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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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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

Nahid Pakravan

SKYROUTE TRAVEL SERVICES INC. 1200 Markham Road Suite 106 Toronto Ontario M1H 3C3 Canada 

Toll Free: 1-844-873-7191

Fall Flight Sale

Canada

416-873-7191

Iran 

Nahid Pakravan

SKYROUTE TRAVEL SERVICES INC. 1200 Markham Road Suite 106 Toronto Ontario M1H 3C3 Canada 

Toll Free: 1-844-873-7191

Fall Flight Sale

Canada

416-873-7191

Iran 
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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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Add : 1425 Boul St - Laurent Montreal
/Qc,H2X 2S8

1-514-8455959 (Office)
1-514-9179988 (Soleimani)
1-438-9238582 (Majlesi)

NET Exchange

سرعت، دقت، اعتماد

www.NETMONEYEXCHANGE.com

Add : 1425 Boul St - Laurent Montreal
/Qc,H2X 2S8

1-514-8455959 (Office)
1-514-9179988 (Soleimani)
1-438-9238582 (Majlesi)

NET Exchange

سرعت، دقت، اعتماد

www.NETMONEYEXCHANGE.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 

Add : 1425 Boul St - Laurent Montreal
/Qc,H2X 2S8

1-514-8455959 (Office)
1-514-9179988 (Soleimani)
1-438-9238582 (Majlesi)

NET Exchange

سرعت، دقت، اعتماد

www.NETMONEYEXCHANGE.com

دفاتر مونتریال: 
MONTREAL Office: 
    1112 St Laurent Blvd
        Montreal, QC H2Z 1J5
    1425 St Laurent Blvd
       Montreal, QC H2X 2S8

Tel.: 514-871-1119
Tel.: 514-845-5959
------------------

دفتر تورونتو :
6174 YONGE st, UINT 201
NORTH YORK,ON M2M 3X1

Tel.: 647-343-1011

Currency 

Exchange

اینک در خدمت 
عزیزان افغان: 

سرویس ارسال ارز 
به افغانستان 

خدمات ارسال ارز به 
آمریکا، اروپا و مالزی 

WWW.SARAFINET.COM

Add : 1425 Boul St - Laurent Montreal
/Qc,H2X 2S8

1-514-8455959 (Office)
1-514-9179988 (Soleimani)
1-438-9238582 (Majlesi)

NET Exchange

سرعت، دقت، اعتماد

www.NETMONEYEXCHANGE.com
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¥°¶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

Nahid Pakravan

SKYROUTE TRAVEL SERVICES INC. 1200 Markham Road Suite 106 Toronto Ontario M1H 3C3 Canada 

Toll Free: 1-844-873-7191

Fall Flight Sale

Canada

416-873-7191

Iran 
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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

      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 

•   سفر شما به ایران 
با بهترین نرخ های بازار 
•   مسافرت های جتاری، 
با سرویس برتر 
      و بهای عالی به 
سراسر دنیا 
•   فروش بلیت کلیه 
شرکت های 
       هواپیمائی

یامسین تقی علی 
آژانس مسافرتی دایرکت تراول

____________________________
Les Services Direct Travel

Yasmeen Taqui Ali
Cell.: 514-594-0344

400 ave Sainte Croix,  Bureau 100
Montréal, QC., H4N3L4
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}<< ادامه در صفحه: 14{

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

                                                      م. آزرم

no.  1494
Vol. 27, 15  Oct., 2020 

دوهفته نامه فرهنگی 
اجتماعی، در شرق کانادا 
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منتشر می شود 
 نشر:  پیوند 

ویراستار: م.رحیمیان 
آگهی: پیوند

514-996-9692
PAIVAND
Published: since1993
BIWEEKLY NEWSPAPER

for PERSIAN COMMUNITY
(Montreal, Ottawa, Toronto, 

Victoria, Calgary & Vancouver) 

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

 
514-996-9692

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

paivand.montreal
■ پیوند در ونکوور 

هرهفته منتشر می شود:
Vancouver: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ توضیــح مهم   2
به دلیل هماهنگی، شماره گذاری 

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

می یابد- تنظیم می شود. 
_________

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

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

MSWORD فارسی تایپ،  سپس ایمیل 
کنید..

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

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

& all Major Cities 
Ottawa, Toronto, Vancouver 

طرح روی جلد: 
پیوند

لوگوی پیوند و زربرگ ®
کار استاد علی اصغر معصومی 

)هنرمند و نقاش فقید(

صدای تو را دوست دارم 
 --- اسماعیل خویی ----

صدای تو از "آن" و از جاودان می سراید
صدای تو از الله زاران که بر باد... 

صدای تو از نوبهاران که در یاد می آید. 
صدای تو را ، رنگ و بوی صدای تو را دوست دارم 

صدای تو  از آن سوی شور  
از پشت بیداد می آید ،

و جان دل من ،
دل و جانم از آن به فریاد می آید

صدای تو اندوه خیام را دارد
در آن دم که چون کهکشان ، ابری از ماهتاب و ستاره 

نوای غزل های حافظ بر آن، 
شاد خواران و انُدهگزاران ، ببارد ، بشارد   صدای تو 

اندوه شاد صدای تو را دوست دارم 

مخالف سرای همایون و بیداد! 
صدای تو در پرده ی دلکش شور زیباست 

     و بر موج زاران دشتی ،  
و بر اوج ساران ماهور  

    و در هر چه گوشه ست از هر چه پرده ست
حریر صدایت به تحریر ،  

   چو بر صیقل برکه ها بازی نور زیباست
ـَفتی از مخمل آب و از طعم آتش    صدای تو هم ب

صدای تو ، چون روح آیینه ی بی خش و بی غش 
جهان در صدای تو آبی ست 

و زیر و بم هر چه از اصفهان در صدای تو آبی ست 
و هر ُسنت از دیر گاهان و هر بدعت از ناگهان  

در صدای تو آبی ست 
و نو می شود کهنه ، 

    وقتی که از پنجره ْی حنجره ْی تو  گذر می کند 
و تاالر پژواک را 

   در دل و جان تو به صد چلچراغ از برافروختن
چو تاالر آیینه ، از چار سو شعله ور می کند 

به هر گاهی از خوش ترین های بیگاه  
       صدایت چو قالیچه ای نور  می آید

و زین آسمان ترشروی مرا می رباید ، 
     مرا می برد دور 

سوی مخمل ستان ژرف پگاه آسمان نشابور 
  صدای تو بیداد اندوه در شور شادی

صدای تو فریاد زنجیر و گلبانگ آزادی من 
      صدای تو آبادی من 

صدای تو هیهای ویرانی من  
   صدای تو معنای ایرانی من  صدای تو... 

  ای دوست!  ای من!  کجایی؟
که از ناکجاها می آیی و از آن مرا می ربایی

و من هیچ ، من هیچ تر  من نه من
من منم ، تا می آیی؟!  و سیم نسیم است

اینک که بندد میان تو تا من پل ، ای دوست! 
و موسیقی غربت من نثار صدایت  

که در انفجارش ، من از اشک خونین
به روی صدایت فشانم گل

ای دوست...! 

دیدگاه  های ابراز شده در 

این مقاله، نظر نویسنده 

بوده؛ الزاما موضع این 

نشریه را منعکس نمی کند.

 . . . ه ر ا و د شجریان: جهان سیاست از صافی صدای اویا
Iran’s legendary classical singer and composer Mohammad-Reza Shajarian dies

نعیمه دوستدار
---------

در این مقاله تأثیر صدای شجریان 
در رونــد تاریخ بیــش از یک دهه 

پرالتهاب بررسی شده است.
--------

ســال ۱۳۸۸، ۲۴ خرداد، دو روز 
از اعالم نتایج انتخابات گذشــته 
اســت. مــردم در چهــارراه پارک 
وی بیــن ماشــین ها راه می روند 
تظاهــرات  بــه  را  همدیگــر  و 
روز دوشــنبه دعــوت می کننــد. 
ترافیــک در هم پیچیــده و مردم 
و ماشــین ها یکی شده اند. میان 
جمعیتی که ناگهان به یک سمت 
هجــوم می برنــد، یــک ماشــین 
ماشــین  در  شــده.  محاصــره 
نشســته  شــجریان  محمدرضــا 
است، مردم به او انگشت پیروزی 
نشــان می دهند. شیشه را پایین 

می آورد و Vنشان می دهد.
بــرای کســانی کــه دو دهه پیش 
از وقایع ســال ۸۸ را تجربه کرده 
بودنــد، دیــدار بــا شــجریان در 
خیابــان یک تجربه متفاوت بود. 
شــجریان در تمــام آن ســال ها 
حضوری اجتماعی و گاه سیاسی 
داشت اما نه آنقدر که تمام قد کنار 
هیچ کدام از جریان های سیاسی 
بایســتد و از آن حمایتی کند. او 
حتــی در فرازهایی از زندگی حود 
آشکارا از سیاست فاصله گرفت، 
بــا این حال او خــود می گفت که 
جهــان را از صافــی صــدای خود 
گذرانده است و روز های طوالنی 
کــه در میــان دفترهای شــعر به 
دنبال کالمی تازه می گشــته، به 
روایت جهان مشغول بوده است: 
از  »شــما تاریــخ را می توانیــد 
روی شــعرهایی که من انتخاب 
کــرده ام در ایــن ۳۰ ســاله پیدا 

کنید.«
او درباره اینکه می گویند موسیقی 

ایرانی غمگین است گفته بود: 
»نــه ایــن جــور نیســت، همــه 
موسیقی ها غمناک و شاد است، 
بســتگی دارد که جامعه چه حال 
و روحیــه ای دارد، فقــط مذهب 
بوده که در طول هزار و خرده ای 
سال نگذاشته موســیقی خود را 
نشــان دهد، چون روحانیت فکر 
می کرده موســیقی بــا آن رقابت 

می کند.«
موســیقی در مفهوم سیاسی اش 
در ایران در دوران مشروطه شکل 
گرفــت. امــا آنچه که موســیقی 
سیاســی  را  دوران  آن  ایرانــی 
می کرد نه ســازها کــه آواز بود و 
آواز در کالم و شعر بود که مفهوم 

سیاسی می یافت. 
شجریان گرچه بزرگ ترین استاد 
آواز ایــران خوانــده شــده امــا او 
نیــز تاثیر صــدای خــود را نه در 
موســیقی ِصرف آن؛ که در کالم 

می جست: 

»موســیقی دو بخش است؛ یک 
بخــش به ذاته موســیقی و بدون 
کالم اســت و دنیای خــودش را 
دارد. در موســیقی با کالم، کالم 
خودش موسیقی دارد. معانی در 
دل کالم اســت و ما آن را کشف 
و ارائه می کنیم. مردم معنا را این 
طــور می فهمند. من موســیقی 
زبان دل مردم، سروش مردمان 

سرزمینم باید باشم.«
بــا ایــن معنــا زندگــی سیاســی 
شــجریان -اگــر بتــوان چنیــن 
عنوانــی بــر آن اطــالق کــرد- 
مثل بســیاری از هم نســالنش از 
ســال های منتهی به انقالب ۵۷ 

آغاز شده است.

مهربانی کی سر آمد شهریاران 
را چه شد؟

محمدرضــا شــجریان در ســال 
۱۳۵۷ همــکاری خود را با رادیو، 
بــه دلیــل »پخــش آهنگ هــای 
مبتــذل و تشــویق بــه فرهنــگ 
کاباره ای« ادامه نداد. پس از ۱۷ 
شــهریور همان سال، هنرمندان 
و  عــارف  و  شــیدا  گروه هــای 
هوشــنگ ابتهــاج کــه آن زمان 
رئیس بخش موسیقی رادیو بود 
به نشــانه اعتراض از رادیو خارج 

شدند.
بــا راه انــدازی کانــون چــاووش 
بــه وســیله محمدرضــا لطفی و 
بــا حمایــت هوشــنگ ابتهــاج، 
هنرمندان خارج شده از رادیو به 
آن پیوستند. محمدرضا شجریان 
و شــهرام ناظــری در آلبوم های 
مشترک کانون چاووش آوازهای 
انقالبــی و میهنــی خواندند. در 
آلبوم چــاووش۲ که از آلبوم های 
مشــترک شجریان و ناظری بود، 

شجریان شب نورد را خواند: 
»شب است و چهره میهن سیاهه

نشستن در سیاهی ها گناهه
تفنگم را بده تا ره بجویم

که هرکه عاشقه پایش به راهه …
امــا شــجریان همــواره گفته که 
آن زمــان بــا آنکــه دولــت قبلی 
را قبــول نداشــته، امــا انقالبــی 
نبوده: »چیزهایــی می دیدم در 
سیاســیون که دوســت نداشتم. 
دور و بــرم افــکار اغلب چپی بود 
که من دوست نداشتم. همه دور 
و برم حرف سیاسی می زدند. من 
از خیلی چیزهای حکومت راضی 
نبــودم امــا اینکــه ]سیاســی ها[ 
را  نمی دانســتند کجــا می رونــد 

دوست نداشتم.«
در  هــم  لطفــی  محمدرضــا 
یادداشتی که در خبرنامه داخلی 
آوای شــیدا در سه بخش منتشر 
کرد، به آشنایی و همکاری اش با 
شجریان در اجرای »شب نورد« 
و »ســرای امید« اشــاره کرده و 

نوشته است: 
»شــجریان هرگــز سیاســی نبود 

و هرگــز ما بحث سیاســی با هم 
نداشــتیم… شــش ماه پیش از 
روز قیام، شجریان درگیر مسائل 
انقــالب نبــود، شــاید خیلی هم 
نمی دانســت دارد چــه می گذرد. 
من نیز هرگز عادت نداشــتم که 
کســی را به سویی بکشــانم و به 
همیــن دلیــل راجع به مســائل 
سیاسی صحبتی نمی کردم. یک 
روز که به آپارتمان من در امیرآباد 
آمد بــا من صحبت  کرد گفت در 
بین راه که می آمدم یک اعالمیه 
دســت مــن داده انــد کــه از همه 
خواســته اند به جنبــش مردم بر 
علیه شــاه بپیوندنــد. اعالمیه را 
خوانــدم که متعلق به جبهه ملی 
یا شــاید نهضــت آزادی بــود. در 
چهره اش عکس العملــی ندیدم، 
اما راجع به اوضاع کمی با ایشان 
صحبت کردم. پس از چند هفته 
احســاس کــردم کــه مســائل او 
را متاثــر کــرده. چند مــاه قبل از 
این دیگر کســی نبود کــه بتواند 
در مقابــل کشــتارها و حکومت 
نظامی بی تفاوت بماند و همین 
امــر باعث شــد که مــن بتوانم از 
او بخواهم که اثر شــب نورد را در 

استودیو بل بخواند.«
لطفی گفته اســت که این اولین 
کار موسیقی ایرانی بود که گروهی 
ایرانی آن را به ملت هدیه می کرد. 
تاثیر این اثر و سرود آزادی چنان 
بود که بیشــتر مردم آن را زمزمه 
می کردند و این گونه سرنوشــت 
گروه شــیدا و چاووش رســمًا به 

انقالب گره خورد.
امــا شــجریان بــه صراحــت در 
مصاحبــه اش بــا صــادق صبــا، 
می گویــد که عالقه ای نداشــته از 
کارهایش به سود انقالب ۵۷ و به 
خصوص شخصیت های سیاسی 
آن اســتفاده شــود. او از ســرود 
»چاووش ۶« یا همان »سپیده« 
نــام می برد کــه صدا و ســیمای 
جمهــوری اســالمی ســال ها از 
آن به عنوان یک ســرود انقالبی 
برای تبلیغ چهره آیت الله خمینی 
استفاده کرده: »ایران ای سرای 
امیــد، برای حالت رســتاخیز در 
جامعــه بود اما بعــد از چند وقت 
آقای خمینی را نشان می دادند. 
خنواندم  ایشان  برای  را  این  من 
اصال. اصال برای شخص نبود. اما 
دیــدم ازش اســتفاده این جوری 

می شود.«
آذر ۱۳۵۸، درکنسرت گروه شیدا 
به سرپرســتی لطفی در دانشگاه 
ملــی تصنیف معروف ســپیده با 
شــعر هوشــنگ ابتهاج و صدای 
شــجریان اجــرا شــد، تصنیفــی 
کــه آن را کیــوان ابتهــاج، پســر 
هوشــنگ ابتهــاج تصادفا ضبط 

می کند.
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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 1300 دالر 

انواع لوازم یدکی اتومبیل های 
ژاپنی    اروپایی  آمریکایی 

با مدیریت: رضا امیری 

____________________
Pièces d'Autos NDG 

6035 Upper-Lachine
Montreal, QC, H4A2C2 

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

Pièces d'Autos N.D.G.

 کیفیت مرغوبقیمت ارزان  

حتویل در محل: رایگان 
با 

گارانتی 

}<< ادامه در صفحه: 12{

دیدگاه  های ابراز شده در 

این مقاله، نظر نویسنده 

بوده؛ الزاما موضع این 

نشریه را منعکس نمی کند.

آمریکا: »آخرالزمان!« 
هنگامی که ترس و نفرت حکمفرما می شود

آمریکای دستخوش جنون!
نویسنده:
THOMAS FRANK

روزنامه نگار، نویسنده:  
»مردم، تاریخچه ضد عوام 
گرایی«.نشر متروپولیتن، 
نیویورک، ۲0۲0.
برگردان از فرانسوی:

شهباز خنعی
یــک  انتصــاب 
جدیــد  قاضــی 
دیــوان  بــرای 
آمریــکا  عالــی 
آقــای  توســط 

ترامپ،  دونالــد 
آمریــکا را دچــار تفرقــه کرده 
اســت.  اهمیــت این امــر از 
آن رو اســت کــه درصــورت 
اعتراض به نتیجــه انتخابات 
ریاســت جمهوری ۳ نوامبر، 
می تواند نقشی تعیین کننده 

داشــته باشــد.  ایــن درحالــی 
است که هیچ یک از دو اردوگاه 
رقیب حاضر به پذیرش شکست 

نیست.
دراین سال وحشتناک، می شد 
تابستانی شگفت انگیز گذراند.  
مثــال، در خانه خود در کانزاس 
ســیتی، در محله ای که چمن 
هــای ســبز آن بــه خوبــی زده 
شــده و خانه های قصرمانندی 
که با یقین می توان گفت برای 
اشراف ساخته شــده، ماه اوت 
را با آسودگی به خواندن رمان، 
انجام خــرده کاری های خانه، 
تماشــای فیلــم هــای قدیمــی 
و نوشــیدن شــراب میســوری 

پرداخت.  
به این ترتیب می شــد فراموش 
کرد که شــیوع جهانــی مرگبار 
ویروس همچنان ادامه می یابد 
و فروپاشی اقتصادی، این دنیای 
کوچک ســعادتمند و دلپذیر را 
احاطه می کند، زیرا در صبحگاه 
آسمان همچنان می درخشد و 
حرکت خودروهــا روان و جاری 
است.  همه چیز برانگیزنده این 
شــوق بود که بر دوچرخه خود 
ســوار شــده و راه های ســاکت 
مخصوص دوچرخه ســواری را 
در یکــی از زیباترین شــهرهای 

ایاالت متحده بپیمایی.  
بــا این همه، پــس از انجام این 
کار، کافــی بــود که بــه توییتر 

متصل شده یا روزنامه ای را که 
روزنامه فــروش جلوی در خانه 

انداخته برداری و بخوانی و...
همــه چیز مثــل روز پیش بوده 
اســت: وحشــت، ســردرگمی، 

اتهام ها و انتقادها.  
افــراد  ویدیوهــای 
در منظــر عــام بــه 
طعن و ناسزاگویی 
اســت،  مشــغول 
جوانــان موطالیی 
جنگــی  ســالح 
دســت  ســر  بــر 
راننــدگان  دارنــد، 
ی  هــا و ر د خو
خــود را بــه صــف 

زننــد،  مــی  تظاهرکننــدگان 
اشــخاصی عصبی متن های 
پدران بنیانگــذار ملت را نقل 
می کنند و می کوشند سالمت 

روانی خود را حفظ کنند.  
هرروز عوارض جدید وخامت 
اوضــاع ظاهــر مــی شــود و 
احســاس  ایــن  آن،  ورای  در 
رشــدیابنده به وجــود می آید 
که دیگر هیچ کس واقعا نمی 

فهمد که چه می گذرد.
خبــر  دو  اتفــاق،  برحســب 
برگرفتــه از روزنامــه کانــزاس 

سیتی استار در تاریخ ۱۴ ژوییه 
۲0۲0 نقل می شود:

•  در یــک رســتوران نزدیــک 
بــه خانه مــن، یک مشــتری با 

کاله قرمزی که نام ترامپ 
بــر آن نوشــته شــده، امــا 
بــدون ماســک حفاظتــی 
وارد مــی شــود.  هنگامی 
کــه پیشــخدمت )کــه بــه 
ســاعتی  روزنامــه  گفتــه 
۸/۵0 دالر دســتمزد مــی 
درخواســت  او  از  گیــرد(، 
می کنــد که دهــان و بینی 
خــود را بپوشــاند، ماننــد 
کلینــت ایســتوود در یــک 
وســترن ایتالیایی، پیراهن 
خــود را کنار می زنــد تا به 
پیشــخدمت بفهمانــد کــه 

مسلح است.
اول  صفحــه  ســرخط    •
روزنامه بــه »پخش کنترل 
نشــده ویــروس  کرونا« در 
ایالــت کانــزاس اختصاص 
یافتــه اســت.  مطلبــی که 
روزنامــه از تأییــد آن بر مبنای 
منابــع میدانی خــود خودداری 
نموده و به این بســنده می کند 
که یک نقشــه چگونگی شیوع 
ویروس کــه در اینترنت یافته را 
منتشــر کنــد.  
مقام  ظاهــرا، 
دوردســتی که 
ایــن نقشــه را 
کنتــرل کرده، 

کانــزاس را از رده بنــدی قرمــز 
)بد(، به قرمز تند )خیلی خیلی 
بد( انتقال داده و بجز چند خبر 
کوچک محلی چیز دیگری دیده 

نمی شود.  
شهر کانزاس سیتی با ۲ میلیون 
جمعیــت، ناگزیر اســت با این 
سرخط اعالم خطر کننده کنار 
بیایــد زیرا کســی در جایی یک 
تارنمای اینترنتی با شکل ظاهرا 

رسمی راه اندازی کرده است.
تغذیه خبرها با توییت یا نقشــه 
هــای اینترنتی البتــه محصول 
یــک روزنامــه نــگاری تنبــل و 
ســهل انگار اســت، اما نشــان 
دهنده وضعیت امروز آمریکا نیز 
هست.  روزنامه های منطقه ای 
دیگر نمی توانند اطالعات جمع 
آوری شده در چهارگوشه ایالت 
های محل رویدادها را گردآورند 
زیرا بــرای انجام این کار به قدر 

کافــی روزنامــه نــگار در اختیار 
ندارند.  روزنامه کانزاس سیتی 
اســتار، ماننــد بیشــتر روزنامه 
های دیگر، در طول سال های 
اخیــر بارهــا فروخته و دســت 
بــه دســت شــده و تحریریه آن 
لطمه دیده است.  این روزنامه 
در ســال ۲0۱۷ دفاتر قدیمی و 
تاریخــی خود را از دســت داد و 
مالک آن در فوریه امسال اعالم 
ورشکســتگی کــرد.  در ژوییه، 
روزنامه توســط یکی از صندوق 
های ســرمایه گذاری )صندوق 
های سرمایه گذاری سوداگرانه( 
که مقر آن در نیوجرســی است 

خریداری شد.
این وضعیتی اســت که در سال 

۲0۲0 در آمریکا وجود دارد: 
هیــچ کس به هیچ چیز نمی 
تواند اطمینان داشته باشد و 
جدال هــای مطبوعاتی تنها 

نقطه آغاز مشکل است. 
به دلیل قرنطینه بی ســابقه 
ای که در کشور تداوم یافته، 
روابط شــخصی با اشــخاص 
دیگــر دچــار مشــکل شــده 

است: 
- ســاختمان هــای دولتــی 
درهای خود را بسته یا تعداد 
مراجعه کننــدگان را محدود 

کرده اند؛ 
- شــمار قتل ها به ســرعت 

افزایش می یابد؛ 
- مــردم از ســوار شــدن بــه 

هواپیما می ترسند، 
- بسیاری از مدارس تنها از راه 
آموزش از راه دور کار می کنند؛ 
بیننــدگان  نیــوز  فاکــس   -
تماشــای  پــای  را  ســالخورده 
صحنه هایی از خشونت و هرج 

و مرج می نشاند؛ و 
- تنها کسی که به تلفن همراه 
آنهــا زنگ مــی زند، صــدای از 
پیش ضبط شــده ای اســت که 
آنها را تهدید می کند درصورت 
نپرداختن چندین هزار دالر به 
فالن موسســه اعتباری، آنها را 

به زندان می اندازد.

دنیا در حال فروپاشی 
است و کسی برای 
سامان دادن به 
آن نیست؛ و تنها 
چیزی که مستأجر 
کنونی کاخ سفید به 
آن عالقمند است 

شانه خالی کردن از 
مسئولیت هاست.  

www.mondediplo.com/2020/10/04usa

"دیگر هیچ کس به هیچ چیز 
اطمینان ندارد!"

------
هر دو حزب سیاسی در ایاالت 
متحده معتقدند طرف مقابل 

درحال برنامه ریزی برای تصاحب 
ملت است که به دموکراسی آمریکا 

پایان می دهد. وحشت، ترس، یاوه 
گویی به سطح غیرقابل تحملی 

رسیده است... 
-----------
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گزیده خبرهای مونتریال، کبک، کانادا

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 10 دالر

----------
سفارش فقط حضوری، 

حداکثر دو پرس برای هر نفر. 
اسپیشال برای بیرون بر

پیامدهای رکود افت مهاجرت در سال های اخیر 
RBC بزرگ تریــن بانک کانادا 
از  یکــی  مهاجــرت  می گویــد 
بزرگ ترین افول های خود را در 

سال های اخیر تجربه می کند. 
آربی ســی  اقتصاددان هــای 
بــا تحلیــل د اده هــا می گوینــد 
افــراد ورودی  جدیــد  کاهــش 
به کشــور کاهش پیــدا کرده و 
تعداد درخواست های جدید کم 
شده اســت. از آنجا که پردازش 
طــول  ماه هــا  درخواســت ها 
می کشــد، این بانــک می گوید 
شــمار ســاکنان دائمی افزایش 
نمی یابد و این به معنی تقاضای 

ضعیف تر برای مسکن است.
تعداد ورودی ها برای ســکونت 
دائمــی در فصــل دوم امســال 
بــه ۳۴ هــزار نفــر کاهــش پیدا 
کرد که نســبت به فصل مشابه 
ســال قبل ۶۷ درصد کمتر بود. 
بانــک  ایــن  اقتصاددان هــای 
همچنیــن خاطرنشــان کردند 
کــه مــاه ژوئــن با کاهشــی ۴۴ 
درصدی مواجه بود که نشان از 

کمی بهبود دارد.
ایــن افــت باعــث شــده بانــک 
کانــادا  کــه  کنــد  پیش بینــی 
فقــط ۷0درصــد از ۳۴۱ هــزار 
نفــری را که به عنــوان ورودی 

بــرای ســکونت دائمــی خــود 
هدف گذاری کرده بود، دریافت 
خواهد کرد. این باعث می شود 
کانادا نسبت به پیش بینی های 
قبلــی تقاضای مســکن بســیار 

کمتری داشته باشد.
آن هایــی که می آیند هم ممکن 
اســت اثر محدودی بر تقاضای 

مسکن داشته باشند. 
احتماال بهبود ایــن روند مدت 
بسیار بیشــتری از آنچه انتظار 
می ر فــت طول خواهد کشــید. 
بــرای  درخواســت ها  تعــداد 
ســکونت دائمــی در فصل دوم 

۸0 درصد کمتر شد.
بانــک می گوید ایــن تا حدودی 
بــه خاطر این اســت کــه مراکز 
ثبت درخواست بسته شده اند، 
اما همچنین مهاجــران انگیزه 
کمتری برای حرکت طی پاندمی 
دارند. عــالوه بر این، روندهای 
اقتصــادی رکــودی باعــث افت 

مهاجرت می شود.
از آنجا که تعداد درخواست های 
جدیــد کمتر اســت، اثــر واقعی 
آن هــا هنــوز واقعــا آغاز نشــده 
اســت. بانک تخمین می زند که 
حداقل یک سال طول می کشد 
که درخواست ها پردازش شوند 

و ممکن اســت این بازه حتی تا 
دو سال به طول بینجامد. 

کاهش تعداد درخواســت هایی 
که امروز دیده می شــود تا سال 
آینده حس نخواهد شــد و تازه 
ایــن در حالی اســت که پاندمی 
جهانی همین امروز ناپدید شود 
و دیگر مشــکلی نباشــد. اما در 
حالت فعلی احتماال شکل گیری 
صفی از درخواست های پردازش 
نشــده باعــث طوالنــی شــدن 

بیشتر پروسه خواهد شد.
آربی ســی  اقتصاددان هــای 
می گویند با ورود بــه موج دوم 
پاندمی در کانادا، روند مهاجرت 
به احتمــال زیاد روی مســکن 

اثرگذار خواهد بود.
بــا وجــود اینکــه تعــداد موانع 
فعلــی ممکن اســت بــه زودی 
پیــدا کنــد، مشــکل  کاهــش 
درخواســت های مهاجــرت بــه 
زودی حل نخواهد شد. احتماال 
ایــن اتفاق زمانــی خواهد افتاد 
که مــوج دوم افــول ورودی ها 
همچنیــن  و  می شــود  دیــده 
زمانــی خواهــد بــود کــه بــازه 
تعویق وام های مسکن به اتمام 

می رسد.
•

»انتقال کرونا از طریق هوا« 
چرا کانادا همچنان مقاومت می کند؟! 

سی بی ســی - در ماه جوالی، 
کشــور  از ۳۲  دانشــمند   ۲۳9
جهان در نامه سرگشــاده ای به 
ســازمان ملل خواستار تجدید 
هــای  دســتورالعمل  در  نظــر 
بهداشــتی و توجــه به ریســک 
انتقال ویــروس از طریق ذرات 

معلق در هوا شدند.
ســازمان بهداشــت جهانی نیز 
احتمــال ســرایت از طریق هوا 
را بــه ویــژه در فضاهایی مانند 
هــای  کالس  هــا،  رســتوران 
ورزشــی، و تمرینات گروه های 

کر تائید کرد.
با ایــن وجــود، اداره ســالمت 
عمومی کانادا در دستورالعمل 
هــای خــود بــدون اشــاره بــه 
تنهــا  هــوا،  در  معلــق  ذرات 
تنفــس ذرات درشــت حــاوی 
ویروس خارج شده از دهان فرد 
مبتال، لمس ســطوح آلوده، و 
رفتارهایی مانند دست دادن و 
در آغوش گرفتن را به عنوان راه 

های انتقال کووید-۱9 معرفی 
می کند. 

با وجود اینکــه انتقال از طریق 
هوا در فضاهای بسته در برخی 
مــوارد مشــاهده و تائید شــده 
اســت، اداره سالمت برنامه ای 
برای بروز رســانی دستورالعمل 

های بهداشتی خود ندارد.
هم اکنــون توصیه هــای اداره 

سالمت عبارتند از: 
- محــدود کردن مــدت زمان 
حضور در فضاهای سرپوشیده 

و شلوغ، و 
- رعایت پروتکل های بهداشتی 
از جملــه تهویــه صحیــح برای 
کاهــش احتمال ابتــال، رعایت 
فاصله، شســتن مکرر دست ها 

و استفاده از ماسک.
دکتر ریموند تیلر، استاد دانشگاه 
مک گیل، می گوید: اشاره به تهویه 
مناسب در این دستورالعمل، تائید 
ضمنی احتمال انتقال از طریق هوا 

است. 

تیلــر مــی گوید هم 
شــواهد  اکنــون 
محکمــی در مــورد 
بیمــاری  ســرایت 
از  هــوا  طریــق  از 
جملــه در یک مرکز 
تلفنی  پاســخگویی 
جنوبــی،  کــره  در 
یــک رســتوران در 
چین، و یــک گروه 
کر در واشــنگتن، وجــود دارد 
اما مقاومــت در کانادا نســبت 
به تائید این موضوع بسیار باال 

است.
تیلــر معتقــد اســت شــاید این 
مقاومــت به ایــن دلیل اســت 
که نیــاز به تجهیزات محافظت 
شخصی بیشتر از جمله ماسک 
N9۵، و تهویه بهتر را در مکان 
های عمومی پررنگ تر می کند.
بــرای درک بهتــر ایــن ذرات، 
می توان آن را را به دود ســیگار 
تشــبیه کرد. هر چه قدر به فرد 
ســیگاری نزدیــک تر باشــید با 
حجم متراکــم تــری از دود در 
تمــاس خواهید بــود. اگر همه 
مــردم ۱0 دقیقــه وقــت صرف 
درست پوشیدن ماسک خود و 
جلوگیری از تنفس هوای بیرون 
کننــد تاثیــر زیــادی در کنترل 

شیوع خواهد داشت.
•

C:CERB کانادایی 830هزار چک را پس داده اند 
گلوبال نیــوز - کانادایی هایی 
کــه طــی چنــد مــاه گذشــته 
مزایــای  دریافــت  مســتحق 
اضطراری دولت فــدرال نبوده 
ولی آن را دریافت کردند، یک به 
یک مبالغ دریافتی را به حساب 

دولت باز می گردانند. 
ارزش  کانــادا،  مالیــات  اداره 
دالری مزایای عودت داده شده 
را فاش نکرده اســت. اما به ذکر 
اینکه این موارد شامل ۸۳0هزار 
نوبت پرداخت بوده است، اکتفا 

نموده است. 
بر اســاس گزارش اداره مالیات 
کانادا کــه در اختیار خبرگزاری 
هــا قــرار گرفتــه اســت، مبالغ 
عودت شــده به حساب دولت، 
شــامل مزایــای پرداخت شــده 
 CESB و CERB  تحت برنامه
 ،CRA می باشــد. به گــزارش
داوطلبانــه  هــا  بازپرداخــت 
بــوده است.کریســتوفر دودی، 
ســخنگوی اداره مالیات کانادا 

گفــت: دالیــل مختلفــی برای 
داوطلبانه بــودن بازپرداخت ها 

وجود دارد: از جمله 
- مســتحق نبودن متقاضیان 
دریافــت مزایــا و پــی بــردن به 

اشتباه خود و یا 
- بازگشت به کار متقاضی. 

فیلیپ الرنس، نماینده مجلس 
از حزب محافظــه کار و منتقد 
را  تقصیــر  آمــار کانــادا،  اداره 
متوجــه دولــت فــدرال و عدم 
اطــالع رســانی دقیــق دربــاره 
مزایای اضطراری بــه کانادایی 

ها می داند. 
اداره مالیــات کانــادا همچنین 
فاش کرد که بیــش از ۲0 هزار 
گزارش مردمی محرمانه درباره 
متقلبینی کــه از برنامه مزایای 
اضطــراری سوءاســتفاده کرده 
اند، دریافت کرده اســت. کلیه 
گزارش های دریافتی برای تایید 
صحت آنها مورد بررسی قرار می 

گیرند. 

دولــت فــدرال در مــاه جــون 
مجازات جریمــه و حتی زندان 
را برای افرادی که عمدا با ارائه 
اطالعات نادرست برای دریافت 
مزایــای اضطراری اقــدام کرده 
بودنــد، تعیین کرد. جاســتین 
تــرودو هــدف از ایــن اقــدام را 
برخــورد بــا اقلیــت کوچکی از 

متقلبین ذکر کرد.
اداره مالیــات کانادا اعالم کرده 
اســت گام هایی را برای بررسی 
واجــد شــرایط بــودن دریافت 
کننــدگان مزایــای اضطــراری 
برداشــته اســت. زیــرا ســوابق 
کامل، شــامل نام و مشخصات 
دریافت کنندگان، مبالغ دریافت 
شده و طول مدت دریافت مزایا 
نزد آن اداره موجود می باشــد. 
این سوابق با فیش های مالیاتی 
کارفرمایــان و ســایر اطالعات 
مربوطه برای تایید صالحیت در 
زمان تشــکیل پرونده مالیاتی، 

بررسی می شود.
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کانادا...

ساخت و ساز جدید مونتریال: سریع تر از 
همیشه به پیش می رود... 

REM: Réseau express métropolitain
سیستم راه آهن سبک 67 کیلومتری با 26 ایستگاه

<< مرکز شهر ، فرودگاه و سراسر مونترال بزرگ را به هم می پیوندد

A NEW LINE THAT TRANSPORTS GREATER MONTRÉAL
- 67 km
- 26 stations
- 4 branches connected to downtown
- More than 200 cars
- Capacity: 600 passengers
Fully automated light rail system
Ground level, underground and elevated 
route
-----------------
Construction: 2018-2023
(The first departures are slated for 2021 
on the South Shore branch.)
Cost: $6.3 billion
---------------------------
The REM is Québec’s largest public 
transit infrastructure project since the 
Montréal metro was inaugurated in 

1966. The length of the route (67 km) 
makes it one of the largest automated 
networks in the world after those of 
Singapore, Kuala Lumpur, Dubai and 
Vancouver.
The automated light rail system was 
chosen in order to provide modern, effi-
cient and reliable service. This technol-
ogy will provide a new transportation 
dynamic with frequent starts (every 2.5 
minutes from downtown) and large time 
savings for users.
The network is integrated with the ex-
isting systems—connected to the metro, 
commuter trains and buses.

آیا کانادا ملکه الیزابت را از سمت
»رییس کشور«کنار می گذارد؟

ملکــه در حــال حاضــر در ۱۶ 
کشــور رییس کشور است که از 
جمله آن ها می توان به بریتانیا، 
کانــادا، اســترالیا، نیوزیلنــد و 
چند کشــور دیگــر در کاراییب و 

اقیانوس آرام اشاره کرد. 
بعــد از اینکه دولــت باربادوس 
اعالم کرد این کشــور جزیره ای 
می خواهــد ملکه الیزابــت را به 
عنوان رییس کشور کنار بگذارد 
و سال آینده تبدیل به جمهوری 
شود، برخی کارشناسان سیاسی 
پیش بینی  کرده اند برخی دیگر 
از کشورهای مشترک المنافع از 
جملــه کانادا هم ممکن اســت 
رابطه خود را با ســلطنت قطع 

کنند.
اگر باربادوس ملکه را به عنوان 
رییــس کشــور کنــار بگــذارد، 
نخستین کشــور در تقریبا سه 
دهه اخیر می شود که این کار را 

انجام داده است. 
آخرین بار مائوریتیوس در سال 

۱99۲ چنین کاری کرد.
بــا ایــن حــال، در کانــادا ایــن 
پروســه ممکن است به سادگی 
چــون  کوچکــی  کشــورهای 

باربادوس نباشد.
تاریخــدان  هریــس  کرولیــن 
ســلطنتی می گویــد در حالیکه 
پروسه برداشتن ملکه به عنوان 
رییس کشور  در باربادوس فقط 
شــامل دو ســوم رای مجلــس 
می شود، این پروســه در کانادا 

بسیار پیچیده تر است.
تحــت مــاده ۴۱)الــف( الیحه 
قانــون اساســی، هــر تغییــری 
در مقــام ملکه بایــد از حمایت 
اســتان   ۱0 هــر  متفق القــول 
برخوردار باشد. با توجه به اینکه 
ملکــه در سراســر کشــور چهره 
محبوبی اســت، دســت یافتن 
به چنین اجماعی ممکن است 

آسان نباشد.
با اســتناد به نظرسنجی انجام 
شده توسط ایپسوس در فوریه، 
۸۱ درصد از کانادایی ها ملکه را 
تایید می کنند و باالترین میزان 
حمایــت در بریتیــش کلمبیا، 
انتاریــو و آتالنتیــک کانــادا و 

پایین ترین حمایت در منیتوبا و 
کبک گزارش شد.

»کانــادا  گفــت:  هریــس 
مدت هاســت کــه جــای خیلی 
خوشــایندی بــرای بازدیدهای 
ســلطنتی بــه حســاب می آید. 
و  دوک  کاتریــن،  و  ویلیــام 
دوشــس کمبریــج، نخســتین 
تــور خارجی خود به عنوان یک 
زوج را در ســال ۲0۱۱ به کانادا 
داشتند و ملکه تا به حال ۲۴ بار 

از کشور بازدید کرده است.«
به خاطر اینکه دیدگاه ها نسبت 
بــه ملکــه طــی ســال ها مثبت 
باقــی مانــده، هریــس می گوید 
از  شــدن  جــدا  می کنــد  فکــر 
مشــترک المنافع  کشــورهای 
مانند کشورهای دیگر از حمایت 
کافی برخــوردار نخواهــد بود. 
به طــور مثال، در ســال ۱999 
در اســترالیا رفراندومــی درباره 
ســلطنت برگزار شــد کــه در آن 
رای دهندگان ایده تبدیل شدن 
به یــک جمهوری و قطع کردن 

روابط با ملکه را رد کردند.
عــالوه بر این، هریس گفت اگر 
ملکه بــه عنوان رییس کشــور 
کنار بــرود، کانادا باید وضعیت 
حکومــت آینده خــود را تعیین 

کند.
او گفــت: »بحثــی ســر اتفاقــی 
کــه بعــد از آن می افتــد شــکل 
می گیرد. سیستم جدید دولت 
کــدام خواهــد بود؟ آیــا رییس 
دولــت منصــوب می شــود یــا 
انتخاب می شــود؟ یــا رییس و 
نفر اول کشور یک نفر خواهند 

بود؟«
حتی اگــر کانادا حمایت جامعی 
از تمــام اســتان ها بــرای کنــار 
گذاشــتن ملکه دریافــت کند، 
هریــس می گویــد ایــن اتفــاق 
می توانــد اثراتی بر معاهده های 
تاریخی بین دولت و افراد بومی 

داشته باشد.
معاهــده   ۷0 گفــت  هریــس 
تاریخی با افراد بومی وجود دارد 
که تاریخ امضای آن ها از ۱۷0۱ 

تا ۱9۲۳ است.
بــا  معاهده هــا  »آن  او گفــت: 

ســلطنت هســتند. بنابراین به 
طور بالقــوه، اگر کانادا به نوعی 
دیگــر از دولــت منتقل شــود، 
ممکــن اســت تعــدادی از آن 

معاهده ها هم لغو شوند«.
برداشــته شدن ملکه همچنین 
می توانــد رابطــه کانــادا با بقیه 
کشــورهای مشــترک المنافع را 

تحت تاثیر قرار دهد.
هریــس گفــت: »نکتــه جالب 
درباره تعدادی از این کشــورها 
که از مشترک المنافع به سمت 
کرده انــد  حرکــت  جمهــوری 
این اســت که هنــوز ملکه را به 
رییس مشــترک المنافع  عنوان 
بــه رســمیت می شناســند تــا 
بتوانند این ارتباط های تاریخی 
را با دیگر کشــورها حفظ کنند. 
بنابرایــن مســلما مســئله بــه 
ایــن مرتبط خواهد بــود که در 
صورت تغییر دولت، چه دولت 

جایگزینی انتخاب می شود.«
نظــر کاهــش  از  نهایــت،  در 
احتمالی هزینه هــا برای کانادا، 
هریــس گفــت بیشــتر مخارج 
توســط  ســلطنتی  خانــواده 
صندوق سلطنتی در بریتانیا یا 
ســود امالک خودشــان تامین 
می شــود. او گفت کانــادا فقط 
هزینه های مرتبط با سلطنت را 
زمانی پرداخــت می کند که یک 
تور ســلطنتی از کشــور بازدید 
می کند و نیازمند تامین امنیت 

است.
هریس گفت: »جایی که شاهد 
مســائل بحث برانگیز یــا نتایج 
ضعیف تــر نظرســنجی دربــاره 
ســلطنت در کانــادا هســتیم، 
معموال جایی است که تورهای 
ســلطنتی برگــزار می شــود یــا 
بحث هزینه های تامین امنیت 
پیــش می آیــد. این مســئله در 
گذشته بیشتر نه خیلی به خاطر 
بازدیدهای ملکه بلکه به خاطر 
بازدیدهای اعضای رده پایین تر 
خانواده ســلطنتی بحث برانگیز 

شده است.«
•
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با یاد ارجمند عباس جوانمرد، از آخرین 
بازماندگان عصرطالئی تئاتر ایران

عبــاس جوانمــرد، هنرمنــد 
روز  ایــران،  تئاتــر  کهنــه کار 
دوشــنبه ۷ مهــر در ســن 9۲ 

سالگی درگذشت.
ایــن هنرمنــد در تورنتــو و در 
خانه خود لحظات آخر عمر را 

سپری کرده است.
بــه دلیــل  عبــاس جوانمــرد 
بیماری سه سال بود که اجازه 
پرواز و سفر به ایران را نداشت.

عباس جوانمــرد متولد ۱۳0۷ 
در تهــران از دهــه ۱۳۳0 وارد 
عرصه تئاتر شد و آثاری از بهرام 
بیضایی همچون »پهلوان اکبر 
می میرد« و »غروب در دیاری 
غریب« و دو نمایشنامه »شهر 
آفتاب مهتاب« و »قصه طلسم 
علــی  از  ماهیگیــر«  و  حریــر 

حاتمی را به روی صحنه برد.

او بــه عنــوان کارگــردان تئاتر 
اجرای آثاری از آرتور میلر )همه 
پسران من( و جان استاین بک 
)موش هــا و آدم هــا( را نیز در 

کارنامه خود دارد.
از  مانــده  باقــی  اثــر  آخریــن 
دوران  خاطــرات  کتــاب  وی 

تاتری اوســت با نــام " دیدار با 
خویشتن". 

یــادش گرامــی و تســلیت بــه 
خانــم نصــرت پرتــوی عزیز و 
فرزندانشان " ماهان و ماهگل 

" و خانواده تئاتر ایران . 

خواســت مــا عمــل می کند نه 
 قانون. اما عملکرد ســپاه بنا به 
ماهیت نظامــی به ناچار عکس 

این خواسته است. 
منظــور آنان از ســپاه و لشــکر 
بیشــتر نوع شکســت خــورده 
آن اســت  که مصداق آشــفتگی 
اســت. چیزی شــبیه بسیج در 

زمان جنگ.  
حذف سازمان مدیریت و برنامه 
ریــزی بعنــوان یکــی از وجــوه 
در  دوراندیشــی  و  خــردورزی 
ســطح ملی در راستای ترجیح 
پریشانی امور  بود، سازمانی که 

درک روحانیــت از قضا و قدر را 
زیر سؤال می برد، تنها خداست 
کــه از آینده خبردارد و می تواند 
بــر آن تأثیــر بگــذارد و  البته ما 
که نمایندگانش هســتیم و با او 
مرتبط. با عقالنیتی که منجر به 
افزایش قدرت قانون و اســتقرار 
نظم بویــژه در بحث اختصاص 

 بودجه بشود مشکل دارند.
همه بایــد در خدمت اســتمرار 
جهــت  در  باشــند  بی نظمــی 
حفظ نظام موجــود که تبعیت 
اســت  ناظمــی  دســتورات  از 
کــه بــر بی قانونــی و بی  نظمی 
منتج مهر شــرع می زند. حکم 
حکومتی شــاخص تریــن وجه 
عینی ضــرورت و نســبت بقا و 
استمرار نظام حکومت اسالمی 

با بی قانونی  و بی نظمی است.
هــر روحانــی در یــک ســازمان 
قدرتی غیرپاســخگو و تأثیرگذار 
اســت بر مناسبات سازمانی که 
قاعدتا بر چارچوب هایی استوار 
اســت. حاصل  کار یــک آخوند 
در یــک ســازمان خواســته یــا 
ناخواســته منجر به گسیختگی 
بــا  می گــردد.  اداری  روال 
تأثیرگــذاری بــر تصمیمــات و 
در نهایت بــا  تبدیل مدیران که 
بایــد مجریــان نظم باشــند به 
مروجــان بی قانونــی منجــر به 

فاصله گرفتن سازمان از اهداف 
می شــوند.  شــده اش  تعریــف 
موظف  ساختن تمام پرسنل به 
برپایی نماز پشت سر یک آخوند 
در محــل کار در اصــل متوجه 
ساختن همگان بر این امر است 
که بدانید رئیس  واقعی اینجا چه 

کسی است؟ 
بهتریــن  می داننــد  مدیــران 
تصمیمــات کارشناســی شــده 
در برخــورد بــا حکومــت دینی 
و نمایندگانــش نیســت و نابود 
می شــوند. می داننــد خون دل 
خوردن برای کشــور بعید است 
بــه جایــی برســد. پس ســعی 
در کســب منفعتی بــرای خود 
می کنند. حاصل، فساد و  تباهی 

از صدر تا ذیل مملکت است. 
  برپایــی نمــاز در ادارات خارج 
ســاختن هر روزه امــور و ذهن 
پرســنل ازمــدار دنیــا بــه مدار 
دین اســت، تالشــی که نهایتا 
به تلف شــدن وقــت و انرژی  و 
پــول مملکــت ختم می شــود. 
نتیجه کار بیش از دنیا آســیب 
به دین است. در ساعات کاری 
افراد بشدت تحت تأثیر مسائل 
جاری هســتند و امکان  کسب 
آرامشــی جهت ادای فریضه ای 

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

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( 
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}<< ادامه در صفحه: 18{

نگاه... 
دیدگاه  های ابراز 

شده در این مقاله، 

نظر نویسنده بوده؛ 

الزاما موضع این 

نشریه را منعکس 
نمی کند.

شمشیرها در محرم، روحانیت علیه قانون
افشین افشار

تولید انبوه شمشــیر در محرم 
امســال و نمایــش تیغه هــای 
علنــی  جنــگ  اعــالم  آختــه 
روحانیون شیعه بر علیه قانون 

و نظم بود. 
خرد جمعی ایرانیان برای ادامه 
حیات ناچار راه عقل را برگزیده 
است و به انحاء مختلف از عدم 
شــرکت در انتخابات تا برپایی 
تظاهــرات و طرح  شــعارهای 
ضدحکومتی این راه را نشــان 
داده است. راهی که روحانیون 

در مقــام هدایــت و رهبــری به 
شــکل ماهوی در آن جایگاهی 
ندارنــد و این  امــر بر گروهی که 
هدایت مملکت توسط ایشان به 
فاجعه انجامیده اســت سنگین 
می نماید. از پی محک تجربه ای 
۴۱ ســاله ســیه رو گشــته اند 
و  حیــات کــه به هر شــکل در 
پی ادامه اســت بــه صورتهای 
گوناگــون ناامیدی خــود را از 

ایشان نشان داده است. 
سیاســی  قــدرت  اســاس  از 
روحانیت در هر زمان و مکان 
در هــر دیــن و آییــن تنهــا در 
توانایی بــر هــم زدن قانون و 
نظم، ایجاد آشفتگی و انقالب 
نهفته  است. این قدرت هرگز در 
جهت ایجاد نظم نبوده است، 
نمی تواند باشــد، توان بســیج 
باورمنــدان در جهــت تهدیــد 
ثبات. در هیچ دورانی حکومت 
دینی  منشــأ خیر وبرکت برای 
آدمــی نبــوده اســت. اراذل و 
اوباش همیشه ارتش در سایه 

روحانیــت بوده انــد. رابطــه ای 
به دیرپایــی پیمان بــرادری در 
آیین  میتراییسم بسیار پیشتر از 
فداییان اسماعیلی. آنان که ممر 
درآمدشــان غالبا از مجراهایی 
غیر قانونی می گذرد و با حبس 
و بند مأنــوس، عالوه بر  تالش 
بــرای رهایی از عــذاب وجدان 
و بر اســاس اعتقــادات دینی به 

نیت آمــرزش گناهــان، جهت 
کسب مقبولیت و گرفتن اعتبار 
اجتماعی سعی در  ایجاد ارتباط 
و ارائــه خدمــات بــه روحانیت 
می کننــد. روحانیــون نیــز بــا 
استفاده از شرارت آنان و وجهه 

دینــی کار دنیای خــود را پیش 
می برند. بــه توان  آســیب زدن 
و کشــتن اشرار شــأنی مشروع 
می بخشند و آنان را محبان اهل 

بیت می خوانند. 
اکنــون روحانیــت ارتبــاط بــا 
شروران را آشــکارا جهت ایجاد 
رعــب در جامعه علنی ســاخته 
اســت. شــکل تعمدی نمایش 

سالح های سرد، شمشیرهای 
 رقصان در هوا منظوری بیش 
از جلــب توجــه مــردم عادی 
محکــم  اشــاره ای  و  داشــته 
اســت بــه نیروهــای مســلح، 
مــا همــواره می توانیــم ارتش 
مســلحی  خــارج از چارچــوب 
قانون داشــته باشــیم، وفادار 
بمانیــد تــا ســر و کارتــان بــا 
شمشــیرهای ما نیفتــد. تنها 
باید تابع دســتورات ما باشید 
نه قانون، قانون ما  هســتیم و 
آنچه در هر زمان اراده می کنیم 
نه آنچه توســط مجلسیان ثبت 
و ضبط می شود. نظم آنچیزی 
اســت که ما به شما می گوییم. 
واگذاری امکانــات  و اختصاص 
بودجه هــای کالن بــه تکیه ها، 
مساجد و حسینیه ها آماده نگه 

داشــتن دائمــی ایــن ارتش در 
ســایه اســت. ایجاد رعب بویژه 
در میــان  نیروهای انتظامی که 
حافــظ قانــون و نظم هســتند 

هدف اصلی این نمایش است. 
  تاکید دائم بر اینکه سپاه برای 
حفاظــت از انقــالب اســت نــه 
ایران، پافشــاری برعدم تبعیت 
ســپاه از قانون اســت. سپاه به 

•   محرم و صفر ماه هایی هستند 
که بی نظمــی و بی قانونــی به اوج 

می رسد
• روحانیت منشا تمام فسادهای 

حاکم بر کشور است
• ارتباط بــا آمریکا یــک ضرورت 
حیاتی برای همه کشــورها است، 

ارتباط با آینده است. 
• قدرت سیاســی روحانیت هرگز 

در جهت ایجاد نظم نبوده ...
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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 

}<< ادامه در صفحه: 27{

جامعه ی مذهب زده... 
چرا نظام آموزشی ایدئولوژیک تر و بسته تر می شود؟

آذرخش ایرانی
چرا نظام آموزشی در جمهوری 
اســالمی ایران پس از ۴0 سال 
و  تــر  ایدئولوژیــک  همچنــان 

بسته تر می شود؟
بســیاری از جوامــع در جهان، 
در همین یک صد سال گذشته 
انواع نظام های سیاسی را تجربه 

کرده اند: 
از نظام های  دموکراتیک تا نیمه 
دموکراتیک و شبه دموکراتیک 
نظام  هــای  انــواع  تــا  گرفتــه 
دیکتاتــوری.  و  اســتبدادی 
کــه  نظام هــای  همان گونــه 
دموکراتیک یکســان و همسان 
نیســتند، نظام های استبدادی 
و دیکتاتوری نیــز به درجه ها و 
کیفیت هــای مختلفی تقســیم 

 می شوند: 
از دیکتاتوری هــای طبقاتــی و 
فردی گرفته تا دیکتاتوری های 
و  تک حزبــی  و  چندحزبــی 
بی حزبــی، از  دیکتاتوری هــای 
از  و  جمهــوری  تــا  پادشــاهی 
سیاســی  دیکتاتوری هــای 
تــا  ســکوالر  و  نظامــی  و 
دیکتاتوری های تمامیت خواه و 

 ایدئولوژیک. 
در ایــن میــان دیکتاتوری های 
تمامیت خــواه و ایدئولوژیک از 
سرسخت ترین و در سنجش با 
دیگر دیکتاتوری ها از  پایدارترین 

آن ها هستند، چراکه 
- بر ایدئولوژی  و آرمانی فراگیر 

استوارند، 
- از رهبری مقتدر برخوردارند، 
- قدرت  برانگیختن احساسات 
مردم و بسیج توده ای را دارند و 
- بــا هــدف و برنامــه پیــش 

می روند. 
در چنیــن نظامی هیچ بخش و 
حــوزه ی سیاســی، اجتماعی و 
فرهنگــی در امان نخواهد ماند 
و باورهــا و ارزش هــای حاکــم 
در  همــه ی عرصه ها و زمینه ها 

جاری و ساری اند: 
از مهدکودک گرفته تا دانشگاه، 
از خانــواده تا محــل کار و انواع 

حتــی  و  نهادهــای  اجتماعــی 
کوچه ها و خیابان ها، و البته که 
رسانه های گروهی و شبکه های 

اجتماعی. 
در ایــن میــان آموزش وپرورش 
 نخستین و مهم ترین جایگاه را 
دارد. این را ما در انواع نظام های 
ایدئولوژیــِک  و  تمامیت خــواه 
در  یعنــی  گذشــته،  ســده ی 
 ناسیونال-سوسیالیسم آلمانی 
و کمونیســم روســی و چینــی 

آشکارا دیده ایم. 
جمهوری اســالمی ایران گرچه 
از آغــاِز بنیــاِد آن بــر باورهــا و 
ارزش هــای دینی اســتوار بود، 
اما به عنوان یک نظام سیاسی، 
 نه تنهــا برای مــردم، بلکه برای 
و  سیاســت دانان  از  بســیاری 
سیاست ورزان جامعه ناشناخته 

بود. 
البتــه  میــان  ایــن  در 
 روشن اندیشــانی نیــز بوده انــد 
آغــاز  همــان  از  را  کــه خطــر 
احســاس کرده و هشــدار داده 
بودنــد. بدین گونــه درحالی که 
در همــان  آغــاز انقــالب، رهبر 
انقــالب بــر “اســالمی” بودن 
جمهــوری، “نه یــک کلمه کم 
و نــه یــک کلمــه بیــش” پای 
می فشــرد و مرتضــی  مطهــری 
برجســته ی  ایدئولوگ هــای  از 
انقالب اسالمی، “انقالب ملت 
ایران یک انقالب ایدئولوژیک” 
ایــران  را  سیاســی  نظــام  و 
ایدئولوژیک”  آشــکارا “نظامی 
می دانســت، روشنفکرانی چون 
علی اصغر حاج ســید جوادی و 
مصطفــی رحیمــی از   ”صــدای 
از  و  گفتنــد  فاشیســم”  پــای 
شــکل گیری یــک “جمهــوری 
اســتبدادی” در ایــران ســخن 
راندنــد. حتــی احمــد شــاملو 

شاعر  برجســته ی میهن ما از 
روزگار غریبی سخن گفت که 
دهان ها را می بویند و عشق را 

تازیانه می زنند. 
جمهوری اســالمی با گذشت 
شــکل  گام بــه گام  و  زمــان 
نظــام  یــک  از  و  می گیــرد 
سیاســی نیمــه دموکراتیــک 
)بــا “آزادی”هــای نســبی  و 
نیم بنــِد ناشــی از هرج ومرج 
پس از انقالب( به ســرعت به 
نظامی دیکتاتوری و درنهایت 
ایدئولوژیک  و  تمامیت خــواه 

بدل  می شود. 
آموزش وپــرورش و بســیاری 
نهادها و سازمان های فرهنگی 
پــرورش  کانــون  همچــون 
فکری کــودکان و نوجوانان، 
 فرهنگســرای نیاوران، مؤسسه 
تحقیقات اجتماعی، پژوهشگاه 
علوم انســانی و بســیاری دیگر 
به نــام “پاک ســازی”، تنها به 
 دلیل “دگراندیشی” از نیروهای 
متخصــص و کارا خالــی شــده 
و جایشــان را افــراد “مؤمــن و 
انقالبــی” می گیرنــد. ســپس 
می شــوند  بســته   دانشــگاه ها 
و بــه نــام “انقــالب فرهنگی” 

بسیاری از دانشجویان و 
استادان برجسته اخراج 
و دانشگاه به جای  کسب 
دانش بــه محل برگزاری 
نماز جمعه بدل می شود. 
و  فرهنــگ  “وزارت 
اســالمی” جای  ارشــاد 
“وزارت فرهنگ و هنر  “   
می گیــرد، “مجلــس   را 
شورای اسالمی” به جای 
“مجلس شــورای ملی” 
می نشیند و بســیاری از 
اجتماعــی،  حوزه هــای 
بــا  و  فرهنگــی  هنــری 
گرفتن پسوند “اسالمی” 
نظامــی  راســتای  در 
دینی-ایدئولوژیــک گام 

برمی دارنــد. حجــاب اجبــاری 
در  نمــاز  جماعــت  می شــود، 
دانشــگاه ها و مــدارس برقــرار 
می گردد، نهــاِد “امور تربیتی” 
و  دانش آمــوزی  “بســیج  و 
تربیــت  بــرای  دانشــجویی” 
 سیاســی و ایدئولوژیــِک دانش 
آمــوزان و دانشــجویان و پایِش 
سیاســی آن هــا در مــدارس و 
دانشگاه ها بنیاد نهاده می شوند. 
 آموزش وپرورش “تعلیم اصول و 
معارف احکام دین مبین اسالم 
و مذهب جعفری اثنی عشری”، 
انســان کامــل کــه  “پــرورش 
 متصف به صفــات و ارزش های 

باشــد”  اســالمی 
بینــش  “ارتقــاء  و 
سیاســی بــر اســاس 
را  والیت فقیه”  اصل 
در تــاَرِک  برنامه های 
خــود قــرار می دهــد 
اهــداف  )قانــون 
وزارت  وظایــف  و 
و  آموزش وپــرورش 
بنیادین  تحول  سند 

آموزش وپرورش(.
تأســیس  از  هــدف 
تربیت معلم،  مراکــز 
معلمــان  “تربیــت 
ذی فــن،  صالــح، 
بــه  معتقــد  و  آگاه 
والیت فقیــه” اعالم می شــود و 
انتصــاب  مدیران و مســئوالن 
حتــی  و  آموزش وپــرورش 
و  اولیــا  انجمــن  عضویــت در 
مربیان بــر مبنــای “اعتقاد به 
اســالم و التزام عملی  به احکام 
اســالمی و والیت فقیه و قانون 
می گیــرد  صــورت  اساســی” 
تربیــت  مراکــز  )اساســنامه 
معلــم(. بــه همین گونــه و بــر 
اساس   ”قانون اهداف و وظایف 
آموزش وپــرورش”  وزارت 
بنیادیــن  تحــول  “ســند  و 
ازآنجاکــه  آموزش وپــرورش” 
“دین مبین اســالم  تمام ابعاد 
زندگی انسان را دربرمی گیرد”، 
“همه ی برنامه هــا و آموزش ها 
به عنوان اجزای یک مجموعه ی 
هماهنــگ  اســالمی برحســب 
اقتضا و گنجایش جنبه و جهت 
دینی می گیرند”، و “ارزش های 
منبعــث از دیــن نیــز به صورت 

متــوازن در  کتاب های درســی 
منعکــس می شــوند” و بدیــن 
گونه آموزه های دینی در همه ی 
رشــته ها و مواد درسی جاری و 
کتاب های  آموزشی از محتوای 
علمی خالی می شوند. محتوای 
آموزشی یک سویه، جانب دارانه 
می شــوند،  تبعیض آمیــز  و 
انســان ها بــه  کافــر و مؤمــن و 
مســلمان و نامســلمان تقسیم 
می شوند، جداســازی و یا حتی 
حذف جنســیتی به ایدئولوژی 
حاکم بدل می شــود و  کودکان 
و جوانانی نابردبار، پرخاشــگر و 

دگرستیز پرورش می یابند. 
هر چه “غیر اســالمی” اســت 
نگریســته  تردیــد  دیــده ی  بــا 
می شــود و با عنوان هایی چون 
“اســتکباری”،  “طاغوتــی”، 
“غربــی”،   ”منحــط”، 
“انحرافی”، ” هجوم فرهنگی” 
و بســیاری واژه هــای آشــنای 
نظام های تمامیت خواه سرکوب 
شــده و یــا از میــان  برداشــته 

می شوند. 
و اینــک پــس از چهــل ســال 
جمهوری اســالمی مــی رود که 
خــود را برای چهل ســال دیگر 
آمــاده کنــد، با این تفــاوت که 
حکومت های  برخالف  بیشــتر 
تمامیت خواه و ایدئولوژیک که 
پــس از گذشــت دســت کم ۲0 
تــا ۳0 ســال معمواًل دســت به 
اصالحــات زده  و خود را تعدیل 
می کننــد، جمهوری اســالمی 
می کوشــد کــه فضــا را تنگ تر، 
کمربندها را ســفت تر و رفتار و 
رویه هایش را  سخت تر نماید. او 

این بار، اما می کوشد، به کمک 
کارشناساِن وابسته و همبسته 
و اتاق هــای فکر و بــا بهره وری 
دســتاوردهای  از   جانب دارانــه 
اســتفاده ی  و  فنــی  و  علمــی 
از تجربه هــای دیگــر  آگاهانــه 
نظام هــای تمامیت خــواه، این 
اهــداف را  حساب شــده تر و بــا 
برنامه ریزی های درازمدت پیش 

ببرد.
پس زمینــه ی چنیــن برنامه ها 
و اهدافــی از پیش آماده شــده 

است: 
رهبــر انقــالب در چنــد ســال 
گذشــته بارها از آمــوزش علوم 
ابــراز  دانشــگاه ها  در   انســانی 
نگرانــی می کنــد و از “شــورای 
فرهنگــی”  انقــالب  عالــی 
فرهنگی”  خواستار “مهندسی 
و   ”بازنگری دروس رشــته های 
و  می شــود  انســانی”  علــوم 
“تدوین علوم انسانی متناسب 
با رویکرد انقالب اسالمی” را در 
 دستور کار قرار می دهد )پایگاه 
اطالع رســانی دفتر مقام معظم 

رهبری(. 
از دیگــر ســو معــاون ســازمان 
پژوهش و  برنامه ریزی آموزشی 
اعــالم می کنــد کــه “برنامه ی 
درســی غیرایدئولوژیــک وجود 
نــدارد” )خبرگــزاری جمهوری 
اســالمی  ایران-ایرنــا/۶ مهــر 
آن هــا  بــا  همــراه  و   )۱۳99
معلــِم  مبلــغ  تربیــِت  “مرکــز 
حوزه هــای علمّیــه” به عنــوان 
بخشــی از دانشــگاه  فرهنگیان 
و نهــاد مشــترک میــان وزارت 

پس از چهل سال جمهوری 
اسالمی می رود که خود را 
برای چهل سال دیگر آماده 
کند، با تنگ تر کردن فضا و 

سرکوب بیشتر...

در نظام 
ایدئولوژیک  
هیچ بخشی 

در امان 
خنواهد 
ماند:  از 
مهدکودک 
گرفته تا 

دانشگاه، 
از خانواده 

تا محل 
کار، حتی 
کوچه ها و 
خیابان ها 

و... 
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توفان وحشت
دراین حین، به نظر می آید بنظر 
می آیــد که توفان هــا هم صف 
بســته و نوبت گرفته اند تا یکی 
پس از دیگری لوییزیانا را ویران 
کنند، آتش سوزی های فراوان 
آسمان کالیفرنیا را نارنجی کرده 

و همه افسرده هستند.  
دنیا در حال فروپاشــی اســت و 
کسی برای ســامان دادن به آن 

نیست.  
درگذشــته نه چنــدان دور، در 
زمــان های ســخت و دشــوار، 
رهبران این کشور توانایی های 
خود را بســیج مــی کردند تا به 
مردم اطمینــان خاطر بدهند، 
اما مســتأجر کنونی کاخ سفید 
دغدغــه چندانــی درایــن مورد 
نــدارد و تنهــا چیزی کــه به آن 
عالقمنــد اســت شــانه خالــی 
هایــش  مســئولیت  از  کــردن 
اســت.  آقــای دونالــد ترامپ، 
خودخــواه و خودمحور، ناتوان 
از بیان کمترین کالم صادقانه، 
دربرابر رنج مــردم خود، مانند 
یک کــودن کندذهن که درباره 
یک تصادف جاده ای که شاهد 
آن بوده سخن می گوید، عمل 

می کند. 
یکــی از بهتریــن توصیف های 
این وضعیت را شهردار کانزاس 
ســیتی ارایه کرده اســت.  او در 
پاسخ به پرســش روزنامه استار 
درباره شــایعاتی مبنی براین که 
واحدهایی از عوامــل فدرال به 
شهرش فرستاده شــده اند می 

گوید: 

»بررســی صحت آن غیرممکن 
است زیرا دیگر هیچ چیز را نمی 

شود بررسی کرد«.
وقتــی که دیگــر چیــزی قابل 
بررســی نباشــد، تخیل جای 
در  و  گیــرد  مــی  را  واقعیــت 
دوران شــیوع ویــروس  کرونا، 
به تخیــل زیادی برای تشــدید 
ترس هایمان و رســانده آنها به 
اوج هایی ناشناخته نیاز نیست.  
بــه باور ما، آمریکایی ها دربرابر 
آخرالزمــان قرارگرفته یا به پایان 
شیوه زندگی شان رسیده اند، یا 
به پایان چیزی بزرگ و مهم که 
ما نمی توانیم آن را تعریف کنیم 
امــا تا حد بــی نهایت نگرانمان 

می کند.
اینــک مــا دربرابر حــدود 10 

ترس فزاینده قرار گرفته ایم: 
• تــرس از این کــه دیوان عالی 
به مدتی طوالنــی محافظه کار 
شــود.  • تــرس از پلیس های 
نژادپرســتی که بــدون مجازات 
شــدن مــی زنند و می کشــند.  
از شــورش هــا.  •  تــرس   •
از  کــه  همســایگانی  از  تــرس 
ماســک  زدن خــودداری مــی 
کنند.  • ترس از خود ماسک، 
کــه مانند پوزه بندی اســت که 
قدرتی اسرارآمیز بر فردیت شما 

تحمیل می کند.
برگــزاری  ســال  درایــن  امــا، 
انتخابات، • ترس اساســی ای 
که ما را فراگرفته جنبه سیاسی 
دارد: کــه دموکراســی در حــال 
احتضــار بوده یــا در مرحله ای 
باشد که توسط یک دیکتاتور از 

بین برود.  یقینا چنین ترســی 
تازه نیست و چپ چندین سال 
اســت که دراین مــورد هیجان 
زده اســت )1(.  مدتی طوالنی 
اســت که به بــاور دموکرات ها 
آقــای ترامــپ چیزی بیــش از 
یک مأمور روسیه نیست و همه 
خطاهایش نشان دهنده توطئه 
ای مکمــل علیــه دموکراســی 
است.  انواع  مقایسه با واترگیت 
از همــان زمــان ایــراد ســوگند 
او رواج یافــت )2(.  در ســال 
2018، کتاب دو استاد دانشگاه 
هاروارد در ردیف پرفروش ترین 

ها قرارگرفت.  
»مــرگ  کتــاب  ایــن  عنــوان 
دموکراسی ها« بود.  این رییس 
جمهــوری برمبنــای تأکیــد بر 
داســتان های وحشــتناکی که 
در ایــن کتــاب نقل می شــود، 
به قواعد، ســنت هــا، و به ویژه 

رسانه ها احترام نمی گذارد.  
از این هم بیشــتر، احترامی نیز 
برای حرفه ای های وزارت امور 

خارجه قایل نیست.
دیگــر  دموکــرات  پیشــروهای 
چندان »روســی گیت« )3( را 
مطرح نمــی کنند، زیــرا به آن 
نیازی ندارند.  ســلطه فرهنگی 
کووید-19 – که حکم می کند 
همه چیز تحت سیطره وحشت 
و اضطــرار باشــد-، این ترس 
های آکنده در فضا را به شــکل 
توفانــی از وحشــت درآورده که 
هرچه بــه روز انتخابات نزدیک 
تر می شــویم گســترش بیشتر 

می یابد.

_______________
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( 

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:20{

}<< ادامه در صفحه: 20{

حقوق بشر... 

آمریکای دستخوش جنون!...   << ادامه از صفحه: 7
 تحقیقی که تحــت عنوان »ما 
نمــی دانیــم چگونــه بهتــر به 
شــما هشــدار دهیم که آمریکا 
درحال مرگ اســت« رواج عام 
یافته اســت )4(.  هشدارهایی 
مشــابه اعــالم می کننــد که از 
فــردای ِاعمــال سیاســت های 
موجب افول، ســیلی از شــبکه 
هــای اجتماعی با آهنگی تقریبا 
روزانه همه چیز را درخود غرق 

می کند.
جالــب تــر از همــه این اســت 
کــه حامیان ترامــپ مدعی این 
هســتند کــه حــس مــی کنند 
کودتایــی برنامــه ریــزی شــده 
توسط کارکنان عالی رتبه دولتی 

درکار است.  
محافظــه  روایــت  درواقــع، 
کارانــه ایــن کابــوس عمومــی 
ترجمــان ترس دموکــرات ها از 
حملــه هــواداران ترامــپ علیه 
دموکراســی، مدرکی برای قصد 
خودشــان جهــت ازبیــن بردن 
همیــن دموکراســی اســت که 
تنهــا اشــتباه آن در این اســت 
کــه آقــای ترامــپ را بــه قدرت 
می رســاند.  دراین جهان بینی 
خــاص، دموکــرات هــا آگاهانه 
ردی از دسیســه هایشــان بــه 
جا مــی گذارند »تا ایــن که در 
روز موعود شــما فکر نکنید که 
توطئــه ای درکار بــوده اســت 

  .»)5(
روشــنفکرانه  آکروباســی  یــک 
انجام شــده بــدون بندبــازی، 
توســط آقــای میشــل آنتــون، 
رتبــه  عالــی  اعضــای  از  یکــی 
اساســا  کــه  ترامــپ،  دولــت 

بخاطر مقایسه انتخاب دوست 
میلیاردرش با یک شورش گذرا 
در یــک هواپیمای ربوده شــده 
توســط تروریســت ها، شهرت 

یافته است.

»رییس پست و بزدل«
شیوع جهانی ویروس دموکرات 
ها و جمهوری خواهان را ناگزیر 
کرد که جنبه عمومی گردهمایی 
های مربوطه خــود برای اعالم 
نامزد ریاست جمهوری را کامال 
حذف یا به شدت محدود کنند.  
این گردهمایی ها که نقطه اوج 
کارزار انتخاباتــی امســال بود، 
جــای خــود را به یــک نمایش 
تلویزیونی نه چندان قابل تماشا 
– 4 شــب تک گویی به شــکل 
مبتــذل ســرهم بندی شــده با 
اجــرای افراد مشــهور هریک از 

دو تشکل سیاسی – داد.  
در ایــن دو نمایــش همــه چیز 

خالف یکدیگر بود: 
و  هیاهــو  جمهوریخواهــان 
و  انداختنــد  بــراه  ســروصدا 
دموکــرات هــا بــر تنــوع قومی 
و فضیلــت اخالقــی مفــروض 
رهبــران خود تأکیــد کردند.  با 
این حــال، به صورتــی کلی تر، 
جــزوه های تبلیغاتــی که هردو 
درباره کووید-19 منتشر کرده 
را  هایشــان  شــباهت  بودنــد، 
نشــان می داد.  در هردو مورد، 
هدف به وجــود آوردن واکنش 
وحشت، یا واداشتن تماشاگر به 
فکرکردن به بدترین وضعیت در 
اردوگاه مخالف، و امیدوارکردن 
به ایــن بــود کــه درصورتی که 

نوامبــر  در  خودشــان  نامــزد 
انتخاب شــود، امکان بازگشت 
به نوعی عادی شــدن وضعیت 

وجود دارد.
درمــورد دموکــرات هــا، عنصر 
شــان  برنامــه  در  »وحشــت« 
مانند چشــمه ای جوشــان می 
جوشــید.  برای آنهــا کافی بود 
آنچه را که رســانه های مسلط 
– بجز فاکس نیوز- از 4 ســال 
پیش مکررا مــی گویند را تکرار 

کنند: 
• که آقای ترامپ تهدیدی برای 

نهادهای ما است؛ 
• که بر تعصب دامن می زند؛ 

• که به شکلی تأسف بار در مهار 
شــیوع جهانی ویروس شکست 

خورده؛ 
• که بی کفایتی اش بی نهایت 
اســت و ایــن کــه مــی کوشــد 
مجمــوع روند انتخابــات را بی 

اعتبار کند و غیره. 
این اتهامــات از آن رو به راحتی 
جا می افتاد که کم و بیش همه 
آنها با واقعیت مطابقت داشت.

تامی داک ورث، سناتور ایلینویز 
ترامــپ را بــه خاطر ایــن که به 
ســربازان آمریکایی خیانت و با 
کرملین ســاخت و پاخت کرده 

»رییس نامرد« خواند.  
بیلی ایلیش، خواننده موسیقی 
پــاپ، اعــالم کــرد کــه رییس 
جمهــوری درحــال »تخریــب 
کشــور و هرآنچــه که دوســت 

داریم« است.  
آقای اندرو کوئومو، در کســوت 
تنــگ و معمول قابلیــت اداری 
نفـــس  کــه  خــود )6( گفــت 

روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام
اعدام 2۰۹ نفر در ایران از ابتدای سال 2۰2۰ تا کنون

ســال  اکتبــر  دهــم 
مهــر   19(  2020
1399( مصادف است 
با هجدهمین ســالی 
که این روز به عنوان 
مبــارزه  جهانــی  روز 
اعــدام  بــا مجــازات 
رســید.  تصویب  بــه 
جهانــی  »ائتــالف 
علیه مجازات مرگ« 
هرساله یک موضوع 
را در مــورد مجازات 
اعدام شــدگان  مرگ، 
و کســانی که در صف 
اعــدام قــرار دارنــد، 
می کنــد.  مطــرح 

موضوع امســال ایــن ائتالف، 
حق دسترســی به وکیــل برای 
متهمانی ســت که با خطر حکم 

اعدام روبه رو هستند.
امســال در حالــی به اســتقبال 
10 اکتبــر، »روز جهانی مبارزه 
با مجــازات اعــدام« رفتیم که 
از ابتدای ســال میالدی جاری 
تاکنون دست کم 209 زندانی در 

ایران اعدام شده اند. 
اعــدام  از  نفــر   202  
شــدگان در این مدت 
مرد و ۷ نفر زن بودند 
و درطــی ایــن مــدت 
تنهــا یــک زندانی در 
مالء عام اعدام شــده 
کــه ایــن نســبت بــه 
مــدت مشــابه ســال 
گذشته که 12 زندانی 
در مــالء عــام اعــدام 
شــده بودند، کاهش 
چشــمگیری را نشان 

می دهد.
و  رســمی  منابــع 
رســانه های داخلی در 
این مدت تنهــا اعدام 6۷ تن را 
اعالن کردند و 142 اعدام دیگر 
که توســط نهــاد آمار ســازمان 
حقــوق بشــر ایــران بــه ثبــت 
رســیده، از طریق منابع معتبر 
داخلــی و فعــاالن حقوق بشــر 

بوده است.
•

اعدام به اتهامات سیاسی و 

امنیتی:
از ابتدای ســال میالدی جاری 
تاکنــون پنــج زندانی سیاســی 
به نام های: هدایت عبدالله پور، 
صابــر  رســول زاده،  دیاکــو 
شیخ عبدالله، مصطفی صالحی 
و نویــد افــکاری اعدام شــدند. 
همچنین حکم اعدام دو زندانی 
و  عســگری  رضــا  به نام هــای 
محمود موســوی مجد با اتهام 
جاسوســی در این مدت به اجرا 

درآمد.
•

ادامه اعدام کودک 
-مجرمان:

جمهوری اسالمی ایران یکی از 
معدود حکومت هایی اســت که 
کودک-مجرمــان را )افــرادی 
متهم به ارتکاب جرم در سنین 
زیر 18 ســالگی هســتند( را به 

اعدام محکوم می کند.
در ده ماه نخســت سال جاری، 
اعــدام دو کودک-مجــرم کــه 
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Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.                Dr. Mehri Heidari D.M.D.
Dr. Mana Vojdani, D.M.D.                              Dr. Mahsa Zamani, D.M.D.
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Tel.: (514) 933-3337,  Fax: (514) 933-2861          Metro: Guy

1834  Ste-Catherine W., Suite 301

Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.
Member of International Association of Orthodontics 

www.clinique-arya.com

www.clinique-arya.com
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Guy

Member of International Association of Orthodontics 

کلینیک دندانپزشکی آریا 
در مرکز شهر

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

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

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

Rapid Orthodontics در کمتر از یک سال        
 Implant کاشتن دندان  

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

  کشیدن و جراحی دندانهای عقل 
  دندان اطفال 

  گذاشتن دندانهای مصنوعی 
  پر کردن دندان ها )همرنگ دندان( 

CEREC AC Bluecam   

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

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

قبول کلیه 
بیمه های مدیکال 

و بیمه های دانشجوئی 

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 1300 دالر 

امور دفترداری   ;
             و حسابداری 

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

خدمات حسابداری و دفترداری

Tel.: 514-777-3604

GESTION FINANCIERE LOYALE
SOROOR SADR ACCOUNTING 
AND BOOKKEEPING SERVICES

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

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

سرورصدر

}<< ادامه در صفحه: 14{

دیدگاه  های ابراز شده 

در این مقاله، نظر 

نویسنده بوده؛ الزاما 

موضع این نشریه را 

منعکس نمی کند.

دکترکورش عرفانی 

www.iraneabad.org  :دکتر کورش عرفانی جامعه شناس و عضو حزب ایران آباد
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نگاه... 

واماندگی حکومت و خطر
 جنگ و تجزیه ی ایران

ایــن قابل پیــش بینی بــود که 
حکومت جمهوری اســالمی با 
ورود به فاز نهایی تحمل فشــار 
توامان درونــی و بیرونی به یک 
 failed( فرومانــده«  »دولــت 
رونــد  شــود.  تبدیــل   )state
فروماندگــی نظــام و دســتگاه 
حکومتــی آن را می توان به ویژه 
در برخــی از رویدادهــای یــک 
ســال اخیر و در قالب یک روند 

به هم پیوسته دید:
•

۱( از دست دادن کنترل بر روند 
فروپاشی برجام که به طور عملی 
ایــن قــرارداد را ناکارآمــد و بی 
فایده ساخت و علیرغم تعهدات 
اجبــاری دولت ایــران، تقریبن 
تمــام تحریم هــا را بازگردانــد. 
واکنش دولت:عربده کشی های 

دیپلماتیک بی نتیجه.
•

۲( از دســت دادن کنتــرل بــر 
تعیین یــک قیمت مناســب با 
ســطح درآمد برای بنزین که با 
خود شــروع اعتراضات آبان 9۸ 
را داشــت. واکنــش دولت قتل 
عام و بازداشــت و حبس ۵000 

جوان معترض ایران.
•

۳( از دســت دادن کنتــرل بــر 
مهار همه گیری کرونا به دلیل 
نداشتن پشتوانه ی مالی، دانش 
کافی و قدرت مدیریتی. واکنش 
دولت:پنهــان کاری وتقلب در 
آمارهــا برای یک پنجم نشــان 

دادن تلفات گسترده ی مردم.
•

۴( از دست دادن کنترل بودجه 
ســال جاری به دلیــل فاصله ی 
عظیــم میــان رویاهــای رقــم 
خــورده روی کاغــذ و واقعیــت 
حکومتــی.  خالــی  صنــدوق 
واکنــش دولت:تعطیلــی تمام 
طرح های عمرانی و تالش برای 

اداره ی روز به روز کشور.
•

۵( از دست کنترل بازار مالی و به 

ویژه ی بورس سهام تهران پس 
از یــک عملیات کالهبــرداری 
میلیونی از مردم با دســتکاری 
اعداد و ارقام. واکنش دولت:به 
رخ کشیدن خصلت سود و زیان 
ده بــازار بورس بــه صدها هزار 

خانوار ایرانی مالباخته.
•

۶( از دســت دادن کنتــرل بــر 
قیمــت ارز در کشــور بــه دلیل 
نداشــتن ذخیــره ارزی، عــدم 

دسترسی به درآمد نفتی. 
و  قــول  دولــت:  واکنــش 
وعده هــای پــوچ و دســتگیری 
خرده فروشــان ارز برای دالر در 
حال عبور از ۳0 هزار تومان در 
مهر مــاه به نســبت قیمت ۱۶ 
هزار تومانی آن در ابتدای سال.

•
۷( از دســت دادن کنترل نظم 
اجتماعی جامعه و تبدیل شدن 
محالت به اماکن فاقد امنیت و 
افتادن گذرگاه هــای خطرناک 
به دســت قمه کشــان و یاغیان 
مسلح به دلیل اجتماعی شدن 

فقر اقتصادی. 
واکنش دولت:دستگیری برخی 
از قمــه کشــان و معترضــان و 
چرخاندن آنها ســوار بر ماشین 
ضمــن توســری زدن بــه آنها و 
وادارکردن آنهــا به دادن فحش 

به خودشان!
این ها برخی از نمونه هایی است 
که حکایت از فروپاشی تدریجی 
و گام به گام ساختارهای دولت 
دارد. نبــوغ مدیریتــی ترکیــب 
و  پاســدار  و  آخونــد  شــده ی 
دزدهای موتلفه ی بازار ایران را 
به جایی رسانده است که اینک 
بــا یک دولــت فشــل و وامانده 
قدرت هــای  طمــع  و  حــرص 
بیگانــه منطقــه ماننــد ترکیه، 
اسرائیل، جمهوری آذربایجان، 
عربستان، امارات و پاکستان را 

برانگیخته است. 
آن هــا اینک به ایــران به عنوان 
یک حیوان زخمی نگاه می کنند 

که بــه انــدازه ی کافــی ضعیف 
شــده تا چنگال هــای نظامی و 
شــبه نظامــی )داعشــی( خود 
را بــرای شــکار حاکمیت ملی، 
تمامیت ارضی و تقســیم منابع 

به پیکر سرزمین ما فرو کنند.
در ایــن شــرایط می بینیــم که 
انفعــال رژیم به حدی رســیده 
که صــدای فریاد هشــدار تمام 
پاسداران سیاسی نظام، اعم از 
اصــالح طلبــان و اقتصاددانان 
مشــاور سابق دولت، بلند شده 
کــه یــا کاری کنید یــا آماده ی 

فاجعه باشید.
با انباشت عوارض این موارد که 
برشــمردیم، در حــال حاضر به 
سوی مورد حساس و سرنوشت 
کنتــرل  دادن  دســت  از  ســاز 

جامعه توسط دولت می رویم. 
بــا آغــاز رســیدن خبرهایی در 
مورد گران شــدن سرسام آور و 
کمیاب شــدن نان و سایر مواد 
خوراکی در برخی از استان های 
کشور، به یکی از فازهای تعیین 
کننده ی هرج و مرج ساختاری 
مستقر شده بر اقتصاد، جامعه و 
حکومت در ایران می رسیم. اگر 
این مرحلــه، یعنی کمبود مواد 
خوراکی و یا غیر قابل دسترسی 
شدن آنها برای الیه های محروم 
روزانــه ی  افزایــش  دلیــل  بــه 
قیمت ها، به درجه ای از شــدت 
برســد کــه مــردم گرســنه بــه 
خیابان ها بریزنــد ما با پدیده ی 
»شــورش برانگیــزی ســاختار 
اجتماعی« مواجه خواهیم شد. 
تحوالت جامعه ی شورش زده، 
به مثابه آن چــه در طی دهه ها 
سیاســی  و  اجتماعــی  حیــات 
نابســامان در کشورهایی مانند 
ســومالی و ســودان گذشــت، 
در ایــران نیــز به یــک موقعیت 
فاقــد ثبــات ختم می شــود که 
برون رفت از آن می تواند بسیار 
سخت و پرهزینه و یا حتی شاید 

ناممکن باشد.
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سناریوهای انتقال تمامی قدرت 
بــه ســپاه پاســداران و نظامــی 
کــردن جو کشــور کــه در حال 
حاضــر به صــورت خامــوش و 
نیمه خاموش در جریان اســت 
در واقــع امر و از منظر امنیتی، 
برخورد پیشــگیرانه نظام است 
برای ورود به ایــن فاز مقابله با 
»جامعــه ی شــورش زده«. اما 
همــان طور کــه تجربه نشــان 
داده اســت، راهکار برای خروج 
از ایــن فاز، نه ســرکوب اســت 
نــه لشگرکشــی. چــه ایــن دو، 
خصلــت »اجتماعی« شــورش 
را محو ســاخته و به آن خصلت 
در  می بخشــند.  »مســلحانه« 
ایــن صــورت باید منتظــر آغاز 
نخســتین برخوردهای نظامی 
میان مردم گرســنه و شورشــی 
و نیروهای نظامی حافظ شکم 
گنده ها ی پنهان شده در کاخ ها 
و قصرها و برج های آنها باشیم. 

ایــن همــان »جنــگ داخلی« 
خواهد بــود که به طور معمول 
بستر دخالت ورزی های خارجی 
را فراهــم می کنــد. ترکیبــی از 
جنــگ نظامــی بــا قدرت های 
خارجی و جنگ مسلحانه میان 
نیروهــای داخلــی، ســناریوی 
مطلــوب و مناســب تجزیــه ی 
ایران اســت. ایرانی کــه در این 
روند، ویران، تجزیه و از آن چند 

کشور استخراج خواهد شد.
ســناریو  ایــن  کــه  جــا  آن  از 
مطلــوب دولــت هایــی مانند 
اســرائیل، عربســتان و ترکیــه 
است می بایست منتظر طراحی 
بــرای  پیچیــده  نقشــه های 
و  نظامــی  کامــل  محاصــره ی 
تحریــم کامل اقتصــادی ایران 
باشیم. شــرایط جهانی ویژه ی 
ناشــی از همــه گیــری کرونا و 
عــوارض فراگیر آن این احتمال 
را در ایــران بــه شــدت تقویــت 

کرده و خواهند کرد.
در  کشــور  کالم،  یــک  در 
خطــر اســت و راه نجــات آن، 
ســخنرانی های  و  اطالعیه هــا 
زیبا و پیمان هــای نوین و کهن 
فاقد پشتوانه ی اجرایی و قدرت 
رهبــری نیســت. نیــاز داریــم 
بــه اقــدام عملــی و گســترده ی 
مشــخص که نیروی اجرایی آن 
بافت مردمی در سراســر ایران و 
نیروی هدایتگر آن دارای اصالت 
مردمــی پذیرفته شــده توســط 
کنشگران باشــد. مثل فرمولی 
که در این چهل ســاله گذشــته 
مورد بــی اعتنایی اپوزیســیون 
قرار گرفته اســت، تنهــا از پیوند 
عمل نیروهای اجتماعی کنشگر 
داخلی و رهبری نیروهای سالم 
سیاسی خارج از کشور است که 
می توان راه نجاتی را تصور کرد. 

اگر دیر نشده باشد.
•

انقــالب گذشــته شــاد نبــوده 
اســت. اما حضــور اجتماعی و 
سیاســی محمدرضا شــجریان 
پــس از انتخابات ســال ۱۳۸۸ 
در ایران به اوج خود رســید. او 
در مصاحبه ها و گفت وگوهایی 
کــه در ایــن دوران انجــام داد، 
هرگــز موضع خود را نســبت به 
آنچه که در خیابان های تهران و 
شهرهای دیگر ایران می گذشت 
پنهان نکرد و کنسرت هایش در 

ایران قطع شد.
خشم انسانی شجریان به عنوان 
یــک هنرمند بیــش از هر چیز 
با شــنیدن ســخنرانی محمود 
احمدی نژاد در میدان ولی عصر 
تهران به مناســبت پیروزی اش 
برانگیخته شــد: »این آدم آمد 
و  زد  نیشــخند  تلویزیــون  در 
گفت یک عده خس و خاشاک 
آمده اند… من گفتم من صدای 
این خس و خاشــاکم. اما خس 
و خاشــاک اگر توفان راه بیفتد 

چشم آدم را کور می کند.«
او به روشنی احساس می کرد که 

در جامعه خشمی هست: 
»مردم اگر خشــمگین شــوند 
را  جلویــش  نیرویــی  هیــچ 

نمی گیرد.«
دوران ۸ ساله ریاست جمهوری 
احمــدی نژاد بــه عنــوان یکی 
از ســیاه ترین دوران هــا بــرای 
فعالیــت فرهنگی و هنــری اما 
چیزی نبود که شجریان در عمر 

خود ندیده باشد: 
»۵ ســال و ۱۰ سال چیزی در 

تاریــخ نیســت، لحظه اســت. 
نگــران آینده نیســتم امــا گذر 
سختی در پیش است. این دو اگر 
حرف هم را نشــنوند خطرناک 
اســت مــردم و حکومــت، امــا 
مردم آن چیزی را که بخواهند 

به دست می آورند.«
صریح تریــن  آتــش«  »زبــان 
واکنش شــجریان بــود به آنچه 
در خیابان هــا می گذشــت. در 
حالــی کــه حکومت آشــکارا به 
روی مــردم آتش گشــوده بود، 
شــجریان از زمیــن گذاشــتن 

تفنگ ها خواند: 
»تفنگت را زمین بگذا

که من بیزارم از دیدار این 
خونباِر ناهنجار 

تفنِگ دست تو یعنی زبان 
آتش و آهن

من اما پیش این اهریمنی ابزار 
بنیان کن 

ندارم جز زباِن دل
دلی لبریِز مهر تو 

تو ای با دوستی دشمن.«
آهنــگ  ایــن  دربــاره  خــود  او 
می گویــد: »بعــد از انتخابــات 
چیزهایــی دیدیــم کــه … آدم 
بــه روی بــرادرش کــه تفنــگ 

نمی کشد.«
خــود  ســاخته  آتــش  زبــان 
محمدرضا شجریان و با تنظیم 
مجدد مجید درخشانی، گویای 
حس و حال شــجریان است به 

آنچه در اطرافش می گذشت. 
پخش ایــن تصنیف در روزهای 
اعتراضــات ۸۸ بــرای آنهــا که 

در خیابان ها شــاهد خشــونت 
بودنــد،  رســمی علیــه مــردم 
معنــای ویــژه ای داشــت و بــه 

اعتراض ها جان می بخشید.
شــجریان به ســی ان ان گفت: 
»من هر جــای دنیا که می روم 
و می بینم که مردم خوشحال و 
شاد هســتند دوست دارم، ولی 
در کشــور خودم وقتی می بینم 
یک زن بدون پشتیبان در کنار 
خیابان مجبور به سیگارفروشی 
اســت … من این صحنه ها را 
نمی توانــم ببینم. هنــر در ذات 
خــود یک نوع اعتراض اســت، 
بــرای همین حکومت ها، وقتی 
هنــر پــا بــه عرصــه تقابــل می 
گــذارد از آن وحشــت دارنــد و 

می ترسند.«
یکی دیگر از واکنش های آشکار 
محمدرضا شجریان به اتفاقات 
پــس از انتخابــات، نامه ا ی بود 
کــه او به عــزت اللــه ضرغامی 
رییس صدا و ســیما نوشت و از 
او خواست تا آثارش را در صدا و 

سیما پخش نکند: 
خوانــده ام  کــه  »ســرودهایی 
به ویژه ســرود ایران، ای سرای 
امید، متعلق به سال های ۱۳۵۷ 
و ۱۳۵۸ بوده و هیچ ارتباطی با 
شرایط کنونی ندارد.« و به سی 
ان ان گفت اگر الزم باشد برای 
این دوران هم چیزی می خواند؛ 

کما اینکه خوانده است.
او در نامــه اش تاکیــد کــرد که 
ســازمان صــدا و ســیما هیــچ 
نقشــی در تهیه این آثار نداشته 

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 30 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

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه        را بر روی سایت بخوانید 

}<< ادامه در صفحه: 21{

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 >>

واماندگی حکومت و خطر...   << ادامه از صفحه: 13

شجریان...   << ادامه از صفحه: 14

همــان دوران، ربنا کــه یکی از 
چالش های سال های بعد برای 
حاکمیت در برخورد با شجریان 
شد، به سفارش رادیو و تلویزیون 
وقت ساخته شد: »برای کمک 
به رادیــو و تلویزیون چیزهایی 
آمــاده کــردم. بعــد دیــدم فتوا 
گرفته اند از خمینی که موسیقی 
مخدر اســت و … تابستان ۵۸ 
بود. گفتم خداحافظ جای من 
اینجا نیست. دو روز قبل از ماه 
رمضان بود. من نوار را دادم به 
آنها. بعد دیدم صدای خود من 
را پخــش کردنــد. آن نواری که 
مــن تهیه کرده بــودم را پخش 

نکردند.«
 سال های دهه ۶۰، فراز مهمی از 
تاریخ سیاسی معاصر ایران است 
که با سرکوب گسترده سیاسی، 
اعــدام  مخالفــان و البته جنگ 
همــراه اســت. در این ســال ها 
شــجریان بــا پرویز مشــکاتیان 
آلبوم های تازه ای تولید می کند 
اما از میان آلبوم های مشــترک 
آنهــا بیــداد به خاطــر محتوای 
سیاسی اجتماعی آن ویژه است. 

خود او می گوید: 
»بیداد اعتراض ۴ ســال بعد از 
به ثمر رســیدن انقــالب ۵۷ در 
ســال ۶۱، حرف های زده شده 

کو؟ قول ها کو؟ چرا آنچه مردم 
می خواهند نشده؟«

او می خوانــد: شــهر یــاران بود 
و خــاک مهربانــان ایــن دیار/

مهربانی کی ســر آمد شهریاران 
چه شد؟«

و تأکیــد می کنــد: »اعتراض را 
در جامعه و در درون خودم می 

دیدم، آمدم بیانش کردم.«
او بدون اشاره به تاریخ مشخصی 
از تهدیــد شــدن بــه مصــادره 
اموالش هم یاد می کند: »یکی 
مصــادره  حکــم  آیت الله هــا  از 
امــوال داده بود، همه نوارهایم 
را بردم بیــرون. فرش و مبل را 
گفتم بیاینــد ببرند. نوارهایم را 
ســه بــار جابه جا کــردم، با چه 

گرفتاری.«
سال ۸۰ شجریان آلبوم زمستان 

است را منتشر کرد: 
در میانــه دوران اصالحــات اما 
خــود او وقتی از این دوران نقل 
می کنــد، آن را مشــابه زمانــه 
سرایش شعر زمستان است می 
داند. اخوان، این شعر را پس از 
۲۸ مرداد ۱۳۳۲، زمانی ســرود 
که جامعه در خفقان و سرکوب 
بود: »همــان موقع هم که هم 
خوانــدم زمســتان بود. کســی 
ســالم آدم را پاســح نمی گفت. 

مردم در یک ناامیدی و سردی 
فــرو رفتــه بودند وقتی شــروع 
کــردم به خوانــدم مرا بــا خود 

می برد.«
کنســرت ها  ایــن  دربــاره  او 
می گویــد: »اگر عکــس خاصی 
بود نمی پذیرفتــم. به اتکای راه 

خودم و احترام به هنرم.«
تمــام  در  شــجریان  امــا 
کنســرت هایی که تــالش کرد 
بــدون حاشــیه سیاســی برگزار 
کند، تصنیف »مرغ ســحر« را 
به درخواســت مردم می خواند: 
»همان تاثیری که در کالم این 
تصنیف است. زبان حال مردم 
امروز ماســت. ظلــم ظالم جور 
صیــاد..، مردم همه بــا آن می 
خوانند. اعتراضی اســت که در 

جامعه وجود دارد.«
شــجریان امــا نگــران برخــورد 
اینکــه  از  و  نبــود  حکومــت 
هراســی  کننــد  بازداشــتش 
نداشت؛ این را به صدای آمریکا 

گفت.
»این روزها دیگر ایران جای 

کنسرت دادن نیست«
در   ۲۰۱۰ ســال  در  شــجریان 
مصاحبه ای به سی ان ان گفت 
کــه حتی یک هفته هــم در ۳۱ 
ســالی که تا زمــان مصاحبه از 
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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

»چشم انداز اقتصادی جهان«

محمدرضا شجریان: << از نگاه رسول نفیسی
--- در میزگرد تلویزیون ایران اینترنشنال  ---

این ها رئوس مطالبی است که 
بنده در برنامه عرض کردم:

•
دوره  دو  شــجریان  آقــای   -
مشــخص دارد: قبل از خواندن 
غزل "یاری اندر کس نمی بینیم 

یاران را چه شد" و بعد از آن. 
ایشــان هم مثــل بسیارکســان 
دیگــر فکــر میکــرد میتوانــد با 
آخوندها - به نحوکجدار و مریز 

- مماشات کند. ولی کال خود 
ایشــان از دل فرهنگ "سنتی" 
می آمد کــه روحانیت و فرهنگ 
شیعی از اجزای عمده آن است. 

•
-  ایشان و مرحوم لطفی دوست 
چهل ساله من با اجرای مارش 
هــای انقالبــی چهــره انقالبی 
مــدرن به یک شــورش مذهبی 
در ایــران دادند. موســیقی آنان 

به نظام مشــروعیت مدرنیته و 
انقالب مدرن داد.

•
- ایشــان نیمه راه جداشد و بر 
نظام شــد. لطفــی هیچوقت از 
نظام جدانشــد. یــک دلیل که 
ایشــان می توانســت از سیستم 
بگیــرد  انتقــادی  ی  فاصلــه 
وضعیت مالی ایشان بود. شایع 
بود که تنها کنســرت اول آقای 
شجریان در آمریکا رقمی نزدیک 

به پانصد هزار دالر درآمد داشته 
است!

•
- از آنجــا کــه لحــن و اجــرای 
آقای شــجریان روضه وار بود به 
ایشان فضا داده شد که فرهنگ 
آواز ایــران را یــک دســت کند و 
موســیقی هــا و الحــان دیگر را 

کاباره ای بخواند. 
خشــک شــدن فضای فرهنگی 
ایران با ممانعــت از آوازخواندن 
زنان و کسان دیگری که "کاباره 
ای" تلقی میشــدند و تنیدن بر 

محور موســیقی "ســنتی" آقای 
شجریان قوت گرفت. 

•
-شجریان در مصاحبه ای خود 
را -با کمال تواضع-  فردوسی 
موسیقی ایران نامیده! تو گویی 
اگر ایشــان نمــی بــود حافظ و 
ســعدی فرامــوش می شــدند! 
من باب اطــالع عرض کنم که 
تعصب و سانسور آخوندها خود 
بخود به ظهور هزاران هنرمند و 

خواننده کمک کرده است. 
•

- هنر شــجریان مرا به یاد شعر 
نیمــا مــی اندازد"خشــک آمــد 
کشــتگاه من - درجوار کشــت 
همســایه." حاال چنان شده که 
هــر بچــه ای که شــروع میکند 
به آوازخواندن صدای شــجریان 
از حلقومــش خــارج میشــود. 
خالقیت، گونه گونی، نحله های 
مختلف از موسیقی ایران بطور 
عمــده ای رخــت بر بســته اند. 
این وضعیت مونوتنیک بازتاب 
فرهنگــی حکومــت خودکامه و 
مطلقه ی حاکم بر کشور است.

زیان اقتصادی کرونا ۲۸ تریلیون دالر 
خواهد بود

انتظــار مــی رود پیش بینی 
صنــدوق بین المللــی پول 
رشــد  بــرای  )آی ام اف( 
ســال های  در  اقتصــادی 
آینده خیلی کمتر از دوران 
پیشاکرونا باشد و کل تولید 

ازدست رفته در ســال ۲0۲۵ به 
۲۸ تریلیون دالر برسد. 

پیش بینــی  تازه تریــن  طبــق 
پــول،  بین المللــی  صنــدوق 
اقتصاد جهان طی نیم دهه آینده 
بر اثر همه گیری کرونا دچار ۲۸ 
تریلیــون دالر لطمــه اقتصادی 
می شــود و برای نخســتین بار 
طی دو دهه، باعث افزایش فقر 
جهانی و لطمه به استانداردهای 

زندگی می شود. 
تازه تریــن  در  صنــدوق  ایــن 
گزارش خود به نام »چشم انداز 
اقتصــادی جهان« افــت تولید 
اقتصــادی بین الملل در ســال 
۲0۲0 را ۴.۴ درصد برآورد کرده 
است که  یقینًا بدترین عملکرد 
ســاالنه در آمار نوین به شــمار 

می آید. 
البته این افت نسبت به افت ۵.۲ 
درصدی که صندوق بین المللی 
پول در ماه ژوئن پیش بینی کرده 
بود، اندکی اصالح شــده اســت 
امــا ایــن صندوق گوشــزد کرد 
»لطمات« اقتصادی ناشــی از 
همه گیری کرونا مدت مدیدی 
ماندگار خواهــد ماند و کاهش 
سرمایه گذاری شرکت ها، اتالف 
مهارت کارگــران در اثر بیکاری 
گســترده و محرومیت کودکان 
از آموزش در مدرسه جلوه هایی 

از آن خواهد بود. 
صنــدوق  پیش بینــی  طبــق 
بین المللــی پــول میزان رشــد 
اقتصــادی در ســال های آینده 
خیلــی کمتر از میزانــی خواهد 
بــود کــه این صنــدوق قبــل از 
همه گیــری کرونــا پیش بینــی 
کرده بود و کل تولید از دســت 
رفتــه در ســال ۲0۲۵ بــه ۲۸ 

تریلیون دالر بالغ خواهد شد. 
ایــن صنــدوق تولیــد ناخالص 
داخلی )جی دی پی( امســال را 
بــرای کل جهان حــدود ۸۳.۸ 

تریلیــون دالر پیش بینــی 
کرده است. 

به گفتــه گیتــا گوپینات 
اقتصاددان ارشــد صندوق 

بین المللی پول، اقتصاد جهان 
دســتخوش »بدترین بحران از 
دوران رکــود بــزرگ« در دهــه 
۱9۳0 شــده است و افت تولید 
در بسیاری از کشورها به صورت 
»کاهش شــدید در روند بهبود 
متوسط استانداردهای زندگی« 

بروز خواهد کرد. 
بــه گفتــه او بــروز ایــن لطمــه 
بــه معنــای آن خواهد بــود که 
طــی ســال های آینــده  دوباره 
فقر شــدید در کشــورهای رو به 
توسعه افزایش خواهد یافت در 
حالی که به مدت دو دهه رو به 

کاهش بوده است. 
او گفت: »فقــرا در حال فقیرتر 
شدن هســتند و انتظار می رود 
امســال نزدیک بــه 90 میلیون 
نفر به محرومیت شــدید دچار 

شوند.« 
طبق پیش بینی خانم گوپینات 
نابرابــری  افزایــش  احتمــال 
هــم وجــود دارد زیــرا اثر منفی 
ایــن بحــران بــر کارگــران زن و 

کم مهارت بیشتر است. 
با این حال خانم گوپینات تأکید 
کرد سیاســتمداران کشورهای 
بــا  همچنــان  بایــد  جهــان 
پشتیبانی های به موقع، تدوین 
خط  مشی های بهداشتی مؤثر و 
همکاری بین المللی سعی کنند 
چشم انداز تیره و تار اقتصادی را 

قدرتمندانه بهبود دهند. 
از  رهایــی  »بــرای  او گفــت: 
جبهــه  در  بایــد  فاجعــه  ایــن 
سیاست گزاری ها چه در سطح 
ملی چه در سطح بین المللی به 
نوآوری های چشم گیری دست 

زد. 
چالش ها توان فرســا اســت اما 

دلیلی ندارد نامید بشویم.«
طبــق پیش بینــی صندوق 
بین المللــی پول در ســال 
میــان  در  اســپانیا   ۲0۲0
توســعه یافته  کشــورهای 
بیــش از همــه لطمه دیده 
اســت و تولید ناخالص 
داخلی آن ۱۲.۸ درصد 
افت می کنــد و پس از 
این کشــور هم به ترتیب 
 -۱0.۶( ایتالیــا  کشــورهای 
درصد( و فرانسه و بریتانیا )هر 

دو 9.۸- درصد( قرار دارند. 
صنــدوق بین المللی پــول برای 
ایاالت متحده که سیاستمداران 
آن از اوایــل امســال در مــورد 
طرح هــای افزایش بســته های 
حمایتی ســه تریلیون دالری به 
بن بست رســیده اند ۴.۳ درصد 
افت را برای امســال پیش بینی 

کرده است. 
به نظر صندوق بین المللی پول، 
ایــاالت متحــده باید مشــخصًا 
همچنان به تازه بیکارشــدگان 
مزایای بیــکاری فدرال باالتری 
بدهد و به گفته خانم گوپینات 
همچنــان  بایــد   »دولت هــا 
نقــدی  کمک هــای  طریــق  از 
هدفمند، یارانه های دستمزدی 
و بیمــه بیکاری به حمایت های 

مالی خود ادامه دهند.« 
بــه نظــر صنــدوق بین المللــی 
پــول در میــان کشــورهای در 
حال توســعه نیز هندوستان در 
سال ۲0۲0 بیش از همه لطمه 
خواهد دیــد و تولیــد ناخالص 
داخلــی آن ۱0.۳ درصــد افــت 
خواهد کرد و پس از این کشــور 
هم مکزیک بــا افت 9- درصد 

قرار دارد. 
چین نخستین کشوری بود که 
دچار قرنطینه شــد اما صندوق 
بین المللی پول برای اقتصاد این 
کشــور در سال ۲0۲0 رشد ۱.9 
درصدی پیش بینی کرده اســت 
که نشانگر احیای قوی از طریق 
استقراض بانکی از فصل بهار به 

بعد در این کشور است.

•

اقتصاد جهان دستخوش 
»بدترین بحران پس از دوران 
رکود بزرگ« در دهه 1930 

شده است...

یامسین تقی علی 
آژانس مسافرتی دایرکت تراول

____________________________
Les Services Direct Travel

Cell.: 514-594-0344
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آمریکا.. 
توطئه باوران هوادار ترامپ: 

»کیو-انان« چیست و چه می گوید؟

»کیو-انــان«  اســم  شــاید 
)QAnon( را نشنیده باشید، 
ولــی بعیــد اســت اثــری روی 
زندگی شــما نگذاشــته باشــد 
و حتــی ممکــن اســت باعث 
انتخاب مجــدد دونالد ترامپ 

بشود.
معتقــدان راســت افراطــی این 
نظریــه توطئــه کــه ظاهــرا از 
طــرف  ایــن  بــه  ســال ۲0۱۶ 
مطــرح شــده، بــر ایــن باورند 
که بچه بازهای شیطان پرســت 
برای اســارت جهان نقشه ریزی 
می کنند و فقط ترامپ می تواند 

سد راه آنها شود.
این نظــرات افراطــی محصول 
گــروه  رســانه های  اســتراتژی 

»برایتبارت« 
www.breitbart.com

آن،  اســاس  بــر  هســتند کــه 
سیاســت پردازان راست افراطی 
همراه با معدودی از رسانه های 
تأثیرگذار به پرورش افراطیونی 
پرداختنــد کــه دســت هیــچ 
مؤسســه نظرســنجی بــه آنها 
نرســید و آنهــا هیــچ صدایی 
جــز رســانه های مــورد نظــر 
خود را نشــنیدند. ایــن گروه 

در انتخابــات ســال ۲0۱۶ وارد 
میــدان شــدند و بــا رأی خود، 
را  کلینتــون  انتخاباتــی  کارزار 

غافلگیر کردند. 
ظاهــرا این گــروه در انتخابات 
۲0۲0 هم باردیگر جدی گرفته 

نمی شوند.
یکی از پیامدهای اســفناک این 
دروغ پردازی و رشد فزانیده آنها، 
اثری است که روی خانواده های 
ما می گذارند. من خودم برخی 
از ایــن قربانیــان »کیو-انان« 

را می شناسم که اصال به چشم 
نمی آیند؛ اعضای خانواده هایی 
عــادی که گرفتــار و معتــاد به 
یــک دسیســه یهودی ســتیزی 
بــا  »مبــارزه«  به اصطــالح  و 
کــودک آزاری شــده اند. به من 
گفته انــد چگونــه در خانــواده 
حالت یک جنازه متحرک را پیدا 
کرده انــد و چگونــه عضو عاقل 
و دوست داشــتنی خانواده ای، 
از پــدر یا مــادری پرورنــده، به 
هیوالیی تبدیل شــده که دیگر 
نمی تــوان نوه ها را بــا آنها تنها 

گذاشت.
این دسیسه با همه فرق دارد. 

ویدیویــی  بازی هــای  شــبیه 

کــه وقتی هــر قســمت را تمام 
می کنیــد و بــه قســمت بعدی 
می روید، هیجان باالتر می رود، 
ایــن هم اولین نظریه توطئه ای 
اســت که حالت تعاملــی دارد. 
شیوه آن بدیع است، ولی نتیجه 

مثل بقیه است: 
ترس، خشم و نفرت؛ بدترین 

ترکیب برای عصر ما.
در ســال ۲0۱۶، پیش از آن که 
ترامــپ رئیس جمهوری شــود 
و »کیو-انــان« بــه طور کامل 

شــکل بگیرد، عمــال یک نفر 
به ایــن نظریه توطئه اینترنتی 
واکنــش نشــان داد کــه طبق 
آن، شــایع شــده بود که گویا 
یک گــروه کودک آزار، شــامل 
اعضای ارشــد حزب دموکرات، 
در زیرزمیــن یک پیتزافروشــی 
در واشنگتن مشــغول فعالیت 
هســتند. هیــچ مدرکــی برای 
ایــن ادعــا ارائــه نشــد، ولی آن 
مــرد تحــت تأثیــر شــبکه های 
رســتوران  آن  بــه  اجتماعــی، 
رفــت و با تفنگ خــود قفل در 
را شکست تا خودش از نزدیک 
موضوع را بررســی کند. ولی او 
دریافت که نه تنها هیچ عملیات 
تجاوز جنســی و آزار کودکان در 
آنجا صورت نمی گیرد، بلکه آن 
پیتزافروشی حتی زیرزمین هم 

ندارد.
در نتیجــه، باعــث خوشــوقتی 
اســت کــه یــک گــروه 
پایــگاه  در  حمایتــی 

اینترنتی »رددیت« 
www.reddit.com

تأســیس شــد کــه بــه 
نزدیکان کسانی  کمک 
شتافتند که با این نظریه توطئه 
فرقه مانند، نابود شــدند. دختر 
دانش آمــوزی اخیرا نوشــت که 
پــدرش تصمیــم گرفته اســت 
نگــذارد او بــه دانشــگاه برود، 
چــون می گویــد دانشــگاه او را 
شست وشــوی مغزی می دهد، 
و بعد هم پیشــنهادش را برای 
تامین هزینه اجاره خانه  او )در 
طــول دوران تحصیــل( پــس 
گرفته اســت. در بخش نظرات 
ناشــناس )کــه خــود مــن هم 

جزو آنها بودم( به اوکمک شــد 
تا امــورش را برنامه ریزی کند. 
مــرد جوان دیگری نوشــته بود 
»دوســت دارم پدرم برگردد«، 
و یکــی دیگــر جــواب داده بود 
»مــن هــم ۲0 ســالم اســت و 
کامــال می فهمم چه احساســی 
دارد. لطفا اگر نیاز به همفکری 

داشتی خبر بده.«
پســت هایی  ایــن صفحــه،  در 
دربــاره شایعه ســازی »کیــو-

فیســبوک  صفحــه  در  انــان« 
 UK( بریتانیــا«  »روســتای 
village( به چشــم می خورد. 
ســه هفته پشــت ســر هــم در 
روزهــای تعطیــل آخــر هفته، 
میدان ترافالــگار و خیابان ها از 
معترضان ضد واکسن پر شدند. 
همچنان که جماعت خشمگین 
حوصله باختــه برای تــن دادن 
بــه یــک قرنطینــه ســردرگم و 
درازمدت دیگر آماده می شوند، 
ســر و کله »کیو-انان« هم در 

هر گوشه پیداست. 
همزمان، یان بــراون، خواننده 
اســتون روزز، اخیــرا ترانــه ای 
منتشــر کرد که به یــک »نظم 
نویــن جهانــی« اشــاره دارد و 

بــا ابــراز نفرت نســبت بــه بیل 
گیتس، با واکسن زدن مخالفت 
می کنــد. همه این هــا اصول و 
زبــان اســتاندارد »کیو-انان« 
هســتند. این اخالق انگلیســی 
نادیــده گرفتــن ایــن چیزها و 
محترمانه از کنار آنها گذشتن، 
بســیار خطرناک است. این کار 
باعــث عادی ســازی ایــن فرقه 
خطرنــاک و جاانداختــن آنهــا 

می شود.
ما باید جنون و یاوه سرایی های 
»کیو-انان« را کنار بگذاریم و 

به ریشه های آن بپردازیم. 
ســاده انگارانه اســت کــه صرفا 
را  آدم هــا  و بالهــت  اینترنــت 
مقصر بدانیم. آنهایی که به دام 
این نظریه هــای افراطی توطئه 
گرفتار می شوند، کسانی هستند 
که دائما تحت فشــار سیســتم 
سیاسی ناالیق و بیماری زندگی 
می کننــد کــه توانایــی تحمــل 
را  غیرمنتظــره  بحران هــای 
ندارند. »کیو-انان« برای این 
افراد یک جور راه فرار و مکانیزم 

تحملی است.
بــرای ایــن قبیل افــراد پذیرش 
این که جهان در کنترل کسانی 

اســت که از پس پرده ســرنخ ها 
را در دســت دارنــد، راحت تــر 
اســت. ایــن واقعیت کــه هیچ 
نیســت  دیگــری  اداره کننــده 
کــه تقصیرها را گــردن بگیرد، 
بــرای معتقــدان »کیو-انان« 
بسیار وحشتناک تر است. برای 
کســی که سال هاست احساس 
بی ارزش بــودن می کنــد، فکر 
ایــن که حکومــت مراقب رفتار 
و حرکات توســت، ایجاد قدرت 
قــدرت  احســاس  و  می کنــد. 
می کنــی وقتی ببینــی به نجات 
در  کــه  مــی روی  کودکانــی 
زیرزمین یک پیتزافروشی اسیر 
شده اند، و دشمنان قوی را سر 
جای خود می نشانی و به نجات 

جهان کمک می کنی.
متأســفانه، واضــح اســت کــه 
این مکانیزم تحملی بر اســاس 
تخیالت ســاخته شــده است. 
اگر نتوانیم به ایــن افراد کمک 
کنیم، آنها به ناچار گرفتار نفرت 
و کینه می شوند و خانواده های 
آنــان به ســختی بتواننــد خــود 
را از چنــگ ایــن »جنازه هــای 

متحرک« رها سازند.
الیور النگورت

این گروه در انتخابات سال 
2016 وارد میدان شدند و با 
رأی خود، کارزار انتخاباتی 
کلینتون را غافلگیر کردند 

ساده لوحی است اگر 
صرفا اینترنت و بالهت 
آدم ها را مقصر بدانیم؛ 

موضوع ریشه دارتر است. 

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

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

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

با تعیین وقت قبلی

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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کووید 19...

Direct Travel آژانس مسافرتی 

تشکر و سپاسگزاری صمیمانه 
از سرکار خامن     یامسین تقی علی

مشاور دلسوز و کاردان  

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

در ایام سخت و دشوار همه گیری کرونا  در ایران و جهان، 

هنگام برگشت از سفری به ایران، به شرایط  اضطراری برخورد کردیم.

همه راه ها بسته بود. در چنین شرایط بی سابقه ای 

هموطن ارجمند سرکار خامن یامسین تقی علی 
مشاور مبرز، آگاه و پیگیر آژانس مسافرتی Direct Travel مونترال 

از راه دور با دلسوزی و پیگیری شگفت انگیزی 

پس از تالش های بی وقفه ،با همان بلیت اولیه و بدون هیچ اضافه خرجی 

شرایط برگشت به مونترال را برایمان  فراهم آوردند.  

بدین وسیله از کلیه زحمات این بانوی مدیر و کاردان سپاسگزاریم 

و برای ایشان آرزوی بهروزی صمیمانه داریم.  

هدایت هاشمی   |   علی چنگیزی

Les Services Direct Travel
یا مسین

Cell.: 514-594-0344
400 ave Sainte Croix,

Bureau 100
Montréal, QC., H4N3L4

سازمان بهداشت جهانی: 
پیشنهاد ایمنی جمعی غیراخالقی است

ایمنی جمعی مفهومی اســت که در حوزه واکسیناسیون کاربرد 
دارد:  با رســیدن به آستانه ای از واکسیناسیون،جامعه می تواند 

در مقابل ویروس مشخص مصونیت پیدا کند.
رئیس سازمان بهداشت جهانی 
گفــت، این کــه اجــازه بدهیم 
ویروس کرونا »آزادانه بچرخد« 
تا به خودی خود ایمنی جمعی 
ایجاد کند »غیر اخالقی« است.

کم نیستند کسانی که از رویکرد 
رســیدن به مصونیت جامعه از 
طریــق آزاد گذاشــتن ویــروس 
بــرای مبتال کردن مــردم دفاع 

می کنند.
امــا رئیس ســازمان بهداشــت 
آدهانــوم،  تــدروس  جهانــی، 
می گویــد: ایــن سیاســت »بــه 
لحاظ علمی و اخالقی اشــکال 

دارد.«
وی در جریــان یــک کنفرانس 
خبــری گفت: »آزاد گذاشــتن 
ویروس خطرناکی که شناخت 
صرفــا  نداریــم  آن  از  کاملــی 
چنیــن  اســت.  غیراخالقــی 
قبــول  قابــل  ابــدا  گزینــه ای 

نیست.«
جمعــی  »ایمنــی  افــزود:  وی 
مفهومــی اســت کــه در حــوزه 

دارد،  کاربــرد  واکسیناســیون 
از  آســتانه ای  بــه  اگــر  یعنــی 
واکسیناســیون برسیم، جامعه 
ویــروس  مقابــل  در  می توانــد 

مشخص مصونیت پیدا کند.«
او تأکیــد کــرد کــه مصونیــت 
اجتماعی »در تاریخ بهداشــت 
عمومــی هرگز« به عنوان روش 
راهبردی مواجهه با شیوع یک 
ویروس خطرناک اتخاذ نشــده 

است.
هشــدار وی پــس از آن انجــام 
می شود که یک گروه بین المللی 
دولت هــا  از  دانشــمندان  از 
خواســته اند با مراقبت بیشــتر 
از قشر آســب پذیر، اجازه دهند 
جوانان و افراد ســالم به زندگی 
عــادی برگردند تــا مصونیت به 

طور طبیعی ایجاد شود.
این پیشنهاد از سوی منتقدین 
»متناقض« دانسته شد و بعدا 
معلوم شــد که امضاء بســیاری 
خبــره  کارشناســان  مثــال  از 
»اعالمیــه بارینگتــون کبیــر« 

ساختگی بوده است.
رئیس سازمان بهداشت جهانی 
گفــت: »مصونیــت اجتماعــی 
با حفاظــت از مــردم در مقابل 
ویروس به دست می آید نه با قرار 
دادن آنها در معرض ویروس.«

رئیس سازمان بهداشت جهانی 
شــیوع  آزمایش هــای  افــزود: 
ســرومی، کــه طی آن خــون را 
برای بررسی پادتن های موجود 
مــورد آزمایش قــرار می دهند، 
نشــان می دهــد کــه فقــط ۱0 
درصــد مــردم جهان تــا کنون 
در معــرض ایــن ویــروس قــرار 

گرفته اند.
وی گفت: »اکثریت عمده مردم 
در بیشتر کشورها در مقابل این 
ویروس آســیب پذیرند. بنابراین 
رها کردن ویروس به حال خود 
بدیــن معنــی اســت کــه اجازه 
بدهیم مــردم بی خودی مبتال 

شده، رنج بکشند و بمیرند.«
ویــروس از زمانی کــه اولین بار 
اواخــر ســال گذشــته در چین 
پدیدار شد تا امروز بیش از یک 
میلیون نفر را قربانی و ۳۷ و نیم 
میلیون نفر را مبتال کرده است.
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خدمات حسابداری و دفترداری
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سرورصدر
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بهترین نرخ روز

چطور با بچه ها درباره نژاد و 
نژادپرستی حرف بزنیم

مادر و پدرها باید به ناچار درباره مسائل سختی با فرزندان خود 
گفتگــو کنند از بحث درباره ســکس تا کارکرد اعضــای بدن. اما 
بحث نژاد و نژاد پرســتی یکی از مســایل حســاس اســت و شاید 
کار چندان ســاده ای نباشــد. فارغ از اینکه از چه نژادی باشــید 
مسایل مربوط به آن برای بسیاری از بچه ها جالب است و باعث 

کنجکاوی.
شــما چگونه به این پرســش ها 

جواب می دهید؟ 
کارآفریــن،  هــرل،  ِفــردی 
یــک  مــادر  و  وبالگ نویــس 
فرزنــد و دکتر پراگیــا آگاروال، 
رفتار شــناس و مشاور در زمینه 
کــه  فرهنگــی  گوناگونی هــای 
خود ســه دختر دارد تجربه ها و 
توصیه های شخصی خود را این 

طور در میان گذاشتند.
•

1. زود شروع کنید
دکتر پراگیــا آگاروال می گوید:" 
هیچ زمانی برای شــروع گفتگو 
در مورد گوناگونی های فرهنگی 
و مطــرح کردن ایــن تفاوت ها 
نیســت.  زود  بچه هــا  بــرای 
صحبــت از رنــگ پوســت را به 
گفتگویــی عــادی تبدیل کنید 
و کنجــکاوی همــراه بــا احترام 
در مــورد آن را تشــویق کنیــد. 
هیچوقــت بچه هــا را وادار بــه 
ســکوت در این مــورد نکنید و 
طــوری رفتــار نکنید کــه انگار 
صحبــت کردن از رنگ پوســت 
دیگــری کاری ناراحت کننده یا 

شرم آور است".
فردی هــرل می گویــد: "مردم 
مــن  "بچه هــای  می گوینــد 
کوچک تــر از آن هســتند که با 
آنهــا درباره نــژاد حــرف بزنم" 
اما وقتــی مدام در حضــور آنها 
درباره مســایل مختلــف و گاها 
دشوار حرف می زنید، می توانند 
هــم  را  دیگــری  حرف هــای 

بشنوند".
•

2. گفتگوهای سخت را اول 
با خودتان مترین کنید

پراگیا می گوید: " والدین به طور 
معمــول تمایلــی بــه گفتگو در 
مورد نژاد با فرزندان خود ندارند 
چون فکر می کنند در این زمینه 
اطالعــات کافــی ندارنــد و کم 
می دانند و ممکن است اشتباه 
کنند. این مسئولیت فردی هر 
یک از ماست که یاد بگیریم و از 
ســوگیری ها و پیش داوری های 
ذهنی که بــر کالم و رفتار ما در 
حضور بچه ها اثر می گذارد، آگاه 
باشــیم. بچه ها این نشانه های 
نهفتــه را بــه ســرعت جــذب 

می کنند".
بایــد  "اول  می گویــد:  فــردی 
از  از خودتــان شــروع کنیــد، 
ترس ها و ناامنی های خودتان، 
از ســوگیری ها و تعصبــات، از 
نگرانی هــا. مــن فکــر می کنــم 
بیشــتر افراد حتــی از گفتگو با 
خودشــان هــم وحشــت دارند 
چــون نمی خواهنــد چیزهایی 
بیابنــد که نشــان می دهــد آنها 

آدم های خوبی نیستند. 
اگــر در ایــن زمینــه احســاس 
ناراحتــی می کنیــد از خودتــان 

بپرسید چرا؟ 
تالش کنید دریابید چه چیزی 
باعث ناراحتی شما می شود، آن 
بدترین حس نخواستنی بودن، 
نابجــا  و  نامناســب  احســاس 
بودن را پیدا کنید. این به شما 

سرنخی برای شروع می دهد.
•

3. از رنگ پوست بعنوان 
عالمت مشخصه استفاده 

نکنید
پراگیا می گوید: "نژاد مهم است 
اما تنهــا چیزی نیســت که در 

مــورد هر فــردی اهمیــت دارد 
پس تالش کنید از رنگ پوست 
بــه عنــوان عالمت مشــخصه 
اســتفاده نکنیــد، بــرای مثال 
نگویید "آن بچه سیاه  پوســت". 
شــخصیت های  از  مــا  وقتــی 
و  سرمشــق ها  و  گوناگــون 
مختلفــی  فــردی  الگو هــای 
صحبت کنیم، بچه ها می فهمند 
که آدم ها با رنگ پوست یکسان 

هم مثل هم نیستند".
•

4. ادعا نکنید که به رنگ 
پوست افراد توجه منی کنید

فــردی می گویــد: "مــن موافق 
نیستم که بگوییم "رنگ پوست 
آدم هــا را نمی بینم"، اگر شــما 
بتوانیــد ببینیــد کــه لباس من 
قرمــز اســت می توانیــد ببینید 
که رنگ پوســت من هــم تیره 
است. همه رنگ ها را می بینند 
و مشکل دیدن رنگ ها نیست، 
مشــکل ارزش گذاری مــا برای 
رنگ پوســت افراد اســت، این 
اســت که آزارنده است. مشکل 

موانع ذهنی است که داریم".
•

5. به خوبی ها اهمیت دهید 
و تشویق کنید که درباره  

احساسات خود حرف بزنند
فردی می گوید:"پسر بچه ها )در 
جامعــه( بخصــوص پســر های 
از  ســرعت  بــه  رنگین پوســت 
موجــودی دوست داشــتنی بــه 
تبدیــل  ترســناک  موجــودی 
می شــوند کــه می خواهند کیف 
شما را بدزدند. از بچه ای مامانی 
به بچه ای تخس و شیطان و اگر 

کســی بخواهد کمی زیاده روی 
کند آنهــا را موجوداتی منفی و 
خیلی خبیث می بیند. برای من 
خیلی مهم اســت که مدام این 
آگاهی را تقویت کنم که پســرم 
آدم خیلــی خوبی اســت. مهم 
این اســت که به احساســات او 
گوش بدهم، بگذارم بگوید چرا 
ناراحت یا عصبانی است و نشان 
بدهم که همٔه این احساســات 
می تواند وجود داشــته باشــد. 
دلیلی بــرای ســرکوب و پنهان 

کردن آنها وجود ندارد".
•

6. به درس هایی که 
یادگرفتید فکر کنید

ِفردی تعریف می کند که والدین 
خــودش بــه ماجرا هــای منفی 
کمتر توجــه داشــتند و تالش 
می کردنــد تــا اعتماد به نفس او 
را تقویت کنند. "آنها می گفتند 
تمــام تالشــت را بکــن و دیگر 
دلیلی برای عذر خواهی نیست. 
مــادرم همیشــه می گفــت تــو 
بی نظیــری، آن را نشــان بــده 
و در همــان حــال مرا تشــویق 
می کــرد کــه باید مشــت بزنی 
و پیش بــروی تــا فرصت هایی 
پیــدا کنــی و نشــان بدهی چه 

بی نظیری".  
"من در مدارسی درس خواندم 
کــه تنهــا دختــر سیاه پوســت 
کالس بودم، برای من مهم این 
اســت که حاال، ۳0 ســال بعد، 
پسرم احساس تنهایی نمی کند 
و دیگــران بــه او نمی گویند که 
قیافــه ات عجیب و غریب اســت 
و بــا آن محدودیت ها هم روبرو 
نیســت. مــن دلــم نمی خواهد 
تاریخ تکرار شــود، تمام تالشم 

همین است".
•

7. به پیشینه و فرهنگ خود 
افتخار کنید

دادن  پراگیــا می گوید:"نشــان 
الگو هــای  و  سرمشــق ها 
فــردی و مراســم و نقــل آداب 
فرهنــگ  از  داســتان هایی  و 
خودتان به بچه ها کمک می کند 
که به پیشینه و میراث فرهنگی 
خــود افتخار کننــد و هم چنین 
کمک می کند احســاس هویت 
و تعلق داشــته باشــند که برای 
ســالمت روانــی آنها بــه همان 
انــدازٔه ســالمت جســمی مهم 

است".
فــردی می گویــد: "خیلی مهم 
اســت که محیط مناســبی در 

اطــراف خــود ایجاد کنیــد. ما 
چنیــن فضایی در اطراف پســر 
خود ایجاد کردیم و همین به ما 
کمک می کنــد راحت تر با او در 
مورد موضوعات مختلف گفتگو 

کنیم".
•

8. آنها را چنان توامنند 
کنید که تغییر ایجاد کنند

پراگیا می گوید: "مــا می توانیم 
بــه فرزندان خــود کمک کنیم 
تــا بدانند که می توانند بخشــی 
از راه حــل باشــند نه بخشــی از 
مشــکل. با آنها در مورد افراد و 
ســازمان هایی که با نژادپرستی 
مبــارزه و دگرگونی های مثبتی 

ایجاد کردند، حرف بزنید".
•

9. همه باید دست به دست 
هم دهیم

فــردی می  گوید:"خیلــی مهــم 
اســت که همه نســبت بــه این 
موضوع حســاس باشند. خوب 
اســت کــه از من خواســتید در 
مورد این موضوع حرف بزنم اما 

من زنی سیاه پوست هستم. 
سفید پوســتان هم الزم اســت 
چنین گفتگوهایی بــا فرزندان 
خــود بکننــد. همانطــور که با 
دخترتــان دربــارٔه دختــر بودن 
حــرف می زنیــد و بــا پســرتان 
دربارٔه پسر بودن ، همانطور که 
با آنها دربارٔه  تماس های جنسی 
و جنسیت گفتگو می کنید، نژاد 
هــم همین طور اســت. چطور 
می توانید بــه بچه های خود یاد 
بدهید که ما همه با هم برابریم، 
همه احساســات یکسانی داریم 
و همــه می توانیــم رنــج ببریم 
یا احســاس خوشــحالی کنیم. 
همه باید دســت به دســت هم 

بدهیم".
•

شمشیرها در محرم، روحانیت علیه قانون << ادامه از صفحه: 10
ممکــن نیســت. اگــر کارآیــی 
داشــت مایکروســافت، گوگل، 
بنــز، ال جــی، تویوتــا و تمــام 
شرکتهای خصوصی و  دولتی در 
سراســر جهان مکانــی را جهت 
عبادت در محل کار اختصاص 

می دادند. 
نتیجــه ۴۱ ســاله پیش چشــم 
اســت. همــه افــراد را در همه 
ســازمانها  سینه زن می خواهند 
و ادارات را بیشــتر محل تعزیه 
و روضــه می بینند تــا مکانی با 
اهدافی در راستای منافع ملی. 
تمشــیت امور به معنــی رتق و 
 فتــق کار دنیاســت و نمــاز در 
هر دینی ابزار کار آخرت اســت، 

امری شخصی است نه سازمانی 
ضمن اینکه نمــاز در محل کار 
از آنجــا که  ممکن اســت در پی 
کســب رضایت غیرخدا باشــد 
ظن شــرک خفیــه دارد و باطل 
است و در صورت آگاهی، عین 
کفر و الحاد ... و بدیهی  اســت 
آمران بــه برپایی نمــاز اجباری 
دارنــد.  بیشــتری  مســئولیت 
چســباندن پوســترها و تصاویر 
مالهــا بــر در و دیــوار ادارات و 
اماکــن عمومی  و ایضا نوشــتن 
شــعارهای توخالی جــز اتالف 
پــول مملکت و ایجــاد واکنش 

منفی نتیجه ای ندارد. 
روحانیون در ادارات و سازمانها 

هســتند  ســیاهچاله هایی 
کــه تــالش شایســته تریــن و 
کارآمدتریــن مدیــران را هــم با 
ســفارش، توصیه هــای بیجا و 
مرتبــط  ســاختن همــه چیز با 
دین و منویات رهبری که عمال 
جنــگ با دانش، نظــم و قانون 
است با خاک یکسان می کنند. 
نــه تنهــا بهــره وری کــه همه 
 شاخصهای مدیریت و تولید در 
همه ســازمانها مفهومی اســت 
که بــا عملکرد واقعی ســازمان 
تــا هنگامیکه در بر این پاشــنه 
می چرخد در تضاد است،  نتیجه 
طی ۴۱ سال واضح است. امور 
در هم تنیده و کارها ابتر و ناقص 

و مملکت هر روز بی ســامانتر و 
خالیق در عذابــی ألیم گرفتار. 
عــدم  اعتقــاد به قانــون و نظم 
ماهیت روحانیت شــیعه است 
حتی اگر اعالم نشود، چه رسد 
اکنــون که تأکیــد بــر انقالبی 

بودن است. 
  از منظر روحانیت شــیعه غرور 

یــک نظامی نباید از این باشــد 
که حافظ جان و مال و ناموس 
مردمش اســت بلکــه غرور یک 
نظامــی تنها باید در  این باشــد 
که بنده وار گوش بفرمان ایشان 
باشــد، از دید ایشــان نظامیان 
مســئول حفــظ نظام هســتند 
و نظام یعنــی روحانیون. حتی 

ایمان نظامیان به  خدا هم نباید 
شخصی ومستقیم باشد بلکه از 
طریق اعتقاد و اطاعت و حمایت 
از ما نشــان داده می شــود. هر 
کس با ماســت و پشــت سر ما 
می ایســتد  بنده مؤمن خداست 

و الغیر. 
  خــرد جمعــی ایرانیــان بویــژه 
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حــق را با یک دیدگاه سیاســی 
می ســنجد. صفت عدل پس از 
 صدور و اجرای احکام بسیاری 
که عدالت در ان دیده می شــود 
به یک روحانی اطالق می شــود 
آنهــم از پــی اجمــاع و تاییــد 
شــاخص ترین. برای  رســیدن 
به حکمی عادالنه شــخص باید 
ابتدا قضاوت کند برای قضاوت 
باید قیاس کند برای قیاس باید 
مقیاس داشته باشد، مقیاس و 
تــرازوی فرد  انقالبی از پیش به 
سمتی کج است. منقلب است، 
تعادل ندارد. شــخص انقالبی 

نمی تواند عادل باشد. 
هیچکــس نه تــوان مالــی و نه 
امــکان اخذ مجوز بــرای تولید 
این مقدار سالح سرد را ندارد، 
مگر قدرتی غیرپاســخگو که به 
خزانه مملکت دسترسی  داشته 
باشد. این مراسم نمایش ارتش 
در ســایه بیــت اســت و تهدید 
نیروهای نظامی رســمی کشور 
کــه ایــن اواخر بــا دســتورهم 
را  مــردم  گذشــته  بســادگی 
نمی کشــند. گرچه فرماندهان 

نیروهای انتظامی در واکنشــی 
ســریع گفتند بــرای مبــارزه با 

اراذل و اوباش آماده اند.
مالیان هنوز نفهمیده اند زمانی 
التهــا و اوبــاش بــرای آرامــش 
وجــدان و کســب اعتبــار و آبرو 
در بیــن مــردم خود را بــه آنان 
نزدیــک می کردنــد و در  ایــن 
راه بــا جــان و دل فرمانبــردار 
فرامین ایشان بودند، اما اکنون 
بــر خود آنان نیز آشــکار اســت 
که نــزد خــدا و مــردم حرمتی 
بیشــتر از مالیان دارند.  اوباش 
از خودشــان برای خالفهایشان 
مایــه می گذارنــد و تــاوان هــم 
می دهند ولــی روحانیون برای 
ظلــم...از  دزدی،  آدمکشــی، 
خــدا، دین، قــرآن، و اهل  بیت 
مایه می گذارند. مردم کسانی را 
که تابع بی چــون و چرا و مؤید 
جنایــات مالیانند بیشــتر فاقد 
حیثیت می دانند تا التها و اراذل 
را. آنچــه از دســت  رفته اســت 
ایمان است که به این آسانی باز 
نخواهد گشــت. گذشت و تمام 
شــد زمانی که روحانیت تجلی 

حق بود. 
هــم اکنــون روحانیــت منشــا 
و  فســادها  تمــام  مســتقیم 
و  بی نظمی هــا  جنایــات، 
بی قانونی هــای حاکم بر کشــور 

است. 
رانتهــای بی حــد و حســاب و 
دزدی های بی مجــازات، پارتی 
بازیهــا، گرفتن وامهــای کالن 
بدون بازگشت، گرفتن سهمیه 
از  خــارج  در  هزینــه  و  ارزی 
کشور، گرفتن شرکتهای دولتی 
به  قیمت مفت...جمیع مفسده 
در  ریشــه  مملکــت  در  کالن 

منازل روحانیون دارد. 
نظامیان اکثرا جز کشــیدن بار 
بدنامی و گناه دفــاع از دزدان و 
ســارقان و اصحاب ظلم و ستم 

نصیبی ندارند.
  روحانیت شــیعه کــه وجودش 
بیشــتر مدیون عاشورا و تالش 
اســت  سیدالشــهدأ  انقالبــی 
تنهــا در ایــن لحظه اســت که 
امــکان حیــات و وجــود دارد، 

شاخص توده بدنی باال، بیشتر از ژنتیک می تواند افراد 
را درمعرض خطر ابتال به دیابت نوع-۲ قراردهد

ســالخوردگی، عوامــل وراثتی، 
و چاقی و اضافــه وزن از عوامل 
عمــده ابتال بــه دیابــت نوع ۲ 
شناخته شــده اند. اما در حالی 
افزایــش ســن و ژنتیــک  کــه 
کنترل ناپذیر و ناگزیر هســتند، 
وزن باال تنها عاملی است که راه 
حــل آن، یعنی کنترل و کاهش 

وزن، در اختیار فرد قرار دارد.
یــک پژوهــش جدید کــه نتایج 
آن در نشســت مجازی انجمن 
پزشکی قلب و عروق اروپا ۲0۲0 
عرضــه شــد، نشــان می دهــد 
که کنترل وزن مــی تواند ابتال 
بــه دیابت نــوع ۲ را بــه تعویق 
بیاندازد، جلوی آن را بگیرد، و 
یا حتی روند آن را معکوس کند.

بیماری چند علتی
یــک متخصــص غــدد در مرکز 
درمانــی »ســانتاکالرا ولی« در 
شهر سن هوزه ایالت کالیفرنیا، 
تاکید می کند که پژوهش جدید 
تنها به دیابت نوع ۲ - که رایج 

ترین نوع دیابت اســت، 
اختصاص داشته است.

او به »هلث الیــن« گفت: »در 
کل، دیابــت نــوع ۲ از نتیجــه 
مقاومــت به انســولین اســت. 
یعنی ســطح قند خون شما، به 
رغم تولیــد انســولین کافی در 

بدن تان بسیار باال است.«
)انســولین هورمونی اســت که 
از لوزالمعده ترشــح شــده و به 
جــذب قند در ســلول ها کمک 
میکنــد.( وی می گوید: »نکته 
مایوس کننده دیابت نوع ۲ این 
است که یک علت قطعی و یک 
عالج خاص ندارد. چیزی است 
که ما آن را ]بیماری[ چند علتی 
]مولتی فاکتوریــال[ می نامیم؛ 
یعنی علل مختلفــی در کاهش 
یــا افزایــش خطــر ابتال بــه آن 
وجود دارد. این که بگوییم تنها 
یک عامــل بــزرگ در آن نقش 
دارد، ســخت خواهــد بود. این 
پژوهــش، چاقی مفــرط را یکی 
از عوامل مهم شناســایی کرده 

است.«
امــا مســئله بــاز هم 
کمی پیچیده تر از این 
اســت. همــه افرادی 
کــه بیش از حد چاق 
هستند هم به دیابت 
نمی شــوند، و  مبتال 
برخی با وزن متوسط 
دچار این بیماری 

می شوند.
مــورد  »در 
چاقی مفرط نیز 
جزئیــات زیادی 
وجــود دارد. از جمله 
توزیــع چربی؛ این  که آیا تجمع 
آن در ناحیه شکم )بخش میانی 
بدن( اســت یا سرتاســر بدن را 
فرا گرفته اســت )که اغلب بین 
زنان و مردان متفاوت است(؛ و 
تفاوت های قومیتی که برای ما 
هنوز کاماًل قابل درک نیست. 

برای مثال خطر ابتال به دیابت 
در ســاکنان جنــوب و شــرق 
آســیا بــا شــاخص تــوده بــدن 
پایین تــری از سفیدپوســتان و 

آفریقایی تباران آغاز می شود.«
اکنــون عواملی چــون تغییرات 
اجتماعــی یا محیطــی بیش از 
وراثــت و ژنتیــک، عامل اصلی 
دیابت در نظر گرفته می شوند. 

در توضیــح ایــن موضــوع بــه 
غذایــی  مــواد  مثــل  عواملــی 
موجــود، افزایش کــم تحرکی، 
و افزایش امید به زندگی اشــاره 

می شود.

کرونا: پژوهش جدید:
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تشخیص زودهنگام 
همه بایــد به طــور منظم قند 

خون خود را چک کنند.
در جامعه پزشــکی به طور کلی 
تمایــل زیــادی در آزمایــش و 
تشــخیص هر چــه زودتــر این 
بیمــاری اســت. چیــزی که در 
مدت ۸ تا ۱0 سال پیش بیشتر 
رایج شده، تشــخیص بیماران 
پیش دیابتی است که خطر ابتال 
به دیابت در آنها باال است. یعنی 
اگر قند خون فردی باال اســت، 

ولی نه در حد بیماری دیابت. 
مــوارد  بیشــتر  در  متاســفانه 
عالیــم بیمــاری مثــل عطش 
زیــاد، افزایش دفعــات ادرار، و 
تار دیدن چشم ها در فرد مبتال 
ظهور نمی کنــد و تنها آزمایش 
خون است که می تواند افزایش 
ســطح قند خون را تشــخیص 

دهد.

راه های پیشگیری از دیابت و 
کنترل آن

دیابت خطر بیماری های قلبی 
و سکته را در مبتالیان افزایش 

می دهد.
این بیماری همینطور هفتمین 
علــت مــرگ و میــر در آمریــکا 

است.
ولــی ابتال به دیابــت به آن معنا 
نیســت که زندگی تان بــه پایان 

رسیده است.

او مــی گویــد خیلی ها 
بــه  را  بیمــاری  ایــن 
خوبی اداره می کنند، 
ولی اگــر تحت کنترل 
قــرار نگیرد مــی تواند 
موجب نابینایی، خطر 
سکته قلبی و مغزی، و 
از دادن حــس اعضای 

بدن شود.
او می افزایــد باالبردن 

فعالیت فیزیکی و کاهش کالری 
در  کــه  روزانــه  غذایــی  رژیــم 
کاهش قند خون در افراد پیش 
دیابتی مؤثر دیده شــده است، 
در کاهش قند خون افراد مبتال 
به دیابت نیز حتی اثرات مثبتی 

نشان داده است.
یــادآوری مــی شــود تغییــرات 
نحــوه  در  ناگهانــی  و  شــدید 
زندگــی پایداری زیاد نــدارد. در 
عــوض توصیــه مــی کنیــم که 
وقتی رفتارهای خود را آهســته 
و بــه تدریج تغییــر دهید، بهتر 
مــی توانید آنها را با روال زندگی 

روزانه خود وفق دهید.
نکات زیر را رعایت کنید: 

•    اگر کم تحرک هســتید، هر 
فعالیــت فیزیکــی اضافــی برای 

شما خوب است.
•    حــد اقــل ۳0 دقیقــه در 
روز ورزش و تمرینــات فیزیکی 

متوسط داشته باشید.
•    اگر سیگار می کشید، ترک 

کنید.

•    بیش از یک نوشیدنی الکلی 
در روز مصرف نکنید.

•    غذاهای فرآوری شده )مثل 
سوســیس و کالباس(، گوشت 
قرمــز، و کاربوهیــدرات هــای 
ســاده )مثل برنج و نان سفید( 
را بــا غالت ســبوس دار، آجیل 
)بدون نمک(، حبوبات، میوه، 

و سبزیجات جایگزین کنید.
•    از نوشــیدن نوشــابه های 
شــیرین و شــکر دار خــودداری 

کنید.
•    وضعیــت ســالمتی خود را 
مرتب و به طور منظم با پزشک 

خود پیگیری کنید.
کاهش میــزان مصــرف غذای 
روزانــه، خوردن غذاهــای تازه 
غذاهــای  جــای  بــه  ســالم  و 
بســته بندی و فرآوری شــده، و 
ورزش کردن منظم، »شــالوده 
یــک زندگی ســالم تر و شــادتر 

است.
)صدای آمریکا (

IR: Insulin resistance 
is when cells in your muscles, 
fat, and liver don't respond well 
to insulin and can't easily take 
up glucose from your blood. As 
a result, your pancreas makes 
more insulin to help glucose 
enter your cells...
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عقالنیت نظامیگــری ضرورت 
برقــراری نظــم را بــرای حفظ 
مملکت احســاس کرده است. 
نفی نظم توسط یک نظامی  نفی 

شخصیت خودش است. 
تــالش ســازمانهای ذیربط در 
کشــور برای برقــراری قانون و 
نظم، ناخواســته تالشــی است 
روحانیــون  حــذف  جهــت  در 
از قــدرت و آنــان کــه چنیــن 
 احســاس کرده اند شمشیرهای 
بسیاری نه از جنس چوب بلکه 
از فلــز و بســا تیزتــر و بلندتر از 
شمشــیر شمر ســاخته، آنرا در 
مقابل چشــمان خالیق  گرفته 
و با لرزاندن آنها سعی در القای 
آمادگی برای انجام عملیاتی در 
این راســتا دارنــد، عملیاتی در 

راستای شمشیر. بترسید.  
نقطه اشــاره شمشــیرها مردم 
غیرمســلح بی پناهــی نیســت 
کــه روزانــه آمــاج تهاجمنــد، 
شمشــیرها به نیروهای مسلح 

کشور اشاره می کنند.
قتل هــای  عاملیــن  میــان  در 

زنجیره ای سعید امامی امضای 
چهــار مجتهــد عــادل را برای 
انجــام قتل هــا زیر ورقــه حکم 
درخواســت کــرد. درخواســتی 
که به  قیمت جانش تمام شــد. 
ســعی کردند از او هیوال بسازند 
تــا عبــرت شــود بــرای ســایر 
نظامیان که دیگر کسی از ایشان 
برای اجابت دستور قتل مدرک 
 کتبی و شــرعی نخواهد. کسی 
کــه از ما مــدرک می خواهد به 
نظــم و قانون بیش از ما معتقد 
است. از مسئولین این جنایت 
کسی به جز او جانش را  از دست 

نداد.
دستورات و احکام قتل ها از آنجا 
کــه بر خــالف عقــل و قانون و 
شــرع بود در خفا صــادر و اجرا 
شد، اگر مبنای شرعی و قانونی 
داشــت علنی  صــادر می گردید 
و محکومیــن بر اســاس قانون 
پــس از طــی دادرســی بصورت 
علنی مجازات می شــدند. حتی 
حکومتی مبتنی بر شرع حداقلی 
از نظــم  را ضرورتــا بــرای بقای 

خودش در نظر دارد که حتی آن 
میزان اندک نیز با محیط زیست 
روحانیــت شــیعه کــه مــرداب 
متالطم بی قانونی و بی  نظمی و 
انقالبیگری است منافات دارد. 
گرچــه اصوال شــخص انقالبی 
بدلیل داشتن تمایالت افراطی 
فاقد تعادل است و نمی تواند در 
امور عدل را  رعایت کند و عادل 
بودن که شرط ضروری رسیدن 
به حد اجتهاد و مرجعیت است 
را فاقد اســت. در پاره ای موارد 
عادل با عاقل خلط شــده  است 
حالیکه عادل عاقلی است که بر 
هوای نفس تســلط دارد و حب 
و بغض در رأی او بی اثر اســت. 
کسی که در مسیر انقالبی گری 
است و  نشانه های افراط در یک 
تمایل و جهت و مشــی سیاسی 
را همچــون چفیــه همیشــه بر 
گــردن می انــدازد آنا از شــرایط 
اجتهاد و مرجعیت خلع است، 
او  بینشــی سیاســی را بــه جای 
حــق برگزیده اســت، بــه جای 
اینکه همه امور را با حق بسنجد 
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گرایــش بــه ترامــپ یــک نوع 
ویروس است.  

امــا، با فاصله زیاد، کارآمدترین 
حمله در این روند بی گمان کار 
رییس جمهوری پیشین باراک 
اوباما بود که خطر ترامپ گرایی 
را به شیوه ای معتدل و استادانه 
تجزیه و تحلیل کرد.  او با تأکید 
براین کــه امیدوار بــوده زمانی 
که بسازبفروش بزرگ بر مسند 
ریاســت جمهوری نشســت، از 
عهــده ایــن کار برآیــد، تصریح 
کرد: »امــا او هرگز چنین نکرد 
)...(، هیــچ عالقــه ای بــه کار 
خــود و یافتن زمینــه ای برای 
توافق نشــان نداد و استفاده از 
قــدرت عظیم دفتر خــود را جز 
برای کمک به فــردی جز خود 
و دوستانش بکار نبرد و از نهاد 
ریاســت جمهــوری ماننــد یک 
برنامــه معمولــی تلویزیونــی-

واقعیت، که برای جلب توجهی 
که به آن نیاز دارد اجرامی شود، 

استفاده کرد«.  
کامــل  مســئولیت  ســپس  او 
کشته شده های کووید-۱9 را 
به جانشــین خود نسبت داد  و 
او را به تخریــب »اعتبار آمریکا 
در سراســر دنیــا«، هرچــه که 
بتواند باشد، متهم کرد.  اوباما 
در واکنــش بــه تــرس از تقلب 
انتخاباتــی، ابراز شــده توســط 
جمهــوری خواهــان، در یــک 
حرکــت دوگانه پــرش به عقب  

گفت: 
»دموکراســی ایــن چنین پس 
رانده می شود، تا جایی که دیگر 

اثری از آن نماند«. 
موضوع بزرگ دیگر گردهمایی 
دموکــرات هــا این بــود که چرا 
آقــای جــوزف بایــدن بهتریــن 
دوســت ما اســت.  آقای اوباما 
اطمینان داد که او یک »برادر« 
و انســانی »نوع دوست« است 
و آقای برنی ســندرز گواهی کرد 
که او »درســتکار« و »مقید به 

عــرف و عفــاف« اســت.  وقت 
بــرای مجادلــه درباره پیشــینه 
طوالنــی سیاســی آقــای بایدن 
تلــف نشــد، بعضا بــه خاطر که 
کارنامه او در زمینه مبادله آزاد 
و ســرکوب قضایی می توانست 
رأی دهندگانش را ناراحت کند 
و بخشــی دیگــر به خاطــر این 
کــه درعصــر کوویــد-۱9 همه 
رودررویی ها باید به مقابله بین 
خــوب و بــد خالصه شــود – یا 
چنان که آقای بایدن گفته برای 
تابانــدن نور بر »بســتن فصل 
تاریکی ار آمریکا« استفاده شود.

آقــای بایــدن با لحنــی تند، که 
عامل محبوبیت او است، گفت: 
»همه انتخابات مهم هستند، 
اما ما با گوشــت و پوست خود 
حس می کنیم که این انتخابات 
عوارضی سنگین تر دربر دارد« و 
»تعیین خواهد کرد که به مدت 
خیلی خیلی طوالنــی آمریکا به 
چه چیز شباهت خواهد داشت.  
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با تعیین وق

محیط زیست... 
۴۰ درصد جنگل های بارانی آمازون در 

خطر تبدیل  شدن به گرم دشت
جدیــد  پژوهــش  یــک 
کــه  می دهــد  نشــان 
بخــش قابــل توجهــی 
بارانــی  جنگل هــای  از 
آمازون در نقطه تحولی 
بحرانــی قــرار دارنــد و 
ممکــن اســت بــر اثــر 

تغییرات اقلیمی و بی توجهی به 
حفاظــت از آنها در برابر صنعت 
بــه  آتش ســوزی ها،  و  چــوب  
»گرم دشت« تغییر اقلیم دهند.
کــه  پژوهشــی  اســاس  بــر 
»نیچــر  علمــی  ژورنــال  در 
 Nature( کامیونیکیشــنز« 
 )C o m m u n i c a t i o n s
منتشر شــده، دانشــمندانی از 
دانشــگاه های استکهلم سوئد، 
اوترخت هلند، نایمخن هلند، 
ُپتســدام  و  واخنینگــن هلنــد 
آلمان هشدار داده اند که بخش 
قابــل توجهــی از جنگل هــای 
آمــازون در آســتانه یــک نقطه 
تحول است و ممکن است دیگر 
از خصیصه های جنــگل بارانی 

برخوردار نباشند.
نقطــه تحــول یا نقطــه بحرانی 
در   )tipping point(
اقلیم شناســی به نقطه ای گفته 
می شــود که لحظه حدی گذار 

وضعیــت  یــک  از 
به  باثبــات  طبیعی 
طبیعــی  وضعیــت 
دیگــری  باثبــات 

است.
پژوهــش جدیــد،  اســاس  بــر 
۴0درصد آمــازون هم اکنون در 
وضعیتی قرار دارند که می توانند 
به جای جنگل هــای بارانی، به 
عنوان گرم دشــت یا ســاوانا به 
حیات اقلیمی شان ادامه دهند.

گرم دشت یا ساوانا به علفزارهای 
گرمســیری و نیمه گرمســیری 

حوالی استوا اطالق می شود.
قرار داشــتن در نقطه تحول به 
معنای کامل شــدن این تحول 
نیســت. بــدل شــدن اقلیــم از 
بــه  اســتوایی  بارانــی  جنــگل 
گرم دشــت برای تکمیل دهه ها 
زمان خواهد بــرد اما وقتی این 
فرآیند آغاز شود، معکوس کردن 

روند آن سخت است.

به گزارش روزنامه بریتانیایی 
گاردین، چنیــن تحولی در 
آمــازون در نتیجه تغییرات 
اقلیمــی بــرای دهه هــا بعد 

پیش بینی شده بود.
جنگل هــای بارانی نســبت 
به تغییرات در ســطح 
بارش بــاران و رطوبت 
بسیار حساس هستند 
آتش ســوزی ها  و 
خشکســالی های  و 
می توانــد  درازمــدت 
شــمار درختــان را تا حــد بدل  
شدن آنها به گرم دشت کاهش 

دهد.
بــر اســاس پژوهش جدیــد، بر 
اثــر تغییــرات اقلیمــی ناشــی 
از گرمایــش زمیــن بــه دســت 
در  بــارش  میــزان  انســان ها، 
۴0درصد آمازون به حدی پایین 
آمده که انتظار بدل شدن آن به 

گرم دشت می رود.
در ســال جاری، میــزان بارش 
نسبت به ســال قبل ۶0 درصد 
کاهش یافته و آتش سوزی های 
ســال جاری در آمازون بدترین 
آتش ســوزی ها در دهــه اخیــر 

بوده اند.

 جنگل های 
آمازون در 

آتش »توسعه« 
می سوزند

بــازی بر ســر هویت، شــفقت، 
عرف و عفاف، علم و دموکراسی 
ما است.  بازی بر سر همه اینها 
است«.  معاون پیشین ریاست 
جمهــوری ســپس پذیرفت که 
بــه اختصار بــه زمیــن واقعیت 
ها فرود آید و رودرروی شــیوع 
جهانــی ویروس قرار گیرد که به 
گفته او آمریــکا در آن »بدترین 
عملکــرد در میــان همــه ملت 
های کره زمین« را داشته و بعد 
ازنو به دنیای ارواح و اشــباحی 
بازگشــت کــه در آن دشــمنانی 
نامشخص به نبرد پرداخته اند: 
»تاریخ می تواند تصمیم بگیرد 
که پایــان فصل تاریکــی آمریکا 
از امشــب آغــاز شــود و امید و 
روشنایی برای نجات روح ملت 

با هم متحد شوند«.
گذشــته،  دهــه  چندیــن  در 
هــا  دموکــرات  کنوانســیون 
بنابراین داشــته کــه گرد محور 
موضوعــی متحد کننــده برگزار 
شــود:  ما حزب طبقه متوسط 
هســتیم، حزبــی کــه از شــما 
محافظــت مــی کنــد و مراقب 
این اســت که مقررات و ضوابط 
تحمیل شده به همگان شامل 
قدرتمنــدان نیــز بشــود.  با آن 
که تطبیق ایــن پیام با واقعیت 
درطول زمان کم و کمتر شده، 
تصویــر حیثیــت تاریخی حزب 

ایجــاب مــی کرد بــر روی آن با 
شدت هرچه بیشتر تأکید شود.

این بار چنین نبود.  
البته درمورد رنج های تحمیل 
شــده بــه مــردم براثــر بحــران 
اقتصادی پیامد »شیوع جهانی 
ویــروس آقای ترامپ« ســخن 
گفته شــد، اما تأکیــد چندانی 
بــرآن نشــد.  دموکــرات هایی 
که پیشــتر با حرارت از نابرابری 
هــا انتقاد می کردنــد کجا رفته 

بودند؟  
ایده عدالت اجتماعی در دوران 
کوویــد-۱9 کجا پنهان شــده 

بود؟  
خوب، بخشــی از ایــن موضوع 
هــا در کنوانســیون جمهوری 
خواهــان – کــه یــک هفته بعد 
از کنوانســیون دموکــرات هــا 
برگــزار شــد- مطــرح گردید.  
موضوع مورد ترجیح دموکرات 
هــا، به شــکلی تعجــب برانگیز 
در نخســتین شــب گردهمایی 
جمهوری خواهان عنوان شــد.  
جوانــی بــه نــام چارلــی کرک، 
بنیانگذار یک گروه دانشجویی  
جنگ علیــه معلمــان »چپ« 
به نشــانه ایمان محافظه کاران 
بــرای ســخنرانی دعــوت شــد 
و مــردم را بــه مبــارزه طبقاتی 
فراخوانــد و گفــت: »درطــول 
این دهه هــا، رهبران دو حزب 

آینده ما را به چین، چندملیتی 
های بدون چهــره و البی گران 
حریــص فروخته انــد.  آنها این 
کار را بــه خاطر حفــظ قدرت و 
ثروت خود کرده اند و سیســتم 
را به صورتی دستکاری کرده اند 
کــه افراد خوب و وطن پرســت 
طبقه متوسط ، که برای داشتن 
زندگی شایسته تالش می کنند، 
را از بیــن ببرنــد«.  ســخنران 
بعدی ســندیکاهای معلمان را 

هدف قرارداد.
وحشــت بــه صــورت موضــوع 
بــزرگ کارزار انتخاباتــی ۲0۲0 
درآمده اســت.  نوعی از شکایت 
و گلــه منــدی کــه هریــک از 
انحصــار  در  مدعــی  دوطــرف 
داشــتن آن است.  اما، درحالی 
کــه دموکرات ها بــا میانه روی 
درباره نژادپرســتی نظام مند و 
خطراتی که آقــای ترامپ برای 
دربردارد  نهادهای دموکراتیک 
هشــدار می دهند و او را تا حد 
مترسک جالیز پایین می آورند، 
جمهــوری خواهــان اســتادان 
ماهر ترس آفرینی هستند و دنیا 
را به شکل کابوس رنگ آمیزی 
مــی کنند.  آنها در این زمینه با 
همان مهارتی عمــل می کنند 
که والدیمیر هوروویتز با مهارت 

پیانو می نوازد.
بخش پایانی در شماره آینده

پیش از ۱۸ ســالگی بازداشــت 
و محاکمه شــده بودند به ثبت 
رســیده و گزارش هایــی از یک 
اعدام دیگر از این دست موجود 
اســت که ســازمان حقوق بشر 
ایــران در حال تحقیق بیشــتر 

روی این پرونده است. 
در مدت مشابه سال گذشته نیز 
اعدام دو کودک-مجرم به ثبت 

رسیده بود.
عــالوه برایــن، درپی شــورش 
زندانیان در زندان مهاباد که روز 
یک شــنبه ۱0 فروردیــن ۱۳99 
روی داد، یــک کودک-مجرم 
به نــام دانیــال زین العابدینــی و 
چندیــن زندانــی دیگر بــا اتهام 
دست داشــتن در اعتــراض، به 
انفــرادی منتقــل  ســلول های 
شــدند. دانیــال زین العابدینــی 
پــس از ضرب و جرح شــدید به 
دســت ماموران زندان مهاباد، 
بــه زنــدان میانــدواب تبعیــد 
شــد و در آنجــا بــار دیگر هدف 
ضــرب و جرح قــرار گرفت. روز 

پنج شنبه ۱۴ فروردین، از سوی 
مسئوالن زندان با خانواده این 
کودک-مجــرم تماس گرفتند 
و درگذشــت او را اطالع دادند. 
بر روی جســد این زندانی، آثار 
ضــرب و جراحت شــدید دیده 

می شد.
•

بیشترین اعدام ها مربوط به 
قصاص هستند:

۱۶۴ نفر از کســانی کــه در این 
مدت اعدام شدند با اتهام »قتل 
عمد« به قصاص نفس )اعدام( 
محکــوم شــده بودنــد کــه این 
میزان دقیقا برابر با مدت مشابه 
سال قبل می باشد. پس از قتل 
عمد، اتهامات مربوط به »مواد 
مخدر« با ۱۸ اعدام بیشــترین 
اتهــام اعــدام شــدگان ده مــاه 
نخست ســال جاری را تشکیل 
می داد. در مدت مشــابه ســال 
گذشــته، ۲۵ زندانی با اتهامات 
مربوط بــه »موادمخدر« اعدام 

شده بودند.

•
اعدام بخاطر مصرف 

مشروبات الکلی:
یکی از اعدام هایی  که در ده ماه 
نخست ســال جاری روی داد، 
مربــوط به اعدام مردی با اتهام 
شرب خمر در شهر مشهد بود. 
حکم این فــرد در تاریخ ۱۸ تیر 
ماه ســال جاری به اجرا درآمد.  
این یکی از مــوارد نادر اعدام به 
اتهام مصرف مشــروبات الکلی 
اســت که توســط منابع رسمی 
جمهوری اســالمی ایران. تایید 

شده است.
گفتنــی اســت، اکنــون بیــش 
از دوســوم کشــورهای جهــان 
مجــازات بی رحمانه و غیرقابل 
بازگشــت اعــدام را لغــو کرده و 
یــا عمــال از آن دیگر اســتفاده 

نمی کنند. 
•    

صنعت قانونی و غیرقانونی چوب 
در آمــازون نیــز جنگل زدایی را 
تشدید کرده است. دیگر صنایع 
گردشــگری  همچــون صنعت 
و صنعــت فلزات قیمتــی نیز از 
دیرباز به جــان این جنگل های 
مهم برای اکوسیســتم جهانی 

افتاده اند.
مرکــز پایــداری اســتکهلم کــه 
تأمیــن مالــی پژوهــش اخیر را 
برعهده داشــت، در پژوهشــی 
در ابتدای ژانویه ۲0۱9 نســبت 

به اثرات دومینویی در تغییرات 
اقلیمــی، از جملــه در آمــازون 

هشدار داده بود.
مــی داد  نشــان  پژوهــش  آن 
۴۵ درصــد تمــام بحران هــای 
زیســت محیطی بەهم وابســتە 
هســتند و یکدیگــر را تشــدید 
سیاســت گذاران  و  می کننــد 
خطرات زیســت محیطی ناشی 
از نقــاط تحول بحرانــی و »اثر 
دومنیویــی آنها« را دســت کم 

گرفتەاند.

آنهــا هشــدار داده بودنــد کــه 
جنــگل زدایــی آمــازون عامل 
متعــددی  آبشــاری«  »اثــرات 
اســت- تضعیف سیستم های 
بارشــی، تبدیــل جنگل هــا بــە 
دشت و کاهش ذخایر آبی برای 
شــهرهایی همچون سائوپائولو 
و نشســت تپەهای آن از جمله 
پیادمدهــای آن اســت و ایــن 
بــرای  فشــار  افزایــش  باعــث 

تسطیح اراضی می شود.
•

اعـــدام...   << ادامه از صفحه: 12



21 21PAIVAND: Vol. 27  no.1494  Oct. 15, 2020             since 1993   www.paivand.ca سال 27 شماره   1494 24  مهر 1399 

پزشکی... 
دکتر عطا انصاری 

استاد سابق دانشکده پزشکی 
دانشگاه 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.

قوه ـَ بیماری پارکینسون یا   ل  
Parkinson›s disease - Symptoms and causes

بیماری پارکینسون یک بیماری 
دژنراتیو اســت که بــر اثر مرگ 
آرام و پیشــرونده ی نرون های 
مغزی به وجود می آید. به دلیل 
آنکــه بخشــی از مغز کــه نقش 
مهمی در کنترل حرکات دارد، 
دچار می شودف شخص مبتال 
به تدریــج دچار حــرکات تند و 
خشــک و غیرقابــل کنترل می 
شود. مثاًل بردن یک فنجان تا 
لــب ها به آرامــی و دقت، عمل 

مشکلی می شود. 
امــروزه درمــان فقط بــرای کم 
کردن سیمپتوم ها و کاستن از 
پیشرفت بیماری به کار می رود 
و بیمار می تواند با پارکینســون 

سال ها زنده بماند.
مشــکالت تولید شــده توسط 
پارکینســون در بیــن ۵0 تا ۷0 
سالگی پیش می آید و میانگین 
ســنی ابتال در کانادا ۵۷ سالگی 
بیمــاری،  اوائــل  در  اســت. 
ســیمپتوم ها با پیــری طبیعی 
اشــتباه می شوند ولی به تدریج 
کــه بیماری پیشــرفت می کند 
تشخیص بهتر انجام می شود. 
وقتی که ســیمپتوم های اولیه 
دیده می شــود به نظر می رسد 
کــه ۶0 تــا ۸0 درصــد ســلول 
هــای ماده ســیاه مغز کــه بعدًا 
شــرح می دهیــم از بیــن رفته 
اند. هر ســاله در جهان بیش از 
ســیصدهزار نفر به این بیماری 
دچــار می شــوند. بــه نظر می 
رسد که سفیدپوستان بیشتر از 
ســیاه پوستان و اســپانیایی ها 
و زرد پوستان بیمار می شوند. 
زردپوستان کمتر از همه نژادها 
مبتــال می شــوند. در کانادا در 
حدود صدهزار نفر و در اســتان 
کبک ۲۵000 بیمار وجود دارد 
و تعــداد بیمــار در ســنین باال 

بیشتر است. تصور می شود 
که در ۶۵ سالگی از هر صد 
نفر یک نفر و از۷0سالگی به 
باال از هر صد نفر دو نفر به 

آن دچار می شوند.

عدم تعادل در دوپامین 
ســلول های عصبی دچار شده 
بر اثر پارکینسون در مرکز مغز در 
قسمتی به نام ماده سیاه وجود 
دارند و این ســلول ها ســازنده 
دوپامین Dopamine هستند 
که یک پیام آور شیمیایی است 
که کنترل کننده حرکات اســت 
ولی هم چنین در احساس لذت 
نیــز موثرند و مرگ این ســلول 
هــا باعث کمبــود دوپامین می 
شــود. معمواًل کنتــرل حرکات 
بــر اثر تعادل دقیــق بین مقدار 
دوپامین و استیل کولین )یک 
پیــام آور شــیمیایی دیگر( می 
باشد. اگر تعادل به هم بخورد، 
لرزش، ســختی حرکات و عدم 
همــکاری عضــالت پیــش می 
آید. برعکس تولیــد مقدار زیاد 
دوپامین می تواند از علل اولیه 

اسکیزوفرنی باشد.

علـــل
در اکثــر موارد علــت این که در 
بیماری پارکینسون نرون ها به 
تدریــج از بین مــی روند معلوم 
نیســت. دانشــمندان معتقــد 
هســتند که یک ســری عوامل 
ژنتیکی و محیط زیســتی با هم 
همــکاری مــی کننــد ولی نمی 
تواننــد آنها را مشــخص کنند. 
طبق مطالعات امروزی عوامل 
محیط زیســتی مهم تر هستند 
تا عوامــل ارثی ولی اگر بیماری 
قبل از ۵0 سالگی به وجود بیاید 

عوامل ارثی مهمتر می شوند. 

چند عاملی که بر اثر 
محیط زیســت می 
توانند تولید بیماری 

بکنند عبارتند از:
•

معــرض  در  ـ   ۱
طوالنــی  یــا  زودرس 
مدت قرار گرفتن مواد شیمیایی 
آلــوده کننــده ی هــوا ماننــد: 
حشره کش ها، علف کش ها و 

انگل کش ها .
•

۲ـ  MPTP یک ماده مخدر که 
گاهــی با هروئیــن مخلوط می 
کنند، باعث بروز ناگهانی نوعی 
پارکینســون شــدید و غیرقابل 
بازگشــت می شــود. ایــن ماده 
مخدر درست مشابه انگل کش 

Roténone عمل می کند.
•

بــا  شــدن  مســموم  ـ   ۳
منواکسیددوکربن CO یا منگنز

سیمپتوم های بیماری 
پارکینسون

بــه  ســیمپتوم هــای مربــوط 
حــرکات بدن معمواًل به صورت 
آسی متریک دیده می شود یعنی 
اول فقط یک قسمت بدن را فرا 
می گیرد و بعد از چند ســال به 

هر دو قسمت بدن می رسد.
سیمپتوم هایی که بیش از همه 

دیده می شوند:
• در ۷0 درصــد مــوارد عالئــم 
اولیه لــرزش ریتمیک غیرقابل 
کنتــرل یک دســت و بعد ســر 
و ســاق پاهــا دیــده می شــود. 
ایــن حــرکات بیشــتر در حالت 
اســتراحت و با اســترس وجود 
دارنــد و برعکــس ۲۵ درصــد 
بیمــاران هیــچ گونــه لرزشــی 

ندارند.

<< بخش 1
از 3 بخش

باید به خاطر داشــت که لرزشی 
که بر اثر فعالیت دیده می شود 
مثاًل برداشــتن یک شئی هیچ 

ربطی به پارکینسون ندارد.
• کم شــدن و یا قطع لرزش در 

هنگام حرکات و یا خواب
• سختی حرکات اعضا، حرکات 
آهســته، سخت و ســریع و بی 
دقــت و بــه تدریج کــه بیماری 
پیشرفت می کند باعث می شود 
که کارهایی مانند بستن دکمه 
لبــاس یا بند کفش، برداشــتن 
ســکه هــای پــول، راه رفتــن، 
ایســتادن و خروج از اتوموبیل 

سخت و غیرممکن می شود.
مشــخصی  رفتــار  بیمــاران   •
دارنــد، قــدم هــای کوچــک با 
کشــیده شــدن پاهــا بــر روی 
زمین، پشت خمیده راه رفتن و 
کمبود یا عدم حرکات دست ها 

در هنگام راه رفتن.
• کــم شــدن حــس بویایــی، 
و  خوابــی،  و کــم  بدخوابــی 
یبوســت مــی توانــد در اوائــل 

بیماری دیده شود.
• پس از پیشرفت بیماری عدم 

تعادل پیش می آید. 
سیمپتوم های دیگر که ممکن 

است دیده شود:
ـ دپرسیون و نگرانی

ـ اشکال در بلع
ـ تولیــد زیاد بذاق و اشــکال در 
بلعیــدن باعث خروج آب دهان 

می شود.
ـ صدای لرزان، نامفهوم

ـ عدم حــرکات صورت در تغییر 

حاالت مختلف )صورت نشــان 
دهنده خوشحالی یا غم نیست(

ـ کم شدن و یا عدم پلک زدن
ـ داشــتن خــط ریــز و درهم به 

علت آهستگی حرکات دست
ـ داشتن پوست چرب در صورت 
و یا پوسته های ریز شبیه شوره 

مو در صورت 
ـ عدم کنترل ادرار

ـ گیــج بــودن، از دســت دادن 
حافظه و ســایر ناهنجاری های 
روانی که با تأخیر در پیشــرفت 

بیماری دیده می شود.
ـ اشــکال در تغییر حالت دادن 
بــدن مثاًل به ســختی از بســتر 
خارج شــدن یــا بلند شــدن از 
روی مبل و در بعضی اشخاص 
بــدن  اعضــای  دادن  حرکــت 

غیرممکن می شود.

سندروم پارکینسونی یا 
بیماری پارکینسون

ســیمپتوم هایی شبیه بیماری 
پارکینســون در بعضی اشخاص 
پیــش مــی آیــد، بــدون ایــن 
کــه بشــود تشــخیص بیماری 
پارکینسون داده شود. بیماری 
پارکینسون در ۸۵ درصد افرادی 
که ســندورم های پارکینسونی 
دارند دیده می شود. اشخاصی 
که ســندروم پارکینسونی دارند 
هــم دارای اشــکاالت حرکتــی 
هستند ولی فیزیولوژی بیماری 
فرق مــی کند و علــت آن عدم 
تعادل در تولید اســتیل کولین 
است به جای دوپامین، بعضی 

تفــاوت ها بســیار مشــخص و 
درمان آن متفاوت است.

تولیــد  کــه  عواملــی  بیــن  در 
ســندروم پارکینسونی می کنند 
مــی تــوان از صدمــات وارد به 
مغز بــر اثر یک ضربــه و یا یک 
غده مغزی، سکته های خفیف 
مغــزی و یــا مصرف بعضــی از 
داروهایی که برای درمان حالت 
تهوع، صرع، فشــار خــون باال 
و روان درمانــی به کار می روند 
نام برد. بیمــاری های کم یاب 
سیســتم عصبی نیز می توانند 
پارکینســونی  تولیــد ســندروم 

بکنند.

چه کسانی در خطر مبتال 
شدن هستند

• بیماری معمــواًل در افراد ۵۵ 
سال و باالتر دیده می شود.

• مردها بیشتر دچار می شوند 
تا خانم ها و علت آن مشــخص 

نیست.
اشــخاصی که مبتال به بیماری 
پارکینسون می شوند اغلب دچار 
پریودهای دپرسیون هستند به 
طوری که دانشــمندان در حال 
مطالعــه بــر روی هیپوتــز این 
کــه دپرســیون از عوامــل مهم 
تولید بیماری اســت هســتند. 
بــه هرحــال ایــن مســئله باید 
ثابت بشــود ولی امکان دارد که 
دپرسیون از عالئم اولیه بیماری 

باشد. 
بخش۲ در شماره آینده 

شجریان...   << ادامه از صفحه: 14

و به حکم قانون و شــرع از این 
سازمان خواسته صدا و آثار او را 
در هیچ یک از واحدهای رادیو و 

تلویزیون پخش نکند.
بــا بی بی ســی  و در گفت وگــو 
گفــت: »در شــرایطی که مردم 
در بهت و حیرت هســتند و به 
گفته آقــای احمدی نژاد، خس 
و خاشاک به حرکت در آمده اند، 
صــدای مــن در صــدا و ســیما 
جایی ندارد. صدای من صدای 
خس و خاشاک است و همیشه 
هــم بــرای خــس و خاشــاک 

خواهد بود.«
اینجا بود که حکومت هم دیگر 
تاب نیــاورد و پخش دعای ربنا 

در صدا و سیما ممنوع شد.

بــود  مدت هــا  کــه  حالــی  در 
ایــران  شــجریان کنســرتی در 
برگزار نمی کرد، در ســال ۱۳9، 
حســین نوش آبادی سخنگوی 
وزارت ارشــاد، رسما اعالم کرد 
کــه محمدرضا شــجریان برای 
برگــزاری کنســرت، ممنوعیت 

قانونی دارد.
او گفته بود: »نمی شــود فردی 
هــم معتــرض و منتقد شــدید 
باشــد، ضوابــط و معیارهــای 
حاکــم بر نظــام را نپذیرد و هم 
بخواهد کار کند. شــجریان باید 
رفتارهای گذشته خود را جبران 
کنــد و بــه موســیقی ایرانــی و 

اسالمی برگردد.«
اگــر  اینکــه  بــه  پاســخ  در  او 

محمدرضا شجریان درخواست 
مجوز بــرای برگزاری کنســرت 
دهد، مجوز صادر می کند یا نه، 
توضیــح داد: »به همین دلیل 
می گویم به لحاظ قانونی؛ یعنی 
برخی افراد برای اجرای کنسرت 
دارای محدودیت قانونی هستند 
و ما براساس آن ضوابط مجوز ها 
را صادر می کنیم که بخشــی از 
آن شــامل همین مســاله است 
یعنــی افــرادی کــه محدودیت 
و ممنوعیــت دارند نیــز لحاظ 
می شود که دســت ما نیست و 
مــا تنها موظف بــه رعایت آنها 
هستیم. ممنوع الفعالیت شدن 
افــراد ربطی بــه وزارت ارشــاد 

ندارد.«

نوش آبــادی در ایــن مصاحبــه 
رســما اعالم کرد که شــجریان 
کــه  دارد  »محدودیت هایــی 
توسط نهادهای دیگر قرار داده 
شده است و دست ما نیست.«

فصل آخر
محمــد رضــا شــجریان در یک 
پیــام ویدیویــی کــه نــوروز 9۵ 
منتشــر شــد اعالم کرد که ۱۵ 
سال است با یک بیماری درگیر 
است. او وعده داده بود که پس 
از طــی مراحل درمــان به ایران 

بازمی گردد.
همــان زمــان فــرزاد طالبــی، 
مدیــرکل وقــت دفتر موســیقی 
وزارت ارشــاد اســالمی ایــران 
گفــت: » ما تمام تالش خود را 
خواهیم کــرد که موانع فعالیت 

استاد شجریان برداشته شود.«
با اینکه پس از تغییر مدیران صدا 
و سیمای جمهوری اسالمی در 
آســتانه ماه رمضان، این انتشار 
می رفــت کــه ربنای شــجریان 
بــاز از رادیــو و تلویزیــون ایران 
پخش شود، روزنامه کیهان، در 
صفحه اول عکسی از شجریان را 
با چهره هایی مانند بهروز وثوقی 
و گوگوش منتشــر کرد و از او به 
عنــوان یک »هنرمند فاســد« 
یاد کرد. تابســتان 9۵، مقامات 
وزارت ارشــاد در واکنش هایــی 
اعالم کردند که برای ســالمت 
را  الزم  اقدامــات  شــجریان، 
انجــام خواهنــد داد. هفته اول 
روزنامه نــگار  یــک  شــهریور، 
ایرانی در توئیتی که از نشســت 

با معاونــت مطبوعاتــی وزارت 
ارشــاد ارســال کرد، خبــر داد 
کــه یکی از دســتورکارهای این 
جلســه احتماالت و اســتراتژی 
ارشــاد  وزارت  رســانه ای 
درمواجهه با رویدادی مرتبط با 
سالمت استاد شجریان بررسی 

شده است.
شــجریان اما تا آخرین روزهای 
حیــات خــود فرصــت و امکان 
برگــزاری کنســرت در ایــران را 
نیافت و ســیر تاریخی زندگی او 
نشــان می دهد کــه این فرصت 
نه بــه خاطــر مهمان ســالیان 
او، ســرطان، که به خاطر کینه 
دیرین نهادهای تصمیم گیرنده 
واکنش هــای  و  شــخصیت  از 
آشکار سیاسی او بوده است. •
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نیز طول بکشــد، اما دوره بیماری کووید 
-۱9، در اکثر مواقع کمتر از دو تا ســه 

هفته نیست.
البتــه دکتــر پیــام طبرســی عالئــم 
ســرماخوردگی و کرونــا را هــم 

شــبیه هم ارزیابی کرده و گفته " 
در سرماخوردگی آبریزش بینی و عطسه، 
عالئم غالب اســت و تب نــادر بوده و در 

صورت بروز، خفیف اســت. همچنین طول 
دوره این بیماری بیشتر از ۳، ۴ روز نخواهد 

بود. 
اما برخی عالئــم در این میان می تواند کمک 
کننده باشــد، به عنوان مثال از دســت رفتن 
حس بویایی و چشــایی در کرونا بیشــتر دیده 

می شود. 
در چند ماه اخیر اســهال نیز جزو عالئم کرونا 
اعالم شده است که در بیماران مبتال به آنفلوآنزا 

به ندرت بروز می کند. "
او معتقــد اســت یکــی از راه هایی کــه تا حدی 
می توانــد از بــار ایــن بیماری ها بکاهــد، تزریق 

واکسن آنفلوآنزاست.  
طبرســی می گوید: " این واکسن ها اثرات نسبی 
خوبی دارند و تزریق آن برای گروه های آسیب پذیر 
به طور اکید توصیه می شود، افراد باالی ۶۵ سال 
و زیر پنج سال، افراد مبتال به دیابت، فشارخون، 
ســرطان، بیماری قلبی، ریوی، کلیوی و کبدی 
مزمــن و افراد دارای نقص ایمنی و زنان باردار در 

گروه های در معرض خطر قرار دادند. 

عالئم کرونا، آنفلوآنزای فصلی و 
سرماخوردگی چیست؟

ویروس های آنفلوانزای فصلی باعث تب، ســرفه، 
گلــو درد، درد عضالت، ســر درد، آبریزش بینی 
و در برخــی موارد اســهال و اســتفراغ می شــود. 
عالئم ویروس هــای آنفلوانزا های فصلی اغلب به 
صــورت ناگهانی بروز می کنــد. اکثر مبتالیان به 

آنفلوانزا هــای  ویروس هــای 
فصلــی طــی دو هفته 
بهبــود پیدا می کنند. 
با این حال آنفلوانزای 
در  می توانــد  فصلــی 
برخی از بیماران منجر 

به ذات الریه شود.
ر  مقابل دانشــمندان همچنان در د

حــال بررســی ویــروس جدیــد کرونا 
و عالئم ابتال به آن هســتند. بــا این حال نتیجه 
تحقیق هایی که تاکنون انجام شــده است نشان 
می دهد که نشــانه های اصلی ابتال به این ویروس 
تب، ســرفه و تنگی نفس است. تاکنون تنها پنج 
درصــد بیماران مبتال به نوع جدید ویروس کرونا 
از گلودرد و آبریزش بینی شکایت کرده اند. این در 
حالی است که حالت تهوع، اسهال و استفراغ در 
تنها یک تــا دو درصد مبتالیان به ویروس جدید 

کرونا مشاهده شده است.
نشــانه های ســرماخوردگی معمولــی در بیماران 
اغلب عطســه و سرفه، سر درد، گلودرد، آبریزش 

بینی، درد عضالنی و احساس خستگی است.
بــه ایــن ترتیب می تــوان نتیجــه گرفــت که هم 
آنفلوانــزای فصلــی و هــم ویــروس جدیــد کرونا 
منجــر به تب و ســرفه در مبتالیان می شــوند. با 
این حــال تنگی نفس ویژگی خــاص ابتال به نوع 
جدید ویروس کرونا محسوب می شود. گلودرد و 
آبریزش بینی نیز در اکثر موارد در بیماران مبتال 

به این ویروس مشاهده نمی شود.
از طرفی بعضی ها ممکن است دچار درد عضالنی، 
سر درد و اسهال و استفراغ شوند. اگر ویروس های 
زمستانی دیگر هم شیوع داشته باشند، اطمینان از 
عامل بیماری بســیار سخت خواهد بود. به خاطر 
داشته باشــید که هم ویروس آنفلوآنزا هم ویروس 
کرونــا قبل از بــروز عالمت می توانند بــه دیگران 
منتقل شوند، ناقالن بدون عالمت هم می توانند 

این ویروس ها را منتقل کنند.              •

عالئم »آنفلوآنزای فصلی« 
ونا« است،  شبیه به »کر

اشتباه نگیرید!
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ارز: بهترین نرخ روز
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 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( 

پاییــز، فصلــی کــه هــر 
ســاله میزبــان آنفلوآنزا 
بوده؛ حاال یک مهمان 

ناخوانده و خطرناک به نام »کرونا« دارد. 
همین مسئله باعث نگرانی درباره خطرات شیوع 

همزمان این دو پاندمی شده است. 
شباهت بسیار زیاد عالئم این سه بیماری ویروسی 
بــه یکدیگــر کار تشــخیص را برای پزشــکان هم 
مشــکل کرده اســت. داوود پیام طبرســی، فوق 
تخصــص بیماری هــای عفونــی و رئیــس رییس 
بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری در این 
بــاره می گوید: "عالئم در هر دو بیماری مشــابه 
اســت، اما تفاوت هایی هــم دارد. در اکثر مواقع 

آنفلوآنــزا بــا عالئم تــب و لرز 

شدید و سردرد، به 
صورت ناگهانی ظاهر می شود. 
تــب عالمــت شــاخصی در این 
بیماری اســت و بعد از دو یا سه 
رو ســرفه نیــز به عالئــم افزوده 

می شود. "
او ادامه می دهد: "در کرونا، تب 
ممکن است اولین عالمت بروز 
بیماری نباشد یا حتی اصاًل 
بــروز نکنــد. همچنیــن 

دوره معمــول بیمــاری آنفلوآنــزا پنج روز 
اســت، البته در مواردی کــه عارضه دار 
می شــود ممکن اســت دو تا سه هفته 

عــالئم 
سرماخوردگی

• سرفه
• عطسه

• سر درد
• گلو درد

• درد عضالنی
• تب

• خستگی

عــالئم 
آنفلوانزای فصلی 

• تب و لرز
• سرفه خشک

• گلو درد
• سر درد

• درد عضالنی
• آبریزش بینی

• حالــت تهــوع و 
استفراغ

• اسهال
•احساس خستگی 

شدید

عالئم ابتال به 
ویروس جدید 

کــرونا 
• تب

• سرفه
• تنگی نفس

• به ندرت گلودرد
نــادر  مــوارد  در 

آبریزش بینی
• در موارد بســیار 
نــادر حالت تهوع، 

اسهال و استفراغ

•
خبر بد اول 

هر ســاله چهار ویروس کرونای 

فصلــی )در زمســتان و بهار( به 

صورت نوعی سرماخوردگی توام 

بــا مشــکالت تنفســی، گریبان 

بشــر را مــی گیرنــد. بر اســاس 

جدیدتریــن نظریــه هــا، امکان 

زیــادی وجود دارد کــه کرونای 

جدیــد نیــز هــر ســاله در فصل 

زمســتان و بهار در بین انسانها 

شیوع پیدا کند.
•

خبر بد دوم 

با وجــود همــه محدودیت ها، 

قرنطینــه هــا و پیشــگیری ها، 

کرونای جدید امــکان زیاد دارد 

که تبدیل به یــک واگیر جهانی 

شود و بین ۴0 تا ۷0 درصد بشر 
را مبتال سازد.

دلیل اصلی اش هم این است که 

کرونای جدید بدون اینکه هیچ 

عالمتی از سرماخوردگی یا تب و 

یا حتی 
بــروز  ســرفه 
دهد افــراد را ناقل بیماری می 

سازد. 

تحقیقــات،  آخریــن  براســاس 

۱۴درصد افراد مبتال به کرونای 

جدید، حتی احســاس ناخوشی 

هم نکردند. ضمــن آنکه آمارها 

نشــان مــی دهــد در ۸0 درصد 

موارد، کرونا عالئم خفیفی دارد 

و مقاومــت بدن انســان ها می 

تواند آن را دفع کند.
•

خبر خوب اول

 آمار تلفــات جانی برای ویروس 

کرونــای جدید حــدود ۲ نفر در 

هر ۱00 نفر برآورد شــده است؛ 

ولــی حقیقت این اســت که آمار 

اصلی خیلی کمتــر خواهد بود، 

چون درصــد افرادی کــه کرونا 

گرفته انــد و جایی درج نشــده 

است خیلی باالست.

تعــداد زیادی از مبتالیان به این 

کرونــا حتی خودشــان هم خبر 

نداشــتند و بعــد از مدتی بدون 

مراجعه به مراکــز درمانی خوب 
شدند. 

بــرای همیــن آمار مــرگ و میر 

شــاید حتی ۲ در هر 1۰۰۰ نفر 
مبتال باشد!

•
خبر خوب دوم 

محاسبات متخصصین صنعت 

داروســازی حکایــت از این دارد 

کــه حدود ۱۲ الــی ۱۸ ماه دیگر 

واکســن  کرونــای جدیــد تهیه 
خواهد شد.

ساختن واکسن برای  ویروس ها 

معموال هزینه زیادی می خواهد 

و نیاز به زمان طوالنی برای عبور 

از مراحل  ســاخت قدم به قدم و 

تضمین شده دارد. 

ولی مســری بــودن شــدید این 

کرونا و  احتمال بازگشت مجدد 

آن در  ســال های بعد، کمپانی 

های بزرگ و کوچک داروسازی 

را به رقابتی شدید برای ساختن 

هر چه سریعتر واکسن بکشاند.

•

در باره ویروس کرونا !دو خبر بد و دو خبر خوب 

3 نشانه 

مشترک این 

3بیماری:

تب| سرفه 

خستگی
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2- مخفف ناگاه – خنجر – از نام هاي 
دخترانه

3- خ��دا آن را از ش��ما دور كن��د – 
ماشين نويسي – جمع ناسك

4- ته بن��دي كتاب – صفت حضرت 
موسي)ع( – نوعي خواهر و برادر

5- سبزي خورشتي – اشاره
6- رنگي ميان سياه و سفيد – گيرنده 

تلويزيوني – مي برند تا خبردار شوند
7- غريب��ه نيس��ت – ويراس��تار – 

بخشنده
8- پس��مانده ميوه آب گرفته شده – 
س��گ بيمار – نام تجارتي قطعه هاي 
پش��م شيش��ه كه براي ظرفشويي به 

كار مي رود
9- بلندترين ضلع مثلث قائم الزاويه – 
تيره اي از گياهان دو لپه اي پيوس��ته 

گلبرگ زينتي – خانه چوبي
10- پاس��خ منفي – خط نابينايان – 

سفيده تخم مرغ
11- جوانمردي – خداحافظي

12- از دس��تگاه هاي موس��يقي سنتي 
ايران – مژده – بسيار پهناور

13- رونمايي – وق��ت چيزي يا كاري 
– بلدرچين

14- صندل��ي چرخدار كودك – تازه و 
نو – واحد بوكس

15- ب��ه فرماي��ش امام باق��ر)ع( هيچ 
فضيلتي ب��ه قدر جه��اد ارزش معنوي 
ن��دارد و هيچ جهادي مانند مجاهده در 
راه غلبه بر... نيست – فيلمي از مهرداد 
غف��ارزاده)1390( با بازي س��عيد راد و 

مهدي سلوكي
 عمودي:

1-ت��كان – از ش��يريني هاي مخصوص 
عيد نوروز در گيالن 

2- خوش��ه برنج – پريشان 
حال و ش��وريده – ماركي بر 

خودروهاي سنگين
3- ب��ا نقش آي��د – جنب و 

آغوش – پشت سر
4- كلمه شگفتي – فرستادن 

– خشكي – جواب هاي!
5- برتري – ب��رادر حضرت 

موسي)ع( – شهر توت
6- اثر پا – هلهله ش��ادي – 

محصول رودبار
7- عدد يك رقمي – آرماني 

– نام مردانه
8- فرومايه و پس��ت – موي 

گردن شير – گنديده

9- س��تاره معروف – يك دسته سرباز 
روسي – طرز لباس پوشيدن

ت��ور   – موس��يقي  س��ازهاي  از   -10
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13- زادگاه عبيد – نوعي 
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اسالم از مكه به مدينه
14- شالوده – هنر هفتم 
– به شيوه نوشتاري سخن 

گفتن
از عبدالرحمن  اثري   -15

جامي – كرمينه

جدول ويژه جدول عادي

حل جدول ويژه شماره 4898حل جدول عادی شماره 4898

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 4899

سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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روایاتي از راویان زنده با مو سپيدهاي دفاع و مقاومت13
 مقادير زيادي آذوقه در انبارهاي پااليشگاه ذخيره شده بود كه بخشي از آذوقه نيروهاي 

نظامي و مدافعان شهر را تا مدت ها از اين محل تأمين مي كرديم

12 پاالیشگاه آبادان در دفاع مقدس و 8 سال خاطره 12
 ارتش بعث عراق در 3 تا 4 كيلومتري آبادان زمينگير شد تا زمان حمالت ما فرا برسد و اين 

مرهون مرداني است كه به عشق دين و ميهن با مدافعان آباداني همراه شدند

درنگ

صبح يكي از روزهاي ابري پائيز، بازپرس جنايي 
پشت ميز كارش مشغول بررسي پرونده ها بود كه 

زنگ تلفن همراه ويژه قتل به صدا درآمد.
از آن سوي خط صداي افسر كالنتري به گوش 
مي رسيد كه از دو قتل در يك خانه خبر مي داد

 روزنه هاي فرهنگي براي جلوه گري ارزش ها 

دور ميز كوچك كتابخانه نقلي مدرسه نشسته بوديم و فكر مي كرديم 
حاال كه روزهاي آخر پايگاه تابستاني است و سال تحصيلي هم نزديك، 
چطور مي ش��ود از »دفاع مقدس« به قدر توان دانش آموزي، براي ديگر 

بچه هاي مدرسه، حتي ذره اي برداريم و نشان دهيم. 
به اندازه بضاعت مدرسه و تالش هاي خودمان به هر دري مي زديم: 
از تهي��ه روزنامه ديواري و برپايي نمايش��گاه عكس گرفته تا برگزاري 
مس��ابقه كتابخواني و اردوي يك روزه بازديد از آسايش��گاه جانبازان. 
س��راغ هر چ��ه مي رفتيم، پهلويي به فرهن��گ و كار فرهنگي و كاالي 

فرهنگي مي زد.
 ش��ايد در آن چند س��الي كه گذش��ته بود تا دبيرس��تاني ش��ويم يا 
ناخ��ودآگاه، آموختيم اگر قرار اس��ت حرفي، اصلي، راهي و ارزش��ي در 
اجتماع رشد كند و ريش��ه دار شود و اگر مي خواهيم كاري ديده شده و 
ماندگار باش��د، از مسير فرهنگ اس��ت كه به مقصود مي رسيم. حتي در 
چهارديواري مدرس��ه و كالس و يك هفته و يك مناس��بت، اين بهترين 

روشي بوده كه ياد گرفته ايم.
عمق و ميزان تأثيرگذاري فعاليت هاي فرهنگي در ترويج ارزش هايي 
كه براي به دس��ت آمدنش��ان هزينه هاي مادي و معنوي بسياري صرف 
ش��ده است، بر كسي پوشيده نيس��ت. اما به نظر مي آيد راه راهيابي اين 
ابزارها به مجموعه روش ه��اي نهادينه كردن اصول و ارزش هاي ما بايد 
عريض تر ش��ود و جا براي حضور و اثرگذاري حتي همه وسايل فرهنگي 
در عرض يكديگر براي رساندن پيام لحظه لحظه هاي هشت سال جنگ 

تحميلي وجود داشته باشد.
چه آن قالب هاي فرهنگي كالس��يك كه مدت هاس��ت پايايي شان را 
حفظ كرده اند، همچون كتاب، فيلم، قطعات موس��يقي، تئاتر و بسياري 
ديگر و چه قالب هاي مدرني چون چندرسانه اي ها و آثار هنري مفهومي 
ك��ه قادرن��د تجس��م متفاوتي از دف��اع مق��دس ارائه دهند، ب��ه عقيده 
كارشناس��ان، قوي ترين اهرمي هستند كه براي حاضر نگه داشتن تفكر 

دفاع مقدس در كشورمان مي توان به كار گرفت.
 تطبيق و روزآمد كردن عناصر روشنگري كه پايداري و ايثار آفريدند، 
ب��ا زندگي ام��روز، برعهده آنهايي اس��ت كه دس��تي در تصميم س��ازي 
و آفرين��ش فرهنگ��ي دارند. گرچه هي��چ روزنه اي بر ش��عاع جلوه گري 
ارزش هاي انساني روزهاي جبهه و جنگ تحميلي بسته نمي ماند، تقويت 
ساز و كارهاي فرهنگي و اجتماعي براي نمود آنها برعهده تك تك افراد 

جامعه در هر شغل و شرايطي احساس مي شود.

 گله ندارند. انتقاد هم نمي كنند و اگر هم لب به گاليه مي گشايند خيلي صريح و بدون تعارف، 
اما نه از وضع و اوضاع زندگي خود
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5- برتري – ب��رادر حضرت 

موسي)ع( – شهر توت
6- اثر پا – هلهله ش��ادي – 

محصول رودبار
7- عدد يك رقمي – آرماني 

– نام مردانه
8- فرومايه و پس��ت – موي 

گردن شير – گنديده

9- س��تاره معروف – يك دسته سرباز 
روسي – طرز لباس پوشيدن

ت��ور   – موس��يقي  س��ازهاي  از   -10
كاهكشي – يكي از دو جنس

11- نقشه انگليسي – فرشته محبت – 
بازار سهام

12- س��ده – ضمير اول شخص مفرد – 
ستايش كردن – حرف مفعول بي واسطه

از   – بي حرك��ت  و  بي جنب��ش   -13
سيس��تم هاي نمايش رنگي تلويزيون – 

مغازه
14- زبان عرب – گرمابخش زمس��تان 

– سم
15- نوعي ورزش گروهي – گدايي

 افقي:
1-گرمادرماني – تيره اي از پستانداران 

دريايي
2- بي بنيان – پوشاننده – اندوهگين

3- از رنگ هاي اصلي – كلمه افسوس 
– پيوند ازدواج

4- ب��راي كس��ي كه مش��غول كاري 
معم��واًل س��نگين اس��ت ب��ه عنوان 
خوش��امد مي گويند – سرچشمه – 

شبيه
5- ظاهر ساختن – قفل قديمي

6- مادر ايراني امام چهارم – رونق – 
ادات تشبيه

7- منبر – روبه رو – ابزار باغباني

8- اس��تان – درن��ده جنگل��ي – 
بدرستي كه

9- كشيدن – نزديك تر از خويشاوند 
– در پناه

10- پسوندي براي تصغير – هميشه 
– سپاسگزار

11- قطعي – فينال
12- بوي نامطبوع – نظير – درخت 

جوان
13- بخشنده – باطل كننده – سوا، 

ممتاز
14- آواره – تيره شده – از شهرهاي 

سودان
15- پ��رده داخل��ي مغز – عدس��ي 

دوربين
 عمودي:

1-جهن��م – فيلمي ب��ه كارگرداني 
ماي��كل چيمين��و در ژان��ر جنگي، 

داستاني
2- واحد طول انگليسي – آش هليم 

– روز عرب
 – صورتگ��ر   – دادن  هدي��ه   -3

ادامه دهنده
4- نوعي خط كش – فرزند آدم)ع( – 

زير خاك پنهان كردن – سوپ كلم
5- كشور نيشكر – حمله – يازده!

6- فلز سرخ – نغمه خواني – شهري 
در  ايتاليا

7- آموزش – اختالل در خود ماندگي 
– مي گويند نيمي از ديدار است

8- از وسايل خيلي مؤثر در ماشين – 
توانايي ها – عابد

9- كشوري در آسيا – نردبان – باريتعالي
دوره  كوچ��ك  تقس��يمات  از   -10
زمين شناس��ي – اش��اره ب��ه دور – 

خرماي پخته
 – درش��ت  آواي   -11
شقايق – پرنده اي از سرده 

Apteryx در نيوزلند
12- پايتخ��ت باس��تاني 
اروپا – نوع��ي گياه كه از 
آن اسانس عطر مي گيرند 

– اتومبيل – وزغ
13- زادگاه عبيد – نوعي 
ط��الق – مهاجرت پيامبر 

اسالم از مكه به مدينه
14- شالوده – هنر هفتم 
– به شيوه نوشتاري سخن 

گفتن
از عبدالرحمن  اثري   -15

جامي – كرمينه

جدول ويژه جدول عادي

حل جدول ويژه شماره 4898حل جدول عادی شماره 4898

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 4899

سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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روایاتي از راویان زنده با مو سپيدهاي دفاع و مقاومت13
 مقادير زيادي آذوقه در انبارهاي پااليشگاه ذخيره شده بود كه بخشي از آذوقه نيروهاي 

نظامي و مدافعان شهر را تا مدت ها از اين محل تأمين مي كرديم

12 پاالیشگاه آبادان در دفاع مقدس و 8 سال خاطره 12
 ارتش بعث عراق در 3 تا 4 كيلومتري آبادان زمينگير شد تا زمان حمالت ما فرا برسد و اين 

مرهون مرداني است كه به عشق دين و ميهن با مدافعان آباداني همراه شدند

درنگ

صبح يكي از روزهاي ابري پائيز، بازپرس جنايي 
پشت ميز كارش مشغول بررسي پرونده ها بود كه 

زنگ تلفن همراه ويژه قتل به صدا درآمد.
از آن سوي خط صداي افسر كالنتري به گوش 
مي رسيد كه از دو قتل در يك خانه خبر مي داد

 روزنه هاي فرهنگي براي جلوه گري ارزش ها 

دور ميز كوچك كتابخانه نقلي مدرسه نشسته بوديم و فكر مي كرديم 
حاال كه روزهاي آخر پايگاه تابستاني است و سال تحصيلي هم نزديك، 
چطور مي ش��ود از »دفاع مقدس« به قدر توان دانش آموزي، براي ديگر 

بچه هاي مدرسه، حتي ذره اي برداريم و نشان دهيم. 
به اندازه بضاعت مدرسه و تالش هاي خودمان به هر دري مي زديم: 
از تهي��ه روزنامه ديواري و برپايي نمايش��گاه عكس گرفته تا برگزاري 
مس��ابقه كتابخواني و اردوي يك روزه بازديد از آسايش��گاه جانبازان. 
س��راغ هر چ��ه مي رفتيم، پهلويي به فرهن��گ و كار فرهنگي و كاالي 

فرهنگي مي زد.
 ش��ايد در آن چند س��الي كه گذش��ته بود تا دبيرس��تاني ش��ويم يا 
ناخ��ودآگاه، آموختيم اگر قرار اس��ت حرفي، اصلي، راهي و ارزش��ي در 
اجتماع رشد كند و ريش��ه دار شود و اگر مي خواهيم كاري ديده شده و 
ماندگار باش��د، از مسير فرهنگ اس��ت كه به مقصود مي رسيم. حتي در 
چهارديواري مدرس��ه و كالس و يك هفته و يك مناس��بت، اين بهترين 

روشي بوده كه ياد گرفته ايم.
عمق و ميزان تأثيرگذاري فعاليت هاي فرهنگي در ترويج ارزش هايي 
كه براي به دس��ت آمدنش��ان هزينه هاي مادي و معنوي بسياري صرف 
ش��ده است، بر كسي پوشيده نيس��ت. اما به نظر مي آيد راه راهيابي اين 
ابزارها به مجموعه روش ه��اي نهادينه كردن اصول و ارزش هاي ما بايد 
عريض تر ش��ود و جا براي حضور و اثرگذاري حتي همه وسايل فرهنگي 
در عرض يكديگر براي رساندن پيام لحظه لحظه هاي هشت سال جنگ 

تحميلي وجود داشته باشد.
چه آن قالب هاي فرهنگي كالس��يك كه مدت هاس��ت پايايي شان را 
حفظ كرده اند، همچون كتاب، فيلم، قطعات موس��يقي، تئاتر و بسياري 
ديگر و چه قالب هاي مدرني چون چندرسانه اي ها و آثار هنري مفهومي 
ك��ه قادرن��د تجس��م متفاوتي از دف��اع مق��دس ارائه دهند، ب��ه عقيده 
كارشناس��ان، قوي ترين اهرمي هستند كه براي حاضر نگه داشتن تفكر 

دفاع مقدس در كشورمان مي توان به كار گرفت.
 تطبيق و روزآمد كردن عناصر روشنگري كه پايداري و ايثار آفريدند، 
ب��ا زندگي ام��روز، برعهده آنهايي اس��ت كه دس��تي در تصميم س��ازي 
و آفرين��ش فرهنگ��ي دارند. گرچه هي��چ روزنه اي بر ش��عاع جلوه گري 
ارزش هاي انساني روزهاي جبهه و جنگ تحميلي بسته نمي ماند، تقويت 
ساز و كارهاي فرهنگي و اجتماعي براي نمود آنها برعهده تك تك افراد 

جامعه در هر شغل و شرايطي احساس مي شود.

 گله ندارند. انتقاد هم نمي كنند و اگر هم لب به گاليه مي گشايند خيلي صريح و بدون تعارف، 
اما نه از وضع و اوضاع زندگي خود
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فرزانه فخریان

وظيفه ما در برابر نسل تشنه دانستن 
شنيدني هایي ناگفته از دفاع مقدس 
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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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سالمـت... 
چه افرادی و در چه زمان، نیاز به زدن 

واکسن آنفلوانزا دارند
مرکز کنترل و پیشگیری بیماری 
آمریکا توصیــه می کند که همه، 
هر ســال، با فرارســیدن پاییز و 
فصــل ســرما واکســن آنفلوانــزا 

بزنند.
بــرای  آنفلوانــزا  واکســن  زدن 
محافظــت از خــود و اطرافیــان 
در برابــر ایــن بیمــاری فصلی و 
کمک بــه کاهش فشــار بر روی 
سیســتم های  و  درمانــی  کادر 
مراقبت های بهداشــتی، به ویژه 
جهانــی  همه گیــری  طــول  در 
کرونــا، بیــش از هر زمــان دیگر 

مهم است.

چه افرادی باید امسال 
واکسینه شوند؟

بنــا بــر توصیــه مرکــز کنتــرل و 
پیشــگیری بیماری آمریکا، همه 
افراد از شش ماهه به باال، به غیر 
از موارد استثنائی، باید هر سال 

پیش از فرارســیدن فصــل پاییز 
واکسینه شوند. دریافت واکسن 
آنفلوانزا به خصوص برای افرادی 
که ممکن است در معرض جدی 
عوارض این بیماری قرار بگیرند، 

بسیار مهم است.

چه افرادی بیشتر در معرض 
خطر عوارض بیماری آنفلوانزا 

هستند؟
افراد در ریسک شامل سالمندان 
بــاالی ۶۵ ســال، زنان بــاردار، 
بیماران ســرطانی، افرادی که به 
بیماری هــای مزمن مثل آســم، 
عروقــی،  قلبــی  بیماری  هــای 
بیمــاری کلیوی، دیابت، ایدز، و 

امثال آن مبتال هستند.
دریافت واکســن آنفلوانزا بســیار 
مهم اســت و منافع زیادی دارد. 
ایــن واکســن می توانــد احتمال 
ابتال بــه ایــن بیمــاری، دفعات 

مراجعه به پزشــک، و از دســت 
دادن روزهــای کاری و مدرســه 
را کاهــش دهــد، و همین طور 
جلوی بستری شــدن و مرگ از 

آن را بگیرد.
انــواع مختلف واکســن آنفلوانزا 
بــرای گروه های مختلف از مردم 

تایید شده است. 
•    واکســن هایی هســت کــه 
بــرای کــودکان خردســال حتی 
کودکان شش ماهه تایید شده، 
و واکســن هایی هم که مناســب 
افــراد ســالمند باالی ۶۵ ســال 

هستند.
•    واکســن آنفلوانــزا برای زنان 
بــاردار و افرادی که بیماری های 

مزمن دارند توصیه شده است.
•    واکســن آنفلوانــزا به شــکل 
اســپری بینی برای افــراد بین ۲ 
تا ۴9 ســال تایید شده است. در 
زنان بــاردار و مبتالیان به برخی 

از بیماری هــا نباید از این نوع 
واکسن استفاده شود.

برای  واکســن های مختلفــی 
پیشــگیری از آنفلوانــزا وجود 
دارد. مرکز کنترل و پیشگیری 
بیماری هیچکدام از انها را بر 
دیگری ارجح ندانســته است. 
مهم ترین نکته این اســت که 
تمــام افراد از ســن ۶ ماهه به 
بــاال، هر ســال باید واکســن 

فصلی آنفلوانزا بزنند.
اگــر در مــورد زدن واکســن 
نگرانــی  یــا  ســوال  آنفلوانــزا 
بــا  را  آن  همیشــه  داشــتید 
پزشک خود در میان بگذارید.

چه افرادی نباید واکسن 

آنفلوانزا دریافت کنند: 
•    کــودکان خردســال زیر ۶ 

ماه سن.
•    افــرادی که آلرژی شــدید 
و مرگبار به واکســن آنفلوانزا و 
مواد تشکیل دهنده آن دارند.

توجه ویژه به افرادی که 
آلرژی به ختم مرغ دارند

افــراد مبتال به حساســیت به 
تخم مرغ باید پیش از واکسن 
زدن با پزشــک خود مشورت 
کنند. مرکز کنترل و پیشگیری 
بیماری آمریکا توصیه می کند 
افــراد مبتــال بــه حساســیت 
خفیــف می تواننــد هــر نــوع 
واکسن آنفلوانزا را که مناسب 

سن شان باشد دریافت کنند.
افرادی که ســابقه حساســیت 
شــدید به تخم  مــرغ - یعنی 
تنهــا  از  بیشــتری  عــوارض 
کهیــر زدن - دارنــد، باید در 
یک محیــط پزشــکی و تحت 
نظارت کادر درمانی که قادر به 
شناسایی آلرژی و رسیدگی به 

آن هستند، واکسینه شوند.
دو نوع واکسن نیز وجود دارد 
کــه کاماًل عــاری از تخم مرغ 

هستند.

چه زمان بهترین وقت 
برای زدن واکسن آنفلوانزا 

است؟
زدن  بــرای  زمــان  بهتریــن 
واکسن آنفلوانزا در اوایل پاییز 
و پیــش از فرا رســیدن فصل 
ســرما و آنفلوانزا است. به این 
توجــه داشــته باشــید کــه دو 
هفته طول می کشد تا واکسن 
آنفلوانزا در بــدن پادتن تولید 
کنــد و مؤثر باشــد. پس بهتر 
اســت تا پیش از شروع شیوع 

این بیماری واکسینه شد.
صدای آمریکا
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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

 لحظــه بی نظمــی و بی قانونی، 
تا آنجا که امکان داشــته باشــد 
بر اســتمرار انقالب و بی نظمی 
تاکیــد دارد، هر روز را عاشــورا 
می خواهنــد و همــه  مکانهــا را 
کربــال، بخاطر همیــن ماهیت 
ضدقانــون وضدنظــم قابلیــت 
انطباق با جامعه که برای برپایی 
و استمرار الجرم بر نظم و قانون 

استوار  است را ندارد. 
انقالبی بودن یعنی تالش دائم 
بــرای بر هــم زدن نظم بعنوان 
یک فضیلت توسط رهبر تبلیغ 
می شود. حکومتی که ادامه آن 
به وجود هــرج و مرج و  بحران 
گره خورده اســت جــز نکبت و 
نابودی برای جامعه که بنیادی 
نــدارد.  ارمغانــی  دارد  عقلــی 
در مقابــل  کارنامــه حکومــت 

است. 
  شکل مشابهی از حکومت فعلی 

در زمان قاجار وجود داشت. 
تحمیل جنگ با روسها توسط 
روحانیون به شــاه، شکستهای 
ســنگین متعاقــب و از  دســت 
رفتن اراضی وسیع، آشکار شدن 
ضعــف بنیه نظامی و از دســت 
رفتن اعتبار ملی و در سراشیب 
ســقوط و انحطــاط قــرار دادن 
کشــور برای  حدود صدســال، 
تحمیــل وضعیت اســتیصال و 
فلج مغــزی و روحی بر مملکت 
بنحــوی که شــاه از پادشــاهی 

قحط ســالی  در  شــده  نومیــد 
مانند یــک  بازرگان حریص غله 
احتــکار می کــرد ومــردم مانند 
روزگار حمله مغول دسته دسته 
از گرســنگی در مقابل چشمان 
یکدیگــر برزمیــن می افتادند و 
می  مردنــد اما انگیــزه حرکت و 
تــالش برای تغییر شــرایط هم 
از ایشــان و هــم از شــاه ســلب 
شــده بود. ارتباط مابین شــاه 
و مــردم را ازبیــن بــرده بودند. 
شاه  مستأصل که مردم را چون 
ارواحــی مضمحــل و مســخ در 
خدمت و فرمان مالیان می دید 
امید به یــاری مردم برای ایجاد 
تغییــر و آینده را از دســت  داده 
بود. اوضاع آشفته شده از زمین 
و آسمان مصیبت می بارید، شاه 
اعتماد بنفس خود را از دســت 
داده و نقــش خود را از یاد برده 
و در نهایــت هم  تــاج و تخت را 
بی صاحب گذاشــت و از کشور 
فرار کرد و گفت چغندر فروشــی 
را در فرنــگ بر شــاهی در ایران 

ترجیح می دهد. 
مالیان چنان  بالیی بر سر کشور 
آورده بودند که او پادشــاهی در 
آن شــرایط نکبــت بــار را امری 
دون شــأن انســانی و توهیــن 
آمیز می دانست. او در واقع یک 
 پناهنده سیاسی از دست مالیان 
به کشورهای اروپایی بود. امروز 
هم عینا همان شرایط را ایجاد 

کرده انــد. گورخوابهــا در زمان 
حیات به قبرســتان  رفته اند اما 
میلــی به هزینه کــردن آن جان 
از دســت رفتــه جهــت تغییــر 
شرایطی که آنان را پیش از مرگ 
روانه گورســتان ســاخته است 
ندارند،  بسیاری از مردم ناچارند 
برای زنده ماندن تنها به آدمیت 
تظاهــر کننــد. شــانس بــزرگ 
امــروز ایرانیان داشــتن تجربه 
شــکوهمند پهلــوی و اینترنت 
است  که امکان تبدیل مملکت 

به مردابی ساکن را نمی دهد. 
بعد ازفاجعه حکومت اســالمی 
دیگر هرگز باد بی نیازی خداوند 

بر این دیار نخواهد وزید. 
خامنه ای هرگز دلیلی - نه عقلی 
و نه شرعی - برای جلوگیری از 
برقــراری رابطه بــا آمریکا اقامه 
نکرده اســت. جمله ”نه جنگ 
خواهد شــد نه  مذاکــره” بیان 
آشکار شرایط وجودی روحانیت 
شیعه در سیاست است، شرایط 
عدم تعــادل، بحــران یا همان 

انقالبیگری.
بواسطه لجاجت بر عدم مذاکره 
با آمریــکا و فقرروزافزون تعداد 
از  روزانــه  مجبورنــد  کثیــری 
راههای متفــاوت خالف قانون 

زندگی را بگذرانند. 
 دزدی، کالهبــرداری، تکــدی 
گری... مســئولین مجبورند از 
راههای غیرقانونی و دون شأن 

و با حراج سرمایه های مملکت شمشیرها در محرم، روحانیت علیه قانون << ادامه از صفحه: 19
کــه متعلق به مردم اســت  امور 
کشــور را که روزبروز بی سامان 

تر می شود سامان دهند. 
نظامیــان مجبورنــد بــر مردم 
عاصــی بینــوا به ناحق ســخت 
بگیرند، بدلیل عــدم ورود  دارو 
و تجهیــزات پزشــکی جانهای 
بســیاری از دســت می رونــد و 
از فقــر کولبــران یــخ می زنند و 

سوختبران کشته می شوند. 
حیــات از روال طبیعی  منحرف 
و  روز  هــر  مردمــان  شــده، 
هرلحظه بیشتر از مجرای عادی 
زندگــی و تعادل روحــی و روانی 
خارج می شوند و بر جان و مال 
یک دیگر نه  تنها بی تفاوت بلکه 
حریــص می گردنــد و بــا فاصله 
گرفتــن از اخالق هر روز از دین 
و خدا فاصله بیشتری می گیرند. 
مهــر مــادری در حیوانــات هم 
 وجود دارد اما تحمیل شــرایط 
ســخت و غیرانســانی بــر مردم 
باعث شــده اســت زنانی از سر 
بیچارگــی و فقر باردار شــوند به 
امید فــروش اجزاء بدن  کودکی 
کــه در بطــن خویــش دارنــد. 
تحمیل چنین شرایطی به مردم 
و گرفتن خوی و خصلت انسانی 

از ایشان شرعی است؟ 
ادامه پافشــاری بر عدم  مذاکره 
با آمریکا از آنجا که خالف عقل 
اســت خــالف شــرع و مصداق 
عینی و آشــکار فساد فی االرض 

است.
  همــه این فجایع بــه این دلیل 

واهی که ارتباط با آمریکا به ضرر 
کشور است. خسارات بی حد و 
انــدازه مالی و حیثیتی غیرقابل 
جبران عالوه  اســت بر از دست 
رفتــن جــان نیروهــای نظامی 
ایــران در اقصی نقــاط، داغدار 
و متضرر و بی حیثیت ســاختن 
بیدلیل مردمانــی و جغرافیایی 
درهر  لحظه عین تضاد و مقابله 
با امر شارع مقدس است که بر 
عقل فرمود و مسیر عقل مسیر 
صیانت از زندگی اســت. ارتباط 
با آمریکا چرا برای  کشــورهایی 
مانند چین و روســیه که رقیب 

آمریکا هستند مضر نیست؟ 
چرا برای سایر کشورها ضروری 

است؟ 
مذاکــره و حتی ارتباط با آمریکا 
 چــه خســارتی بــه کشــور وارد 
می ساخت که اکنون صدها برابر 
بیشتر از آن وارد نیامده است؟ 

فتوا و دســتوری کــه بر مبنای 
عقل نباشــد غیرشرعی  است و 
چنین است دستور عدم مذاکره 
با آمریکا. عدم ارتباط سیاسی با 
آمریکا و اســرائیل بواسطه قرار 
دادن مــردم در عســر و حرج و 
همچنین  بواسطه بروز فساد و 
منکــر و ضایع ســاختن جان و 
مــال و آبروی مردم بدون دلیل 
عقلی مصــداق تبعیت از هوای 

نفس و خالف شرع است.
ارتباط بــا آمریکا یــک ضرورت 
حیاتــی بــرای همــه کشــورها 

است، ارتباط با آینده است. 
آمریکا فراتر از یک کشور است. 

آمریــکا حاصــل تمــام  زحمات 
انسان بر روی زمین و ارتباط با 
آن ارتباط و بهره مندی از تمام 
تجارب و دانشی است که انسان 
توانســته اســت درطــی تاریــخ 
زیست  بروی زمین کسب کند. 
جهان امــروز بــدون اختراعات 
و اکتشــافات صد سال گذشته 
در آمریــکا یــک دهکــده قرون 

وسطایی است. 
هــم اکنون تمــام  اهــل زمین 
و  مســتمر  ارتبــاط  بواســطه 
اینترنــت  طریــق  از  روزانــه 
شــهروند غیرمستقیم آمریکا 

هستند. 
آمریکا اکنون کشــور دوم همه 
اهــل زمیــن اســت.  از آنجا که 
تصمیمات رئیس جمهور آمریکا 
در زندگی مردم تمام کشــورها 
بصورت مستقیم تأثیرگذار است 
حتی انصاف و عدالت آن اســت 
که  انتخابات ریاست جمهوری 
آمریــکا در ســطح کــره زمیــن 
برگــزار شــود. رئیــس جمهــور 
آمریکا هر چقدر هم احمق باشد 
رئیس جمهور تمام زمین  است. 

احترام به نظم جاری در عرصه 
بین الملل کــه از قدرت آمریکا 
سرچشــمه گرفتــه اســت یک 
ضــرورت حیاتی اســت. نظمی 
که همگان آنــرا پذیرفته اند و از 
منافــع آن بهره مند می شــوند. 
تأکید بر عدم ارتبــاط با آمریکا 

بدلیل ماهیــت ضدقانون و 
نظم حکومت است وگرنه 
در جهــان امــروز رابطه با 

Parents and Grandparents
Program 2020

Now is the time to ap-
ply to sponsor your 

parents and grandparents 
to come to Canada
Those who wish to 
sponsor their parents or 
grandparents to immi-
grate to Canada can begin 
the process by applying 
online.
The Parents and Grand-
parents Program (PGP) 
expression of interest 
period started on October 
13th and will last 3 weeks 
until November 3rd.
The PGP allows eligible 
Canadian citizens and 
permanent residents and 
those with First Nations 
status over the age of 18 
to sponsor their parents 

and/or grandparents for 
Canadian permanent 
residence.
Immigration, Refugees 
and Citizenship Canada 
(IRCC) has a target of 
10,000 complete PGP 
applications for 2020.

Application process
As a first step, interested 
individuals must submit 
an online sponsorship 
interest form during the 
current submission period 
in order to be considered 
for an invitation to apply 
to the PGP. Applicants 
will have until November 
3 to complete the form.
After submitting an 
interest to sponsor form, 

applicants must wait to 
see if they are among 
the 10,000 applications 
that will be randomly 
drawn by IRCC to 
receive an invitation to 
apply.
If an applicant receives 
an invitation to apply, 
they must pay the 

required application fees 
submit a completed spon-
sorship application within 
60 days
You will receive an 
application package that 
includes a document 
checklist, forms that you 
and the people you want 
to sponsor must fill out 
as well as an instruction 
guide.
If an applicant is apply-
ing from Quebec, they 
must obtain a Quebec 
Selection Certificate from 
the Quebec government 
and submit it to IRCC as 
part of the application.

How to submit an 
interest to sponsor form

The person who wants to 
sponsor must fill out the 
interest to sponsor form. 
Make sure you have 
a digital copy of your 
passport or your proof of 
status in Canada.
You will need to provide 
information in the interest 
to sponsor form such as 
the number of people in 
your immediate family, 
the number of people 
you want to sponsor, and 
the names and dates of 
birth of those you want to 
sponsor.
After you submit the 
form, you will see a 
page with a confirmation 
number. It is important to 
keep this number safe so 
that you can check if you 
have received an invita-
tion to apply.

Who is eligible?
Anyone over 
the age of 18, 
Canadian citizen 
or permanent 
resident of Can-
ada, can sponsor 
their parents and 
grandparents.
All sponsors 
who wish to 
sponsor their 
parents or 
grandparents 
will have to 
confirm that 
they have the 

necessary income for the 
number of family mem-
bers they will support 
financially.
While it is not required 
to give proof of required 
income during the first 
step of expression of 
interest in sponsoring, 
potential sponsors who 
are invited to apply and 
their co-signers (if appli-
cable) will be required 
to provide notices of 
assessment from Canada 
Revenue Agency for each 
of the three taxation years 
immediately preceding 
the date of their applica-
tion thereafter.
IRCC notes that spon-
sors will need to meet 
income requirements for 
the 2020, 2019 and 2018 
taxation years. IRCC 

understands that sponsors 
will not have obtained 
their 2020 Notice of 
Assessment by then, so 
sponsors will have to 
submit it as soon as it 
becomes available.
Sponsors living in 
Quebec will have their 
income assessed by the 
Quebec’s Ministry of 
immigration based on 
the province’s income 
requirements. Quebec’s 
income requirements are 
different from those of 
other provinces. Poten-
tial sponsors and their 
co-signer (if applicable) 
are required to demon-
strate that they have had 
enough financial resourc-
es in the last 12 months.
Whether you are in Que-
bec or in another prov-
ince, interested sponsors 
are required to submit a 
signed undertaking. This 
undertaking shows how 
long the sponsor will be 
financially responsible 
for the family members 
that they are sponsoring.
For residents of all Ca-
nadian provinces except 
Quebec, the length of the 
undertaking for parents 
and grandparents is 20 
years. For residents of 
Quebec, the length of the 
undertaking is 10 years.
From: © 2020 CIC News 
All Rights Reserved
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پدرم  منوچهر مهجوری
---------
منوچهر: خلق و خوی عجیبی داشت.
شوخ بود. سربسر می گذاشت.
شیطنت خاصی داشت که از چشمانش بیرون می زد.
عجول. اسم دومش بود شتابزده. در همه کار هول می زد.

حرفش را رک می زد، شگفت انگیزانه رک. چیزی در دلش نمی ماند، سنگش را 
با هر که -نه هر جا- وامی کند.
خواب مهم بود، وقت خوابش جیک از ما درنمی آمد. 
پر شر و شور بود، آرام و قرار نداشت، یک جا بند نمی شد.

ورزشکار و ورزش دوست بود، روزهای کوتاه جوانی رقیب من بود. فوتبالش 
خوب، نه بهتر از من اما خوب. اسکی  اصولی نه مثل من دیمی. پینگ پنگ 
هرگز نتوانستم ببرم. ایراد بزرگش: دوست دار بارسلونا.

پیله می کرد، بدپیله بود. گیر می داد و ول کن نبود. 
حرف حساب را قبول می کرد.
حیوان دوست نبود اما با حیوانات کنار می آمد.

مهربان بود اما نشان نمی داد، یعنی پیشترها نشان نمی داد، اهل نوازش نبود، 
پا به سن که گذاشت، دوری که فشار آورد، نشان دادن و نوازش هم آموخت.

دلش جوان و شاد بود. در آن روزها با هم کالسی ها و دوستان من از من 
دوست تر. در این روزها، این سوی دنیا همان داستان.
وقت گپ زدن یا دستت را می گرفت یا دستش را روی شانه ات می گذاشت. 
جوان بود که بچه دار شد، خیلی پدرانه نبود، اما پدری کرد.

پدر خوبی بود، بسیار خوب. 
---------

 آمریــکا یعنــی عقالنیت و 
پذیرفتــن قانــون و نظم. 
حکومــت اســالمی قــادر به 
برقراری رابطه ای مبتنی برعقل 

و منطق با جهان نیست.
حکومــت اســالمی در شــرایط 
عــدم تعادل، انقالبی یا بحرانی 
زنده است. در شرایط سکون و 
آرامــش حاصــل از قانون، عقل 
و عقال راهبرند ولی  در شــرایط 
عــدم آرامش و نظــم حاصل از 

بی قانونی، انقالبیون. 
قــدرت  از  آنــان  آنچــه  همــه 
می خواهند نفع شخصی است. 

جامعــه در دیــد آنــان محلی از 
اعــراب نــدارد. با فســاد، فقر، 
فحشا ، ظلم، آدمکشی، دزدی، 
 دروغ، بی آبرویــی، فرارمغزها، 
صنعــت،  زوال  ســرمایه ها، 
کشــاورزی، بیکاری...بــا هیچ 
پســتی و نکبتی مشــکل ندارند 
اال بــا نظــم و قانــون. هماننــد 
 جانوران موذی کــه در مردابها 
امکان رشــد و حیات دارند این 

قبیلــه نیــز جــز در بی قانونی و 
بی نظمی امــکان عرض اندام و 

حضور ندارند. 
  محرم و صفر ماههایی هستند 
که بی نظمی و بی قانونی به اوج 
می رسد وهمان است که ایشان 
را زنده نگه داشته است، نه دین 
را. تشــیع بــدون  روحانیــت به 
اخالق به دین و به خدا نزدیکتر 

است. 
ارتش، ســپاه و ســایر نیروهای 
نظامــی را بــرای امــکان بر هم 
زدن نظــم می خواهند و مقابله 
با کســانی که خواهان حکومت 
قانــون هســتند. قــدرت فائقه 
 رهبــر تنها بــرای نابــود کردن 
ســدهای قانونــی اســت. حکم 

حکومتی انهدام قانون است. 
هیچ حکومتی بر مبنای دین نه 
اراده و نه توان برقراری حکومتی 
بر مبنــای نظم را نــدارد زیرا از 
نظر فکری و ماهوی وابســتگی 

و اعتقادی به  آن ندارد. 
  نظــم و قانــون نافــی وجــود 

روحانیت شیعه است. درطرف 
مقابل نیروهای نظامی هستند 
کــه ماهیــت وجودیشــان بــه 
برقــراری نظم و قانــون مرتبط 
 اســت. تضاد ماهوی بین ایندو 
روز بروز بیشــتر خود را نشــان 
خواهــد داد. حکومــت مالیان 
فیلترهــای گزینشــی را کافــی 
ندانســته در رأس ســازمانهای 
قــرار  را  مالیــان   اطالعاتــی 
داده انــد ، تا نظــارت کاملی بر 
ادامــه آشــفتگی و جلوگیری از 
قــدرت یافتن و اســتقرار قانون 
در ســازمانهای نظامی داشــته 
نظامــی  ســازمانهای   باشــند. 
ماهیتــا در جهــت حفظ نظم و 
اجــرای قانون حرکــت خواهند 
کرد و این مســیر خالف هدف 
در  اســت.  مالیــان  دلخــواه 
 کشــورهایی که کودتــا صورت 
گرفتــه اســت نظامیــان نیت و 
هدف خــود را برقــراری نظم و 
قانون اعالم کرده اند. دورانهای 
بی ثباتــی و هــرج و مــرج  غالبا 

… در همه خلوت این شهر، آوا
جز ز موشی که دراند کفنی نیست.

وندر این ظلمت جا
جز سیا نوحه شومرده زنی نیست.

ور نسیمی جنبد
به رهش نجوا را نارونی نیست.

چه بگویم سخنی نیست…
گفتند از دور، از جایی، آن حوالی، بر مزار دلگیر 

دیگری شاید، صدای شاملو می آمد. 
من در خاطرم این آمد:  چه بگویم سخنی 

نیست.
آوازه خوانی رهگذر پرســـه زنان چهچه ای ناب 

سرداد و گذشت.
در دیاری که تولد، نام، زندگی و حتا مرگ دیکته 

می شود در دیار دور، دیار بی اختیاری و زور… 
وداع مجازی ام با او به گونه ای هاله ای شد از آن 

چه می خواستم.
نمی دانم، شاید چیزی درونم مرده، شاید مرگ 

رنگ باخته، شاید اندوه، یخ زده.
یا آن قدر مرده اند و آن قدر کشته اند که مرگ  

بی هیبت شده. روزگار مرده شماری ست. 

این هم یکی دیگر. 
از اندوه بیش، خشم است که می  کاهدم، پنجه 

به جانم می کشد، خنج به استخوانم می زند.
اشکم خشک می شود، حرص می خورم و جز 

زهرخند بر لب نمی آید.
خشم: که هراس منـ  باریـ  همه از مردن در 

سرزمینی بود
»که مزد گورکن 

از آزادی آدمی افزون تر باشد«
---------

که دستم کوتاه؛ که فاصله بی پایان
که نه دستی بر شانه نه بوسه ای بر پیشانی

که از دور مرگ را به انتظار نشستم.
و در پایان شاید از بی فکری خویشان 

شاید به رسم دوران
خبر را مجازی وار بر برگ اینستاگرام خواندم.

یک تکه آسمان آبی یادت هست، می نوشتم؟ 
امروز، همین االن،  این دم،  زود
»یک تکه ام آسمان آبی بفرست«

پدرم رفت.                          عجالتا ر.م.
)رامین مهجوری: ونکوور(

بوســیله نظامیان خاتمه یافته 
اســت. نظم ماهیــت نظامیان 
اســت.  قصد سیدالشــهدأ از بر 
هم زدن نظم استمرار بی نظمی 
و زندگــی در بطــن بی نظمی و 
بی قانونی نبود. منتها روحانیت 
شــیعه کــه وجــودش بیشــتر 
 مدیون عاشورا و تالش انقالبی 
ســید اســت تنها در این لحظه 
اســت که امــکان حیــات دارد، 
این لحظه بی نظمی و بی قانونی 
لحظه میالد دائمــی  روحانیت 
شیعه است، خروج از این لحظه 
فنای تشــیع نیســت ولی مرگ 
حکومت روحانیون شیعه است. 
تا آنجا که امکان داشــته باشــد 
بر اســتمرار بی نظمــی باعنوان 
انقالبیگری تاکیــد دارند. همه 

مملکت را حسینیه می خواهند 
و تمام مردم را سینه زن، در این 
وضعیت اســت که حضورشــان 

معنا  و دلیل می یابد.
مالیان سید را در ظهر عاشورای 
کربال تا ابد وادار به شمشیرزدن 
و جنگ خواهند نمود، همچنان 
تشــنه لــب و داغدار و خســته 
و مجــروح نگاهــش  خواهنــد 
داشت. آنان در هر فرصتی پیکر 
زخمــی اش را بر خــاک و خون 
خواهند کشید و اگر دیگر شمر 
هم تمایلی بــه تکرار این جنگ 
نابرابر بی افتخار نداشــته باشد 
مالیان مجبــورش خواهند کرد 
دوباره و دوباره و دوباره ســر از 
پیکر ســید جدا کند. آنان هرگز 
اجــازه خاکســپاری پیکر ســید 

 را نخواهنــد داد.  بــر شــیعیان 
اوســت که ســید مجــروح را از 
دســت حکومت مالیان شــیعه 
که حکومت فاســقان و فاجران 
نجــات دهند. اکنون نیز تالش 
بــرای زدودن  نکبــت از دیــن و 
انســان حرکت در میــدان ظهر 

عاشوراست. 
در حکومتــی که به نام عصمت 
فاطمه زهرا)س( تشکیل شده 
اســت روزانه هزاران زن شــیعه 
با فروش عصمت خود زنده اند. 
اگرعلی)ع( و  سیدالشهدأ اکنون 
حاضر بودند شمشیر خود را به 

کدام سو می گرفتند؟
آیا این بار کســی بود که سید را 

یاری کند؟  
•

از پیش تو چون ارب بهاران  همه رفتند...

رامین عزیز،  خانواده های مهجوری، تبریزی 
سرکار خامن ملیحه تبریزی )مهجوری(،شکیل عزیز 

در این روزهای سخت، ماهم در کنار دوستان و یاران تان، 
در اندوه بزرگ از دست شدن

شیرین یاد آقای منوچهر مهجوری 
با شما شریکیم. آرامش و روزهای روشن برای شما عزیزان آرزومندیم.

زهره، ندیم، سینا، محمد رحیمیان
و همه دوستان شما در پیوند مونتریال 

 همــدردی
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با تعیین وقت قبلی

www.paivand.ca
  آبونه مان گسترده   وب سایت قدرمتند   

  پخش وسیع 

با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!

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 

در یک کتاب فروشی…
کتاب و کتابخوانی 

با کمی دقت و حوصله، 
می توان کتاب های یک 
کتابفروشی را به سادگی 

طبقه بندی کرد:
کتاب هایی که نخوانده ام

کتاب هایی که الزم نیست 
بخوانم

کتاب هایی که برای خواندن، نوشته نشده اند
کتاب هایی که از روی جلد، می توان داخلشان 

را خواند!
کتاب هایی که دوست دارم بخوانم ولی هنوز 

کتاب های دیگری هستند که نخوانده ام

کتاب هایی که میتوانم از دوستم 
قرض بگیرم، پس چرا آنها را بخرم؟

کتاب هایی که سال هاست تصمیم 
دارم آنها را بخوانم – و سال های سال 

بر همین تصمیم خواهم ماند! –
کتاب هایی که اگر پیر بشوم، حتمًا 

آنها را خواهم خواند
کتاب هایی که همیشه ادعا کرده ام آنها را خوانده 

ام و چون تا به حال مشکلی پیش نیامده، نیازی 
به خواندن آنها نیست…

و چنین است که کسب و کار کتاب، در کشوری از 
رونق می افتد…

)ترجمه ی آزاد: ایتالو کالوینو(
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چگونه از فرسودگی عاطفی پرهیز کنیم؟

Emotional Exhaustion: 
What It Is 
& How to Treat It...
-----------------

آیا احساس پریشانی می کنید؟ 
احساس خستگی؟ 

احساس فشار؟ 
احساس بی حالی؟

آیا حــس می کنیــد در کار غرق 
شــده اید، در حالــی که تا پیش 
از این هیچ وقت مشــکلی با آن 

نداشتید؟ 
یا شــاید زندگی خانوادگی چنان 
شــلوغ اســت و کارهــا چنــان 
پایان ناپذیــر که راه فــراری باقی 

نمانده است؟
در این صورت ممکن اســت که 
در آســتانه فرســودگی عاطفــی 

باشید.

امــا جای نگرانی نیســت، دکتر 
رادا مودگیل پیشــنهاداتی دارد 
که می تواند به شما کمک کند. 
او در عین حال می تواند شما را 
راهنمایی کند تا بهتر خستگی 
و فرسودگی عاطفی را تشخیص 
دهید تا دفعــه بعد پیش از این 
کــه همه چیز بر ســرتان خراب 
شــود از احتمــال بــروزش آگاه 

شوید.

اما فرسودگی عاطفی دقیقا 
چیست؟

ترکیــب "فرســودگی عاطفــی" 
نخســتین بار در ۱۹۷۴ توسط 
هربرت فرویدنبرگر در مقاله ای 

پژوهشی استفاده شد.
بنــا بــه تعریــف او ایــن ترکیب 
بــه "حالــت فرســودگی ذهنی 

و جســمی" اشــاره می کنــد که 
از زندگــی شــخصی فرد ناشــی 
مراحــل  شــامل  و  می شــود، 
جملــه  از  اســت،  متعــددی 

"احتیاج به اثبات خود".
بــه گفتــه دکتــر مودگیــل، ما 
امــروزه بــه فرســودگی عاطفی 
به عنوان "فشــار روانی بیش از 
حــد و طوالنی" نــگاه می کنیم 
کــه به گفتــه او باعث می شــود 
کــه "احســاس کنیــم از پــس 
چالش های زندگی بر نمی آییم."

بــر خالف هربــرت فرویدنبرگر، 
خانم مودگیل معتقد اســت که 
ایــن عوامل تنیدگــی می توانند 
ریشــه در حوزه هــای مختلــف 
زندگی داشــته باشند، و نه تنها 

در کار.

چه حسی دارید؟
دکتر مودگیل فرسودگی 
عاطفی را به خالی شدن 
تشــبیه  تلفــن  باتــری 

می کند.
به همین خاطر ممکن 
اســت حــس کنیــد که 
زندگی شــما را فرسوده 
کــرده اســت و انرژی 
را  کاری  هیــچ 

ندارید.
شــما  شــاید 
دســته  آن  از 
افراد باشید که 
مشکلی  معموال 
با شــرایط تنش زا و 
چالش های کاری ندارند 
امــا در حــال حاضــر به 

مشکل برخورده اید.
دکتــر مودگیل می گوید 
کــه ایــن شــاید نشــانه 
تحلیــل رفتــن یکــی از 
"ذخایــر عاطفی" شــما 

باشد.
توضیــح  اینگونــه  او 
می دهد که "شــاید بهتر 
باشــد ایــن شــکلی بــه 
مســاله نــگاه کنیــد که 
یک ذخیره کاری دارید 
و یک ذخیره خانوادگی. 
اگر یکی از آن ها در حال 
تحلیــل رفتــن باشــد، 
در حالــی کــه دیگــری 

سرشار از منابع است، احتماال 
می توانیــد بــا مشــکالت کنــار 

بیایید."

"امــا اگر هر دو خالی باشــند و 
چیزی برای ســوزاندن نداشته 
باشید، آن وقت است که ممکن 

است مشکالت شروع شود."

او تاکید می کند که "باید به 
باتــری عاطفی خــود توجه 
کنیــم، دقیقا مثل گوشــی 
خودتــان  از  بایــد  تلفــن. 
بپرســید که چطور می توانم 

خودم را شارژ کنم؟"

علتش چیست؟
بــه گفتــه دکتــر مودگیــل 
"هــر تغییر یا اتفــاق عمده 
بــه  می توانــد  زندگــی"  در 
فرســودگی عاطفــی کمک 

کند.
او برای نمونه به نگرانی های 
مالی و مشــکالت رابطه ای 
اشــاره می کند. و همچین 
تجربیــات تنــش زا، ماننــد 
اسباب کشــی، امتحان و از 

دست دادن شغل.
اوصــاف، چطــور  ایــن  بــا 
بــروز  مانــع  می توانیــم 
فرســودگی عاطفی شویم و 

در مشکالت غرق نشویم؟
دکتر مودگیل امیدوار است 
که این راهنمایی ها مانع از 

فرسودگی عاطفی شوند.
او در عین حال عقیده دارد 
که اگر هر روز به "باتری های 
عاطفــی" خودمــان توجــه 
کــه  کاری  مثــل  کنیــم، 
تلفن هایمــان  باتــری  بــا 
می کنیم، شاهد بهبود قابل 
توجهی در سالمت روانی و 

تندرستی خود خواهیم بود.
•

راهنمایی هایی برای 
اجتناب از فرسودگی 

عاطفی
•  با دلســوزی با خودتان حرف بزنید 
- روزی ۲۰ دقیقه در حس و حال خود 

تامل کنید، اما قضاوت نکنید.
• بــر چیزهایی تمرکــز کنید که خوب 
پیش می رونــد - اگر زندگی خانوادگی 
خــوب اســت اما زندگــی کاری بــد، تا 
جایی که می شــود از زندگی خانوادگی 
حس خوب بگیرید. بخش های خوب 

می توانند باتری شما را شارژ کنند.
• با دوستانی معاشرت کنید که حس 
خوبی به شــما می دهنــد. روابط قوی 

برای ایجاد انعطاف پذیری مهم است.
• مرتب ورزش کنید.

• کارهایی که دوست دارید بکنید و به 
آن ها اولویت دهید.

• بــه آهنگ هــای محبوبتــان گــوش 
دهید - موسیقی بر سیستم عصبی 
پاراســمپاتیک مــا تاثیــر می گــذارد و 

باعث تمدد اعصاب می شود.
• به انــدازه کافی بخوابیــد - انجمن 
خواب آمریکا می گوید بزرگساالنی که 
کمتر از روزی هشت ساعت می خوابند 
فشار عصبی بیشتری حس می کنند. 
کمبود خواب بر حال و توانایی ما برای 

مقابله با چالش ها تاثیر می گذارد.
را در زندگــی  ایــن عادت هــا و روال 

روزمره خود بگنجانید.

Peyvand
Line
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آموزش وپرورش و حوزه علمّیه 
پی ریخته می شود و برنامه های 
و  بــرای  کــودکان  آموزشــی 
نوجوانــان را هــدف اصلی خود 
قــرار می دهد، چراکــه به گمان 
آن هــا “میانگین بقــای تربیتی 
روی کــودکان تــا بیــش از   ۶0 
سال است .  ” ) افکارنیوز /۲ مهر 

 )۱۳99
بسیاری از مسئوالن آموزشی- 
فرهنگــی و امامــان جمعــه در 
ســخنرانی های  و  دیدارهــا 
رسمی خود آشــکارا “آموزش و 
 پرورش را محل تربیت نیروهای 
خدمتگــزار بــه اســالم و قــرآن 
مــی دانند”، “توســعه و ترویج 
فرهنــگ اقامــه نماز و قــرآن و 
 عتــرت” در مــدارس، به ویــژه 
مــدارس ابتدایــی را به عنــوان 
معاونــت  راهبــردی  اولویــت 
پرورشی برای تحقق سند تحول 
بنیادین  معرفی می کنند و برای 
اجرای این “هــدِف راهبردی” 
هزاران روحانی را راهی مدارس 

می نماینــد )خبرگــزاری پانــا/   
این هــا همــه    ۲0    آذر   ۱۳9۸(. 
در حالی اســت که برخی از این 
مسئوالن هنوز محتوای برخی 
کتاب هــای آموزشــی موجود را 
بــا تربیــت  اســالمی در تعارض 

می بینند! 
از ســوی دیگر فعالیت های آزاد 
و مستقل آموزشــگراِن مردمی 
برای  گسترش آموزش و پرورشی 
پویــا، آزاد، خــالق و  مســتقل، 
مانند “مدرســه های طبیعت” 
محدود و یا بسته می شوند؛ در 
پی ســخنرانی رهبر انقالب در 
بــاره ی وضعیــت  مهدکودک ها 
و پیش دبســتانی ها و بــا تأکید 
“مهدکودک هــا  این کــه  بــر 
مراکز خدماتی ]نیســتند[ بلکه 
مراکز مهم آموزشــی و  پرورشی 
رهبــر  )ســخنرانی  هســتند” 
اجــالس ســالیانه  انقــالب در 
رؤسا و مدیران آموزش وپرورش 

 )۱۱/0۶/۱۳99
بــه  نهادهــای  پیش دبســتانی 

آموزش وپرورش واگذار می شوند 
که نخستین و کمترین پیامدش 
بســته شــدن شــمار زیــادی از 
مهدکودک های  نســبتًا “آزاد و 
مســتقل” بــود. و در تازه ترین 
اقدام، طلبه ها در مدارس برای 
تدریــس درس هــای ادبیــات، 
علــوم اجتماعــی و تاریــخ  بــه 
آموزش وپــرورش  اســتخدام 

درمی آیند! 
آشــکار  و  قاطــع  مخالفــت 
جمهــوری اســالمی و در رأس 
آن رهبر انقالب با ســند ۲0۳0 
کــه بخش مهــم آن مربــوط به 
 آموزش وپرورش است، نمونه ای 
سیاســی  برخــورد  از  دیگــر 
موضــوع  بــا  ایدئولوژیــک   -

آموزش وپرورش است. 
بــر اســاس  ایــن ســند کــه در 
از  میــالدی،  ســپتامبر ۲0۱۵ 
ســوی ســازمان ملــل متحــد 
کاری  عنــوان   ” برنامــه ی  بــا 
بــرای ۲۰۳۰، دگرگــون کردن 
 جهانمــان: توســعه ی پایدار”   
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همــه ی  بایــد  شــد،   تصویــب 
اعضــای این ســازمان تا ســال 
مســاوی،  ۲0۳0   “ امکانــات 
بــا کیفیــت بــاال و  مادام العمــِر 
تحصیل فراگیر را برای همه ی 
از  فــارغ  کشــور،  ســاکنان 
جنســیت، قوم و قبیله و ســن 
و ســال فراهم کننــد”؛ هدفی 
 کــه از ســوی سیاســت گذاران 
جمهــوری اســالمی به عنــوان 
“توطئــه   “  بــرای “نفــوذ” در 
آموزش وپــرورش قلمداد شــده 
اســت. وقتی  معلمان به عنوان 
“افســران” پیشرفت و کودکان 
نظــام  “ســربازان”  همچــون 
نگریسته شوند، نگاه و رفتاری 
به جــز ایــن نمی تــوان  انتظــار 

داشت. 
نتیجه ی همه ی این کوشش ها، 
اقدامــات و ترفندها چیزی جز 
شــعارزدگی، اخــالق دوگانــه، 
تظاهر و ریاکاری، بی اعتمادی، 
 نمــره محــوری، مدرک گرایی، 
دانش آموختگان و کارشناســان 

تقلبی، فضای ســرکوب و ترس 
و مهم تــر از همــه، رویگردانــی 
 جوانــان از دیــن حکومتــی در 
محیط آموزشی نبوده است. این 
واقعیتی است که خود مسئوالن 
جمهوری اسالمی بارها و  بارها 
مســتقیم وغیرمســتقیم به آن 

اعتراف کرده اند. 
فرهنــگ ســرکوب انســان های 
ترســو و ریــاکار بــار مــی آورد و 
ریــاکار  و  ترســو  انســان های 
و  نیســتند.  قابل اعتمــاد 
اســالمی  را  جمهــوری  ایــن 
به خوبــی می دانــد. جمهــوری 
اســالمی همچنیــن می داند که 
نیروهــای پیشــرو و آزاده از پــا 
نمی نشــینند و در  بسته ترین و 
خفقان آورترین شــرایط راه ها و 
شیوه های مناســب روشنگری 
و آگاه گــری را خواهنــد یافــت 
و راه را بــرای تحــول  خواهنــد 
گشــود. درواقع آن کــه بیش از 
هرکسی می هراســد، جمهوری 
اسالمی است؛ چراکه تجربه ها 

و سرنوشــت نظام های  سیاسی 
مشــابه را پیش روی خود دارد. 
ازاین رو کوچک تریــن تفاوت و 
تغییــر را برنمی تابد و از رخنه و 
نفوذ “غیر” و   ”دیگری” هراس 

دارد.
جمهوری اسالمی در بندهایی 
که با دستان خودش بر دست و 
پای خود و نظام آموزشی بسته، 
گرفتــار آمــده؛ بندهایــی که با 
 موجودیت این نظام گره خورده 
است. جمهوری اسالمی اینک 

در میانه ی دو راه قرار دارد: 
حفــظ منافــع ملــی یــا حفــظ 

 موجودیت خود. 
آیا جمهوری اســالمی می تواند 
و  خــود  کــه  می خواهــد  و 
نظــام آموزشــی را از بندهــای 

خودساخته رها سازد؟ 
 پاسخ به این پرسش، سرنوشت 
این نظام و آینده ی این سرزمین 

را رقم خواهد زد. 
•
مهر ۱۳99 

تیم پیروز؟
مقابــل  پرســپولیس  تیــم 
النصــر عربســتان قــرار گرفت. 
مثــل همیشــه داور، اعــراب و 
فدراسیون فوتبال در یک طرف 
قــرار گرفتنــد؛ و تیــم بــی پول 
ایرانــی در طرف دیگــر! داور دو 
پنالتی به  نفع عربســتان گرفت 
و یــک بازیکــن پرســپولیس را 
هــم اخــراج کــرد ولــی در آخر 
پرســپولیس ســرفراز و پیروز از 
میــدان بیرون آمــد. امیدواریم 
ایران ما هم همین طور سرفراز 

از آزمون روزگار بیرون بیاید.
آشغـــال؟

را  جهــان  گوینــد کرونــا  مــی 
تغییر داد شــرکت هــای بزرگ 
را ورشکســت و شــرکت هــای 
متوســط را پولــدار کــرد! ایــن 
روزهــا شــرکت هــای ســازنده 
خودرو برای فروش محصوالت 
مرغوب شــان انواع امتیازات را 
به مشتری می دهند و التماس 
هــم مــی کنند. فکر مــی کنیم 
سایپا و ایران خودرو تنها شرکت 
هائــی در جهان هســتند که نه 
تنها فروش شــان فــرق نکرده، 
بلکه دوســال پیش تــر از مردم 
پول می گیرند و هر آشغالی که 
دل شــان خواست به مردم می 

دهند!
مهـــاجــرت؟

سیمای آخوندی دایم زیرنویس 
می کند: آلودگی کرونا درایالت 
یوتا دوبرابــر و در ایالت تگزاس 
سه برابر شــده است! 90درصد 
مــردم آمریکا از حکومت شــان 

ناراضی هستند! 
دل ما برای آمریکایی ها خیلی 
ســوخت حاج شیخ حســن آقا 

ترا به خــدا کاری کن به مردم 
آمریــکا ویزا بدهند تــا بتوانند 
به کشــور آقا امام زمان )عج( 
مهاجرت کنند؛ عشــق کنند، 
صفا کنند، ســینه بزنند، قمه 
بزنند و زمان بیکاری هم بروند 
تعزیه مسلم بن عقیل را تماشا 

کنند.
غــرب زده؟

زمانی حضرت امام راحل )ج( 
می گفت: الکن خودش ِبشد! 

غربزده َنشد! 
حاال در برنامه دورهمی ســپاه 
مرّتــب از مــردم می پرســند: 
نّقاشی دون کیشوت کار کیه؟ 
شکسپیر نویسنده کدام کتابه؟ 
ظاهرًا کم آورده اند نمی دانند 
باز هم از  قرآن و رساله بگویند 

یا از غرب نقل کنند؟
حــّق کدخدا؟

در بوشــهر سه نفر که اسکناس 
چاپ می کردند دستگیر شدند! 
احتمــااًل ایــن بنده هــای خدا 
فقط بــه اندازه نیازشــان چاپ 
می کردند بروید سراغ فرمانده 
ســپاه و بانک مرکزی و آن ها را 
بگیرید که پــول ما را چند هزار 
بــار بی ارزش تر کرده اند. البّته 
ما می دانیم که عّلت دســتگیر 
شــدن آن بینوایان این بوده که 

حّق کدخدا را نداده اند! 
حــامی منحرف کننده!

از  حمایــت  ســازمان  رئیــس 
مصرف کننده گفته:  باید گرانی 
قیمت ها را بپذیریم! به نظر ما 
این بابا با بیت رهبری ساخته و 
بهتر اســت نام اش را بگذاریم: 

حامی منحرف کننده!
پیت بنــزین؟

در شــیراز بیمــار دردمندی به 

بیمارستانی مراجعه می کند. به 
او توجــه نمی کنند و رّدش می 
کننــد او هم مــی رود و با پیت 
بنزین بر می گردد و بیمارستان 
را به آتش می کشد! البته از بین 
بــردن امکانات مورد اســتفاده 
مــردم کار خوبــی نیســت ولی 
مســئولین کشوری که بیماری 
مــردم را وســیله کاســبی مــی 
کنند، باید منتظر خشــم مردم 
هم باشند. بترسید از روزی که 

کســی با پیــت بنزین بــرود به 
بیــت رهبر معّظــم! که چنین 
روزی نبایــد زیاد دور و دیر هم 

باشد.
تــوّرم؟

نرخ تــوّرم در اقتصاد آمریکا به  
سه دهم درصد رســید. امروز 
فرداست که حاج شیخ حسن 

آقای پرزیدنت بیاید و بگوید: 
ترامــپ و پمپئو زنــگ زدند تا 
از تجربیات مــا در کنترل توّرم 
استفاده کنند! مرّتب می پرسند 
شــما چه کار می کنیــد ماهانه 
ایــن همــه تــوّرم می ســازید؟ 
ما ســال هاســت زور مــی زنیم 
نتوانستیم حّتی دو درصد توّرم 

ایجاد کنیم!
صّل علی محّمد!

کســی را کــه در حــال دزدیدن 
تجهیزات پست های مخابراتی 
دستگیر کرده اند در اعترافاتش 

گفته: وقتی مشــغول 
فکــر  مــردم  بــودم 
مامــور  کردنــد  مــی 
هســتم،  مخابــرات 
برایــم آب خنــک هم 
مــی آوردند! درســت 
مثــل رهبــر معّظم و 
بیــت مبــارک کــه در 
مــردم  غــارت  حــال 
هستند و پاسداران و 
بســیجی ها هــم فکر 
می کنند آخوندها به 
مردم خدمت می کنند. بعضی 
از مردم هم برای شان صل علی 
محّمد می گوینــد در حالی که 
همیــن مردم ســرکوب هم می 

شوند!
زمان بخــور و دررو؟

معــاون نظــارت بــر کاالهــای 
ســرمایه ای و خدمات ســازمان 
حمایت مصرف  کنندگان گفته:  
فروشــندگان مجاز هســتند به 
طــور علی الحســاب ۳0 درصد 
افزایش قیمت  را اعمال کنند! 
یعنی همین جوری و َســِر خود 
الســتیک ده میلیون تومانی را 
۱۳ میلیون تومان بفروشند بعد 
مــا می رویم و با آن ها شــریک 
می شویم. سی درصد که چیزی 
نیســت! ما ســیصد درصد حّق 
اشــتراک تلفــن را بــاال بردیم! 
اّتفاقــی نیفتاد، زمــان بی پولی 
رهبــر معّظــم  و بخــور و در رو 

ســران حکومت آخوندی است 
پس بایــد مــردم هرچــه دارند 
بدهند! حِتی شــلواری را که به 

پا دارند!
جــای َتر و بّچه؟

معاونــان  از  رئیســی  علیرضــا 
آقــا  دولــت  بهداشــت  وزارت 
امــام زمــان )عــج(  بــا رضایت 
کامــل فرمودنــد: آمریــکا صد 
میلیــارد دالر و فــالن کشــور 
۲0 میلیــارد دالر بــرای درمان 
کرونا گذاشتند ولی ما با عنایت 
رهبری! فقط یک میلیارد دالر 
بــرای کرونــا گذاشــتیم! و مــا 
اضافه می کنیــم که این همان 
یک میلیــارد دالری بود که گم 
شد! درست مثل این که شما به 
بّچه ات پــول توجیبی بدهی و 
او با خیال راحت بخوابد که فردا 
مــی روم، می خــرم و می خورم 
و تو نیمه های شب همان پول 
توجیبــی انــدک را از جیب اش 
کش بــروی! و آن طفلک صبح 
از خواب بیدار شــود و ببیند که 
به قــول معروف جا تر اســت و 

بّچه نیست!  
کانادا – مدینه منّوره مونرآل – 
پانزدهم ماه اکتبر المبارک! سال 
۲0۲0 دربدری خون جگری!                                                                                            
برابر با بیست و چهارم مهر ماه 
سال ۱۳99 مهرورزی زنجیره ای!                         
شاد و آزاد و سربلند باشید.                                                                        
پیر خراسانی

سووشوون!
خبر نه غیــر منتظره، ولی 
بسیار دردناک بود: محمد 
رضا شــجریان خسرو آواز 
ایــران درگذشــت. اّمــا آن 
چه مردم داغــدار ایران در 
واکنش به ایــن غم بزرگ 

کرده، می کننــد و خواهند 
کــرد گویای این حقیقت اســت که 
جای کسی که در راه مردم و به ویژه 
شادی و نشــاط مّلت قدم برداشت 
در قلــب مــردم اســت و در مقابل، 
جای کســانی که کارشان گریاندن 
و ســواری گرفتن از مردم است در 
زبالــه دان تاریخ خواهــد بود. ابراز 
احساســات مردم در رثای اســتاد 

شجریان را مقایسه کنید با واکنش 
همین مردم به مرگ هر یک از آیات 
عظام و حجج اسالم! فقدان خسرو 
آواز ایــران را بــه اعضــاء خانــواده، 
فرزندان، وابســتگان، طرفداران، 
دوستان و دوســتداران آن عزیز از 
دســت رفته از صمیم قلب تسلیت 

می گوئیم.
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نیازمنــدی ها
شانس اول را به آنها 

بدهید!
بسیاری از ایرانیان تازه وارد 

در جستجوی کـارند:  در رستوران، کارگاه،  
اداره، کارخانه، فروشگاه، گاراژ، آژانس، 

کارواش و...

آنـان را استخدام کنید!
----------------

 اگر جویای کمک، کارگر، کارمند و... 
هستید، آگهی استخدام خود را در صفحه 
پرتردد نیازمندی های پیوند درج کنید.  

 جویای دوست، همسر، هم خانه، 
هم صحبت هستید؟ 

 آیا وسائل خانه برای فروش دارید؟ 
 آیا فنی و حرفه ای می شناسید که به 

درد دیگران میخورد؟ 
 آیا به سفر می روید، جویای همسفر 

هستید؟ 
 چیزی برای فروش، جایی برای اجاره، 

حرفه و هنری برای عرضه دارید؟... 

جای شما در این صفحه 
خالی است!

با ما تماس بگیرید.
info@paivand.ca

مراکز پخش پیوند  
مرکز شهر مونتریال: 

تپــش، شــاطرعباس، کارتیه پــرس، ماهی 
ســن لوران، عموجــان، کوپلــی:2، فرحت، 
ارز  فتوشــاپ،   ،NDG auto اتوکلیفتــون، 
فایواستار، آپادانا، لوموند، خضر، اف اکس، مارشه 
PA، کلینیک آریــا، آلفامدیک، المیزان، بازار، 

متروپولیس، کبابسرا و...  
ریوسود:  کوه نور1و2، آدونیس، مارشه افغان،  
مارشه آریا، کلینیک میرا، مراکزفرهنگی و... 

وست آیلند :  آدونیس،  سمی فروت، پنراسلکت 
شاتوکباب، و... 

سن لوران: آدونیس، سمی فروت 
الوال:  کوه نور، آدونیس، سمی فروت و... 
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استخدام
کلبه عموجان  
به چند نفر ویترس 

• نیمه وقت و تمام وقت  •
برای کار در کلبه عموجان   

نیازمندیم. 
لطفا با شماره تلفن زیر 

تماس بگیرید: 
Tel.: 514-484-8072

وکیل خدمات حقوقی
نیــوشا  ریاحی 

وکیل رسمی دادگستری استان کبک
حقوق تجاری در کانادا 

تاسیس شرکت، قرارداد، 
خریدوفروش شرکت /سهام

حقوق خانواده در کبک
طالق توافقی و غیر توافقی، 

تقسیم اموال، فرزندان

Tel.: 514-953-3570

PARTICIPATE  in ourCOMMUNITY

با مشارکت خود،کامیونیتی ایرانیان

 در تقویت آن بکوشیم!

خدمات مالیاتی
 تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی 

اشخاص و مشاغل کوچک 
ثبت شرکت و دفترداری 

حسابها  با نازل ترین قیمت 
پاسخگوئی رایگان در طول سال 

<<  حسین خردبین
514-242-6034

hosskherad@yahoo.ca azjan12paid60+120+120

نیازمندی های  

info@paivand.ca

CLASSIFIEDS

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  

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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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.!

اگر تا سال ها 
پيش علت 
حضور پررنگ 
دختران در 
عرصه هاي 
علمي، 
دانشگاهي و 
اجتماعي را 
جمعيت باالي 
آنها عنوان 
مي كردند، 
امروزه دليل 
اين پيشرفت و 
حضور گسترده 
را عزم جدي 
و اهداف 
بلندباالي 
دختران 
مي دانند
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 افقي:
1- حرف مفعولي- وحشت- بخشي 

از دانشگاه
2- وخامت امر- پركار- نخ بافتني

ك��ودك  س��ابق-  ژاندارم��ري   -3
بي پدر- نمره عالي

4- ح��واري خائن- پرحرف- با داد 
آيد

5- مي دهند تا رسوا كنند!- آبيار- 
رشته پهن

6- بخش��ش- كش��ور هفتاد و دو 
ملت- گندم

7- افس��ار- زن��گ- درخ��ت زبان 
گنجشك- حرص و طمع

8- صندل��ي چرخ��دار- بي رمق و 
شل- گلي خوشبو

9- طريق ميانبر- همان بس است- 
جزء عمده- جسارت و پردلي

10- ح��رف ن��دا- پيش��ه خطي��ر 
مطبوعاتي- مادر باران

كارگ��ر،  ش��الوده-  و  پاي��ه   -11
زحمتكش- آخرين نازي

12- لقب اش��رافي- رفت و آمد- گاز 
دستي اتومبيل

13- ضرر- شهر صنعتي- مفتش
14- خوش منظ��ره- مش��هور- موزه 

پاريس
15- مباشر- كار كردن براي كسي- 

شكوه گوي جدايي ها
 عمودي:

1- جايز- بچه ترسان معروف- حشره 
زمين سنبه

2- وس��يله اي برقي در آش��پزخانه- 
خانه ساحلي

3- پول خرد هندي- عضو 
شناي ماهي- سالمندان

4- گاز موج��ود در س��طح 
از  گرفتن��ي  خورش��يد- 
سوراخ  خاش��اك-  نابكار- 

وسط شكم
5- پيش��كش- آدم آهني- 

طال
6- حرف تنفر- مرفق- هال
نش��اني-  كوش��ش-   -7

حاجت
8- از آثار جان اشتاين بك 

نويسنده معاصر امريكايي
9- شجاع، نترس- لرزش، 

جنبش- خانه مجلل

10- باالپ��وش خانم ه��ا- ن��ام مادر 
حضرت مهدي )ع��ج(- باال رفتن آب 

دريا
11- منق��ار كوت��اه- مقاب��ل پيري- 

ويران
12- جوان- لحظه كوتاه- برجستگي 

ته گيوه- پيام آوري
13- كالنتر- دربندان- مخفف از او

14- رفي��ق ش��فيق- فيل��م مهرداد 
فريد با بازي بهنوش بختياري و رضا 

عطاران
15- نوعي س��اندويج گرم- بي باك- 

كاماًل محرمانه

 افقي:
1- آئين زيارت كعبه- نمايش با ساز و 

آواز- كتاب مشهوري از بزرگ علوي
2- از ان��واع خودرو پورش��ه- به علت- 

خندان و مهربان
مي شناس��يم-  را  او  همنش��ين-   -3

نخجير
4- آفريدن و هس��تي دادن- احساس 

دشمني ديرپا- پاك 
5- آغوش- هليم- بيهوده

6- توبره ورزشكاران- كنايه از دنيا- گاه 
از نهاد برآيد

7- جنگ و پيكار- از الفباي فارس��ي- 
صداي تمسخر- مذكر

8- عدد ترتيب��ي برابر هزار هزار- فلز 
لحيم كاري- صبحانه نخورده

9- پائين و قعر- برگ برنده- هراس- 
چاقوي مطبخ

10- دو ي��ار بلندقد- رودي در جوار 
اسفراين- خواب عرب

11- هميشه- محل سكونت- پسوند 
حاصل مصدر

12- پخ��ش و پ��ال- خنك، س��رد- 
عروس شهرهاي ايران

13- از س��بزي هاي خوش��بو- نهي 
كننده- شيوه و روش

14- دريافت��ن- بياب��ان- ادا ك��ردن 
عهد

15- از آثار ديدني و باس��تاني اس��تان 
فارس در كازرون- جوش چركي- دريا

 عمودي:
1- فيلمي از مسعود كيميايي- بسيار 
خن��دان- رده اي از جانداران بي مهره 

دريايي از شاخه مرجانيان
»مش��كالت  م��رد  بازيگ��ر   -2

خانوادگي«- ماشين خاكبرداري
3- گاو تبتي- زش��ت و ناپس��ند- از 

رگ هاي مهم
4- غم- عدد ي��ك رقمي- مانع آب- 

ابزار درو
از كريس��توفر  بلن��دي  5- داس��تان 
فرانك نويسنده فرانسوي- نادر- پشم 

سوخته
6- آفتاب پرس��ت- زور و توان- نظم و 

ترتيب
7- انديشه ها- چاشني كباب- شهري 

در استان كرمان
8- فيل��م موزي��كال س��ال1965 به 
كارگرداني رابرت وايز و با بازي جولي 

اندروز
9- ظرفي كه از خاك كائولن ساخته 
خ��وش��گذران-  ش��ود- 

زاپاس
10- زن همنش��ي����ن- 

تابناك- ضمير بيگانه
11- درخ��ت خرما- برادر 
حضرت موس��ي )ع(- مرد 

بخشنده
12- ذكاوت- نشانه تعجب- 

صدمه- مرطوب
13- از غذاهاي خوشمزه- 

اثر- جهت
14- زي��ن و برگ اس��ب- 

پرتونگاري مفصل
خوراك��ي  ماه��ي   -15
ورقه  بش��ر-  خليج فارس- 

نازك فلز

جدول ويژه جدول عادي

حل جدول ويژه شماره 4899حل جدول عادی شماره 4899

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 4900

سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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تجليل از نسل شجاعاندرس هاي تلخ »كلوپ« در فصل جاري14
 جوانان ميهن با دست خالي مقابل نيروهاي متجاوز ايستادند و حاال هر گوشه اي از اين شهرها 

اثري از آن مقاومت دالورانه را مي توان ديد

12 قدم به قدم با مقاومت12
 مي گويند اكثر بازديدكنندگان، هنگام ورود به موزه كفش هاي خود را به احترام 

شهدا در مي آورند

درنگ

»خوزه آنتونيو ري يس« در 28سالگي دنيايي از 
تجربه است. اين چپ پاي اسپانيايي تاكنون در 

پنج باشگاه مطرح فوتبال اروپا توپ زده و حداقل 
جا براي سه، چهار سال خوب ديگر در فوتبال اين 

قاره دارد. او درخشش اش را با سه ويا شروع كرد 
و سپس به آرسنال رفت و از آنجا به رئال مادريد 

كوچ كرد و از آن تيم به اتلتيكو مادريد پيوست

 کاخ ويرانه جايي در خرمشهر نداشت
عراق با تس��خير »خرمشهر« خود را پيروز جنگ با ايران می دانست، 
اما صدام حسين و همپيمانانش نمی دانستند که حتی 18 ماه حضور در 

خاک ايران هم نمی تواند اراده آهنين ايرانی ها را بشکند.
 »س��وم خرداد« که بحق يکی از تاريخی تري��ن روزهای تاريخ ايران 
باي��د  ناميدش، نش��ان داد که با همت ايرانی هايی که حاضر هس��تند از 
هست و نيست خود برای ذره ذره خاک کشورشان بگذرند، هيچ قدرتی 

نمی تواند به جداسازی نقطه ای از ايران حتی »فکر« کند.
 همان طور که از همان روز اول تس��خير خرمش��هر همه منتظر آن 
بودن��د، در اين روز دش��من عقب نش��ينی کرد تا هم اکن��ون از کاخی 
که برای صدام س��اخته ش��ده بود تا او در آن جشن پيروزی بگيرد، جز 
ويرانه ای باقی نماند و مردم خرمش��هر در حالی که س��ير پيشرفت شهر 
خود را به چشم می بينند، آزادانه و با افتخار به زندگی خود در اين شهر 

که به راستی خونين شهر نام گرفته است، ادامه می دهند.
خرمش��هر به ان��دازه اي براي صدام مهم بود كه حتي قبل از س��قوط 
كامل، خودش مرتب به خرمشهر مي آمد. البته بعد از سقوط پادگان دژ، 
او براي اجراي صبحگاه، هرهفته در ش��هر ، حاضر مي شد. يكي از نقاط 

مورد تأكيد، پادگان دژ بود.
س��قوط پادگان دژ خرمشهر، به اندازه اي براي صدام جالب توجه بود 
كه پس از ش��هادت 19 نفر از آخرين مدافعين اين دژ، به ش��خصه وارد 
پادگان شد و پس از اطمينان، به مسجد ولي عصر خرمشهر رفت. گويي 

باور نمي كرد كه باالخره اين نقطه را به چنگ آورده... 
پادگان دژ، براي صدام مثل يك عقده ش��ده بود. براي همين دستور 
داد مهندسين عراقي براي او در انتهاي پادگان دژ، دژي را بنا كنند كه 

بعدها به كاخ صدام شهرت پيدا كرد. 
در خرمش��هر، زير زمين وجود ن��دارد و همه بناها از كف باال مي رود. 
چون اين شهر در كنار يكي از پرآب ترين رودخانه هاست )كارون( و اگر 

حتي يك متر زمين را بكني، به آب مي رسي. 
ولي مهندس��ين عراقي براي س��اخت اين كاخ، 10 متر كنده بودند و 

اتاق جنگ درست كرده بودند و اصاًل آب بيرون نزده بود. 
اين س��اختمان به گونه اي ساخته ش��ده بود كه 5 رديف تير آهن 
جفتي و تراورز در س��قف و ديوارها كار گذاشته شده بود و در وسط 
آنه��ا گوني هاي پر از خاك و روي آن س��قف، باز مقدار قابل توجهي 

خاك! 
 در باالي اين سازه، برجي كار گذاشته شده بود كه با دوربين مي شد 
تا ك��وي ذوالفقاري آبادان را كنترل ك��رد. در باالي برج هم ضد هوايي 

تك لول سوار بود كه با جرثقيل باالبرده بودند. 
داخل اين دژ، يك آش��پزخانه مدرن درست كرده بودند كه وجودش 

خيلي عجيب به نظر مي رسيد. 
دس��تگاه هاي مخابراتي اين س��اختمان آنقدر مجه��ز بود كه صدام 
مي توانس��ت با پرس��نل در خط به راحتي صحبت كند. اين بنا، آن قدر 
محكم ساخته شد ه بود كه حتي ده ها بمب و موشك هم نمي توانست 

آن را تخريب كند. 
اين كاخ، مدت ها پس از جنگ، س��ندي عيني ب��ود از تجاوز ويرانگر 
عراق و عياري بود براي جنگ نابرابر ما... حيف كه اينك اثر خاصي ازاين 

سازه بي نظير باقي نمانده است. 

 شروع بسيار بد بوروسيا دورتموند در فصل جاري ليگ فوتبال آلمان حتي يورگن كلوپ مربي 
بسيار خوش روحيه و معمواًل بسيار شادمان دورتموند را دچار يأس كرده است

   صفحه 13

 سال هفدهم  شماره 4900  پنجشنبه  7 مهرماه 1390 1 ذيقعده 1432 29 سپتامبر 2011

صفحه 14 

دختران، پيشرو در كسب افتخارات ملي

123456789101112131415
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

123456789101112131415
هلاقمرسهراونشج1

اسيرپهنشدهگان2

كاسنپياتمالب3

ينتميلكهزاريش4

رامياساوير5

وبنتنايرتسكاخ6

يخسروتيداانشا7

چاكساراههلافت8

مراتايلازارتو9

نيموبلاليربهن10

دوردبتورمپ11

تشدنردديوناون12

كركستبونهولج13

دنارنيونكورور14

يگناورپسفنياوه15

123456789101112131415
نازاببايمرتايد1

فساتمرتاسيهاو2

حاكنادردكدرز3

اسااشنمتوقادخ4

تنولكزاربا5

اسجاورونابرهش6

ليبلباقتميسرك7

انامهزويتلايا8

نمياهياسمهمسر9

سانشكمنميادهچ10

يياهنلجسمي11

لاهنونانامدنگ12

ادجيخسانباهو13

ربربردكمارواز14

ويتكژباهماشمرن15

مسئوالن و جمعي از دختران نخبه در گفت وگو با    مطرح كردند

علي احمدزاده

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
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عینک فرهت 
جواد  ایراخنواه 

____________________
5655   Sherbrooke  W.   

NDG,    H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

آپارمتان برای اجاره 
آپارتمان 2 خوابه مدرن ، به زیبایی تزئین شده و کامال مبله

شامل همه چیز،      همراه با wifi       با ورودی جداگانه

در Plateau mont Royal  مدت کوتاه یا طوالنی

1675.00 دالر در ماه 

لطفا تماس با »جی«  بگیرید: 

514-266-1355
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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 

سم
ه ر

جم
تر

رال
دا

3285 Cavandish blvd, App.355 

Montreal Quebec , H4B 2L9

Tel : +1-514 916 0083

تهران، کارگر شمالی، تقاطع بلوار کشاورز، نبش کوچه گیتی،

 پالک 1172،طبقه 2، واحد 7

Tel : +98- 21 6642 1511 / 6694 8154

Emil: h.davoudi@farhang.ca

Downtown

NDG

IRAN

توجه: پیوند مسوولیتی در  برابــر محتوای آگهی های مندرج ندارد. 

210 St-Jacques  (Lachine) 
Tel.: 514-366-1509  
        514-247-1732  
       (450) 638-7078 

210 سنت ژاک غربی <<مترو 
واندوم:   اتوبوس 90،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 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   : 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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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
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بیایید به محافظت از خود
ادامه دهیم!

Québec.ca/coronavirus

 1 877 644-4545

20
-2

10
-2

32
W

  داخل آستین خود
سرفه کنید

  دستهای خود را
بشویید

  فاصله خود را
حفظ کنید

صورت خود را بپوشانید

 در همه انواع حمل و نقل
 عمومی و در مکان های

 عمومی تا حدی محصور
 برای سنین 10 سال و باالتر

 اجباری است.
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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 

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

به ایـــران، سراسر کانادا، امریکا و سایر نقاط جهان

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

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   

Call for 

appointmentMONDIALE 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
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 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 

Nahid Pakravan

SKYROUTE TRAVEL SERVICES INC. 1200 Markham Road Suite 106 Toronto Ontario M1H 3C3 Canada 

Toll Free: 1-844-873-7191

Fall Flight Sale

Canada

416-873-7191

Iran 

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

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه        را بر روی سایت بخوانید 
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