بر سر در مغازه ها براي 
ما غيرقابل قبول اس��ت، پس با پخش اين اس��امي آن هم از رسانه ملي چگونه 

بايد كنار آمد؟
گذش��ته از اين در همان قان��ون ممنوعيت به كارگيري اس��امي، عناوين و 
اصطالحات بيگانه تأكيد ش��ده است كه اس��تفاده از اين واژه هاي بيگانه روي 
كليه توليدات داخلي اعم از بخش هاي دولتي و غيردولتي كه در داخل كش��ور 
عرضه مي شود، ممنوع است و در اين شرايط انتظار مي رود نظارت بيشتري بر 

حسن اجراي اين قانون صورت گيرد.
اگر همان سختگيري هايي كه در به كار بردن اسامي بيگانه بر سر در مغازه ها 
و توزيع كنندگان محصوالت به كار گرفته شده بود درباره توليدات موادغذايي و 
محصوالت آرايشي و بهداشتي به كار مي رفت، امروز شاهد تبليغاتي از اين دست 
در رسانه ها نبوديم، ضمن اين كه همين اسامي روي محصوالت نوشته شده و به 
مراتب بيشتر از سردر مغازه ها به چشم مردم مي خورد. هرچند متوليان پاسداري 
از زبان فارسي ازجمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي تاكنون حساسيت هاي الزم 
را در اين زمينه به خرج دادند و نمونه آن را در حذف اسامي خارجي از تابلوهاي 
عرضه كنندگان محصوالت توليدي در كشورش��اهد بوديم، اما بهتر است رؤساي 
صنوف و توليدكنندگان هم با هدف پاسداري از هويت ملي ايراني و زبان فارسي، 

همگام با ساير دستگاه ها، زيرمجموعه هاي خود را موظف به رعايت قانون كنند.
 بهتر اس��ت همان نهضت ش��كل گرفته در حذف اس��امي بيگانه از سردر 
مغازه ها درباره توليدات و محصوالت توليدي در داخل هم شكل گيرد تا هويت 

ايراني همچنان محكم و پا برجا بماند.

 پاك آئين: در شرايط كنوني وضع هرگونه مقررات در عرصه مطبوعات بايد در 
فضاي كارشناسانه و علمي و فني و با توجه به اقتضائات رسانه اي صورت بگيرد
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ترافيكمهرمديريتشد
رئيس پليس راهنمایي و رانندگي تهران بزرگ در مصاحبه با  اعالم كرد

آرایشـــــگاه
481-6765 ............................................EVE

فاطی .............................................. 706-8324  

 آژانس مسافرتی 
اسکای.الن ................................... 388-1588 
فرنازمعتمدی. ............................... 842-8000  
ناهیدپاکروان................ 844-873-7191  
سلطـــان.................................... 484-4000 
همامهر............................ 438-228-9266
یونی گلوب )نسرین( . ................. 849-7711

آموزش موسیقی 
صابرجلیل زاده............................ 549-4697  
قره چه د اغی )پیانو(................ 484-8748 

آموزش نقاشی 
حمیرامرتضوی............................ 938-8066   

آموزشگاه حتصیلی 
مدرسه فارسی دهخدا.....  438-238-3091  
مدرسه فارسی وست آیلند. .......626-5520   

اتومبیل- تعمیر
 486-9994 .......... .Pieces D'auto NDG

اتومبیل: خرید و فروش 
الگانس لیزینگ................ 482-4500
ALIXتویوتا. ................................ 376-9191
تویوتا ایل پرو ................................ 376-9191

ازدواج 
   366-1509 صالــح.......................  شــیخ 

ارز
شریف ......................................... 223-6408 
آپادانا ............................................. 933-1719  
5 استار. ........................................... 585-2345

خضر................................................ 989-2229   
یونیون موندیال. .......................... 937-5192

  844-4492 ................................Expert-FX

امالک و مسکن 
 827-6364 ........................... فیروزهمتیان 
نادرخاکسار. ...................... 969-2492
مسعودنصر . .................... 571-6592
730-3909 .................... شکور  آرش 
هایک هارتونیان ............... 574-6162 
شهره شهریان .................... 290-2210
مسعود هاشمی . ................ 298-4567
مهدی انصاری  . ............................. 588-0609
عرفان مرزبانپور  . ............................. 813-3633

کاظم تهرانی. ................................ 971-7407 
آناهیتابروجردی ......................... 978-9962
آرزو گتمیری. ...............................561-3-561
مینواسالمی  . ............................... 967-5743

اجنمن ها و سازمان ها 
CSAIکمک به مهاجرین. ........  932-2953 
انجمن دوستداران زرتشت. .......808-5070
www.zaq.org ...... .انجمن زرتشتیان کبک
info@addhi.net .......................حقوق بشر

  249-4684  ........................................IBNG
انجمن زنان مونترال...................516-3007

دانشجویان:کنکوردیا. .............. 848-2424 
کتابخانه نیمــا......................... 485-3652 

موسسه خوئی ..............................  341-2235 

بیمه  اتومبیل
اتو الگانس ................................... 482-4500

بیمه  و مشاور مالی
438-793-9168 ................. ملــک  م. 

علی پاکنـژاد  ................................... 296-9071 

پزشــکی 
آلفامدیک کلینیک. .....................  933-8383   
بنفشه حجازی. .............................. 288-4864  

تاکـسی 
اطلس. ............................................ 485-8585

تبلیغات 
پیوند. .............................................. 996-9692 

ترجمه
نغمه سروران............................  889-8765
438-390-0694 .......... یکتــا  خاطــره 
شهریاربخشی. ............................ 624-5609  

حسابداری ومالیاتی 
حسن انصاری............................ 735-0452

ســرورصدر...............................  777-3604 
مهتاب ثقفی................................ 567-3169  
کردلوئی ...................................... 652-7623
ریاض حق.................................... 362-0382

حمل و نقل 
939-0099 ................................... Panneton

مونتریال. ....................................... 442-8056
المپیک . .......................................... 935-3300
مونترال/تورونتو  . .......................... 887-0432

دندانپزشک 
شهروزرضانیا )آریا( .................. 933-3337 
شریف نائینی. ............................... 731-1443 

دندان سازی  )کلینیک( 
افخم هادی. ................................. 737-6363 

رستــوران 
پیتزااطلس ............................... 524-0-524
933-0-933 ..................................... کبابسرا 
کلبه عموجان. ...............  484-8072  
فاروس............................................. 270-8437 
کارتیه.پرس. ................................. 488-6367 
کوپولــی.................................... 989-8580  
بیبلوس . .......................................... 523-9596

روانشناسی / روانکاوی 
  999-2482 بیتــا...............................  دکتر 

سوپر و فروشگاه 
ماهی سن لوران. ............................ 369-3474
کوه نور. ............................... 450-676-9550
آریا )اوتاوا(. .......................... 594-3636 )613(

شیرینی پزی و قنادی
نرگس .............................................. 690-4808  
سروین. ........................................... 562-6453  

عکاسی )فیلمبرداری و آتلیه(
فتوشاپ........................................... 846-0221 

فتوبوک........................................... 984-8944 
فتو ُرز................................................. 488-7121

عینک سازی 
فرهت )ایرانخواه(. ......................... 481-0671  

فـرش
قالی شویی کارگاه فرش............... 739-4888

فـیزیوتراپی
دنـــــــــا  ............................. 900-3633

فـال
شادی. ............................................ 678-6451  

کــــارواش 
هما. ................................................. 484-2644 

کلینیک کایروپرکتیک 
کلینیک ابن سینا. ........................ 849-7373  

کتـابفروشی 
تپش. ................................ 223-3336  

کلیسا 
انجیلی فارسی زبان. .....................  999-5168  

گاراژ )درب(
 249-4684  ............................ .UNI-TECK

گلفروشی
وحیــد ......................................... 983-1726

لوله کشی 
پـارس. ....................................... 290-2959

مهاجرت
مایکل منفــرد......................... 656-8178

محضر
وحیدخلجی................................ 439-1444
نازگل فالح . . ....................    697-0225 

موسیقی )جشن ها( 
تپش دیجیتال. ........................ 223-3336

وام مسکن
606-5626 .......................... بهروزباباخانی. 

وکیل دعاوی
امیرکفشداران. ............................. 574-4540

ویدیو
تپش دیجیتال. .......................... 223-3336 

نیـازمنـدی هـای پیوند 

PAIVAND
Published Since 1993
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FOR PERSIAN COMMUNITY

(Montreal, Toronto, Ottawa, 
Victoria, Calgary & Vancouver) 

 Mailing Address: 
4010 Ste-Catherine  W. 

MONTRÉAL QC  

)514-996-9692 

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

پیوند درونکـــــوور هرهفته 
منتشر میشود:
Vancouver: 

Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN,
765  GREENWOOD Rd., 

W. Vancouver,  B.C., V7S 1X8
------------------------

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

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   5145721356    )پیمان( 
info@pannetonpanneton.com   ویا ایمیل

تماس بگیرید. 

اطالعات آگهی خود را به 
نشانی زیر ایمیل کنید: 

قابل توجه خامن ها
فال قهـوه

و ورق
توسط شادی

(514) 678-6451
aznov152104nikpour

Little Hollywood presents 

ANIMAL FARCE
A Comedy Film by 

Nader Dowlatshahi

فیلمی کمدی از نادر دولشتاهی 
)با الهام از قلعه حیوانات(

در یوتیوب، در 12 قسمت 
<< به زبان انگلیسی  

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://sam-thehandyman.com/career/
And send CV to:  info@sam-thehandyman.com

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

استخدام
به یک نفر ظرفشوی 

و کمک آشپز
• باتجربه  •

برای کار در رستوران 
کبابسرا نیازمندیم.

Tel.: 514-933-0-933
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عینک فرهت 
جواد  ایراخنواه 

____________________
5655   Sherbrooke  W.   

NDG,    H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671
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Tél.: (514) 223-6408
Tél.: (514) 561-6408

ارزشریف

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 
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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. 

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 

21۰ سنت ژاک غربی <<مترو 
واندوم:   اتوبوس 9۰،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 همکاری کنید.  

توجه: برای گزینش سوژه ها،  
لطفا از پیش با تحریریه هماهنگی شود:

Tel.: 514-996-9692 

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

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

Aug.4,11,18,24 9-7 pm

Monday to Thursday (6:00-9:30 pm) $100.00
EVENING CLASSES:

OR

$100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   : کالسهای از دانش آموزان و والدین عزیز جهت نام نویسی گستردهدعوت 

  سوم، چهارم و پنجم  ، دوم،اول پیشرفته ،اول مقدماتی

 سپتامبر  ۱۲:  الین)(به صورت آن تاریخ شروع کالسها

  اینترنتی مدرسه : سایتنویسی روش نام

 دالر فرزندان بعدی ۱۵۰دالر فرزند نخست ،  ۱۸۰: هزینه 

 آموزگاران و گروه اجرایی :  ،هادهاخانودانش آموزان،  حضوربا  حصیلیتع سال شرو دهماییگر 

 )خط سبزدر پارک آنگرنیون (انتهای  سپتامبر ۵ 

 .را دلگرمتر خواهد کرددیدار شما و تبسم فرزندان شما ما 

 

نویسی مدرسه پارسی زبان دهخدانام  
۲۰۲۱-۲۰۲۰سال  تحصیلی   

 

 :  جهت کسب اطالعات بیشتر، از طریق ایمیل و یا تلفن مدرسه دهخدا با ما تماس بگیرید

admin@dehkhodaschool.com 

۱-۴۳۸-۲۳۸-۳۰۹۱+ 

http://www.dehkhodascholl.com/registration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   : کالسهای از دانش آموزان و والدین عزیز جهت نام نویسی گستردهدعوت 

  سوم، چهارم و پنجم  ، دوم،اول پیشرفته ،اول مقدماتی

 سپتامبر  ۱۲:  الین)(به صورت آن تاریخ شروع کالسها

  اینترنتی مدرسه : سایتنویسی روش نام

 دالر فرزندان بعدی ۱۵۰دالر فرزند نخست ،  ۱۸۰: هزینه 

 آموزگاران و گروه اجرایی :  ،هادهاخانودانش آموزان،  حضوربا  حصیلیتع سال شرو دهماییگر 

 )خط سبزدر پارک آنگرنیون (انتهای  سپتامبر ۵ 

 .را دلگرمتر خواهد کرددیدار شما و تبسم فرزندان شما ما 

 

نویسی مدرسه پارسی زبان دهخدانام  
۲۰۲۱-۲۰۲۰سال  تحصیلی   

 

 :  جهت کسب اطالعات بیشتر، از طریق ایمیل و یا تلفن مدرسه دهخدا با ما تماس بگیرید

admin@dehkhodaschool.com 

۱-۴۳۸-۲۳۸-۳۰۹۱+ 

http://www.dehkhodascholl.com/registration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   : کالسهای از دانش آموزان و والدین عزیز جهت نام نویسی گستردهدعوت 

  سوم، چهارم و پنجم  ، دوم،اول پیشرفته ،اول مقدماتی

 سپتامبر  ۱۲:  الین)(به صورت آن تاریخ شروع کالسها

  اینترنتی مدرسه : سایتنویسی روش نام

 دالر فرزندان بعدی ۱۵۰دالر فرزند نخست ،  ۱۸۰: هزینه 

 آموزگاران و گروه اجرایی :  ،هادهاخانودانش آموزان،  حضوربا  حصیلیتع سال شرو دهماییگر 

 )خط سبزدر پارک آنگرنیون (انتهای  سپتامبر ۵ 

 .را دلگرمتر خواهد کرددیدار شما و تبسم فرزندان شما ما 

 

نویسی مدرسه پارسی زبان دهخدانام  
۲۰۲۱-۲۰۲۰سال  تحصیلی   

 

 :  جهت کسب اطالعات بیشتر، از طریق ایمیل و یا تلفن مدرسه دهخدا با ما تماس بگیرید

admin@dehkhodaschool.com 

۱-۴۳۸-۲۳۸-۳۰۹۱+ 

http://www.dehkhodascholl.com/registration 



30 3۰PAIVAND: Vol. 26  no.1490 Sep. 15, 2020             since 1993   www.paivand.ca سال 26 شماره   1490 25  شهریور 1399 

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

7801-2  Taschereau Blvd
Brossard, QC  J4Y 1A3
Tel.: 450-926-2622

•   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 مهرنوش البرزی 
-----------------

•   دکتر محمد ال بذال 

MONDIALE ELITE
مرکز ارائه خدمات ارزی به ایران در مونتریال 

انتقـال ارز

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

____________________
1855 Ste-Catherine W.   H3H 1M2 (Corner: St- Marc) 

Tel.:  514-973 51 92               Tel.: 514-289-9003
Tel.: 514-989-2229       Toll free: 1866-989-2229

همکاری مشترک دو کمپانی ارزی باسابقه و معتبر 
به مدیریت:  بیژن احمدی  و یحیی هاشمی 

در قلب مرکز شهر گشایش یافت
  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

GUY

مژده 
مژده 

مژده 
مژده 
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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.
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since 
1993

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 

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

خدمات ارزی خدمات ارزی 

ناهیدپاکروان
سفر به ایران 

)

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 

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   

Aug.4,11,18,24 9-7 pm

Monday to Thursday (6:00-9:30 pm) $100.00
EVENING CLASSES:

OR

$100.00

Call for 

appointment

MONDIALE ELITE
 مرکز ارائه خدمات ارزی به ایران در مونتریال

انتقـال ارز

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

____________________
1855 Ste-Catherine W.   H3H 1M2 (Corner: St- Marc) 

Tel.:  514-973 51 92               Tel.: 514-289-9003
Tel.: 514-989-2229       Toll free: 1866-989-2229

 همکاری مشترک دو کمپانی ارزی باسابقه و معتبر
 به مدیریت:  بیژن احمدی  و یحیی هاشمی

در قلب مرکز شهر گشایش یافت

 در ارائه خدمات ارزی  با بیش از 30 سال پیشینه

 E
X
C
H
A
N
G
E   

 مجهزبه  کلیه
کارت های بانکی ایران

GUY

 مژده
 مژده مژده

 مژده

  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 

Cell.: 514-290-2210شهره شهریان

مشاور امالک مسکونی در سراسر کبک
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


