Bureau de Change

خدمات ارزی

___________
Sharif Exchange
261 boul. Cote-Vertu

 مطمئن ترین و سریع ترین روش انتقال ارز
با استفاده از کلیه کارت های بانکی ایران
 خریدار ارزهای خارجی
بابهترین نرخ روز
1405 Maisonneuve W.

St-Laurent, QC H4N 1C8

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

جنب دانشگاه کنکوردیا

GUY

. انتقال ارز به ایران و برعکس نداریم:توجه

Cote vertu, Bus 121 E

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

صرافیشــریف

!چندوقتدیگربهارم یشود

www.sharifexchange.ca

$
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صرافی

فارکس

انتقـال ارز

1449 St. Catherine W
Montreal Qc. H3G 1S6

انتقال فوری ارز به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

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

)(خضر

GUY

 حسابداری و مالیات:مهتاب ثقفی
سال سابقه کاری در کانادا25 با

6600 Trans-Canada, Suite 750
Pointe-claire, Qc H9R 4S2

لیسانسدر 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

1155 Rene Levesque W. #2500
Montreal Qc. H3B 2K4

Tel.: 514.426.7200

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

مشاورامالک:آرزوگتمیری

www.ParsPlumbing.ca
Arezou Gatmiri
Courtier Immobilier Résidentiel
Groupe Sutton – Sur L’île

3 :

لوله کشی و نصب شوفاژ پارس

(514) 561-3-561

Pars Plumbing
& Heating Inc.

ناهیدپاکروان

pg. 17

Tel: (514) 290-2959

سفر به ایران

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
،درمتــام نقاط دنیا
 دقیقه زمان نیاز دارید10 فقط به

4010 Ste-Catherine W.

نادرخاکسار
______________
Nader Khaksar

رستوران خراسان کباب

Cell.: 514-969-2492

Montreal, QC H4A 1W4

¥°¶H x»oÎ » kÄoi }~hT¶

Courtier Immobilier Agréé

(514) 488-9191ÁnHm¬ ¾ÄI¶ow n¼¶H nj Â~~hU ¥nk¶ ÁHnHj
I¿TºH IU HkTMHpH Iµ{ ÁI¿¶k¤ IM ³I«µÀ
Courtier Immobilier Agréé

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

مشاور امالک در سراسر مونتریال

Cell.: 514-967-5743

Minoo Eslami

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

South shore و

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

Ramier Realty

به محل جدید به نشانی
:زیر نقل مکان کرده است
5625 Sherbrooke St W

 ارزیابی رایگان
 تهیه وام های مسکن و جتاری
 وام مسکن برای تازه واردین و دانشجویان

مشاور امالک در مونتریال

pg. 19

توجه توجه

 ستاره5 صــرافی

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

Tel.: (514) 585-2345
(514) 846-0221

pg. 5

مسکونی و جتاری

تغییر شوفاژ گازوئیلی به برقی
باز کردن لوله های فاضالب
ارائه کلیه خدمات لوله کشی
آب سرد و گرم
تعویض مخزن آب گرم

¥°¶H
x»oÎ »ÁHoM
kÄoi I¶
}~hT¶
k{ILÃ¶ ·I«ÄHn
·HnHkÄoi
RI¶ki
ÁnHm¬
¾ÄI¶ow
Cell
: n¼¶H nj Â~~hU ¥nk¶ ÁHnHj

(514) 571-6592

IU HkTMHpH Iµ{ ÁI¿¶k¤ IM ³I«µÀ
EmailI¿TºH
: masoudrealty@gmail.com

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

فیروزهمتیان

Cell: (514) 827-6364

fhemmatiyan@sutton.com

www.sutton.com

مشاور امالک در مونتریال
21 :

مسعود هاشمی

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

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

k{ILÃ¶ ·I«ÄHn ·HnHkÄoi ÁHoM I¶ RI¶ki

 مینو اسالمیEmail : masoudrealty@gmail.com
Cell : (514) 571-6592
38 Place du Commerce #280,
île des Soeurs, Qc H3E 1T8

MASSOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

Cell.: 514-298-4567

2

کلینیک مدیکال آلفامدیک

مشارکت در ساخت
We build your future

Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

دکترریموندرضایی

Hiring new doctors!!

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

Dr. Raymond Rezaie

Clinic alpha medic is looking for
 اورژانس:پزشک خانواده
physicians to join & work with their
GMF medical group. Please contact:  هم اكنون بوتاكس و فیلر:پزشکان خانواده
توسط جراح پالستیک
Dr Anthony Rezaie: 514-601-7878
Dr. RAYMOND REZAIE
Dr. KIMLAY P. YOUTHOAN
پزشک خانــواده
بدون وقت قبلی
 اجنام آزمایش خونDr. ASTGHIK VARTANIAN
Family Physician
Dr. JOHN KATSOUNAKIS
(Without Appointment)
در محل کلینیک
Dr. HANY KAMEL
 اورژانس
Dr. VAN TINH DUONG
 ساعت24 __________________ جواب در
 پزشکان متخصص جهت امراض

:پزشکان متخصص

Specialist doctors

 با سال ها جتربه وVbuild شرکت
کادری مجرب و متخصص در امور
• مشارکت در ساخت
ساخت و اجرا،• طراحی
• خرید و فروش

ختنه
: کودکانQUE ، قلب،گوش و حلق و بینی،روانپزشک،جراح ارتوپدی
0
6
س
ا
UR
لگی
UIS BO
،انکولوژیست،جهازهاضمه،متخصصزنان،جراحعمومی
AN LO

DR JE

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

 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)













1253 Rue Guy
Montreal, Qc. H3H 2K5

پروژه های ساختمانی در مونترال کانادا

.درخدمت هموطنان عزیز می باشد

برای اطالعات بیشتر از پروژه های
:شرکت از وب سایت ما دیدن فرمایید
Website:

آرش جامی

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

_________________________

Tel.: (514) 933-8383

روز7
هفته
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Cell.: (514) 561-0-561

Guy Concordia

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

2020 PRIUS PRIME

Starting at $ 29,495 + Taxes
Including Government Refund

بامدیریت

CERTIFIED USED VEHICLES AVAILABLE

الکس پورقناد

Contact Alex Pourghannad
for additional rebates

وام با نرخ بهره

Financing

%
0

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

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

514 376-9191
www.alixtoyota.com

2
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Fournir vos données biométriques au Canada
Vous êtes au Canada en tant que visiteur, travailleur ou étudiant et devez fournir vos empreintes
digitales et une photo pour une demande d'immigration?
Trouvez le bureau de Service Canada le plus proche où vous pouvez le faire.
Pour en savoir plus, consultez canada.ca/biometrie.

مشاور امالک مسکونی در مونترآل و حومه

آرزو گتمیری

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

• 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
__________________________

 حضوری- • مشاوره تلفنی
و ارزیابی رایگان ملک شما
 رایگان برای٪ ۱۰۰ • خدمات
خریداران تا پایان پروسه خرید
)(حتی هزینه محضر
• همکاری با مشاورین بانک ها
جهت دریافت وام مسکن
• شرایط مناسب برای تازهواردین
بدون درآمد

• دکتر بهروز شریف نایینی

دارای دکترای دندانپزشکی
از دانشگاه مونترال کانادا
دارای دکترای دندانپزشکی از دانشگاه تهران
 سال سابقه43 با بیش از
-----------------

• دکتر مهرنوش البرزی

Arezou Gatmiri
Courtier Immobilier Résidentiel
Groupe Sutton – Sur L’île
38, Place du Commerce #280,
Île Des Soeurs (Verdun),
QC H3E 1T8
Bureau: (514) 769-7010
arezougatmiri@gmail.com

Cell.: (514) 561-3-561

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

دکتر محمد ال بذال
5450, de la Côte-des-Neiges
Office 308
Montreal QC H3T 1Y6
(Metro: C.D.Neiges)

Tel.: 514-731-1443

•

:>> از ابتدای آوریل در براسارد

7801-A Taschereau Blvd
Brossard, QC J4Y 1A3

Tel.: 450-926-2622

4
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از من در باره ختفیف هایی بپرسید که به کاهش
هزینه هایتان کمک می کند

4

ُرزا محمدی

مشاور امالک مسکونی و جتاری

برای دریافت رایگان استعالم قیمت و

اطالع از انواع پوشش های متناسب شما
Mehrdad Malekjamshidi
Ahunstic- BC 317
9256 Boul. De L’acadie

438-793-9168

 سال جتربه سرمایه گذاری20 • با بیش از
در امالک و مستغالت
 سال جتربه در امور خدمات و اخذ15 •
وام های بانکی
 اجاره و تهیه وام مسکن،• خرید و فروش
• خدمات رایگان برای خریداران و مستاجران
• خرید ملک جهت سرمایه گذاری
• ارزیابی رایگان
 صاحب خانه،• با بهای اجاره خانه
دخلواه خود شوید

Mehrdad Malekjamshidi

mmalekjamshidi@allstate.ca

Ahunstic- BC 317
9256 Boul.
De L’acadie
Roza Mohammadi

438-793-9168
Real Estate Broker groupe sutton
- clodem inc.
9515 Boulevard LaSalle,
LaSalle, H8R 2M9
Bureau: (514) 364-3315
RMohammadi@sutton.com

mmalekjamshidi@allstate.ca

Cell.: 514-867-3114
182155 04/18

1308 Boul. Virginie-Roy
Notre-Dame-de-l’Île-Perrot
3 bed., 2 + 1 Bathrooms/Powder
1300 sq. ft..
$449,000

300 Av. des Sommets, CONDO
Verdun/Île-des-Sœurs
2 bedrooms, 1 bathroom,
Price: $ 485000

182155 04/18

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

Courtier Immobilier Agréé

¥°¶H x»oÎ » kÄoi }~hT¶

ÁnHm¬ ¾ÄI¶ow n¼¶H nj Â~~hU ¥nk¶ ÁHnHj

I¿TºH IU HkTMHpH Iµ{ ÁI¿¶k¤ IM ³I«µÀ

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

k{ILÃ¶ ·I«ÄHn ·HnHkÄoi ÁHoM I¶ RI¶ki

Cell : (514) 571-6592

Email : masoudrealty@gmail.com
38 Place du Commerce #280,
île des Soeurs, Qc H3E 1T8
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www.skylawn.net

آژانس
هواپیمایی
اسکای الن

هر نرخی
دارید،
از ما ارزان تر
بخواهید

Turkish Airline
Promotion:
3 baggage
اسپشیالترکیشایرالین:
سه چمدان

برای اطالعات بیشتر
با ما تماس بگیرید.
____________

بهتری
برا ن قیمت ها
یپ
کیج های
آمریکا
ی
جن
وبی
(کوبا ،د
م ومینکن،
کزی
ک و)...

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

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

Head Office:

433 Chabanel West, #111 Montreal, Qc H2N 2J3

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

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

شادی محمدی

shadim.sky@gmail.com

Tel.: 514-660-7135

رویا اصفهـانی
• تنها آژانس امالک ایرانی در کبک،
• از سال 2006
• بهترین شرایط برای کارگزاران جدید
• بهترین شرایط برای مشتریان گرامی
• برای ارزیابی گزینه ها و نیز دریافت اطالعات
بیشتر همین امروز با ما متاس بگیرید.

رستوران برای فروش

Roya Esfahani
Courtier immobilier agréé DA
3675 boul. des Sources bur. 109
DDO. QC H9B 2T6
Bureau: (514) 683-8686
اوکازیون عالی برای سرمایه گذاری

برای آگاهی بیشتر با ما متاس بگیرید:

www.ramier.ca
info@ramier.ca

Cell.: 514-296-5507

5

رستوران بر
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کانادا :ویروس کرونا
هر شنبه و یكشنبه
دل و جگـر
تازهگوسفندی
موجود می باشد

بستن
یسنتیوفالوده
وكلو
چهفومندركلبه
ع
موجانخاطرات
خوش ایران را
زندهمیكند

با این افق سیاه و آوار ِشکست،
تا کس ن َبرد گمان که پیکار گسست،
در این شب چل ساله دوام آوردیم:
تکــۀ آتشی به روی کف دست...
با ّ

م .آزرم

دولت :کرونا در راه است

1466

آماده شوید!

 12مــارس -کروناویــروس دیگر
یــک پدیــدهی نوظهور در شــرق
دور نیســت .این ویــروس موذی
همین حــاال هــم در داخل خاک
کانادا مشــغول النهگزینی در بدن
هموطنان ما است .کروناویروس
ترسناک نیست؛ اما باید به شدت
مراقب و هوشیار بود.
دولــت کانــادا بــر اســاس آمــار و
اطالعات به دســت آمده از مراکز
بهداشــتی سراســر کشــور ،هنوز
ســطح خطــر ایــن ویــروس را
«پایین» ارزیابی میکند .اما با این
حســاب به مردم اخطــار داده که
شرایط موجود میتواند به سرعت
تغییر کند و همه باید برای دوران
ســخت آماده باشــند .مخصوصا
اگر شما با اعضای خانواده به این
ویــروس دچار شــوید و برای چند
روزی نتوانید خانه را ترک کنید.
متن زیر از وبسایت رسمی دولت
کانــادا برداشــته شــده و «مداد»
تالش داشته تا دخل و تصرفی در
آن ننماید:
سیستم سالمت کانادا آماده انجام
اقدامات ضــروری بــرای بیماران
مشاهده شده در کانادا است ،اما
مهم آماده بودن افراد و جوامع در
صورت وجــود بیماری شــایع در
کشور است.
•
برنامهریزی قبلی داشته باشید
به این فکرکنیدکه اگر شما یا یکی
از اعضای خانوادهتان بیمار شد و
نیاز به مراقبت داشــت ،چه کاری
انجام خواهیــد داد .به این موارد
فکرکنید:
به چه مواد غذایی و وسایلی برای
خود و اعضــای خانوادهتــان نیاز
دارید.
به چــه داروهایــی نیاز داریــد،از
جملــه تجدید نســخه یــا دریافت
نسخه جدید قبل از بیمار شدن
در مورد طرحهای خود با اعضای
خانواده ،دوســتان و همســایهها
صحبــت کنید و سیســتمی برای
اطــاع از حال همدیگــر از طریق
تمــاس تلفنی ،ارســال ایمیل و یا
گروههایی در رسانههای اجتماعی
ایجادکنید.
•
آماده شوید!
لوازم را در دسترس داشته باشید
تا نیاز نباشد در صورت بیمار شدن
از خانه خارج شــوید .هرگاه خرید
میکنید ،چند وســیله بیشتر در
ســبد خرید خود قــرار دهید .این
کار فشارکمتری بر عرضهکنندگان
وارد میکند و میتواند به کاهش
فشار مالی شما نیزکمک کند.
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دوهفته نامه فرهنگی
اجتماعی ،در شرق کانادا
یکم و پانزدهم هر ماه

•

این موارد را بخرید و نگه
دارید:
برنج و پاستای خشک
سس پاستا
کنسور لوبیا ،سبزیجات و سوپ
غــذا و لوازم حیوانــات اگر حیوان
خانگی دارید
وسایل بهداشتی زنانه
دماسنج
پوشک
سوپ کنسروی
ضدعفونیکننده دست بر پایه الکل
داروهــای کاهشدهنــده تــب
(اســتامینوفن یا ایبوپروفن برای
بزرگساالن وکودکان)
دستمال کاغذی
دستمال توالت
حوله کاغذی
کیسه زباله پالستیکی
مایعلباسشویی
و
ســفیدکننده
مایــع
ضدعفونیکننده
محصوالتتمیزکنندهخانگی
•

سالم مبانید و شیوع را محدود
کنید
دســتهایتان را مرتب با آب ولرم
و صابون به مدت حداقل  ۲۰ثانیه
بشویید
هنگام ســرفه یا عطســه ،جلوی
دهــان و بینــی خــود را با بــازو یا
آستینبگیرید.
ازکف دستتان استفاده نکنید!
تکان دادن دســت یا بــه هم زدن
آرنجها را به جای دست دادن ،در
آغــوش گرفتن یا بوســیدن انجام
دهید.
از طریق خرید یا استفاده از وسایل
حملونقــل عمومــی در ســاعات
خلــوت ،قرارگیــری در مکانهای
شلوغ را کاهش دهید.
از آشــنایان بیمار خود بخواهید تا
زمانی که عالئم بیماری آنها از بین
نرفته است ،در خانه بمانند.
در صــورت بیمار شــدن ،در خانه
بمانید تــا عالئم بیمــاری از بین
برود .با متخصصین مراقبتهای
بهداشتی خود یا سازمان سالمت
عمومــی محلــی کــه در کبــک
اینفوسانته به شــماره  ۸۱۱است
تماس بگیریــد و عالئم خود را به
آنهــا بگوئید .آنها به شــما توصیه
میکنند چه اقدامی انجام دهید.
•

اطالعات بیشتر درباره کرونا را
از این منابع دریافت کنید:

https://www.canada.ca/
coronavirus
شمارهتلفن:

1-8233-784-4397

no.

ته چین مرغ ،ساندویچ های كالباس ،سوسیس آملانی ،زاپاتا  ،ساندویچ مخصوص عموجان ،مغز،
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■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

مشاورامالکمسکونی
در سراسر مونتریال

•
•
•
•
•
•

همکاری با شبکه بسیار مجرب و متخصص برای ارائه بهترین

مشاوره و همراهی در تهیه وام با بهترین شرایط

ارزیابی و مشاوره رایگان برای خرید و فروش امالک
مشاوره ختصصی به سرمایهگذاران امالک

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

آناهیتابروجردی

Cell.: 514-978-9962
Anna Boroujerdi,
Residential Real Estate Broker
Royal Le Page Village
)514-978-9962 (cell
)514-481-0241(office
annab@royallepage.com

■ توضیــح مهم 1
برای تغییر آگهــی ها حداقل
یک هفته پیش از انتشار پیوند،
با ما تماس بگیرید.

 متولد مونترال و مسلط به سه زبان فارسی ،انگلیسی و فرانسوی
خدمات کامل برای مستاجران

پیوند جویای دیدگاه های متفاوت
با نوشته های چاپ شده است.
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.

آخــــرین مهلت!

خدمات به شما عزیزان بابت خرید ،فروش ،اجاره امالک
خدمات رایگان برای خریداران امالک

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

■ توضیــح مهم 2

بهدلیل هماهنگی ،شماره گذاری
دوهفته نامهپیوندمونتریال،
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  500کلمه
بیشتر نشود .نوشتارهای خـود را با
 MSWORDفارسی 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)
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مــاسک:

کرونا در ایران،
بیماری یا جنایت؟
سران جمهوری اسالمی ایران اولین مورد بیماری "
کرونا " در ایران را ازمردم کتمان کردند ،و دومین و
دهمین را....
آنقدر کتمان کردندکه کار ازدستشان رها ،و بیماری
در سراســرکشــور پخش شــد .وقتی اعالم کردندکه
کار از کار گذشته بود و جنازه روی جنازه روی دست
مردمی که نمیدانستند این بیماری چیست.
و بدون شــک آنها که در اثرکتمــان و پنهان کاری
حکومت ازدنیا رفتند دراثر بیماری نمردند بلکه آنها
به قتل رسیدند.
سران جمهوری اسالمی که به هر دلیلی به مردم دروغ
گفتند دســت به جنایت زدند تا مــردم بدون هراس
در انتخابات شــرکت کنند و یا پرشــکوه به تظاهرات
بیســت و دو بهمن بیایند ولی آنها نمیدانستند که
بیماری واگیردار مردم نیستند که بتوان جلوی آنها
را با گلوله و زندان گرفت .بیماری پخش میشــود به
وسعت ایران وگورهای دستجمعی از انسان هایی که
به زندگی معمولی خودشان مشغول بودند.
همان ایامی که در شهر قم کرونا دیده شد ایام فاطمیه
بود و تورهای مجانی و ارزان قیمت سه روزه از مساجد
و مراکز بسیج سراسر کشور راهی قم .تورهایی که با
خود به استقبال مرگ میرفتند.
جمکــران و حــرم پرهمهمه ناقــوس مرگ مــیزد و
مســووالن وســران کشــور حاضر به اطالع رســانی،
قرنطینه و حتی هشــداری نبودند تا مردم از همه جا
بی خبر امروز این چنین در هراس مرگ زندگی نکنند.
" کرونا " در ایران بیماری نیست جنایتی ست که به
دست مسووالن رژیم علیه مردم انجام شد تا همچنان
معلوم شود که همه سیاستها و تصمیم گیریهای
جمهوری اسالمی تک به تک حماقت بزرگی ست که
مردم باید تاوان آن را پس دهند.

شعر و ترانه...

ســرودگل...

با همین دیدگان اشک آلود
از همین روزن گشوده به دود
به پرستو به گل به سبزه درود

به شکوفه به صبحدم به نسیم
به بهاری که میرسد از راه
چند روز دگر به ساز و سرود
سر راه شکوفه های بهار
گر به سر می دهیم با دل شاد
گریه شوق با تمام وجود
سال ها می رودکه از این دشت
بوی گل یا پرنده ای نگذشت
اژدها می گذشت و نعره زنان
خشم و قهر و عتاب می فرمود
هرگز از یاد دشتبان نرود
آنچه را اژدها فکند و ربود
اشک در چشم برگ ها نگذاشت
مرگ نیلوفران ساحل رود
شاید ای خستگان وحشت دشت
شاید ای ماندگان ظلمت شب

بازدرکنارتانبرایاجرای
مراسم زیبای عروسی تان
مبتنی بر رزرو قبلی
قیمتویژهبرایاگوست۲۰۲۰

در بهاری که می رسد از راه
گل خورشید آرزوهامان
سر زد از الی ابرهای حسود

مجری مراسم زیبای

عقــدایرانی

شاید اکنون کبوتران امید
بال در بال آمدند فرود

و کانادائی

پیش پای سحر بیفشان گل
سر راه صبا بسوزان عود
به پرستو به گل به سبزه درود

سفرۀ
ع عقد
روس

لیلیصمیمی

(با مجوز رمسی از ایالت کبک)

فریدون مشیری

949-298-0204

دفتر ثبت رمسی ازدواج و طالق ( )CIVILو شرعی

مرکز اسالمی ایرانیان مونتریال :شیخ صاحل سیبویه
کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی |

نشانی:

210 St Jacques St, Lachine, QC H8R 1E2
تلفن514-366-1509 :

و

514-247-1732

مرکزکاریابیجوانان

بحران کرونا در ایران
(واکنش کاریکاتوریست اردنی)
روزنامه شرق االوسط

عصر ایران :هر ساعت  15تا  45نفر در ایران به کرونا مبتال میشوند
در ایران ساعتی یک تا دو نفر براثر ابتال به کوید  19جان خود را از دست میدهد

شــرکت هواپیمایــی ماهــان هــرروز بــه شــهرهای
مختلف چین ســفر میکرد .مسافر میبرد و میآورد
و حتی ماســک و اقالم بهداشــتی به کشور دوست "
چین" هدیه میداد تا پول بســازد و همچنان حمال
سیاستهای جمهوری اسالمی در منطقه باشد.
شرکت هوایی که از اسلحه سبک و سنگین تا نیروی
انسانی به سوریه و عراق وکشورهای مختلف منطقه
حمــل میکنــد تا از نوکری ســپاه قــدس چیزی کم
نگذاشته و چه بسا که خود ساخته دست سپاه قدس
باشد.
شرکتی که تا همین امروز به شهرهای مختلف چین و
بانکوک وکشورهای جنوب شرقی آسیا مسافرت دارد
و اجازه نمیدهد کادر پروازش از ماســک و دستکش
استفادهکنند.
اگر جمهوری اسالمی قاتل دهها و دهها انسان هایی
کــه از ویــروس " کرونا " میمیرند نیســت ،پس چه
کسی مسوول کرورکرور انسانهای بیماری ست که
امکانات اولیه ئیشگیری و درمان را ندارند؟

قاتل قدیمی
شهر پر ازکودک کار بود و سازمانهای غیر دولتی یکی
پس از دیگری بســته میشدند .شهر پر از زباله گرد،
حاشــیه نشــین ،معتاد ،گور خواب و علی خامنهای
بدون توجه به این همه غرق در سودای هالل شیعی
و نابودی اسراییل ،پول هایی که باید صرف پیشگیری

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

نازگل فالح طوسی
برخی از خدمات ما شامل:
½ ½ امالک:خرید و فروش ،اجاره ،وام
½ ½ ثبت شرکت ها
½ ½ تهیه وصیت نامه
½ ½ تهیه دعوت نامه برای ویزا
½ ½ تهیه وکالت نامه ها
½ ½ ازدواج ،عقد رسمی
½ ½ تغییر نام
½ ½ تایید امضا

www.cje-ndg.com

آیا شمابین  16تا  35ساله هستید
آیا در جستجوی کار هستید؟
اگر در ناحیه NDG, Côtes St-Luc,
Hampstead, Montreal-West

زندگی می کنید:
مرکز ما خدمات زیر را ارائه می کند:
• جلسات بررسی حرفه و کارآموزی
• مشاوره فردی جهت اشتغال یابی
• پشتیبانی روزمه و معرفی نامه نویسی
• تمرین انجام مصاحبه و بسیاری دیگر
همه خدمات مرکز ما رایگـان است
همین امروز تلفنی و یا حضوری با ما تماس بگیرید:

The CJE NDG offers:

 Career and training exploration
 Individual employment counseling
 Support in creating a CV and cover letter
! Practice for Interviews & more
!>>All our services are free

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

{>> ادامه در صفحه بعد}30 :

NOTAIRE-NOTARY

               و بسیاری دیگر

Are you between the ages of 16 and 35
?Are you looking for a job
Do you live NDG, Côtes St-Luc,
?Hampstead ou Montreal-West

و مقابله با آسیبهای اجتماعی میشد را در این کشور
و آن کشور آتش میزد.
کلونیهای از انســانهای فقیرکه امروز میتواند این
بیماری واگیر را در خود ببلعد و شــهرها را با خود به
پایین بکشد .کلونی هایی از انسانهای فراموش شده
آن هم در کشوری که روی نفت خوابیده است .انسان
هایی که باید فقیر بمانند تا حلقههای اطراف رهبری
در سراســر جهان خانههای میلیــون دالری بخرند و
برای جمهوری اسالمی سینه چاک کنند.
شهرهایمان نیاز به زیرساخت بهداشتی و بیمارستان
و خانههای امن داشت .نیازمند سیستمی برای بهبود
وضعیت ســامت مردم ایران بودیم و علی خامنهای
از ونزویــا تــا لبنــان و کشــورهای مختلــف خانه و
بیمارستان و پارک و حوزه علمیه میساخت.
کشور ما نیازمند نظام مشخص مقابله با بحران بود
و علی خامنهای در کشــورهای منطقه مست از پول
نفت و ذکات و سهمهای میلیاردی سهم امام بحران
ایجاد میکرد و میگفت " :من جنگ را به کشورهای
منطقه صــادر میکنم تا مردم در امنیت باشــند " و
ســاده دل مردمی که باور میکردند و ســردار مرگ،
" قاســم سلیمانی " را وطن دوســت میدانستند در
حالیکه نمیدانستند او چه بر سرمنطقه آورد؟

_________________________

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

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

; ;امور دفترداری
و حسابداری
; ;تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی
; ;تاسیس و ثبت شرکت ها

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
_________________________

Tel.: 514-777-3604

5263 boul Cavendish

Montreal Quebec H4V 2R6
Email: loyale.accounting@gmail.com
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ویروس کرونا
آیا ویروس روی لباس زنده میماند؟
و پاسخ به چند سوا 
ل دیگر

بیش از صد هزار نفر درکشورهای
مختلــف دنیــا از جملــه ایــران به
ویروس کرونــا مبتال شــدهاند .با
گســترش این ویــروس ،وضعیت
اضطراری بهداشــتی اعالم شــده
است.
در زیــر بــه بعضی از پرســشهای
دربارهٔ این ویروس پاسخ داده

مهم
شده:
•
ویروس چه مدت روی سطوح
دوام میآورد؟
دوام ویروس به نوع سطح بستگی
دارد.
روی ســطوح ســخت  -ماننــد
دستگیره درها ،کلیدهای آسانسور
یــا میز آشــپزخانه ،احتماال حدود
 ۴۸ساعت .اگرچه برخی تحقیقات
قبلی در مــورد ویروسهای کرونا
نشــان میدادند که این ویروسها
میتوانند در شرایط مناسب برای
یک هفته زنده بمانند.
روی ســطوح نــرم ماننــد لباس،
ویروس مدت زمــان کمتری زنده
میماند  ،بنابراین اگرکتی داریدکه
ویروس ممکن است روی آن باشد،
اگــر آن را یک یا دو روز نپوشــید،
ویروس از بین خواهد رفت.
البته به یاد داشته باشیدکه لمس
کردن یک ســطح آلوده شــما را
مبتــا به ویــروس کرونا نخواهد
کرد .ویروس باید از طریق دهان،
بینی یا چشم وارد بدن شود و به
همین خاطر باید از لمس صورت
خودداری شود.
•
آیا ویروس از طریق اسکناس و
سکه منتقل میشود؟
دولــت چین میگوید بانکها باید
تمامــی اســکناسهای دریافتی را
پیــش از آن کــه دوبــاره در اختیار
مشــتری قرار دهنــد ،ضد عفونی
کنند .دلیل ایــن کار جلوگیری از

پخش بیشتر ویروس کرونا است.
اســتفاده از کارتهــای اعتبــاری
خطر تمــاس با پــول را به حداقل
میرساند اما این کارتها هم خود
میتوانند میزبان ویروس و ســایر
جرمها باشند.
بهترین کار این اســت کــه پس از
دست زدن به کارتها ،اسکناس و
پول خرد دســتهایتان را به دقت
بشویید.
•
آیا باید موبایلهایمان را ضد
عفونیکنیم؟
اعتقاد بر این است که ویروس کرونا
با ذرات ناشــی از ســرفه و عطسه
منتقل میشود .اما متخصصان بر
این باورند که ویروس ممکن است
روزها روی سطوح فعال باشد.
بــرای همین مهم اســت که تلفن
موبایل خودتان را و هم تلفن خانه
و ســرکار را به طور مرتب و دقیق
تمیز و ضد عفونی کنید.
بــا اســتفاده از دســتمالهای
دستمال ضدعفونی کننده گوشی
خود را مرتــب تمیز کنید تا از این
ویروس و ســایر بیماریها در امان
باشید.
•
آیا ویروس کرونا برای افرادی
که آسم دارند خطرناک است؟
عفونتهــای تنفســی ،ماننــد
کروناویــروس مــی تواننــد باعــث
تحریک نشــانههای بیماری آسم
شوند.
افرادی که آســم دارنــد باید روزانه
اســپری آســم خود را طبق تجویز
دکتــر مصرف کننــد .ایــن امر به
کاهش خطر حمله آســم ناشی از
هر ویروس تنفسی از جمله ویروس
کرونا منجر خواهد شد.
•
اگر در یک خانواده فردی به
ویروس مبتال شود ،آیا حیوان

• هنگام خرید دستکش به دست
داشــته باشــید و تا پایــان خرید
دستکش خود را در دست داشته
باشید.
• بالفاصلــه پس از خارج شــدن
از فروشــگاه در یــک پوشــش
پالســتیکی انداختــه و و مجددا
استفادهننمایید.
• از عدم تماس دست های خود
هنگام در آوردن با قســمت های
رویی دستکش مطمئن شوید.
• به غیــر از موارد ضــروری وارد
مراکز خرید و فروشگاهها نشوید.
• در صورت داشــتن تب و سرفه
حتما از ماسک استفاده کنید.

اطالعیه سازمان بهداشت جهانی در باره
جعلیات و شایعات پیرامون کرونا

•  -۱هیــچ نشــانه ای مبنی بر نشــده اســت کــه تب کننــد .در زیــاد ،اجســام یــا مــوادی که به
اثربخشــی مصــرف « ســیر» در ابتــدای بیماری خبری از تب هم منطقه ای دیگر با دمای متفاوت
نخواهند داشت.
حمل یا ارســال میشوند احتمال
عفونت کرونا وجود ندارد.
خانگی هم در
•  -۲دوش حمــام آب داغ •  -۷پخــش اســپری الــکل بقــای ویــروس را غیرممکن می
معرض ابتال خواهد
تاثیری در « پیشــگیری» از ابتال روی ســطح بدن قادر به کشــتن کنند.
بود؟
به کرونا ندارد .کماکان موثرترین ویروسی که وارد دستگاه تنفسی •  -۱۱همرا ویروس کرونا همه
نه .بــه گفته ســازمان
توصیه ،شســتن مداوم دســتها شدهاند ،نیست و بخاطر عوارض رده های ســنی از خردســاالن تا
جهانــی بهداشــت هیچ
بــا محلــول دارای الکل یــا آب و زیاد اصال توصیه نمیشود .الکل و ســالمندان را میتواند آلوده کند؛
وجــود
ســند و مدرکــی
پاک کننده ها صرفا برای عفونت منتها برای افراد مســن و کسانی
صابون است.
نــدارد کــه نشــان دهــد
کــه دارای بیمــاری هــای مانند
•  -۳ویــروس کرونا در محیط زدایی از سطوح توصیه میشود.
ها
ویروس میتواند از انسان
گرم و شــرجی نیز باعــث انتقال •  -۸هنــوز شــواهدی مبنــی آســم ،دیابت یــا بیمــاری قلبی
به حیــوان خانگــی منتقل
بیماری می شود
آلودگــی حیوانات خانگــی مانند هســتند ،آسیب پذیرتر و کشنده
شود.
•  -۴خشــککنندههای برقــی ســگ و گربه بــه ویــروس وجود تر هستند.
در
تقریبا
کرونا
هــای
س
ویرو
که با هوای گرم ،دستها را خشک ندارد؛ ولی توصیه می شــود پس •  -۱۲آنتــی بیوتیــک ها هیچ
همــه گونههای جانــوری ،از
می کنند یا دستمال کاغذی ،در از تماس با این حیوانات دستها با اثری روی ویــروس کرونا ندارند؛
جمله انسان اثر میگذارند .این
چــون فقــط روی باکتــری هــا
کشــتن و از بیــن بــردن ویروس آب و صابون یا الکل میشود.
یک
ویروسهــا اغلــب مختص
موثر نیستند .بهترین راه شستن •  -۹واکسیناســیون علیــه موثرنــد .مصــرف آنتــی بیوتیک
گونه واحد هستند و انتقال بین
دســتها با محلول الکلــی یا آب و عفونت ریه یــا آنفوالنزای فصلی ،احتمالــی در بیمارســتان نیــز به
گونهها بسیار نادر است.
تاثیــری در محافظــت از ویروس علت عفونت همزمــان با عوامل
صابون است.
اما کماکان باید پس از دست زدن
•  -۵فعــا شــواهدی مبنی بر کرونــا ندارد .بــا این حــال برای باکتریاییست.
به حیــوان خانگی خود دســتها
انتقــال ویــروس از طریــق گزش جلوگیــری از عفونــت مجــزا -۱۳ • ،در حــال حاضــر هیــچ
را مرتــب با آب و صابون شســت.
حشرات وجود ندارد .اصلی ترین واکسیناسیون علیه ویروس های درمان اختصاصی یا واکسن برای
حیوانــات خانگــی میتوانند ناقل
عفونت ویروس کرونا وجود ندارد.
راه انتقال ،قطرات مخاطی ناشی دیگر توصیه میشود.
)Coronavirus disease (COVID-19
باکتریهایــی مانند ســالمونال و
از عطسه یا سرفه فرد مبتال است -۱۰ • .ویــروس کرونــا علیرغم
advice for the public: Myth
ایکولی باشــند و ایــن باکتریها
busters
•  -۶تــب ســنج هــا علیرغــم اینکه بین چند ساعت تا چند روز
https://www.who.int/emergenمیتواننــد از ایــن حیوانــات بــه
شناسایی تب در مبتالیان کرونا ،بر روی ســطح اجســام زنده می
cies/diseases/novel-coronaviانسانها منتقل شوند.
rus-2019/advice-for-public/
قادر به تشــخیص افــرادی که به ماند ولی قابلیت انتشــار از طریق
تازگی مبتال شده اند نیست چون کاالهــای واردات و صــادرات را
هنوز عفونت بدن شــان شــروع نــدارد .چــون به احتمــال خیلی

•

چه خطری زنان حامله را در
صورت ابتال به ویروس تهدید
میکند؟
دانشــمندان میگوینــد دلیلی در
دست نیســت که نشان دهد زنان
باردار نســبت به افراد دیگر بیشتر
مســتعد ابتــا بــه کرونــا ویروس
هستند.
رعایت نکات بهداشتی ساده برای
محافظــت از خود در برابر ویروس
مهم است .شستن مرتب دستها
با صابون و آب ،عدم لمس صورت،
چشم و دهان با دستهای کثیف
و عدم تماس با افرادی که حالشان
خوب نیست.
•

چرا دولتها برای مقابله با
ویروس کرونا دست به چنین

این چند نکته را رعایت کنید:
• از بردن کودکان به مراکز خرید
خوداری نمایید.
• از خرید بســتنی و مواد غذایی
باز برای کودکان خــود در مراکز
خرید ،امتناع کنید.
• در اولیــن فرصــت ممکن بعد
از اتمام خرید دســت خود را ۴۰
ثانیه با آب و صابون بشویید.
• از دســت زدن بــه پلــه برقی در
فروشــگاه هــا اکیــدا خــودداری
کنید.
• در صورت اســتفاده از آسانسور
در مراکز خرید برای فشــار دادن
دگمه های آسانســور از دستمال
کاغذی اســتفاده و سپس بدون
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تماس دســت خود با قسمت در
تماس به سطل آشغال بیندازید.
• اســتفاده از وسایل بازی تعبیه
شــده برای کودکان مطلقا انجام
نشود.
• کارت عابر بانکی را که استفاده
نمودید در یک دستمال کاغذی
بپیچیــد و ســپس در جیبتــان
بگذارید تــا در اولیــن فرصت آن
را ضدعفونی نمایید و ســپس در
کیف تان قرار دهید.
• به مکان های فروش حیوانات
زنده مراجعه نکنید.

اقدامات شدیدی زدهاند در
حالی که آنفوالنزا کشندهتر
است؟
اقدامــات دولتهــا بــرای مهــار
ویروس و جلوگیری از همهگیری
وگســترش آن بین مردم سراسر
جهان است.
قرنطینه شــهرها و گفتــن این که
مردم در خانه بمانند ممکن است
برای برخــی اقدامی زیاده از حد به
نظر باشد اما جایگزینش آن است
که اجازه داده شود ویروس همه جا
پخش شود.
هنوز واکسنی برای ویروس وجود
نــدارد و این باعث میشــود افراد
ســالخورده و یا افراد دارای شرایط
بهداشــتی و درمانی در برابر اثرات
آن بسیار آسیب پذیر باشند.
در چین ،اقدامات دولت آن کشور
ظاهــرا جــواب داده چــون موارد
جدید ویروس رو به کاهش است.
•

آیا سفر کردن امن است؟
با شیوع و گسترش ویروس کرونا،
توصیه شــده که از ســفر کردن به
خصوص مناطقی کــه در آن افراد
مبتال وجود دارند ،اجتناب شود.
بــرای ســفرهای کاری هم توصیه
این اســت کــه اگر ســفر ،ضروری
نیســت از انجــام آن خــودداری
شود .به توصیه دولت یا نهادهای
مســئول در کشــوری کــه در آن
زندگی میکنید عمل کنید.

•

آیا بچهها را باید به مدرسه
فرستاد یا نه؟
در برخی کشورها ،مدارس را برای
جلوگیری از شیوع ویروس تعطیل
کردهاند .ژاپن از جمله این کشورها
اســت که مــدارس را تا چند هفته
تعطیل کرده است.
در برخــی کشــورها توصیه شــده
دانشآموزانــی کــه با افــراد مبتال
تمــاس داشــتهاند یــا نشــانههای
بیماری مانند ســرفه ،تنگی نفس
یا تب دارنــد ،باید در خانه بمانند
و قرنطینه شــوند و بــه مقامهای
ذیصالح خبر دهند.
•

آیا ویروس کرونا مسریتر از
آنفلوانزا و سرماخوردگی است؟
هنــوز برای مقایســه قطعی خیلی
زود اســت اما میدانیــم که هر دو
ویروس بسیار واگیردار هستند.
به طــور میانگین هر فرد مبتال به
ویــروس کرونا دو تا ســه نفر دیگر
را هم آلــوده میکنــد ،درحالیکه
ویــروس ســرماخوردگی و آنفلوانزا
معمو ًال به طــور میانگین فقط به
یک نفر دیگر انتقال پیدا میکند.
البته افراد مبتال به سرماخوردگی و
آنفلوانزا به سرعت بیشتری بیماری
را انتقال میدهنــد ،پس میتوان
گفــت هــر دو ویــروس بــه راحتی
گسترش پیدا میکند.
•

myth-busters

آیا ویروس کرونا از طریق
حیاتوحش هم منتقل میشود؟
تا جایی که میدانیم شروع وشیوع
اولیٔه این ویروس در چین از منشاء
جانوری بوده است.
اولیــن موارد این بیمــاری در بازار
محصوالت دریایی در جنوب چین
دیده شده است ،جایی که جانوران
وحشی از جمله پرندگان و خفاش و
مار در آن به فروش میرسند.
هرچند جانور ،میزبانی که بیماری
را بــه انســان انتقــال داده ،نبوده
است.
احتمــال اینکــه این بیمــاری را از
جانوری بگیرند ،بسیارکم است.
اکنــون مــا در مرحلــه دیگــری از
واگیری و سرایت بیماری هستیم،
بــا مواردی از انتقال فرد به فرد که
خطری جدی است.
•

آیا ویروس کرونا با ملس
سطوحی مثل دستگیر ه درها هم
منتقل میشود و ویروس بر چنین
سطوحیچقدرباقیمیماند؟
اگــر فرد مبتــا به ویــروس کرونا
روی دســتش سرفه کند و سپس
چیــزی را لمــس کند ،آن ســطح
آلــوده میشــود .دســتگیرٔه درها
مثال خوبی از ســطوحی است که
این خطر را دارند.
هنــوز بــه درســتی نمیدانیم چه
مــدت زمانی ویروس کرونا
میتواند بر چنین سطوحی
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ویروس کرونا

تنها راه حل ما ،پذیرش
علتالعللهمهبحرانهاست

ناکارآمدی نظام در «حل مساله»
آرمان امیری
هفته گذشته ،اخبار ضد و نقیضی
در مورد کاهش ساعت کار ادارات
و یا بازگشــت ادارات بــه روال کار
معمول منتشر شد.
در واقــع ،به فواصل کوتاهی اعالم
میشــد که ســاعات کاری کاهش
یافتــه ،ســپس این خبــر تکذیب
میشــد و بحث بازگشــت به روال
عادی مطرح میشــد .حتی فراتر
از ایــن مــورد خــاص ،بــه صورت
گسترده شــاهد هستیم که برخی
از تریبونهــای رســمی وضعیــت
کشــور را عادی و بحــران کرونا را
خفیــف اعــام میکننــد و برخی
دیگر حتی جلوی دوربین تلویزیون
زانو میزنند و التماس میکنند که
بحران جدی اســت ،از خانه خارج
نشوید .این سرگشتگی و آشفتگی را
چطور میتوان توضیح داد؟
به نظر من ترسیم یک الگوی ساده
از رفتار حکومت کامال به ما نشان
میدهدکه چرا این سطح از تناقض
و تضاد را شاهد هستیم:
از
بســیاری
سالهاســت
صاحبنظران نسبت به ناکارآمدی
سیستم حکومت در «حل مساله»
و در نتیجه «حل بحران» هشدار
میدهنــد و حتی از تعابیری مانند
«فروپاشــی اجتماعــی» ســخن
میگوینــد .این روایت (که من نیز
با آن موافقم) میگویدکه حکومت
ما ،ســازوکار ضروری حل بحران
را با یــک مدل خودســاخته دیگر
جایگزین کرده است:
مدل «پاک کردن صورت مساله».
مدلی کــه در جریــان آن ما با یک
فرآیند تکــرار شــونده و در نتیجه
کامال آشنا مواجه هستیم:

• مرحله نخســت انــکار بحران/
مساله:
بهتریــن ســناریو آن اســت که در
همیــن مرحله قائلــه ختم به خیر
شود.
• مرحلــه دوم فرافکنی و انحراف
موضوع :مثال مدعی میشــوندکه
بحران کرونــا توطئه دشمنان بوده
بــرای اینکــه مــردم در انتخابــات
شرکتنکنند!
• مرحلــه ســوم و در نهایــت نیز
ســرکوب ســوال و ســپردن آن به
دست فراموشی است.
در این مرحله غالبا با رسیدن یک
بحران جدید افکار عمومی از مساله
نیمهتمــام بحران قبلــی منحرف
میشــود؛ اگر هم نشد ،به صورت
دســتوری و چکشی حکم میشود
که« :کشاش ندهید».
در ماجرای اخیــر اما به یک دلیل
ساده ،ساز و کار معمول حکومتی
موثــر نیفتــاده اســت .البتــه مــا
همچنان مراحــل «انکار بحران»
و ســپس «فرافکنــی و انحــراف
موضــوع» را به چشــم دیدیم ،اما
دشــواری حکومــت از جایــی آغاز
شــد که پــس از مراحــل اولیه ،به
مرحلــه ســوم رســید .جایــی که
متاسفانه شیوع بیماری از فرامین
حکومتی ما پیروی نمیکند .اینکه
موضــوع کرونــا کش پیــدا نکند،
البته که اوج آمال و آرزوهای همه
ماســت اما خب ،متاسفانه دوران
«آرزواندیشــی» به ســر رســیده و
دیــوار واقعیــت این بــار بدجوری
محکم به نظر میرسد.
اینجاســت که آن بحث آشفتگی از
راه میرسد.
وقتی مقامات حکومتــی ،مراحل

زنده بماند .کارشناســان
گمان دارند که فقط چند
ســاعت اســت و نــه چنــد
روز ،اما بهترین کار این اســت که
دســتهای خود را به طور مرتب
بشــویید تا خطر ابتال و گسترش
ویروس را کاهش دهید.
•
آیا آبوهوا و دما بر انتقال
ویروس کرونا اثر دارد؟
هنــوز خیلی چیزها در مــورد این
ویــروس نمیدانیم .هنوز روشــن
نیســت که تغییر دمــای فصلی بر
میزان همهگیــری آن چه تأثیری
دارد.
بعضــی ویروسهای دیگــر مانند
ویــروس ســرماخوردگی ،شــیوع
فصلی دارند و در ماههای سرد سال
بیشترند .پژوهشی نشان میدهد

کــه نشــانگان تنفســی خاورمیانه
(مرس)؛ ویروس دیگری از خانوادٔه
ِ
ویروس کرونا ،تحت تأثیر شــرایط
بوهوایــی اســت و در ماههــای
آ 
گرمتر سال شیوع بیشتری دارد.
•
آیا ممکن است با خوردن
غذایی که فرد مبتال به این
بیماری تهیه کرده است؛ دچار
بیماری شوید؟
اگــر مراحــل و شــیؤه تهیــ ه غــذا
بهداشــتی نباشــد ،فــرد مبتال به
ویــروس کرونــا ممکن اســت این
بیماری را به دیگری منتقل کند.
ویــروس کرونــا با ذراتی کــه بر اثر
ســرفه روی دســتها میمانــد،
منتشر میشود .شستن دستها
پیش از لمس و خوردن غذا توصیٔه
همگانــی خوبی اســت تــا جلوی

ســهگانه دســتورالعمل «پــاک
کــردن صــورت مســاله» را تــا به
انتهــا ادامــه میدهند امــا بحران
همچنان «کش پیدا میکند» ،به
ناچار به مرحلــه اول بر میگردند!
کار دیگــری کــه بلد نیســتند و یا
اجــازهاش را ندارنــد .پــس مــدام
همین سه مرحله را تکرار میکنند.
یعنی بعد از آنکه برای جلوگیری از
انتشار ویروس حتی نماز جمعه را
تعطیل کردند و ساعات کار ادارات
را کاهش دادند ،اما بحران باز هم
«کش پیدا کرد» ،دوباره به مرحله
«انــکار بحران» جهش میکنند و
به ناگاه تصمیم میگیرند که اصال
همه ســاعتهای کاری به حالت
عــادی برگــردد! ولی خــب باز هم
بحران ادامه پیدا میکند و باز هم
مرحله دوم و مرحله سوم و باز هم
بازگشت به سطر اول...
امــروز رســیدگی فوری بــه بحران
کرونا در اولویت قــرار دارد ،با این
حــال ،به نظرم بیــش از هر زمان
دیگری همــه ما متوجه شــدهایم
که وقتی یک سیستم توانایی حل
مساله نداشته باشــد چطور ابعاد
فاجعه گریبان تمامی شهروندان را
خواهدگرفت.
بحران اصلی که همه ما باید بدان
اعتراف کنیم ،نه کرونا اســت و نه
ســیل و نه تحریم و نــه گرانی و نه
تورم .اینها همه صرفا محصول و
نتیجه یک بحران بزرگتر هستند:
«بحــران وجــود حکومتی اســت
کــه کارکرد حــل مســاله و بحران
خودش را از دســت داده اســت».
پس تا زمانی کــه ما هم بخواهیم
این بحــران اصلــی را نپذیریم و یا
انــکارش کنیــم ،باقــی اقدامات و
تصمیماتمان همه تکرار یک سری
الگوهای شکست خورده هستند.
کانال «مجمع دیوانگان»
(این مطلب کوتاه شده است)

گسترش میکروبها گرفته شود.
•
اگر یک بار مبتال به ویروس
کرونا شوید ،پس از آن نسبت به
این بیماری ایمن خواهید شد؟
وقتــی افراد از ایــن بیماری نجات
پیدا میکنند ،بدن آنها تا حدودی
چگونگی مقابله با آن را میشناسد
و در صورت ابتالی دوباره میتواند
ایمنی بیشتری داشته باشد.
ایــن ایمنی همیشــگی نیســت و
کارایی کامل و مطمئنی هم ندارد
و بــر اثــر مــرور زمــان کاهش هم
پیدا میکند .هنوز روشــن نیست
بدن پــس از ابتال بــه این بیماری
و بهبودی؛ تا چه مدت نســبت به
ابتالی دوباره ایمن خواهد ماند.
BBC
•
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انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

Pièces d'Autos N.D.G.

حتویلدرمحل:رایگان

با
گارانتی

مت ارزان
قی
ت مرغوب
کیفی

____________________
Pièces d'Autos NDG

6035 Upper-Lachine
Montreal, QC, H4A2C2

با مدیریت :رضا امیری Tel.: (514) 486-9994
Fax: (514) 486-9994
روز مبادا!
احمدزیدآبادی

▪
تــا اینجــا تــک تــک قدمهایــی
کــه حکومت برداشــته با فشــار
شبکههای اجتماعی بوده است!
یعنی سر هر چیزی کلی سر و صدا
شــد و ویدئو آمد تا اتفاقی بیفتد؛
وگرنه هنوز رهبر داشت از توطئه
کرونا میگفت ،روحانی همه را سر
کار فرســتاده بود ،مدافعان حرم
هــم راه میافتادنــد و علت همه
مرگها را آنفلوآنزا و سرماخوردگی
اعالم میکردند.
حاال دنبــال کســی میگردند که
بازداشتش کنند ولی نیست.
از «ســرکوب ویروس منحوس»
میگویند ولی جواب نمیدهد.
دادســتان گفتــه «خــط مقــدم
جبهه علیه کرونا »...ولی جمله
تمام نمیشــود! این بار نه خطبه
و مشــت محکم جــواب میدهد
نه حــذف و حبس و حصر .اینجا
تنها راه حل فقط «عقل و تدبیر»
است که ندارند.
▪
روز مبادا یعنی امروز!
میلیون هــا نفر که درآمــد روزانه
دارنــد ناگهــان از کار و زندگــی
افتادهاند و دولت باید کمکشان
کند ،ولــی نه پول دارد نه برنامه.
وقتــی از لــوازم "رابطــه بــا تمام
گشــودگی سیاســت
جهــان" و
ِ
و اقتصــاد حــرف میزنیــم یعنی
حکومــت فقــط کریخوانــی و

شعار نیســت ،روز مبادا
هــم دارد مثــل امروز!
اما به فکــر این روزها
نبودنــد روزهایی که
ســرگرم ویتریــن
ِ
مســت
جهانــی و
قــدرت ســرکوب،
ر ا
ملــی
منافــع
بازیچه شــعارها کردند ،روزهایی
که کشــور را از تشکلهای مدنی
فعال محروم کردند (از خیریهها تا
زنان ،معلمان ،کارگران و محیط
زیســتیها) به فکر ایــن روزهای
سخت نبودند.
حـــاالنهخودشانقدرتدارند
نه مردم!
با این همه اما پزشکان و پرستاران
شریف ما دارند با تمام توانشان
جور تمام نداشــتهها را میکشند
و خبرنگارانــی که پردههــا را باال
میزنند تــا اوج خطر را گوشــزد
کننــد بلکه مــردم بتوانند در حد
توانشان از ســامتی و شادی و
روحیهشان مراقبت کنند.
▪
میلیاردهــا انســان در کره زمین
هنــگام بالهــا و ســختیها دعــا
میخوانند و با یاد خدا و با کلماتی
کــه میــراث معنوی مؤمنــان در
تاریخ است روحیه خود را تقویت
و جانشان را آرام میکنند.
دعای هفتم صحیفه سجادیه هم
شــامل کلمات درخشانی است از
این میراث معنوی.

مشــکل ،دعــوت به
خوانــدن صحیفــه
ســجادیه در برابرکرونا
نیســت؛ مشــکل
اینجاســت همــان
کســی کــه بعــد از
ســقوط هواپیمــا بــه
جای پاسخگویی و محاکمه
عواملش ،فقط برای قربانیان
طلب آمــرزش کرد ،حاال هم
به جای پاسخگویی در برابر
پنهانکاریسیستماتیککه
این
ِ
منجر به فراگیری فاجعه شده،
دعوت به دعا میکند .مشــکل از
جایی آغاز میشــود که رهبری با
حداکثر قــدرت و ثروت و دخالت
در تمــام امــور ،ناگهان درســت
وقتی که باید پاســخگوی سقوط
کشــور به این نقطه از مدیریت و
امکانات باشد ناگهان لباس پاپ
بپوشد ،ژست رهبر دینی بگیرد و
به مردم بگوید دعا بخوانید.
▪
این روزها هم میگذرد؛ اما فردای
رفتــن کرونــا هرگــز مثــل دیروز
ِ
نخواهــد بود .شــاید این فاجعه،
آخرین ترازوی ســنجیدن لیاقت
و مســئولیت حکومتی باشــد که
حــرم واقعی ،جان
هرگز نفهمید
ِ
و آرامــش و اعتماد مردم اســت؛
مقدسترین حرمی کــه بیدفاع
رها شد تا کار به روز مبادا رسید.
•

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

با تع

یین وقت قبلی

شرکت ها و اشخاص :مقرون به صرفه ،قابل اطمینان و حسابداری حرفه ای

بیش از  20سال جتربه | منتخب حسابداران کانادا CGA
(514) 652-7623 (514) 500-6186
MTL_TILES@YAHOO.COM

عینک فرهت
جواد ایراخنواه

____________________

5655 Sherbrooke W.
H4A 1W6

NDG,

Tel.: 514-481-0671

9

10

 سال  26شماره  25  1466اسفند 1398

www.paivand.ca since 1993

PAIVAND: Vol. 26  no.1466 Mar. 15, 2020

سیاسی...
نظام ورشکستهای به نام جمهوری اسالمی
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St. Laurent Adult
Education Centre

514-337-3856
www.slaec.ca

انگلیسی  /فرانسوی بیاموزید!
نامنویسی کالس های انگلیسی و فرانسوی
WINTER SESSION

DECEMBER 2, 2019 TO MARCH 19, 2020
_____________________________
BASIC ENGLISH | DAY CLASSES
Monday-Friday 8:30 a.m. – 12:30 p.m.

REGISTRATION DATES
December 4, 10, 17 & January 8 FROM 9:00 a.m. – 11:30 a.m.
BASIC ENGLISH & FRENCH | EVENING CLASSES
Monday-Thursday 5:30 p.m. – 9:30 p.m.
 7مــارس  -جمهــوری اســامی
در تنگنای بیسابقهای قرار گرفته
و در چنــد قدمــی ورشکســتگی
کامــل یــا ( Fail Stateحکومت
درمانده) قرار دارد .ماههاســت که
جمهوری اسالمی در داخل کشور،
در منطقه و در جهان با مشکالت
عظیم درگیر است و در عمل نشان
داده از قابلیت غلبه بر آنها به دالیل
مختلف برخوردار نیست.
آخریــن بحرانــی کــه ناتوانیهای
جمهــوری اســامی را در مقابــل
دید همــگان ،در داخل و خارج از
کشــور قــرار داده ،ویــروس ُکرونا
اســت .جمهوری اســامی در دو
هفته اول ،پس از آنکه دستکم دو
هفته نیز پنهانکاری و دروغگویی
را ادامه داد ،تالش کرد با انتشــار
آمار دروغین که حتا حامیان نظام
هــم آن را بــاور نداشــتند بحــران
» برای
ُکرونــا را «توطئه دشــمن 
کاهش مشارکت مردم در انتخابات
مجلس شــورای اســامی در دوم
اسفند معرفی کند زیرا نمیتوانست
عدم حضــور مــردم در حوزههای
رایگیری را توجیه کند.
موجی از بحرانهای داخلی
موج جدیــد بحرانهایی که امروز
جمهوری اسالمی درگیر آنهاست،
در مــاه آبــان با خیزش بیســابقه
مردمی در بیش از یکصد شهر آغاز
شــد .جنبشــی که به گفته منابع
بینالمللی بیــش از ۱۵۰۰قربانی
داد ،کــه در میــان آنهــا ،به گفته
ســازمان عفو بینالملــل حداقل
 ۲۳کودک نیز مشــاهده میشود.
البته شــمار قربانیان این حرکت،
که چالشــی بــزرگ بــرای رهبران
نظام بود ،رو به افزایش است .سه
تن از بازداشت شدگان آبانماه در
شبعه  ۱۵دادگاه انقالب تهران ،به
ریاست ابوالقاســم صلواتی ،حکم
اعدام دریافت کردهاند .امیرحسین
مرادی ،سعید تمجیدی و محمد
رجبی از بازداشت شدگان خیزش

آبانمــاه ،بــه اتهام «مشــارکت در
تخریب و تحریق به قصد مقابله با
نظام جمهوری اسالمی» به اعدام
محکوم شــدهاند .بعید نیست که
در روزها و هفتههای آینده ،احکام
مشــابهی برای برخی دیگر از چند
هزار نفــری که در پیامد تظاهرات
گســترده آبان بازداشت شدند نیز
صادر شود.
حمله موشــکی ســپاه پاســداران
انقــاب اســامی بــه هواپیمــای
اوکراینــی بر فــراز تهــران ،پرونده
دیگری اســت که به ایــن زودیها
بسته نخواهد شــد .اعتراضهای
دولتهــای اوکراین و کانادا شــاید
کمتریــن هزینــهای باشــدکه این
فاجعــه بــه جمهــوری اســامی
تحمیل کرده اســت .بیاعتمادی
مــردم به نظامی کــه کوچکترین
ارزشــی بــرای جــان شــهروندان
خویش قائل نیست اما هرگز قابل
ترمیم نیست .این بیاعتمادی با
تدابیر اتخاذ نشده و سوء مدیریت
در بحران ُکرونا ،که تا کنون جان
چندین هزار نفر را در داخل و خارج
از مرزهای کشــوربه خطر انداخته
اســت ،ابعــاد این بیاعتمــادی را
گسترش بخشیده است.
این بیاعتمــادی حتا بخشهای
قابــل توجهــی از قشــرهایی که تا
پیــش از این به جنبــش اعتراضی
علیه جمهوری اســامی نپیوسته
بودنــد را نیــز در بــر میگیــرد.
صداهــای اعتــراض حتــا از درون
پایگاههــای بســیج نیز بــه گوش
میرسدکه خود را قربانی بیلیاقتی
و سوء مدیریت نظام میبینند .این
بیاعتمادی در جریــان انتخابات
دوم اســفند به صورت انکارناپذیر
خود را نشــان داد .حتا اگر مبنا را
بر آمار رســمی ،و البتــه دروغین،
این انتخابات هم بگذاریم ،سطح
مشــارکت مردم پایینترین در ۴۱
سال عمر جمهوری اسالمی بوده
است.

بحرانهایمنطقهای
جمهوری اســامی اگر در ســطح
منطقهای هم اقبالی در کشورهای
مجاور داشــت ،آن را از دست داده
اســت .از ماه اکتبرگذشــته مردم
عــراق و لبنــان ،دو کشــوری که
احزاب دســت نشــانده جمهوری
اســامی در رأس قــدرت آنها قرار
داشــتند ،در پیامــد خیزشهــای
مردمی که هنوز هــم ادامه دارند،
بــا بحرانهــای ســختی دســت و
پنجه نرم میکنند .در لبنان اگرچه
ائتالف دربرگیرنده حزبالله ،امل
و مســیحیان هوادار میشل عون،
رئیس جمهور کنونی ،توانســتند
بــرای دولت جدیــد رأی اعتماد از
مجلــس بگیرند ،ولی مشــکالتی
کــه منجــر بــه اســتعفای دولت
قبلی شــدند هنوز پابرجا هستند.
نــه تنها مــردم هیچ اعتمــادی به
دولــت جدیــد ندارنــد بلکــه این
دولت نخواهد توانست مشکالت
اقتصادی کشور را حل کند .لبنان
برای پســت سر گذاشــتن بحران
شــدید اقتصادی کنونــی محتاج
بازگشت سرمایههایی است که این
کشــور را ترک کردهاند .بازگشــت
این سرمایهها و سرمایهگذاریهای
جدید تنها به شــرطی میتواند به
واقعیت تبدیل شــود که حزبالله
اسلحه را به زمین گداشته و صحنه
سیاست را ترک کند.
ولید فارِ س تحلیلگر و روشــنفکر
لبنانــی ســاکن واشــنگتن ،در
گفتگویــی بــه درســتی یــادآوری
میکند که حزبالله دیواری است
که بــدون تخریب آن ،وضعیت در
این کشور نمیتواند تغییر پیدا کند
و هیچکدام از اصالحاتی که مردم
بــا حضور در خیابانهــا و میادین
بیروت و دیگر شــهرها ،به ویژه در
مناطق شیعهنشین ،خواستار آنها
هستند امکانپذیر نخواهد بود.
این تحلیلگر لبنانی معتقد اســت
که مردم لبنــان پایان بحرانهای

REGISTRATION DATES
DECEMBER 4, 10, 17 & JANUARY 8 FROM 5:00 p.m. – 7:30 p.m.
________________________________
?Need to complete your High School Diploma
?Want to get into a trade? CEGEP and University
---------------------------!We offer Academic courses to fit YOUR goal
ACADEMIC REGISTRATION
December 5, 2019
FROM 9:00 a.m. – 11:30 a.m.
PLACEMENT TESTS
December 4, 2019
ACADEMIC ADDRESS
2405 Place Lafortune West
Saint-Laurent, QC H4M 1A7

کشورشــان را تنها بــا تغییر نظام
در ایــران امکانپذیــر میدانند .در
عــراق ،جمهوری اســامی که در
سالهای گذشته دولتها را تعیین
میکرد ،دیگر قادر نیســت حتا از
ســاختمانهای دفاتر دیپلماتیک
خود حفاظت کند .محمد توفیق
عالوی ،آخرین نخستوزیری هم
کــه با حمایت جمهوری اســامی
مامور تشــکیل کابینه جدید شده
بود ،مجبور به کنارهگیری شد.
پس از کشته شدن قاسم سلیمانی
و ابومهدی المهندس ،رهبرکتائب
حزباللــه ،نزدیــک تریــن گــروه
نظامی نزدیک به ســپاه قدس ،در
حمله پهپادی آمریکا ،قدرت نفوذ
جمهوری اسالمی در عراق را بیش
از پیش کاهش داد .امروز برخالف
گذشته،کمنیستندشخصیتهای
سیاســی عراقــی که زمانــی بدون
کسب اجازه از تهران حتا یک لیوان
آب هم نمیخوردند ،اما امروز برای
حفظ موقعیت خویش از جمهوری
اســامی فاصله میگیرند .انزوای
جمهوری اسالمی و هوادارانش در
حدی اســت ،که کتائب حزبالله
تهدیــد بــه دامــن زدن بــه جنگ
داخلــی میکنــد .درگیریهــای
نظامــی در ادلــب نیروهای تحت
حمایت جمهوری اســامی مانند
«فاطمیــون» و «زینبیــون» را
در مقابــل ارتــش ترکیه قــرار داده
اســت .جنگ در ادلــب یکی دیکر
از بحرانهایی اســت که موقعیت
منطقــهای جمهوری اســامی را
به خطر انداخته اســت .ادامه این
درگیریهــا میتوانــد بطور جدی
به مناســبات تهران و آنکارا لطمه

BASIC ADDRESS
950 Rue Fraser
Saint-Laurent, QC H4M 1Z6

برساند و جمهوری اسالمی یکی از
متحدین منطقهای خود را از دست
بدهد.
گسترش انزوای بیناملللی
انــزوای بینالمللــی جمهــوری
اسالمی نیز روز به روزگسترش پیدا
میکند .انزوایی که اقتصادکشور را
در آســتانه ورشکستگی کامل قرار
داده اســت .جمهوری اسالمی که
با برجام یا توافق هستهای توانسته
بــود تا حــدی این انــزوا را کاهش
دهــد ،با خــروج آمریــکا از توافق
هستهای و بازگشت تحریمها گام
به مرحله جدیدی گذاشت و امروز
شــاهد تنگتر شــدن ایــن حلقه
هستیم .قرار گرفتن نام جمهوری
اســامی ایران در فهرســت سیاه
گروه ویژه اقدام مالــی یا ،FATF
ضربهای است که پیامدهای آن در
سال آینده خورشــیدی به وضوح
دیده خواهد شــد .البتــه این انزوا
تنها به اقتصاد خالصه میشود.
موشــکپرانی به سمت هواپیمای
مســافری اوکراینــی در آســمان
تهران هم نام جمهوری اســامی
را در فهرست نظامهایی ثبت کرد
کــه هیچگونه ارزشــی بــرای جان
شــهروندان خود و دیگر کشــورها
قائل نیســتند .همچنیــن بحران
ویــروس ُکرونــا و گســترش آن به
دلیــل متوقــف نکــردن پروازهای
ایــران و چین و صــدور آن از قم به
بیش از  ۴۵کشــور نیز امروز چهره
جمهــوری اســامی را در ســطح
بینالمللی بیش از پیش مخدوش
کرده است .بسیاری از کشورها ،از
جمله همســایگان ایران ،مرزهای

خــود بــا جمهــوری اســامی را
بســتهاند و بــه ســختی پذیــرای
شــهروندان ایرانــی یــا مســافرانی
هســتند که مبدأ حرکت آنها ایران
بوده است.
در این میان ،آخرین گزارش ســه
ماهه آژانس بینالمللی انرژی اتمی
نیز جمهوری اســامی را متهم به
عــدم همکاری بــا بازرســان خود
میکنــد .در ایــن گــزارش که ۱۳
اسفند منتشر شد ،رافائل گروسی
رئیــس جدیــد آژانــس بینالمللی
انرژی اتمی ،صحبت از جلوگیری از
ورود بازرسان این نهاد به دو مرکز
اتمی کرده است.
در همیــن گــزارش تاکیــد شــده
کــه مقامــات تهــران بســیاری از
پرســشهای آژانــس در مــورد
فعالیتهــای خــود را بیپاســخ
گذاشــتهاند .رافائــل گروســی در
گفتگو با خبرگزاری رویترز به زیر پا
گذاشتن تعهدات برجامی از سوی
جمهوری اسالمی نیز اشاره میکند
و میگوید ذخایر اورانیوم غنی شده
جمهوری اسالمی در مقایسه با ماه
نوامبر سال گذشــته میالدی سه
برابر شــده اســت .رافائل گروسی
در گفتگــو بــا خبرگزاری فرانســه
هشــدار میدهد که اگر جمهوری
اســامی به اقدامات خود در زیر پا
گذاشــتن تعهدات برجامــی ادامه
دهــد ،آژانس «زنگ خطــر» را به
صدا در خواهد آورد .زنگ خطری
که میتواند ارجــاع مجدد پرونده
هســتهای جمهــوری اســامی به
شورای امنیت سازمان ملل متحد
را به همراه داشته باشد.
احمد رأفت -کیهان لندن
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تحلیل...
الگوی ناب اسالمی در برخورد با واقعیات

امیر طاهری
یکی از هدفهای مکرر ًا اعالمشده
جمهــوری اســامی در طول ۴۱
ســال گذشــته ،ســاختن الگوی
سیاســی -اقتصــادی تــازه برای
بشریت است.
آیتاللهروحاللهخمینی،بنیانگذار
جمهــوری اســامی ،همــواره
ادعــا میکــرد کــه تمــدن غربی،
کــه به گفتــه او ســاختهوپرداخته
صهیونیستها و صلیبیون است،
جهان را بــه ضاللت رهبری کرده
و بشــریت را قربانی فقر ،فســاد و
جنگ ســاخته اســت .بدینسان
هــدف انقــاب اســامی ،نجات
بشــریت اســت از راه عرضــه یک
الگوی رقیب ،یک الگوی متکی بر
«اسالم ناب محمدی».
آرزوی ســاختن «جامعــه نــاب
محمــدی» پــس از خمینــی نیز
در قلــب جهانبینــی جمهــوری
اســامی قــرار داشــته اســت.
حجتاالسالم محمد خاتمی ،که
دو دوره رئیسجمهوری اســامی
بود ،در ســخنرانیهای متعدد در
ایتالیا ،ســوئیس و ایاالتمتحده،
الگــوی اســامی مــورد نظــر را
بهعنوان گزینــهای در برابر الگوی
صهیونبیتی-صلیبیغربیعرضه
کــرد و بــا انتقــاد از «رنســانس»
و دوران روشــنگری در اروپــای
غربی ،مدعی شد که جدایی دین
از سیاســت نتیجــهای جز جنگ،
اســتعمار و امپریالیســم نداشــته
اســت .بدینســان ،جمهــوری
اسالمی میبایستی وظیفه تاریخی
خــود را برای به چالش کشــیدن
الگوی غربی با عزمی جزمتر دنبال
کند.
آیتاللــه علــی خامنــهای ،رهبــر
جمهوری اســامی نیز همــواره از
نقــش انقالب اســامی ایــران در
ترسیم راهی تازه برای تمام بشریت
سخن گفته است .یک ابتکار آقای
خامنهای تهیه برنامه ۲۰ساله برای
تکمیل ســاختار و اســاس جامعه
«ناب محمــدی» بود -برنامهای
که تنظیم و نظــارت بر اجرای آن

اتحاد شــوروی ،جامعه
آرمانی لنین و استالین
به اتــکای دریافــت وام
از قدرتهــای غربــی و
محصــوالت غذایــی از
ایاالتمتحــده و کانــادا
بــه زندگــی خــود ادامه
میداد.
اشــتباه بــزرگ تفکــر
انقالبی سنتی این است
که جامعــه موردنظر را
یک لوح سفید میانگارد
که «رهبر» یا «رهبران»
میتواننــد آنچــه را
جمهوری اسالمی ،چهار دهه
دلخواهشان است بر آن رسم
مشکالت
پس از پیدایش ،راهحل
کنند .اگر لنیــن آثار گوگول،
را کشتار معترضان و اعدامهای
نویســنده اوکراینیاالصــل را
دستهجمعیمیداند
بهدقــت خوانــده بــود ،هرگز
تصور نمیکرد که امپراتوری
به مجمع تشخیص مصلحت نظام تزار آن لوح سفیدی است که خود
محول شد.
میپنداشت.
البته انقالب خمینیستی در ایران پیــش از او ،اگــر رهبــران انقالب
نخســتین انقالبــی نیســت که با فرانســه ،رمان «ژاکوکلکباز» اثر
جاهطلبیهــای جهانــی به میدان دیده رو را خوانــده بودند ،متوجه
میآیــد .انقالب کبیر فرانســه نیز میشدند که فرانســوی معمولی،
خواســتار «آغــازی نویــن» برای یعنــی اکثریت فرانســویان ،چنان
تاریخ جهان از «ســال صفر» بود درگیر دغدغههای اینجا و اکنونی
و تمامی سرگذشــت انســان را در زندگــی هســتند کــه وقتــی برای
همــه ادوار پیشــین چیــزی جــز ســاختن دنیای آرمانی یک مشت
مجموعهای از رنج و درد و جهل و روشــنفکر پرحــرف و پرخــور در
ستمنمیدانست.
پاریس ندارند.
انقالب فرانســه ،برنامه  ۲۰ســاله در ایران خودمان نیز اگر خمینی و
رسمی نداشت .اما  ۲۰سال بعد از روشنفکرنمایان پیرامون او درکی از
آن انقالب ،فرانسه دوران وحشت واقعیت جامعه ایرانی میداشتند،
بــزرگ ،جنگهای خانمانســوز هرگز مفتــون چرندیات یک گروه
ناپلئــون ،بازگشــت بوربونها و از کوچک از آخوندها نمیشدند.
دست دادن موقعیت جهانی خود یک ضربالمثل تهرانی میگوید:
را تجربه کرده بود .پیش از انقالب ،قــاچ زیــن را بچســب ،ســواری
فرانسه بزرگترین قدرت نظامی و پیشکش!
اقتصادی جهان بود .با آن انقالب ،در سررســید برنامــه آرمانــی ۲۰
فرانسه آن موقعیت را از دست داد ســاله ،جمهــوری اســامی هنوز
و هرگز نتوانست الگوی آرمانی خود نتوانسته است قاچ زین را بچسبد
را جهانی سازد.
و شــاید بــه همین ســبب اســت
یکــی از طنزهای تاریخ این اســت که انــدک هارتوپــورت معمولی
که  ۲۰ســال پس از انقالب کبیر ،خود را درباره ســواری ،و گاه حتی
قزاقهای تزار روس ،کاخ الیزه در تاختوتــاز ،تا حدی تخفیف داده
پاریــس را بهعنــوان خوابگاه خود است.
تصرف کرده بودند و پرچم روسیه در«روزهایخوشگذشته»،یعنی
عقبماندهترین کشور اروپایی در زمانی که اندک نفتی میفروختیم وآن زمان -در پایتخت فرانســه در پولی به جیب میزدیم -پول آسان
اهتزاز بود.
و بدون زحمت -میشد به حافظ
انقــاب اکتبــر روســیه نیــز اسد ،حســن نصرالله ،حوثیهای
جاهطلبیهای جهانی داشت.
یمن و حشدالشعبی عراق حقوق
لنین از «آفرینش مجدد انســان» داد و بــا نصب تصاویــر خمینی و
سخن گفته بود و استالین مدعی خامنهای در بیروت ،صنعا و کربال
بود که میتوان برای خلق» انسان ادعا کــرد که انقالب اســامی در
طراز نوین شــوروی» برنامهریزی حــال جهانیشــدن اســت .در آن
کرد.
روزهــا میشــد شــبکهای از دروغ
البتــه نتیجــه کار ،کشــتار دههــا و تملق ســاخت تا تبدیل ایران به
میلیــون انســان و چندیــن دهــه یک زندان بزرگ را توجیه کنند و
اســتبداد ،فقــر و راهگمکردگــی جمهوری اسالمی را الگویی برای
تاریخی بود .در آخرین ســالهای بشریتبخوانند.

مداد ،مجله آنالین مونتــرال

مـداد را آبونه شوید:

www.medad.ca

از مطالعه «مداد» لذت ببرید و خواندن آن را به دوستانتان هم توصیه کنید.
«مداد» ،مجله آنالین فارسیزبانان مونترال

ﻣﺎﯾﮑـﻞﻣﻨﻔـﺮد

ﮐﺎرﺷﻨﺎسرﺳﻤﻰﻣﻬﺎﺟﺮتﮐﺎﻧﺎدا

Michael
Monfared

Regulated Canadian
Immigration Consultant
You can speak to me in English, French, Persian and Italian
ﺑﺎآﺷﻨﺎﺋﻰﺑﻪزﺑﺎنﻫﺎىاﻧﮕﻠﯿﺴﻰ،ﻓﺮاﻧﺴﻮى،ﻓﺎرﺳﻰ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﺋﻰ
راهﻣـﺎدرشﺷـﺎدروانﻣﺎرﯾﺎﮐﺘﻨﻪرااداﻣﻪﻣﯿﺪﻫﺪ
ﺧﻂﻣﺴﺘﻘﯿﻢوراﯾﮕﺎنازاﯾﺮانﺑﻪﻣﻮﻧﺘﺮال
ﺑﺎ ﮐﺎﻣـﻰﻣﻨﻔﺮدﻣﺪﯾﺮاﻣﻮراﯾﺮاﻧﯿﺎن
ﺑﺪونﻫﯿﭻﭘﯿـﺶﺷﻤﺎره (021)87159570
دوﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﺟﻤﻌﻪ و از ﺳﺎﻋﺖ 21ﺗﺎ 24ﺑﻪ وﻗﺖ اﯾﺮان

ﺧﻄﻮطواﯾﺒﺮ،واﺗﺲاپ،اﯾﻤﻮوﺗﻠﮕﺮام
514 550 9204

514-656-8178
info@michaelmonfared.com
www.michaelmonfared.com
6621 Rue Sherbrooke Est,
Suite 103, Montréal,
Québec H1N 1C7

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

امروز اما جمهوری اسالمی از نظر
تعداد زندانیان سیاسی و عقیدتی و
تعداد اعدامها به نسبت جمعیت،
در مقام اول جهانی قــرار دارد و از
نظر تعــداد قربانیان ویروس کرونا
نیز با جمهوری خلق چین رقابت
میکند.
از همه مهمتر ،اکنون روشن است
که جمهوری اســامی پــس از ۴۱
سال نتوانســته است یک ساختار
دولتــی بــه معنــای متعــارف آن
بســازد یا به عبارت دیگر قاچ زین
را بچسبد.
شاید اغراق نباشد اگر بگوییم که
ایران ،امروز سرزمینی است فاقد
دولت و همانطور که بارها گفتهایم،
بهصورت یک کشتی بدون ناخدا
در آبهای طوفانی جهان امروز
سرگردان است ،بیآنکه بداند کجا
میرود.
بــا بیمعنــا شــدن ســاختارهای
ظاهریهمچونریاستجمهوری،
هیئــت دولــت و بهطورکلــی قوه
مجریه ،دیگر دولتی وجود ندارد-
حتی بهصورت دکور.
هفتــه گذشــته ،مجلس شــورای
ً
عمال
اسالمی ،یعنی قوه مقننه نیز
بی معنا شد زیرا بودجه ساالنهای
که در مجلس رد شــده بود با یک
«حکــم حکومتــی» رهبــر تنفیذ
شــد و خــود مجلس نیز بــه بهانه
جلوگیری ازگسترش ویروس کرونا
تعطیلگردید.
پرسشی که اکنون مطرح میشود
این است:
جمهــوری اســامی امــروز ،بــا
سررسید برنامه  ۲۰ساله ،چگونه
الگوییاست؟

یــک پاســخ به ایــن پرســش را در
سرمقاله سهشنبه گذشته روزنامه
کیهــان تهــران ،روزنامــهای کــه
میگوینــد معرف و مبلــغ نظرات
آیتالله خامنهای است ،میبینیم.
کیهان در سرمقاله خود مینویسد:
«یــک مشــت مفســد اقتصــادی
ماننــد زالو به جان ملــت افتاده و
با مکیدن خــون مردم ،جان آنها
را به لب رســاندهاند .یک روز وارد
بــازار ارز میشــوند و بــه دنبال آن
افســار قیمتها را پــاره میکنند،
روز دیگــر به ســراغ بازار مســکن
میروند و قیمت مسکن و اجارهبها
را چنــد برابر میکننــد .مایحتاج
عمومــی را احتــکار میکننــد ،با
زد و بنــد کاال وارد میکننــد،
کارخانههــای بزرگ و مراکز تولید
را به ورشکستگی میکشانند و در
پی آن صدهــا و گاه میلیونها نفر
را به انبوه بیــکاران میافزایند .ارز
(دولتــی)  ۴۲۰۰تومانی میگیرند
و بهجــای واردات کاالی مورد نیاز
مردم ،موز و ســنگپا و دستهبیل
وارد میکننــد ...ارزهــای بیزبان
ملــت مظلــوم را در کشــورهای
دیگــر (بهویــژه کانادا وســوییس)
ســپردهگذاری میکنند ...هزاران
میلیاردتومانــی که از کیســه ملت
دزدیدهانــد را بــرای دزدیهــای
بیشتر به کار میگیرند»
کیهــان میافزایــد« :تازهتریــن
جنایت این حرامخــواران ،احتکار
دهها میلیون ماسک و سایر اقالم
بهداشتی اســت! آنهم درحالیکه
کشــور بــا شــیوع ویــروس کرونا
دستوپنجه نرم میکند ...احتکار
کاالی بهداشتی میتواند به بهای

جان انســانها تمامشود ...حتی
وزیر محترم و فداکار بهداشت نیز
زبان به گالیه میگشایدکه چرا این
مافیای جنایتکار به حال خود رها
شده است».
بهخوبــی میتوان دیدکه اگر ایران
یــک دولت بــه معنای عــادی آن
داشت ،اگر در جمهوری اسالمی،
قانــون و حســابوکتابی در کار
میبود ،هرگز تصویــری که در باال
ترسیم شد ،شکل نمیگرفت.
ایــن فقدان دولت نرمــال و غیاب
حکومــت قانــون را در راهحــل
پیشنهادی روزنامه آقای خامنهای
نیزمیبینیم.
کیهــان توصیــه میکنــد کــه
«جانبرکفــان نیــروی انتظامی و
بســیج و ســپاه را به میدان آورند
و بــا فرمــان «آتــش بــه اختیار»
بــه آنــان اجازه بدهند تا با کســب
اطالعات مردمی و بیآنکه به عبور
از هزارتــوی اداری نیازی داشــته
باشــند ،این حرامخــواران قاتل را
قلعوقمعکنند».
جمهوری اسالمی ،چهار دهه پس
از پیدایــش ،هنــوز راهحلــی برای
مشــکالت ندارد و تنها راهحلی که
پیشنهاد میکند کشتار معترضان
در خیابانها و درصورتیکه نظرات
کیهــان اجــرا شــود ،اعدامهــای
دســتهجمعی «حــرامزادگان»
بهوسیله ســپاه و نیروهای امنیتی
است.
کشتار و اعدام! این است آلترناتیو
انقــاب اســامی به جــای تمدن
غربی.
(ایندپتندنت فارسی )
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ماشین تبلیغاتی جمهوری اسالمی

مشاور امالک در مونتریال:
مسکونی و جتــاری

هیوالیی بسیار بزرگ ،ناکارآمد و زشتخو که
رسانه و فرهنگ و آموزش را بلعیده است

مجیدمحمدی
 9مــارس  -ماشــین تبلیغاتــی
جمهوریاســامی ایــران به یک
هیوالی بســیار بزرگ و ناکارآمد
و زشــتخو تبدیــل شــده اســت
که ســاالنه دههــا هــزار میلیارد
تومان را میبلعد تا شرایط درون
کشــور را ســفیدنمایی و شرایط
کشورهای غربی و متحدان آنها را
سیاهنمایی کند ،برای شهروندان
پروندهســازی کنــد ،و تخم تنفر
بپراکند.
این ماشــین ،همچنین مســئول
موفــق و کارآمد و الهــی و اخالقی
نشــان دادن سیاســتها و
برنامههــای نظــام بــوده اســت؛
بدون آن که فضایی کوچک برای
منتقدان جهت طــرح دیدگاهها و
احساســات خود فراهم کند .این
هیوال ،جایی برای رسانه و فرهنگ
و آمــوزش باقی نگذاشــته و آنها را
بلعیده است.
ایــن ماشــین (شــامل رادیــو و
تلویزیــون دولتــی ،روزنامههــای
سراســری ،موسســات انتشاراتی
عظیم ،موسســات فیلمســازی و
توزیــع و نمایش فیلم و دهها هزار
ســایت اینترنتــی دولتــی و شــبه
دولتی) با چالشهای بسیاری نیز

درگیربودهاست.مشکالتماشین
تبلیغاتی جمهوری اســامی ایران
فقط وجود رسانههای فارسی زبان
خارج کشور و شبکههای اجتماعی
نیســت .مشــکالت و تعارضــات
جــدی آن ،فقــط در دروغهــای
سازگار و ناسازگار آن هم نیست.
مشــکالت ایــن ماشــین عظیــم
و پرهزینــه را در رفتــار خــود ایــن
سیســتم و نــوع گزارشدهــی
بوقهــای چاپــی و الکترونیک آن
و نحوه پرکــردن دقایق و صفحات
میتوان مشاهده کرد.
درزیر به برخی از آنها اشاره میکنم.

•

برخورد دوگانه با گزارشهای
نهادهای حقوق بشری
در یک دوره ،ماشین تبلیغاتی رژیم

ســازگارتر عمل میکرد
و کال نهادهــای حقــوق
بشــری بینالمللــی را
نادیده میگرفت .اما بعد
ایــن روش تغییــر یافت.
ماشــین تبلیغاتی رژیم،
هنگامی که سازمانهای
حقــوق بشــری مثــل
دیدهبــان حقــوق بشــر
و عفــو بینالملــل
گزارشهایــی در مــورد
عربســتان ســعودی
یــا اســرائیل یــا بحرین
منتشر میسازند ،آنها را گزارش
میدهــد ،اما گزارشهای آنها در
مــورد ایران یا ســوریه یا روســیه
منتشر نمیشــوند ،یا با فحاشی
و ناســزاگویی و بــه طــور ناقص
گــزارش میشــوند .گزارشهای
این نهادها در مورد کشــورهایی
که جمهوری اسالمی ایران با آنها
مشکل دارد ،موثق تلقی میشود.
امــا گزارشهــای آنهــا در مورد
ایران ،گویا به دلیل «صهیونیستی
و اســتکباری» بــودن آن نهادها،
ناموثق اســت .مشــکل این شیوه
از گزارشدهــی گزینشــی ،ایــن
اســت کــه مخاطب بعــد از مدتی
متوجه برخورد دوگانه میشــود و
گزارشدهنــده ،اعتبار خــود را از
دســت میدهد .تنها بــرای مدتی
میتــوان افراد را فریــب داد؛ خواه
منافــع و امتیــازی از رژیم ببرند یا
نبرند.

•

حالل شدن مطالب «رسانههای
صهیونیستیوامپریالیستی»
در دوران ترامپ که اکثر رسانههای
امریــکا اخبــار و گزارشهــای
ضد ترامــپ و ضد سیاســتهای
دولــت وی دارنــد ،روزی نیســت
که بوقهــای تبلیغاتی جمهوری
اســامی ایــران ایــن مطالب را
ترجمه و منتشــر نکنند .وقتی
چهار ســال یا هشــت سال هر
روز از دههــا رســانه مطالبــی
منتقــل شــود ،دیگــر دشــوار
بتــوان آنها را «صهیونیســتی»
یــا «اســتعماری» خوانــد .اگر
آنها صهیونیســتی و استعماری
هستند ،مطالب آنها نباید منبع
تحلیلهــا و روایــات دســتگاه
تبلیغاتیجمهوریاسالمیایران
ایــران قــرارگیــرد ،و اگر چنین
نیستند ،نمی توان گزارشهای
آنها در مورد ایران را مغرضانه و
براندازانه تلقی کرد.
در دوران اوج واگیــری کرونا،
مطالــب رســانههای غربــی در
مــورد چگونگی برخــورد دولت
ایــران و روحانیت شــیعه با این
معضل (که عمدتا وجه انتقادی
داشــت) توســط بوقهــای
تبلیغاتــی جمهــوری اســامی
ایــران نادیــده گرفته شــد ،اما
مطلبی در نقد حذف سلیمانی
در رسانههای امریکایی نبود که
در ایران منتقل نشود.
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کاظم پرتو تهرانی
•

مسلمانان غیرایرانی خودی و
غیرخودی
گزارش مربوط به درگیری هندوها
و مســلمانان در هند یــا حمله به
مســلمانان در کشــورهای غربی،
بــه وفــور در بوقهــای تبلیغاتــی
جمهــوری اســامی ایــران عرضه
میشــود ،اما روسیه و چین از این
جهت مستثنا هستند .مسلمانان
چچنــی و ایغوری غیــر خودیاند
و ســرکوب حقــوق آنهــا گــزارش
نمیشود ،اما مسلمانان امریکایی
و آلمانــی و فرانســوی کــه تحــت
حکومــت قانون زندگــی میکنند،
«سرکوب شده» معرفی میشوند.
این رفتــار دوگانه ،به مخاطبان به
خوبی نشان میدهد که موضوع،
حساســیت و توجــه بــه حقــوق
مســلمانان نیســت ،بلکه تنفر از
غرب و متحدان آن است.
آنچــه در ایــن گزارشهــا غایــب
اســت ،این اســت که مســلمانان
در کشــورهای غربی از بیشــترین
و تضمیــن شــدهترین حقــوق
برخوردارنــد؛ حتی بیش از حقوق
آنهــا در کشــورهایی بــا اکثریــت
مســلمان .مقامــات جمهــوری
اسالمی ایران هنگامی در برابر نقض
حقــوق مســلمانان موضعگیــری
میکنندکه هزینه مستقیمی برای
آنها داشته باشد .به عنوان مثال،
علــی خامنهای هنگامــی در مورد
کشته شدن چند مسلمان هندی
موضعگیــری کــرد که مشــخص
شــد دولت هند در چابهار سرمایه
گذاری نکرده اســت و تحریمهای
امریکا را نیز نقض نخواهدکرد.

•

حساسیت دوگانه به موضوعات
انسانی
کــودکان فلســطینی با کــودکان
اسرائیلی و ســوری حسابی کامال

جداگانه بــرای بوقهای تبلیغاتی
جمهــوری اســامی ایــران دارند.
حــدود هفتاد هــزار کــودک و زن
ســوری در جنــگ داخلی ســوریه
کشته شــدهاند ،اما گزارشی از آنها
در بوقهــای تبلیغاتــی جمهوری
اسالمی ایران دیده نمیشود.
یا کودکان اسرائیلی کشته و زخمی
در موشکبارانها یا دیگر عملیات
تروریستی حماس و جهاد اسالمی
وجــود خارجــی ندارنــد ،اما چند
کودک فلســطینی کشته و زخمی
بــه واســطه حمــات اســرائیل،
بدون اســتثنا تیتر اول خبری قرار
میگیرنــد .دولت اســرائیل دولت
کودک ُ
کــش معرفی میشــود ،اما
دولــت ســوریه بخشــی از جبهــه
مقاومت است.

•

فعالیت«داوطلبانه»منایشی
در هر بحران اجتماعی ،دســتگاه
تبلیغاتــی عکسهــا و فیلمهایــی
از بســیجیان و روحانیون منتشــر
میکند کــه دارند بــه مردم کمک
میکنند.
به عنــوان مثال ،در دوران ســیل
طالب مشــغول تمیز کــردن گل
از خانههــای مــردم ،و در دوران
شــیوع کرونا ،طلبهها مشغول به
ضدعفونیکردنکفبیمارستانها
نمایش داده میشوند.
تیترهای خبری این گونه تبلیغات،
معمــوال آن اســت که رســانههای
فارســی زبــان خــارج کشــور این
اقدامات را منعکس نمیکنند.
اما این اقدامات به سه دلیل زیر ،به
جای تبلیغ ،ضد تبلیغ است:

•

 -۱این که ســپاه و بسیج معموال
اگر بتواننــد ،از فعالیت گروههای
داوطلب جلوگیری میکنند تا فقط
خودیها در این حوزهها به نمایش
دربیایند؛

•

 -۲ایــن ســوال همیشــه بــرای
مخاطبــان مطرح اســت کــه این
طــاب و بســیجیها مگــر کار
مفیــدی در جامعــه ندارنــد که در
هر موضوعی در معرکه هســتند و
نمایش میدهند ،و اصوال چرا آنها
و نه اقشار دیگر؛

•

 -۳اگر این روحانیون و بسیجیان
داوطلبانه بــرای خدمت میآیند،
زندگیشان چگونه تامین میشود؟
کمترکسی باور میکندکه این گونه
فعالیتها خودجوش و داوطلبانه و
غیرانتفاعیاست.

•

مستقل اما وابسته
بخــش عمــدهای از نهادهــای
تبلیغاتی جمهوری اسالمی ایران از
حیث بودجه کامال به منابع دولتی
و عمومی (شــهرداریها) وابسته
هستند ،اما در مقام عمل ،خود را
مستقل از دولت معرفی میکنند.
آنها حتی موضعی انتقادی نسبت
بــه قــوای مجریــه و مقننــه (اگر
رگههایــی از اصالحطلبی داشــته
باشند) دارند( ،هماهنگ با سپاه
و بیــت رهبــری) .نکتــه جالــب
اینجاســت که ایــن نهادها (مثل
رادیــو و تلویزیون حکومتی) از قوه
مجریه مستقل هستند ،اما کامال
تحت هدایت و سیاستهای بیت
و سپاه عمل میکنند .از همین رو،
استقالل آنها در نشر اخیار توسط
معترضــان و وفــاداران خریــداری
ندارد ،چون همه میدانند که این
دستگاهها توســط دفتر رهبری و
سپاه هدایت میشوند.
-------دیدگا ه و نظرات ابراز شــده در این
مقاله ،نظر نویسنده بوده ،موضع
این نشریه را منعکس نمیکند.

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

; ;امور دفترداری
و حسابداری
; ;تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی
; ;تاسیس و ثبت شرکت ها

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
_________________________

Tel.: 514-777-3604

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

ویروس کرونا...
صابون موثرترین وسیله برای مقابله با ُکرونا؛
شستن دستها با صابون یک جنگ شیمیایی
در سطح نانوهاست!

آیــا برایتــان قابل تصور اســت که
صابــون معمولــی در مبــارزه بــا
ویــروس از جملــه ویــروس ُکرونا
بســیار پر اهمیت باشــد؟ پاسخ را
ی و نانوتکنولــوژی
بایــد در شــیم 
جستجوکرد.
قــدر صابون معمولی دستشــویی
خانــه خود را بدانید! تأثیرش در از
بین بردن ویروس و باکتری بیش از
الکل و دیگر مواد ضدعفونیکننده
است!
ُ
از هنگام انتشــار ویــروس کرونا و
بــه منظور پیشــگیری از ســرایت
بیمــاری ،تمرکــز زیــادی بــر
«آنتیباکتریهــا» شــده کــه در
اصل متشــکل از الــکل ،کمیآب
و احتماال مــواد ضدعفونی کننده
دیگر هستند .حاال خیلیها نگرانند
مبــادا مغازههــا از آنتیباکتریها
و مــواد ضدعفونــی کننــده خالی
شود .این در حالیست که صابون
معمولی که در دستشویی استفاده
میکنیــم ،کارکرد بســیار بهتری
دارد .اما چگونه اســت که صابون
ظاهرا پیش پا افتــاده در جنگ با
ویروس بسیارکارآتر است؟
ترکیب ویروس
برای آنکه بفهمیم چگونه صابون به
نبرد ویروس میرود ،نخست باید
بدانیم کــه ویــروس و صابون چه
ترکیب شیمیاییای دارند .ویروس
ُکرونا مانند ویروسهای دیگر ،در
اصل از سه جزء درست شده:
لیپیدها(موادچرب)
آر.ان.آ (مواد ژنتیک)
پروتئینها
ویروسهــا در زمره «نانــوذرات»
هستند ک ه اندازه آنها دهها نانومتر
است (یک نانو متر= ،۰۰۰۰۰۰۱
۰سانتیمتر).
ایــن نانوذرات ماننــد باکتریها و
سلولهایمازندهنیستندبلکهآنها
مواد ژنتیک خود را با یاری گرفتن
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از موجودات زندهی دیگر بازتولید
میکنند .اما از آنجایی که ویروس
باید بتواند بین سلولها حمل شود
تا بتواند از آنها در بازتولید استفاده
کنــد ،پس بایــد مــاده ژنتیک آن
در داخــل ســاختاری شــبیه پیله
محافظت شــود که بطور عجیبی
طــی یک روندکه خودســاماندهی
نامیده میشود شکل میگیرد.
ُکرونا؛ پیلهی خودساخته

خودســاماندهی یکی از روشهای
طبیعــت برای بنای ســاختارهای
پیچیده اســت .لیپیدها کارکردی
مانند آجرهای ساختمان دارند که
سریع و اتوماتیک ،خود را به شکل
یک گوی (مثــا ویــروس ُکرونا)
سامان میدهند.
کوشــش برای بیان و توضیح این
حاالت مطابق با تجربه و مشاهدات
روزانهی ما دشــوار اســت .تصویر
آشــفتهای را در نظر بگیرید که در
آن آجرها ،گیاهــان ،و عایقهایی
بــه هوا پرتاب میشــوند و در حال
بــه هوا پرتاب شــدن و ســپس در
مسیر ســقوط به زمین بهم چفت
میگردنــد و بــه صــورت خانهای
ساخته شده به زمین میافتند! در
طبیعت بر خالف مشاهدات عادی
ما ،چنین روندهایی خیلی معمول
است و عجیب و غریب نیست.
مولکولهــای پیچیــده و ویروس
میتوانند فقط با یاری اندکی آب به
صورت نانوساختار ترکیب شوند.
باید یادآوری کرد که شــیمیدانها
برای تأثیــر دارو بر بدن با روشــی
هدفمند از این ویژگی نقل و انتقال
ویروس «میآموزند».
استفاده از صابون یک جنگ
شیمیایی در سطح نانوهاست
اگر بطور فشرده بخواهیم بگوییم:
ویــروس ُکرونا ماده ژنتیک خود را
در یک پیلــهی لیپید که گرد خود
سامان داده ،به سوی قربانی بعدی

حمــل میکنــد .درســت در
همینجاست که نقش تاریخی
صابون به میان میآید! صابون
معمولــی (جامــد یــا مایــع)
مولکولهایی شــبیه لیپیدها
هســتند .ایــن مولکولهــا
«دُمــی» دارند که نمیخواهد
بــا آب تماس داشــته باشــد،
و «ســری» دارنــد کــه از آب
خوشش میآید.
هنگامــی که ایــن مولکولها
در آب حل شــوند ،به صورت
کپسولهایی در میآیند .این
کپسول شــبیه قایق یا پیلهای
است که ویروس سرهمبندی کرده
اســت! یک اصل مهم در شــیمی
آن اســت کــه «مــواد همســان،
یکسان حل میشوند»؛ برای مثال
ب در مواد چــرب دیگر
مــواد چــر 
(ناهماننــد) بهتر حل میشــوند.
اکثــر مــا تجربــه کردهایــم کــه
شستشــوی لکههای چرب لباس
یا تمیزکاری خانــه خیلی راحتتر
میشــود چنانچهاندکــی صابــون
در آب شستشــو بریزیــم .ولی این
مولکولهای صابون در حد نانو در
آب حل میگردند.
الکل تاثیر کمتری دارد
وقتی که مولکولهــای صابون در
تمــاس با ویروس قــرار میگیرند،
مــواد چربی که ویــروس را به هم
پیوســته اســت حل میکنــد ،به
نحوی که پیوندهــای بین اجزای
ویــروس قطع میشــود و دیگر آن
ذ ّره ،ذ ّرهای نیســت کــه بتوانــد
سلول را آلوده کند .همین اتفاق با
باکتریها رخ میدهد که متشکل
از یــک الیــ ه چربــی هســتند که
اجزای آنهــا را بهم پیوند میدهد.
درســت اســت که الکل ســفید یا
اتانــول نیز همین کار را میکنند،
اما تاثیرشان بسیارکمتر از صابون
است و به همین دلیل برای موثرتر
کردن آنها به مقدار بسیار زیادی از
آنها نیاز خواهیم داشت.
وقتــی که دســتتان را بــا صابون
میشویید ،درواقع یک جنگ مهم
«نانو»یی علیه ویــروس ُکرونا به
را ه انداختهایــد زیــرا مولکولهای
صابون «خویشاوندان شرور» خود
یعنی ویروس را حل میکنند و تار
و پود آنها را میگســلند و آنها را از
دنیای بیولوژی حذف میکنند.
امیدواریم همه شما دستهایتان
را بطــور مرتــب بــا آب و صابــون
بشویید.
*منبع :وبسایت نروژی Aftenposten

www.paivand.ca
Advertise with us ) 514-996-9692
یکم و پانزدهم هر ماه >> پیوند را بر روی سایت ما بخوانید:
www.paivand.ca

Maison de Voyages
سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار
• مسافرت های تجاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
• سفرهای تفریحی با قیمت ارزان
• فروش بلیت کلیه شرکتهای
هواپیمایی و کشتیرانی (کروز)
• بهای ویژه برای هتل و اتومبیل

اینک با

فرنازمعتمدی
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 2سال جتربه کاری!

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

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

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

بهروزباباخانی
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

زیان گسترده ی کرونا:

شرکتهای هواپیمایی هزاران پرواز را لغو میکنند
پــرواز
هــزاران
شــر کت ها ی
مسافربری به دلیل
شــیوع ویــروس
کرونا در کشورهای
مختلــف جهان لغو
میشوند.
توصیــه دولتها به
مــردم بــرای نرفتن
به سفر و درخواست
شرکتها از کارکنان خود برای کار
از خانه باعث کاهش میزان سفرها
شده است.
لغــو ایــن پروازهــا باعــث شــده
خســارات زیــادی به شــرکتهای
هواپیمایی وارد شود.
شــرکت رایان ایر تمامی پروازهای
خــود به مقصد ایتالیا را تا  ۸آوریل
لغوکرده و بریتیش ایرویز هم گفته
اســت تا  ۴آوریــل به ایتالیا ســفر
نمیکند.
نروجین ایر هم گغته است در سه
ماه آینده سه هزار پرواز خود را که
بالغ بر  ۱۵درصد گنجایش پروازی
این شرکت است لغو میکند .این
شــرکت همچنین به طــور موقت
"بخش قابل توجهی" از نیروی کار
خود را اخراج میکند.
مدیرعامل این شرکت گفته است
بــا اتحادیهها بر ســر اخراج موقت
کارمنــدان ایــن شــرکت از جمله
خدمه پروازی و کارکنان دفاتر وارد
مذاکره شده است.
شرکتهای هواپیمایی برای سفر
بــه برخــی نقــاط از جملــه چین،

ایتالیــا ،ایــران وکــره جنوبــی بــا
محدودیتهایی مواجــه بودهاند.
برخی شرکتها سفر به این مناطق
را به طور کامل متوقف کردهاند اما
در کل میزان سفر در سراسر جهان
کاهش یافته است.
برخــی شــرکتهای مســافربری
در چنین شــرایطی بــه پروازهای
خــود در حالی که خالی از مســافر
بودهاند ادامه دادهاند .دلیل چنین
کاری حفظ موقعیــت پروازی این
شرکتها بوده است.
طبــق مقــررات اتحادیــه اروپــا،
این شــرکتها مجبــور بودهاند به
خدمات خود در مسیرهای شلوغ
ادامــه دهنــد یا جــای خــود را در
اختیار سایر شرکتها قرار دهند.
امــا اتحادیــه اروپــا گفتــه اســت
شــرکتهای هواپیمایــی بــه طور
موقــت میتوانند ســفرهای خالی
از مســافر را بدون از دســت دادن
جایگاه خود متوقف کنند.
شــیوع ویروس کرونا باعث شــده
خســارات زیــادی به شــرکتهای
هواپیمایی وارد شود.

هواپیمایی کره پیشتر
هشــدار داد بقای این
شرکت در معرض خطر
است.
مدیــر هواپیمایی کره
گفــت ایــن شــرکت
نمیتواند تخمین بزند
بحــران فعلــی تــا چه
زمانــی دوام خواهــد
داشت اما هشدار داده
است در صورت ادامه این وضعیت،
هواپیمایی کره برای ادامه حیات،
تقال خواهدکرد.
شرکت کاتای پاسیفیک هم گفته
اســت انتظار دارد امســال با زیان
قابل توجهی روبهرو شود.
هواپیمایــی کانتاس اســترالیا نیز
گفته است  ۲۵درصد از پروازهای
بینالمللی خود را کم میکند .این
شرکت میگوید به دلیل نگرانی از
ویــروس کرونا ،درخواســت برای
پــرواز با این شــرکت کاهش یافته
است.
کانتــاس و جتاســتار ،خطــوط
هواپیمایــی ارزان متعلــق بــه آن
گفتهاند به همین خاطر برای شش
ماه پروازهای خود را کم میکنند.
اخیرا انجمــن بینالمللی حمل و
نقل هوایی (یاتا) خواهان کمک به
شرکتهای هواپیمایی شد.
این انجمن همچنیــن اعالم کرد
که شرکتهای هواپیمایی در سال
جاری میالدی احتماال  ۲۹میلیارد
دالر ضرر خواهندکرد.
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www.paivand.ca since 1993

M NTREAL
مدرسه دهخدا

برنامه دورهمی

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

روزهایدوشنبه:

گروهرقصخورشیدخانوم

شنبهها:
از ساعت  10صبح تا  2و نیم بعدازظهر

 از ساعت  ۵تا  ۹شب -5964 Av. Notre-Dame de
طبقه دوم اتاق Grâce 204

(514) 377-8005

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

اجنمندوستدارانزرتشت

مدرسه فرزانگان

(514) 731-1443

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

Tel: 514-909-1972

بنیاد سخن آزاد

Tel: 514-775-6508

facebook: Farzanegan Montreal

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

(514) 944-8111
------------------------

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

اجنمنایرانیانوستآیلند
کالس های فارسی کودکان:

IBNG

بنیاد نیکوکاری ایرانیان  :نیکو

همبستگیبازرگانی

کانون فرهنگی خانهما

www.ibng.ca

514-624-4579

هرشنبه :ساعت  12/30تا 15/30

)2900 Lake (DDO

تلفن)514( 626-5520 :

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

اجنمنزنانایرانیمونترال

514-804-4579
4862.ST CHARLES
------------------

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

کتابخانهنیما

8043 St-Hubert
iwamontreal@gmail.com
Tel.: 514-516-3007
------------------

کتابخـانه نوروززمین

514-787-8848
1650 Maisonneuve W.
---------------ساواالن :گروه فرهنگی آذربایجان
514-768-5969
----------------

5206 DECARIE #3
Tel.: 514-485-3652
facebook:
Nima Library Montreal
------------------

اجنمندفاعازحقوقبشر

سرویس خانوادگی آتنا
SHILD OF ATHENA
(514) 274-8117
------------------

کافـــه لیت

دوستداران موسیقی کالسیک

ایران-مونترال
www.addhi.net

)(Dialogue
514-484-8748

www.cafelitt.ca

کرونا :لغو برنامه های نوروزی مونتریال

بــا جدیتــر شــدن موضــوع
همهگیری کروناویروس در کانادا،
دو برگزارکننــده دیگــر مونترالــی،
تصمیم گرفتند برنامههای نوروزی
خود را لغوکنند.
مدرسه دهخدا با لغو همه مراسم
نــوروزی خــود ،عمــا امســال
هیــچ برنامــهای نخواهد داشــت
اما کالسهــای زبان فارســی این
مدرســه ،همچنــان در روزهــای
شنبه برقرار خواهد بود.
مسئول «خانه ایران» در مونترال
نیــز اعــام نمود که این ســازمان
امســال جشــنواره بهــار را برگــزار
نمیکند.

لیســت برنامه های نــوروزی لغو
شده به شرح زیر است:
• چهارشنبهســوری انجمــن
دوستداران زرتشت
• چهارشنبهسوری مدرسه دهخدا
• چهارشنبهســوری & Dj Soo
Dj MehranS
• دیدوبازدیــد و ضیافــت بــزرگ
نوروزی پیوند
• جشــن نــوروز گــروه رویــال با
حضور کوروس
• جشن نوروزی گروه ماهور
• جشن نوروزی مدرسه دهخدا
• بازارچــه نــوروزی مدرســه
وستآیلند

• جشن نوروزی انجمن ایرانیان
وستآیلند
• تئاترکمدی «دزد»
• بازار نوروزی هتل EVO
• بازارچه نوروزی کانون فرهنگی
نور
• بازارچه نوروزی مدرسه دهخدا
• بازارچه نوروزی گروه ایراندخت
• جشــنواره بهــار «خانــه ایــران
مونترال»
با این حســاب تــا این لحظه فقط
کنســرت منصور و برگزار خواهند
شد( .مداد)

Association des diabétiques persanophones du Québec

اجنمن دیابتیهای فارسی زبان کبک
ی پزشکی مکمل و بهداشت پا
بخشی از انستیتوی عال 

Institut Supérieur de Médecines Alternatives et Podothérapie

است .همه هموطنان عزیز میتوانند مقاالت و تجربههای خودشان در باره
دیابت را در صفحه فیس بوکی آن بگذارند و از مطالب آن استفاده کنند
و در صورت تمیل عضو این صفحه بشوند

ـــــــــــــــــــــ

نان سنگک

کیفیتعالی،
بهای مناسب

پخــتروز

>> ساعات کار:

شنبه و یکشنبه 8 :صبح تا  6عصر
سه شنبه تا جمعه 9 :صبح تا  6عصر
دوشنبه:تعطیل
6925 Sherbrooke W.

Tel.: 514-894-8372
www.shaterabbas.ca

دلیـوری روزانه (تلفنی)

)
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ویروس کرونا...
حال ما کی دوباره
خوب خواهد شد؟

ایــن روزها مردم کانــادا -ازجمله
ایرانیان -نگران شرایط اقتصادی
و رکــود نامعلوم ناشــی از شــیوع
کرونا به سر میبرند .کسی درست
نمیداندکه تاثیر نهایی این ویروس
روی اقتصاد چقدر خواهد بود ،اما
برآوردهــای خوشبینانه ،کاهش
 ۲تــا  ۴درصدی رشــد اقتصادی،
دســتکم بــرای یک یــا دو فصل
را پیشبینــی میکنــد .ایــن رقــم
در مقیــاس اقتصــاد ناپایــدار و
بینظم ایــران چیزی به حســاب
نمیآید ،اما بــرای اقتصادی پایدار
به معنــی بحرانی شــدن وضعیت
کســبوکارهای کوچــک و اخراج
گروهــی از کارکنــان شــرکتهای
بزرگ است.
ایرانیــان هــم در ایــن روزهــا در
هول و والی بحــران اقتصادی به
سرمیبرند و نگران کسبوکارهای
کوچک خود و از دست دادن کار و
درآمد خود هستند.
البته مقایسه بحران اقتصادی در
کانــادا و ایــران ،قیــاس معالفارق
اســت .ســطح درآمــد در کانــادا
بهمراتب بیشــتر از ایران نیســت،
البته هزینههــای عمومی هم باال
هســتند ،امــا اگــر ســطح هزینه
و درآمــد خانــوار و الگــوی هزینه
خانوادههــا را در ایــران و کانــادا
مقایســه کنیــم درخواهیــم یافت
که چقدر وضعیــت در ایران وخیم
است.
بهعنوانمثال ،حداقل دستمزد در
تورنتو ســاعتی  ۱۵دالر است .این
رقم تقریبا  ۲۵برابر بیشتر از حداقل
دســتمزد در ایران است .از آنسو
متوســط اجاره خانه در تورنتو در
ماه فوریــه  ۱۸۷۹دالر در ماه بوده
اســت .معادل  ۱۲۵ســاعت کار با
حداقــل دســتمزد؛ یعنــی چیزی
در حــدود  ۱۵روز کار بــا حداقــل
دستمزد.
از ســوی دیگــر ،براســاس
گزارشهــای مرکز آمار ،متوســط
اجاره ماهانه یــک خانه  ۸۰متری
بــا احتســاب  ۳درصــد ودیعــه۳ ،
میلیــون و  ۵۰۰هــزار تومان بوده
اســت .معــادل  ۷۰روز درآمد یک
کارگر با حداقل دستمزد.
ایرانیان و جایگاه اجتماعی؛
محکم یا لرزان
اما نگرانــی ایرانی محــدود به این
نســبت ،ایرانیــان نگــران جایگاه
و موقعیــت اجتماعــی خــود نیــز
هســتند؛ موقعیتــی کــه بــه نظر
میرســید رفتهرفتــه تحکیم یافته
است ،هم از نظر جمعیتی و هم از
نظر موقعیت اجتماعی.
بر اساس آمارهای رسمی جمعیت
مهاجران ایرانی کانادا بیش از ۱۵۰
هــزار نفر اســت .بخــش بزرگی از
این جمعیت را مهاجرانی تشکیل
میدهند که در  ۱۰ســال گذشــته
به این کشــور مهاجــرت کردهاند.
طبــق آمــار در فاصلــه ســالهای
 ۲۰۰۶تــا  ۲۰۱۵حــدود  ۹۰هــزار
ایرانی با مجوز اقامت دائم به کانادا

مهاجرت کردهاند.
عالوه بــر ایــن ،موقعیت
ممتاز علمــی و حرفهای برخی
از مهاجــران ایرانــی ،اعتبــار
اجتماعی جامعه ایرانی را باال
برده است.
در همین تراژدی ســرنگونی
هواپیمــای اوکراینی توســط
ســپاه پاســداران ،نهفقــط
ایرانیــان ،بلکــه کل کانــادا
بــه ســوگ از دســت دادن
شــهروندانی نشســت کــه
عمدتا جــزو نخبگان
علمــی و اجتماعی به
شمار میآمدند.
ایــن موقعیت محکم امــا در برابر
تندبادکرونا ،لرزان به نظر میرسد.
ایــران ،در حــال حاضــر دومیــن
منشــا ورود کرونا به خــاک کانادا
است .اســم ایران ،ماهها است در
ســرخط اخبار کانادا قرار دارد ،اما
در روزهــای اخیر صحبــت درباره
ایرانیانی اســت که ویروس کرونا را
از بحرانیترین منطقه خاورمیانه به
این سوی دنیا میآورند .به همین
دلیــل اســت کــه آموزشوپرورش
تورنتــو در ایمیــل هفتگــی خــود
بهطــور ویــژه و خاص از ایــران نام
میبرد و توصیه میکند کسانی که
از ایران آمدهاند چهارده روز در خانه
بمانند و به مدرسه نیایند.
برخــی تصور میکننــد ،این اخبار
و توصیههــا کنش یا واکنش علیه
جامعه ایرانی است .انگارکه گروهی
خواسته یا ناخواسته ایرانیان را به
چشــم ناقالن بالقوه ویروس نگاه
میکنند .همانطور که چند هفته
پیــش جامعــه مهاجــران چینی و
آســیایی چنین وضعیتی داشتند.
فصل بدکسبوکارهای کوچک
هنوز هیچ برخورد یا شبهبرخوردی
با جامعه ایرانی گزارش نشده است،
امــا دســتکم بخشــی از جامعــه
ایرانی بسیار حساس شدهاند .این
حساســیت را میتــوان در خلوت
شــدن و کمرونق شدن بازار مراکز
خریــد و ســوپرمارکتهای ایرانــی
بهخوبی مشــاهده کــرد .مراکزی
که سالهای قبل این موقع محل
رفتوآمــد و داد و ســند جمعیت
 ۸۰تا  ۱۰۰هزارنفری ایرانی ساکن
تورنتــوی بــزرگ بود .امســال اما
نهتنهــا خبــری از بازارچههــای
نــوروزی و بــازار خریدوفــروش
هفتسین و سبزه و ماهی نیست،
بلکهکاسبیروزمرهکسبوکارهای
ایرانی نیز مختل شده است .در این
میان بازار شــایعه و سوتفاهم هم
داغ است.
بهعنوانمثــال میتوان به شــایعه
آلوده بودن «سوپر خوراک» که به
تعبیری بزرگترین فروشگاه ایرانی
در تورنتو است ،اشاره کرد.
کار تا آنجا بــاال گرفت که به اخبار
سیتینیوز تورنتو هم رسید.
اگرچهمسئوالناینفروشگاهایرانی
تالش کردند با مصاحبه با تلویزیون
و صدور اطالعیه به مردم اطمینان

بــا
دهنــد ،کســی
عالئــم بیمــاری بــه این
فروشگاه رفتوآمد نداشته ،اما
به نظر نمیرسد این توضیحات
وضعیت این فروشــگاه پررونق
ایرانی را به قبل برگرداند.
فصل بد رویدادهای فرهنگی
بــازار کنســرتها و رویدادهــای
فرهنگــی هیــچگاه مانند امســال
بیرونق نبوده است .نوروز بهترین
فصــل ســال بــرای کنســرتها و
رویدادهــای فرهنگــی بــه شــما
میرود .بسیاری از برگزارکنندگان
امســال از صرافت کنسرت برگزار
کــردن افتادهانــد ،آنهایــی هــم
همچنــان اصــرار دارنــد ،احتماال
متضــرر خواهند شــد .چنــد روز
پیــش کنســرتی در تورنتــو در
شرایطی برگزار شدکه بحثی داغ در
شبکههای اجتماعی درباره تعطیل
شدن این کنســرت و از آن مهمتر
رویــداد بزرگ نوروزی تیرگان بر پا
بود.
تیرگان در حال حاضر بزرگترین و
معتبرترین رویداد فرهنگی ایران در
خارج از کشــور است ،لغو یا تغییر
زمان برگزاری یک کنسرت یا یک
برنامــه عمومی شــاید کار آســانی
باشــد ،اما به هــم زدن مجموعه
برنامــ ه و رویــداد فرهنگــی کــه
گر وههای مختلفی در آن مشارکت
دارند ،کار چندان سادهای نیست.
بحث درباره تعطیل شــدن برنامه
نــورزی امســال چنــد روزی در
میان جامعــه ایرانی در جریان بود
تا اینکه نهایتا اعالم شد که برنامه
نوروزی امسال لغو شده بهجای آن
برخــی برنامهها بهصورت آنالین و
تصویری برپا میشود.
برنامــه نــوروزی امســال تیرگان،
نخســتین رویــداد فرهنگی بزرگ
ایرانــی بعــد از فاجعــه ســرنگونی
هواپیمای مســافری توسط سپاه
بــود و میتوانســت بــرای جامعه
زخمخــورده ،ایرانی ،فرصتی برای
بازیابی و ســازماندهی باشد .این
فرصــت به دلیــل کرونا از دســت
رفــت .این البته تنها فرصتی نبود
و نیســت که بــه دنبــال همهگیر
شدن کرونا ازدسترفته است .باید
منتظر ماند و دیدکارکرونا ب ه کجا
میرســد؛ ایران کــی میتواند این
بحران بزرگ را هم از سرگذراند؛ و
حال جامعه ایرانی -چه در داخل
ایران و چــه در خارج -کی دوباره
خوب خواهد شد؟ ایران وایر
(توجه :این مطلب کوتاه شده است).
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ویروس کرونا...

همهگیری جهانی چیست و چرا حاال از این
اصطالحاستفادهمیکنیم؟

شــیوع ویــروس کرونــا از طــرف
سازمان بهداشت جهانی به عنوان
یک بیماری همهگیر جهانی معرفی
شده است.
این ســازمان تا پیش از این ســعی
داشــت که از این عبارت استفاده
نکند.
پاندمــی بــه بیماریهایــی گفتــه
میشــود که همزمــان در چندین
کشــور از فــردی بــه فــردی دیگر
منتقلشوند.
دکتــر تــدروس ادهانــوم ،دبیرکل
ســازمان بهداشــت جهانی گفت
که دلیــل اســتفاده از این عبارت
دلواپســی عمیــق بابــت "تعــداد
نگرانکننــده مبتالیــان" بــه این
ویروس است.
همهگیری جهانی چیست؟
این عبارت فقط برای بیماریهای
واگیرداری اســتفاده میشــود که
در چندین کشــور بــه میزان قابل
توجهــی از فــردی به فــردی دیگر
منتقلشوند.

آخرین مورد یک بیماری همهگیر
آنفلوآنزای خوکی بود که در ســال
 ۲۰۰۹رخ داد و کارشناســان
تخمین میزنند که منجر به مرگ
صدها هزار نفر شد.
همهگیری ویروسی که جدید باشد،
بتواند به راحتی مردم را آلوده کند
و موثر و ادامهدار از فردی به فردی
دیگر منتقل شــود خیلــی راحتتر
است.
ویــروس کرونــای جدیــد بــه نظر
میرسد که همه این مشخصات را
دارد.
نبود واکســن و درمــان به منظور
جلوگیری از آن به این معنی است
که باید هر طور شده آن را محدود
کنیم.
اما چرا حاال از این عبارت
استفاده میشود؟
دکتــر ادهانوم در پایــان ماه فوریه
گفت که با وجود پتانسیل "واقعی"
ویــروس کرونا برای تبدیل شــدن
بــه یک بیماری همهگیــر ،فعال با

آن نقطــه فاصله داریــم زیرا هنوز
"شاهد شیوع نامحدود آن در دنیا
نیستیم".
چیزی که حاال عوض شــده است
تعــداد کشــورهای درگیر بــا این
ویروس اســت .تا امروز  ۱۱۸هزار
مورد ابتال در  ۱۱۴کشــور گزارش
شده است.
قطعــا تغییر ادبیــات تاثیــری بر
رفتار ویروس نخواهد داشــت ،اما
ســازمان بهداشت جهانی امیدوار
اســت که به ایجاد تغییر در نحوه
برخوردکشورها منجر شود.
بــه گفته دکتر ادهانــوم "بعضی از
کشــورها مشــکل ظرفیت دارند.
بعضی از کشــورها مشــکل منابع
دارند .بعضیها هم به اندازه کافی
مصممنیستند".
دکتــر ادهانــوم میگوید ســازمان
جهانی بهداشت از تمامی کشورها
میخواهد:
• مکانیسمهای واکنش اضطراری
خود را فعال کنند و توسعه دهند
• بــه مــردم دربــاره خطــرات و
راهکارهــای محافظتــی آمــوزش
دهند
• تمامی موارد ابتال به این ویروس
را پیــدا کننــد ،قرنطینــه کنند و
درمان کننــد و تمامی تماسها را
ردگیری کنند
"هر چقــدر هم که بگوییم و تکرار
کنیــم کــم اســت  -امــا تکتک
کشــورها میتوانند در تغییر روند
این همهگیری نقش ایفا کنند".

آشپزخانههاتعطیل!

کیترینگ بلبلی :انواع غذاهای ایرانی ،سنتی و خارجی

آروزی این روزها...

خداوند ایران زمین ،ما را به غصههای معمولیمان برگردان ،به قسطهای عقب افتاده ،امتحانات پایان ترم،

ترافیکهای طوالنی ،خیابانهای شــلوغ ،دغدغههای زیاد ،هدفهای سخت ،خستگیهای مفرط ...به

همان روزها که همدیگر را قضاوت میکردیم و به قضاوتهای هم توجهی نمیکردیم! به همان روزها که دنیا

حال
هنوز اینقدر آلوده نبود ،که آلوده بود و حاد نبود ،که آلوده بود و از آلودگیاش نمیمردیم .که دلواپس ِ
عزیزانمان بودیم ،نه جانشان!

ما را برگردان به روزهایی که سالمتی اینقدر گریزپا نبود ،که میشد البهالی همین مشکالت و دغدغههای

ریز و درشت ،با خیالی آسوده فنجانی برداشت ،چایی ریخت،

کنار پنجرهای ایســتاد و در کمال اطمینان و آرامش ،نفســی
عمیق کشید .که میشدکسی را به آغوش کشید و آرام شد،

میشــد دستان کســی را گرفت و بدون هراس ،تمام شهر را
قدم زد و غصهها و دردها را فراموش کرد.

دلمــان لــک زده برای یک آغــوش ،یک لبخنــد ،یک خیال

تخت...

دلمان لک زده برای یک زندگی آرام و معمولی...

خداوند ایران زمین ،در آغوشمان بگیرکه خستهایم،

خودت حال زمین را خوب کن.

آمین!

مداد ،مجله آنالین مونتــرال

مـداد را آبونه شوید:

www.medad.ca

از مطالعه «مداد» لذت ببرید و خواندن آن را به دوستانتان هم توصیه کنید.
«مداد» ،مجله آنالین فارسیزبانان مونترال438-738-8068 :
3285 Cavendish Blvd, Apt 355 Montréal, QC
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از طاعون تا کرونا...

بیماری و تئوریهای توطئه

شــایعات و اخبــار جعلــی
در مــورد کرونــا ،فضــای
هراسانگیزی برای مردم
ایجــاد کردهانــد .برخــی
معتقدند ،تنهــا با رعایت
بهداشــت و مراقبتهای
پزشــکی و اطالعرســانی
درســت ،میتــوان از پس
کرونا برآمد و برای آرامش
با یک شیشه آبجو.
رئیس سازمان پدافند غیر
عامل ایران میگوید ،به طور قطع
نمیشــود گفت کرونا یک ســاح
بیولوژیک است ،اما بخش زیادی
از ویژگیهای یک سالح بیولوژیک
را داراســت .پیشتر هم یک عضو
کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجــی مجلس ،شــیوع کرونا را
"حمله بیوتروریســتی" علیه ایران
و چین دانسته بود .چند تن دیگر
از مقامــات ایــران هــم اظهــارات
مشــابهی در مــورد منشــاء ایــن
ویروس داشتهاند.
امــا مقامــات ایــران تنها کســانی
نیســتند که درباره کرونا به سراغ
تئوریهای توطئه رفتهاند.
برای مثال در روسیه هم شایعات
مشــابهی در چرخــش اســت و
البته شــبکههای اجتماعی هم با
کاربرانی از سراسر جهان ،پر است
از تصــورات خرافی یــا تئوریهای
توطئه در اینباره.
بــه نوشــت ه کریســتوفر نرینــگ،
خبرنــگار دویچهولــه ،ویــروس
کرونا که ایــن روزها جهان را فلج
کردهاســت نــه از آزمایشــگاههای
نظامــی چیــن یــا آمریــکا میآید
(چنیــن چیــزی اثبات نشــده) و
نــه این گفتــه که آلبانیهــا از نظر
ژنتیکی نســبت به کرونــا مصون
هستند ،صادق است.
در ادامه مقال ه او میخوانیم:
فهرســت خبرهای جعلی در مورد
کرونا طوالنی است؛ از خندهدار تا
تئوریهای توطئهی وحشتانگیز
در نوسان است.
هفت ه گذشته بود که یک یوتیوبر با
 ۱۰۰هزار دنبالکننده ،در یوتیوب
و در فیــس بــوک ،برای مــردم از
"منشــاء واقعــی" ویــروس پــرده
برداشت:
به گفت ه او ویروس کرونا در جریان
ســاخت نســل پنجم اینترنت در
شــهر ووهان چین بــه وجود آمده
است.
سازمان بهداشت جهانی چه
میگوید؟
شــدت و انبوه هشــدارها نســبت
به خبرها و گزارشهای نادرســت
در مــورد کرونا به حدی اســت که

سازمان بهداشــت جهانی را بر آن
داشــته تا صفحهای برای مقابله با
شــایعات در مورد راههــای درمان
و راههای گســترش ویروس به راه
بیندازد.
ایــن اقــدام روشــنگرانه از ســوی
ســازمان بهداشــت جهانــی و
تالش برای آگاهــیدادن در مورد
اخبــار جعلــی و اتخاذ اســتراتژی
اطالعاتی روشن از سوی این نهاد
و دیگر ســازمانهای بهداشــتی و
رسانهها ،نشان میدهد که همگی
درسهایی ازگذشته آموختهاند.
داستان قدیمی تئوریهای
توطئه
در سراســر تاریــخ ،شــیوع
بیماریهــای همهگیــر در جهان
(پاندمــی) همیشــه بــا شــایعه و
تئوریهــای توطئــه همــراه بوده
است؛ البته با پیامدهای مهلک.
در آن زمان هم مانند امروز ،منشاء
بیماری و چگونگی ســرایت آن در
مرکز شایعات قرار داشت.
پروفسور میشاییل بوتر ،از دانشگاه
توبینگــن آلمان میگویــد ،بر پایه
یکی از ایــن تئوریها ،گروهی که
فعالیتشــان مخفی اســت ،تالش
میکند ،سازمان ،کشور یا تمامی
جهان را تحت کنترل خود درآورد
یا از بین ببرد.
مرگ سیاه
بــرای نمونــه در میانــ ه قــرن ۱۴
میــادی زمانــی کــه بیمــاری
طاعون در اروپا شــیوع پیدا کرد،
کســی منشــاء آن را نمیشناخت.
بــه ســرعت شــایعاتی در مــورد
سمیشــدن آب چاههــا دهــان به
دهان چرخید و به همان ســرعت
مظنونان احتمالی ایــن اقدام هم
شناساییشدند:
یهودیها با "برنامههای شیطانی
خود برای سلطه بر جهان".
یک بیماری همهگیر ناشناخته به
یکباره ابعاد سیاســی و مذهبی به
خود گرفت و به پاکســازی قومی و
دینی و تبعید یهودیان انجامید.
اما تئوریهای توطئه تنها مختص
زمانهای خیلی دور نیستند.
سم آملانی

ظرف تنها دو سال از  ۱۹۱۸تا
" ۱۹۲۰آنفوالنزای اسپانیایی"،
در سراســر جهــان ۲۵ ،تا ۵۰
میلیــون قربانــی گرفت؛ یعنی
بیش از قربانیان جنگ جهانی
اول که تازه به پایان رسیده بود.
از آنجا که تحقیقــات در مورد
منشاء این بیماری در ده ه سی
میالدی آغاز شــد ،بسیاری از
همعصــران این بیماری ،آن را
"سم آلمانی" نامیدند؛ سالحی
ساخته شده توسط ارتش آلمان.
حشرهها علیه آملان شرقی
این یکی نه بیمــاری که آفت بود؛
سوســک ســیبزمینی کلرادو در
آلمــان شــرقی .هنگامی کــه این
آفت در ســال  ۱۹۵۰تقریبا تمامی
برداشــت ســیب زمینــی را نابود
میکرد ،تبلیغات سوسیالیســتی
از "سالح آمریکایی" میگفتند که
بــرای خرابــکاری در شــرق به کار
گرفته شــده .در آن زمان ،بهترین
بهانه برای منحرف کردن ذهنها
از شکســتهای رژیم جدید آلمان
شــرقی ،همین حشرهها و همین
شایعههابودند.
ایدز و عملیات فورت دتریک
در میان اپیدمیهای دهههای اخیر
کمتر بیماریای پیدا میشود که از
نظرکارزارهای تبلیغاتی و انتشــار
اخبــار جعلــی در مــورد آن به پای
ایدز برسد .از سال  ۱۹۸۳سرویس
اطالعــات امنیت اتحــاد جماهیر
شــوروی (کا گ ب) در سراســر
جهان این شایعه را پخش کرد که
آمریــکا ایدز را به عنوان جنگافزار
میکروبی در فورت دتریک (پایگاه
مهمی از نیــروی نظامی آمریکا در
ایالت مریلند) ساخته و آن را روی
اسرا ،اقلیتها و همجنسگرایان
آزمایــش کــرده و ســپس آفریقا را
مسئول منشاء شیوع این ویروس
معرفی کرده است.
هرچند بیولوژیســتها و پزشکان
در سراســر جهان این تئوری را به
عنــوان تــزی بیپایه و اســاس رد
میکردند اما این تئوری توطئه به
عناوین مختلف تا همین امروز هم
در سراسر جهان رواج دارد.
ابوال و نقش آمریکا و بریتانیا
در اواســط ده ه  ۹۰میالدی دیگر
اتحــاد جماهیــر شــوروی وجــود
نداشــت و ســازمانها و نهادهای
بهداشتی نسبت به بیماری ایدز و
مقابله با آن شناخت بیشتری پیدا
کــرده بودند .اما در آفریقا بیماری
تازهای به نام ابوال شیوع پیدا کرد.
برخــی از طرفــداران تئوریهــای
توطئــه کــه تــا دیــروز از منشــاء
مصنوعــی ســاخت ویــروس ایدز

دوره های رایگان آموزش زبان فرانسه
برایمهـاجرین

ظرفیتمحدود

ترم جدید:

( 30سپتامبر تا  15دسامبر)

Tel.: 514-737-3642
Snowdon

5165 Queen-Mary, 3e étage, Montréal, H3W 1X7

Fall session
)(Sep. 30–Dec. 15

محل ثبت نام
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کلیسایاجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

ساعت  4بعدازظهر
هر شنبه :از
در وست آیلند
FAIRVIEW Alli

ance Church:
220 Hyman,
DDO

ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــ

عا دارید  -همچنین
 اگر احتیاج به د
«زندگی مسیح» و
برای دریافت فیلم
سیحی (رایگان) -
جزوات م
ن ما متاس بگیرید:
با تلف

) 514-999-5168

هایکهارتونیان

کشی
ش
ج
ال
ل
ع
ا
دل
بت است
داوند مح
خ
ف
یض خداو
ن
د
م
ا
ن
،
عی
با شما باش سى مسیح
د.

مشــاورامالک

• 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

Cell. : 514 574-6162
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
در آزمایشــگاههای آمریکا ســخن
میگفتند ،حاال دوباره تالشهای
ساخت ســاحهای بیولوژیکی در
آزمایشــگاههای نظامــی "فــورت
دتریــک" آمریکا را یــا در "پورتون
داون" ،آزمایشــگا ه علــوم و
تکنولــوژی بریتانیــا ،را مســئول
انتشار ابوال نامیدند.
ســال  ۲۰۱۹در کنگــره آمریــکا
نمایندهای از حزب جمهوریخواه
از پنتاگــون خواســت تــا اســناد
محرمانــه دربــاره پــرورش کنهها
بــه عنوان ســاح نظامــی مربوط
بــه ســالهای  ۱۹۵۰تــا  ۱۹۷۵را
فاش کند .بر پای ه تحقیقی که این
نماینــده بــر آن اســتناد میکرد،
این کنهها احتمــاال در انتقال این
بیماری در جهان نقش داشتهاند.
آگاهی و نقش رسانهها در
مقابله با شایعات
فرقــی نمیکنــد "آنفوالنــزای
اسپانیایی" باشد یا "ایدز" یا "الیم"
یــا "ویــروس کرونــا"؛ فهرســت
بیماریهایــی که جهــان را درگیر
کردنــد و بــه برنامههــای آمریــکا
در راســتای ســاخت و کاربــرد
جنگافزارهــای میکروبی ارتباط
داده میشوند ،طوالنی است.
البتــه باید گفت در مــورد ویروس
کرونا در شــایعات کمی انصاف به
خرج داده شده و نسخ ه دومی هم
موجود اســت کــه میگوید ،چین
این ســاح میکروبی را ســاخته و

منتشرکرده است.
با این حال اســتداللها همیشــه
یکســاناند و همیشــه هــم آنچه
موجــود نیســت ،شــواهد و
مدارکانــد .اینگونــه تئوریهــای
توطئه معموال در مراحل نخستین
آغاز یک بیمــاری همهگیر جهانی
ســربرمیآورند؛ در مرحلــهای که
منشاء و چگونگی گسترش ویروس
هنوز مشــخص نیســت .شایعه و
اخبارجعلیدرشبکههایاجتماعی
و پیامرســانها خیلی ســریعتر از
آنچه که پزشکان و بیولوژیستها
و ســازمانهای بهداشتی بتوانند
اطالعــات مؤثقــی در این بــاره در
اختیــار مــردم بگذارنــد ،منتشــر
میشوند.
کرونا ویروســی اســت کــه تنها با
تحقیقات جدی ،رعایت بهداشت
و مراقبتهای پزشــکی میتوان از
پس آن برآمد .این مسئله در مورد
خبررسانی و خبرگیری درباره کرونا
هم صادق اســت؛ تنها با آموزش،
سواد رســانهای و بهداشــت روان
است که میتوان به درستی درباره
ایــن ویــروس روشــنگری کــرد و
دربار ه آن آگاه بود.
"سواد رسانهای و بهداشت روان"
و آموزش رسانهای؛ موضوعهایی
هستند غایب در فضای رسانهای و
خبررسانی در ایران که تا رسیدن به
آنها ،شــهروند ایرانی در سایه عدم
اعتماد به رســانههای رسمی ،راه

دشواری در پیش دارد.
شاید هیچ بحرانی همچون کرونا
نمیتوانست به مسئوالن در ایران
اهمیــت اعتمــاد مردم به رســانه
را به این خوبی گوشــزد کند .کار
به جایی رســیده کــه حتی رئیس
سازمان پدافند غیر عامل ایران هم
میگوید« :صدا و سیما باید زودتر
از شیوع کرونا به آموزش و هشدار
به مردم میپرداخــت و این پدیده
را معرفی میکرد تا مردم هوشــیار
باشــند و ایــن خــود ســبب نوعی
آرامش در کشور خواهد شد».
آبجوی کرونا ،داروی درد این
روزها
فعال در بســیاری از کشورها چون
ایــران ،در ارتباط با ویروس کرونا،
نمیتوان از آرامش سخن گفت.
نویســندهی مقالــ ه "بیمــاری و
تئوریهــای توطئــه" امــا دارویی
برای برگشت آرامش در این شرایط
تجویزمیکند:
دارویی که برخی «ترول»ها علیه
س و احساســات غیرمنطقــی
تــر 
در رابطــه بــا شــیوع کرونا توصیه
میکنند ،آبجوی کرونا .اگر چه این
آبجو در مبارزه با بیماری کرونا ،اثر
درمانی به اثباترســیدهای ندارد،
امــا میتواند انســان محاصــره در
فضای شکل گرفته از تئوریهای
توطئه و تشنج موجود را آرام کند.
•
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HAQUE

CONSULTANTS







ریـاض حق

سرویس کامل حسابداری و دفترداری
تنظیم اظهارنامه های  GSTو QST
تنظیم اظهارنامه های مالیاتی،
افراد ،شرکت ها و پیشه ها
ثبت شرکت های شخصی و طرح های جتاری
نرخ های ویژه برای دانشجویان ،ساملندان
و افرادی که از کمک های
دولتی استفاده می کنند

قابل اعتماد
و سرویس سریع
خدمات مشاوره ای به
زبان های فارسی ،انگلیسی،
اردو و پنجابی

_________________
Haque Consultants

ter
Fas nd
u
Ref ugh
o
thr ile
EF

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













Phone: (514) 362-0382

www.carsrtoys.ca

CarsRToys
فروشنده اتومبیل های دست دوم

آمریکایی،ژاپنی،اروپایی

با مدیریت الکس تنوتاسی

برترین مجموعه ی اتومبیل های دست دوم را
در وبسایت ما بیابیدwww.carsrtoys.ca :
برترین سرویس | نازل ترین بها
در خدمت هموطنان گرامی

برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد فاینانس هر روز هفته

با شماره تلفن های زیر متاس بگیرید:

Cars R Toys offers you its
experience & expertise
in the pre-owned car market & the auto financing
service.

برنامه
های رقابت ناپذیر
فاینانس مخصوص
ه
موطنان تازه وارد
وی
زا
ی
دانشجویی
و
با پاسپورت ایرانی
----ب
دون رجوع به پیشینۀ
اعتباری شما

bad credit,
bankruptcy,
no credit,
!no problem
we have
financing for you.

Cars R Toys

Tel.: 514-484-8181

Sundays we are closed.
Monday to Friday:
)10AM - 7PM
Saturdays 11am to 5pm

6087, Saint-Jacques Ouest
Montréal, Québec, H4A 2G4
Free: 1 877-227-7786
1 877-CARSRTOYS
Local: 514 484-8181
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ویروس کرونا...

مشاور امالک مسکونی در سراسر کبک
طراح ،ناظر پایه یک شهرداری
در ایران با بیش از  15سال سابقه
همراه با اکیپی مجرب برای بازرسی فنی
ساختمان و تعمیر و نوسازی آن
ارزیابی ملک و مشاوره رایگان
همراهی در تهیه وام با بهترین شرایط
خدمات رایگان برای خریداران
Shohreh Shahrian
و مستاجران گرامی

شهره شهریان
Cell.: 514-290-2210

Real Estate Broker

Casabellaquebec.com
shahrianrealtor@gmail.com
office:450-934-9944
Fax: 866-867-8020

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

س کامل
ی
سرو ل برای
حم
دات و
وار کاالها
ادرات
ص

سرویس هوایی به شیراز ،تبریز ،تهران،
اصفهان،کرمانشاهومشهد

ایران ،سراسر کانادا ،امریکا و سایر نقاط جهان
Fax.:514-685-3168

Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com

نرخ ها
برا ی ویژه
ی
با اضافه
ر
هوایی
م
ا
س فران

info@loadextransport.com

صابر جلیل زاده

آمـوزشسنتــور
در كلیه سطوح

------------ابتدایی |||| مقدماتی |||| ردیف
----------------

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

www.paivand.ca

 آبونه مان گسترده  وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع

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

ربانهم اهیموسسهآیت ا ...خویی(ره)

 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
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کرونا یا آنفلوانزای فصلی؟ عالئم ابتال به هر
بیماری چه تفاوتی دارد؟

شیوع نوع جدید ویروس کرونا در
ایــران در روزهای اخیــر موجی از
نگرانی را در میان شهروندان پدید
آورده است.
پرسشــی کــه احتماال بســیاری از
افراد همزمان با شیوع نوع جدید
ویروس کرونا با آن مواجه می شوند
تفــاوت عالئم ابتال بــه آنفلوانزای
فصلــی بــا نشــانه هــای ابتــا به
ویروس جدیدکرونا است .بی شک
همزمان با شــیوع ویــروس جدید
کرونا گروهی نیز به سرماخوردگی
عــادی و آنفلوانــزای فصلی مبتال
خواهند شــد .امری کــه می تواند
نگرانی زیــادی را بــرای مبتالیان
ایجاد کند .آگاهی از تفاوت عالئم
این بیمار 
ی ها میتواند از شــدت
نگران 
ی ها بکاهد.
نــوع جدید ویــروس کرونــا مانند
ویــروس هــای آنفلوانــزای فصلی
واگیردار اســت و منجر به بیماری
دستگاه تنفسی می شود.
ویــروس هــای آنفلوانــزای فصلی
باعــث تــب ،ســرفه ،گلــو درد،
درد عضــات ،ســر درد ،آبریزش
بینــی و در برخی موارد اســهال و
اســتفراغ می شود .عالئم ویروس
هــای آنفلوانزاهــای فصلــی اغلب
به صورت ناگهانی بــروز می کند.
اکثــر مبتالیــان به ویــروس های
آنفلوانزاهای فصلــی طی دو هفته
بهبود پیدا می کننــد .با این حال
آنفلوانزای فصلی می تواند در برخی
از بیماران منجر به ذات الریه شود.

در مقابل دانشمندان همچنان در
حال بررســی ویــروس جدیدکرونا
و عالئــم ابتال بــه آن هســتند .با
ایــن حال نتیجه تحقیق هایی که
تاکنون انجام شــده اســت نشــان
مــی دهــد که نشــانه هــای اصلی
ابتال به این ویروس تب ،ســرفه و
تنگی نفس است .تاکنون تنها پنج
درصد بیماران مبتال به نوع جدید
ویــروس کرونا از گلودرد و آبریزش
بینی شــکایت کــرده انــد .این در
حالی است که حالت تهوع ،اسهال
و استفراغ در تنها یک تا دو درصد
مبتالیــان به ویــروس جدید کرونا
مشاهده شده است.
نشانه های سرماخوردگی معمولی
در بیماران اغلب عطســه و سرفه،
ســر درد ،گلودرد ،آبریزش بینی،
درد عضالنی و احســاس خستگی
است.
بــه ایــن ترتیب مــی تــوان نتیجه
گرفت که هــم آنفلوانزای فصلی و
هم ویروس جدیــد کرونا منجر به
تب و سرفه در مبتالیان می شوند.
بــا ایــن حــال تنگی نفــس ویژگی
خاص ابتال به نــوع جدید ویروس
کرونا محســوب می شود .گلودرد
و آبریزش بینی نیــز در اکثر موارد
در بیمــاران مبتال بــه این ویروس
مشاهده نمی شود.
عالئمسرماخوردگی
سرفه
عطسه
سر درد

کروناویروسچگونهسلولهای
ریه را مورد حمله قرار میدهد؟

ایسنا  :شــایعترین نشانه بیماری
در فرد آلــوده به کروناویروس بروز
مشــکالت تنفســی اســت چرا که
بخشی از اولین تماس این ویروس
بــا اندامهای بــدن در ریهها اتفاق
میافتد .کروناویروس نیز همچون
آنفلوآنزا بیماری تنفسی به حساب
میآید و میتواند با عطسه و سرفه
و ترشحات فرد آلوده منتقل شود.
کروناویروس چگونه به
سلولهای ریه حمله می کند؟
اگرچه مدت زمان طوالنی از زمان
شــیوع کروناویروس نگذشته ،اما
کارشناسان و متخصصان به تدریج
اطالعــات بیشــتری از بیمــاری
کوویــد ۱۹-بدســت آوردهاند و به
گفتــه پروفســور «مــارک فیلدر»
 میکروب شــناس در دانشــگاهکینگستون انگلیس ،کروناویروس
دو مجموعــه ســلول را در ریههــا
مورد هدف قرار میدهد.
بــه گفتــه ایــن میکروب شــناس
سلولهای جامی ()goblet cell
و ســلولهای مژکــدار (ciliated
 )cellتحت تاثیر این ویروس قرار
دارند.
«مارک فیلدر» افزود :سلولهای
جامی مخــاط تولیــد میکنند که
الیه نازک و مرطوبی را در مجرای

تنفسی ایجاد میکندکه برای کمک
به حفظ رطوبت ریهها حائز اهمیت
است .همچنین سلولهای مژکدار
سلولهایی هستند که مژکهای
کوچکــی دارنــد و ایــن مژکهــا
حرکت موجدار به سمت باال دارند
و بنابرایــن هــر مــاده نامطلوب و
مهاجم همچون باکتری ،ویروس
یا ذرات غبار در مخاط گیر افتد به
سمت گلوکشیده میشود.
وی تصریــح کرد :هنگام ســرفه،
مخاط با ســرفه باال آمده و سپس
بلعیده شده و روانه معده میشود.
ایــن فرآینــدی اســت که بــه طور
طبیعــی رخ میدهــد .امــا به نظر
کروناویــروس ترجیحــا ایــن دو
مجموعــه از ســلولها را آلــوده
میکندکه در مورد بیماری سارس
هم مشاهده میشود.
این میکروب شناس با بیان اینکه
مشــکل از جایی آغاز میشــود که
ویروس این سلولها را آلوده کرده
و شــروع بــه از بیــن بــردن آنها
میکند ،اظهار داشت :زمانیکه این
ســلولها از بین میروند ،بافتها
وارد ریهها شــده و ریهها به تدریج
دچار انسداد میشود.
این انسداد به مفهوم این است که
بیمار دچار ذاتالریه شــده است.

گلو درد
درد عضالنی
خستگی
عالئم آنفلوانزای فصلی
تب و لرز
سرفه خشک
گلو درد
سر درد
درد عضالنی
آبریزش بینی
حالت تهوع و استفراغ
اسهال
احساس خستگی شدید
عالئم ابتال به ویروس جدید کرونا
تب
سرفه
تنگی نفس
به ندرت گلودرد
در موارد نادر آبریزش بینی
در موارد بسیار نادر حالت تهوع،
اسهال و استفراغ
-----مســئوالن بهداشــتی بســیاری از
کشــورها بــه افرادی کــه از عالئم
ابتال به ویروس جدید کرونا در رنج
هستند توصیه می کنندکه به جای
مراجعه بــه اورژانس بیمارســتان
یا مطب پزشــکان با شــماره های
تلفنی که مسئوالن اعالم کرده اند
تماس بگیرند (در مونتریال)811 :
و تنها به مراکز درمانی معین شده
مراجعهکنند.
(یورونیوز )

همچنین مشــکل دیگــری وجود
دارد بــه ایــن صورت که سیســتم
ایمنی به دلیــل اینکه تحت خطر
قرار دارد واکنش نشــان میدهد.
در نهایت ممکن است این واکنش
افراطی بــه از بین رفتن بافتهای
سالم نیز منجر شود.
بــه گفته ایــن میکروب شــناس،
واکنشهــای بــدن بــرای مقابله
بــا ویــروس میتواند موجــب بروز
التهــاب در ریههــا شــود که نفس
کشیدن را سختتر میسازد.
وی گفــت :پــس از آنکــه ویروس
در ریهها به شــکل ذاتالریه ظاهر
میشود میتواند مشــکالتی را در
کیســههای هوا در رگهای خونی
ریهها ایجادکند.
همچنیــن ممکــن اســت
کروناویروس دیگر اندامهای مهم
بــدن را تحــت تاثیــر قــرار دهــد.
کروناویــروس کلیههــا را نیز مورد
حمله قرار میدهد .به گفته مارک
فیلدر درصورتیکه کلیهها عملکرد
مناســب خود را نداشــته باشــند
ممکن اســت بــه نارســایی اندام
منجر شود.
سازمانجهانیبهداشت()WHO
به افراد باالی  ۶۰سال و مبتالیان
به بیماریهای زمینهای از قبیل:
بیماری قلبی عروقی توصیه کرده
به منظور کاهش احتمال ابتال به
بیماری کوویــد ۱۹-از حضور در
اجتماعات خودداری کنند.
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مشــاورامالک

• 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

مها
جران عزیز

 مشـاو
هر چهارش ره رایگان
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حضوری:
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ز
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هر یا در و
ست آیلند
تلفنـی :

Cell. : 514 574-6162
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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

ر روز هفته

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

وجـه

ش خرید

در بهتر
ی
ن
م
ن
ط
قه

wn
به قی downto

با بهای اجاره ،صاحب خانه دخلواه خود شوید!
ارزیابی و مشاوره رایگان
 کمک برای اخذ وام مسکونی و جتاری با کمترین بهره
کمک برای تهیه وام مسکن برای تازه واردین
به کانادا و همچنین برای ایرانیان غیرمهاجر در کانادا
د خریداران نیازی
• آیا می دانستی
 Non residentsبا کمترین پیش پرداخت
ورسانت ندارند؟!
به پرداخت پ
هدیه ما به خریداران 1200دالر هزینه محضر

م

ت
مناسب!

یه ما به خریداران:
• هد
دالر هزینه محضر
1200

هشدارکارشناسان

افراد سیگاری بیشتر در معرض
خطر ویروس کرونا هستند

 10مــارس :یک تحقیــق تازه که
بر طیفی گســترده از مبتالیان به
بیماری کرونا انجام شــده نشــان
میدهد که احتمال بروز نارســایی
های جدی و مرگ در میان مردان
ســیگاری مبتال به مراتب از افراد
دیگر بیشتر است.
بــه گــزارش نشــریه تلگــراف،
یافتههای این پژوهش که به وسیله
دانشــمندان در چین و آمریکا و بر
روی  ۸هزار فرد مبتال انجام شده،
نشــان میدهد احتمال بیشتری
وجود دارد که مردان ســیگاری به

این بیماری مبتال شوند.
همچنین بیماری در آنها با عالئم
شــدیدتری همــراه خواهــد بود و
احتمال مرگ نیز به همین میزان
در میــان این دســته از افراد باالتر
است.
میــزان باالی خطر درگــروه افراد
سیگاری مبتال پیش از این در مورد
بیماریهای همخانــواده ویروس
کرونــای جدیــد ،یعنی ســارس و
مرس ،نشان داده شده بود.
مطالعه جدید همچنین میگوید
مردانــی که به ویروس کرونا مبتال

شدهاند  ۶۱.۵درصد بیشتر از زنان
امــکان دارد درگیر نارســایی حاد
ریوی شــوند .تعداد مرگومیر نیز
در میان مردان باالتر است.
ایــن تحقیــق همچنیــن دریافته
اســت کــه مــردان بــاالی ۶۰
سال بیشتر احتمال دارد تا در
اثــر این بیماری جان خود را از
دســت بدهند .نرخ فوت برای
گروه افراد مورد مطالعه در این
پژوهش  ۱۰درصد بوده است.
مطابــق آمار تا کنون بیــش از 81
هزار مــورد مبتال به ویروس کرونا
در چین مشاهده شده و دستکم
 3140تــن در ایــن کشــور در اثر
این بیماری جان خود را از دســت
دادهاند.
آخریــن آمــار ســازمان جهانــی
بهداشــت نشــان میدهــد ۵۲.۱
درصــد مــردان در چیــن ســیگار
میکشــند .این درحالی اســت که
ایــن آمار بــرای زنان تنهــا به ۲.۷
درصد میرسد.

کرونا؛ مترو ،قطار ،اتوبوس و هواپیما سوار بشویم؟

با شیوع ویروس کرونا در بسیاری
از کشــورها ،بعضــی از دولتهــا
محدودیتهایی برای ســفر وضع
کردهاند .در بعضی کشورها هنوز
این محدودیت ها اعمال نشــده و
مردم خودشــان باید بــرای پرهیز
از ابتال به کرونا ،در ســفر احتیاط
کنند.
هنــوز کامــا مشــخص نیســت
کــه ویــروس کرونا چطــور پخش
میشــود ولی ویروسهای مشابه
یا با استنشــاق ترشــحات تنفسی
پس از عطســه یا ســرفه فرد آلوده

یا تماس با ســطوحی کــه آلوده به
ویروسن د منتقل میشوند.
تصور این است که ویروس کرونا،
بر خالف ویروس آنفلوآنزا ،مدت
طوالنی در هــوا نمیماند و مردم
باید خیلی به هم نزدیک باشــند
تــا از راه تنفــس از یکدیگرکرونا
بگیرند.
طبق راهنمای سیستم بهداشتی
بریتانیــا" ،تماس نزدیــک " یعنی
پانزده دقیقــه در فاصله دو متری
شخص دیگری بودن.
ن احتمال انتقال بیماری در
بنابرای 

قطار و مترو  ،به این بستگی
دارد که چقدر شلوغ باشند.
به گفته دکتر الرا گوســه ،از
"موسسه سالمت جهانی"،
پژوهشــی در ســال ۲۰۱۸
نشان داده کسانی که مرتب
مترو سوار میشوند ،بیشتر
احتمال دارد به بیماریهایی
مانند آنفلوآنزا مبتال شوند.
در اتوبــوس یا قطار نســبتا
خالی از مســافر ،خطر ابتال
متفاوت خواهــد بود .این هم
مهم است که چه مدت در وسیله
نقلیه میمانید و هــوای آن چقدر
تهویه میشود.
عامل دیگر تمیزکردن وسیله نقلیه
است؛ اینکه شــرکتهای حمل و
نقل ،قطارها و ایستگاهها را بیشتر
از قبل تمیز میکنند یا خیر.
به گفته دکترگوسه ،اگر میتوانید
از وســایل نقلیــه عمومــی در
ساعتهای شلوغتر پرهیز کنید و
اگر امکان پذیر باشد  ،مسیرهایی

{>> ادامه در صفحه}25 :

Cell.: 514-969-2492

نادرخاکسار

______________
Nader Khaksar
Real Estate Broker
Ramier Realty

3675 DES SOURCES، SUITE 109
D.D.O., QC H9B 2T6

Tel.: 514-683-8686
nader.khaksar@gmail.com
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کلینیک مدیکال آلفامدیک
Clinique Medicale Alphamedic



























آریا
دندانپزشکی
کلینیک
دکترریموندرضایی
شهر
مرکز
در




















Hiring new doctors!! اورژانس:پزشکخانواده
جراح دندانپزشک
دکتر شهروز رضانیـا
:پزشکان خانواده










هاشمی


فرانک







دندانپزشک
جراح
دکتر
دندانپزشک
جراح
دکتر
اجنام آزمایش خون









طباطبائی


زهرا







 
در محل کلینیک
Centre-Ville

Dr. Raymond Rezaie

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

Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.
Dr. Mana Vojdani, D.M.D.

Dr. Mehri Heidari D.M.D.
Dr. Mahsa Zamani, D.M.D.

Clinic alpha medic is looking for
physicians to join & work with their
GMF medical group. Please contact: هم اكنون بوتاكس و فیلر
توسط جراح پالستیک
Dr Anthony Rezaie: 514-601-7878
Dr. RAYMOND REZAIE
Dr. KIMLAY P. YOUTHOAN
پزشک خانــواده
بدون وقت قبلی
Dr. ASTGHIK VARTANIAN
Family Physician
Dr. JOHN KATSOUNAKIS
(Without Appointment)
Dr. HANY KAMEL
 اورژانس
Dr.
VAN TINH DUONG
ساعت
24
در
جواب
 پزشکان متخصص جهت امراض
__________________

:پزشکان متخصص

Specialist doctors

ختن
 ه کودکانUE
:
0
6
س
Q

، قلب،گوش و حلق و بینی،روانپزشک،جراح ارتوپدی
Invsalign  ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم
R
U
الگی
O
B
S
I
،انکولوژیست،جهازهاضمه،متخصصزنان،جراحعمومی
N LOU
 ردیف کردن دندانها بصورت سریع
DR JEA
... بیماری های عفونی و،جراح کلیه و مجاری ادرار
Rapid Orthodontics در کمتر از یک سال
Implant  کاشتن دندان
 OSTEOPATH
 ORTHOPEDIE:
 MALADIES INFECTIEUSES
Dr. Lucien Dick
Dr. Faramarz Dehnade
Dr. A.-F. Doss
Root Canal  درمان ریشه

Dr Shirin BAHRAM,
 ONCOLOGIE:
 PSYCHOLOGUE:
Invisalign
Zoom 2 ACP  سفید کردن دندانها توسط دستگاه
naturopathic doctor,
Dr. George Wakil
Dr. Mahnaz kazemi
 کشیدن و جراحی دندانهای عقل

OPTHAMOLOGIST
 ORL:
 ACUPUNCTEUR & LASER:
w

e
N
Dr. Samir Antaki
Dr. Samir Abboud
Dr. Bahman Fashipour
 دندان اطفال
 ENDOCRINOLGUE:
 GASTROENTÉROLOGUE:
 PODOLOGUE:
دندانهای مصنوعی
گذاشتن

Rapid Orthodontics








Dr. Jack Elstein
Dr Joseph Loutfi
Dr. Ata Ansari
) پر کردن دندان ها (همرنگ دندان
 UROLOGUE:
 CHIRURGIE GÉNÉRALE:
 NUTRITIONISTE :

Implant
Dr. Jean-Louis Bourque
Dr. Théodore Kass
Nasim Saberi, RD (Counseling
CEREC
AC Bluecam 






















 
























 
















 













1834 Ste Catherine W. Suite 200
Root Canal 






Montreal, Qc H3H 1M1 (Metro: Guy)
Zoom 2 ACP






















کلیه
قبول
Tel : (514) 933-3337 


















مدیکال
های
بیمه









و
www.clinique-arya.com بیمه های دانشجوئی
روز7





















هفته































































 

























 Lumineers Veneer

 ALLERGIE:
Dr. Phil Gold
 CARDIOLOGUE:
Dr. Abed G Kahwati
 GYNÉCOLOGUE:
Dr. Michael Ah-Sue

 CHIRURGIE GÉNÉRALE:
Dr. Naji Wakil (spécialité
CHIRURGIE bariatrique
 INTERNISTE:
Dr. Liu Chen Kiow

Tel.: (514) 933-8383













1253 Rue Guy
Montreal, Qc. H3H 2K5

حسابداری و دفترداری
خدمات
w
e
N

GESTION FINANCIERE LOYALE

1834 Ste-Catherine W., Suite 200

5263

; ;امور دفترداری
و حسابداری
; ;تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی
H3H 1M1; ;تاسیس و ثبت شرکت ها

Montreal, Quebec
Tel.: (514) 933-3337, Fax: (514) 933-2861
boul Cavendish

Tel.: 514-777-3604
www.clinique-arya.com

Montreal Quebec H4V 2R6
Email: loyale.accounting@gmail.com

:مشاور امالک در مونتریال
مسکونی و جتــاری
 ارزیابی رایگان از خانه شما
 کمک به تهیه وام مسکن با کمترین بهره
 مشاوره رایگان برای خرید و فروش خانه
 دالر1300 پرداخت هزینه محضر تا

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

Guy

behrooz@babakhani.ca

مشاور رمسی وام مسکن

 اخذ وام برای افراد با پیشینه محدود و یا نامطلوب  اخذ وام برای افراد خوداشتغال
 اخذ وام برای خانۀ اول و یا جهت سرمایه گذاری
 متدید و جتدید وام با پایین ترین نرخ موجود

Cell.: (514) 971-7407

Kazem Partow Tehrani

Courtier Immobilier Agréé

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

کاظم پرتو تهرانی

Facebook.com/
paivand.montreal
!به ما بپیوندید

Guy Concordia

بهروزباباخانی

سرورصدر

SOROOR SADR ACCOUNTING
AND BOOKKEEPING SERVICES
BOOKKEPPING & ACCOUNTING
FINANCIAL STATEMENT PREPRATION
PERSONAL AND INCORPORATION TAX RETURN
COMPANY CREATION AND REGISTRATION
WITH APPOINTMENT
_________________________

Diabetes, Obesity, Hypertension)
 PHYSIO:
Vivarath,ly (514) 733-4683
(5589 CDN#2, H3T 1Y8)

¥°¶H x»oÎ » kÄoi }~hT¶

ÁnHm¬ ¾ÄI¶ow n¼¶H nj Â~~hU ¥nk¶ ÁHnHj

I¿TºH IU HkTMHpH Iµ{ ÁI¿¶k¤ IM ³I«µÀ

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

k{ILÃ¶ ·I«ÄHn ·HnHkÄoi ÁHoM I¶ RI¶ki

Cell : (514) 571-6592

Email : masoudrealty@gmail.com
38 Place du Commerce #280,
île des Soeurs, Qc H3E 1T8
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ویروس کرونا...
تایوان چگونه شمار مبتالیان به کرونا را چنین
پایین نگاه داشت؟
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مشاور امالک مسکونی
در مونترآل و حومه
خریدارهیچگونهوجهیبابتکمیسیونمنیپردازد
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

 12مــارس  -بــا وجــود نزدیکــی
تایــوان به چیــن ،مــوارد ابتال به
کووید ۱۹ -در این کشــور ،کمتر
از  ۵۰مــورد گزارش شــده اســت.
تایوان چگونه موفق شــد با کرونا
مقابلهکند؟
پاسخ این است:
شناسایی ســریع ویروس ،اقدام
بهموقع دولت و همکاری مردم.
دو مــاه از شــیوع ویــروس کرونــا
از شــهر ووهان چیــن میگذرد و اقدامات اولیه تایوان
تاکنــون بیشــتر از  ۱۰۰هــزار نفر دولــت تایــوان بالفاصلــه پــس از
در جهــان بــه این ویــروس مبتال بــروز ویــروس کرونــا و افزایــش
شدهاند .اما تایوان با وجود نزدیکی تعــداد موارد ابتــا در چین ،ورود
به مرکز انتشار بیماری کووید ۱۹-مســافران از چین ،هنگ کنگ و
در چیــن ،از ابتــای فراگیــر بــه ماکائو را ممنوع و محدودیتهایی
ویروس کرونا جان سالم به در برده را اعمــال کــرد .عــاوه بــر ایــن،
صــادرات ماســکهای جراحی از
است.
بــا فراگیــری ایــن بیمــاری از ماه تایــوان ممنوع و دولــت با کنترل
ژانویــه ،تعــدادی از کارشناســان موجودیهــای انبارهــای خــود
پیشبینــی کــرده بودنــد تایــوان مطمئن شــد که مشــکلی در این
بیشــترین تعــداد مــوارد ابتال در مورد وجود ندارد.
خارج از چین را به خود ببیند ولی تصویب قوانین بهداشــت عمومی
هم ،به گفته دکتر وانگ ،به دولت
این اتفاق رخ نداد.
چین اعالم کرده که تاکنون بیش تایوان این امکان را داده است تا از
از  ۸۰هزار نفر از مردم این کشــور همه توان خــود برای جلوگیری از
بــه بیمــاری کوویــد –  ۱۹مبتــا شیوع ویروس کرونا استفاده کند.
شــدهاند ،تایــوان اما موفق شــده
تعداد موارد قطعی ابتال را در کمتر یکپارچهسازیاطالعات
اقدام دیگر دولت تایوان" ،یکپارچه
از  ۵۰مورد ثابت نگه دارد.
برخــی از کارشناســان جهانــی کــردن اطالعــات ســامت و
بهداشت دلیل این امر را "آمادگی بهداشت ملی با دادههای دو اداره
ســریع و اقــدام بــه موقــع" دولت مهاجرت وگمرک" این کشور بوده
است .جیسون وانگ در این مورد
تایوان عنوان کردهاند.
دکتر جیســون وانگ ،کارشــناس میگوید« :این امر به کادر درمانی
سیاستگذاری بهداشت عمومیدر و پزشــکی کمک کرد تــا در اولین
دانشگاه اســتنفورد آمریکا معتقد اقدام ،بتوانند ضمن بررسی سابقه
است که تایوان با تشخیص بهموقع مسافرت افراد ،بیماران مشكوك را
دامنه بحران ،به خوبی موفق شد شناساییکنند».
از شیوع گسترده بیماری کووید -دولت تایوان همچنین برنامهای را
تدوین کرد که به کمک اسکن یک
 ۱۹جلوگیری کند.
"مرکز فرماندهی بهداشــت ملی" کد ( ،)QRسابقه سفر و نشانهها و
( )NHCCتایــوان در مهــار این عالئم بیماری افراد در زمان ورود
بحران نقش بســیار عمدهای ایفا به تایوان قابل شناسایی و ردیابی
کــرده اســت ،چراکه بــا یکپارچه است.
کردن دادههــا و اطالعات ،زمینه بعد از این مرحله است که مسافران

همکاری محققان و کارشناســان
فراهم شده است.
مرکــز فرماندهــی بهداشــت ملی
تایوان بعد از شیوع بیماری سارس
( )SARSو طی ســالهای ۲۰۰۲
و  ۲۰۰۳در تایوان راهاندازی شــد.
به گفته آقــای وانــگ ،از آن زمان
این مرکــز همواره بــرای مقابله با
بحرانهای بعدی آمادگی دارد.

بــا دریافــت پیامــک از وضعیــت
ســامت خود مطلع میشــوند و
ماموران گمرک در مبادی ورودی
کشور بر اســاس این گزارشهای
ثبت شــده ،میتوانند به مسافران
کمخطــر اجــازه ورود بدهنــد و
وضعیت مسافران پرخطر و مبتال
به بیماری کوویــد ۱۹-را گزارش
کنند.
«اقدامات زیادی هست که دولت
تایوان موفق شده است با استفاده
از فناوریهای نوین ،آنها را انجام
دهد .در واقع این روشها به تایوان
امکان داده اســت تا افراد مبتال به
ویروس کرونا را تحت مراقبتهای
ویژه قرار دهد و وضعیت آنها را به
شکل مناسب پیگیری کند».

همکاری مردم تایوان با دولت
عامــل مهــم دیگری که بــه گفته
کارشناســان در موفقیــت تایوان
برای پیشگیری ازگسترش ویروس
کرونا در این کشــور ســهم بزرگی
داشته "عالقهمندی همگانی مردم
تایوان به پیروی از مقررات دولتی"
اســت .به گفته این کارشناسان،
این موضــوع به مقامــات تایوانی
در مبارزه با شــیوع ویروس کرونا
بسیارکمک کرده است.
دکتــر چوانهــوی چــی ،اســتاد
ی در دانشــگاه
بهداشــت عمومــ 
ایالتی اورگان در آمریکا ،میگوید:
«بیشــتر مــردم تایــوان در طول
فراگیــری بیمــاری ســارس بــا
مشــکالت و ســختیهای زیادی
توپنجه نــرم کردنــد و هنوز
دســ 
آن روزهــا را به یــاد دارند .همین
موضوع به همبستگی مردم کمک
میکند».
او اضافــه میکند که مــردم تایوان
میدانندکه هدفی مشترک دارند و
این باعث میشود "گوش به فرمان
دستورات دولت باشند".
حتقیقات پزشکی تایوان
به گفته آقای چی ،دولت تایوان طی

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید

مسعودهاشمی
مهندس راه و ساختمان
از پلی تکنیک تهران
با بیش از  30سال سابقه
در سرمایه گذاری
و ساخت مسکن

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

Cell.: 514-298-4567
آشپزخانههاتعطیل!

کیترینگ بلبلی :انواع غذاهای ایرانی ،سنتی و خارجی

چند دهه اخیر سرمایه گذاریهای
زیــادی در حــوزه تحقیقــات
زیســت پزشــکی (Biomedical
 )researchکــرده اســت و
اکنون گروههای پژوهشــی تایوان
مشــغول بررســی چگونگی تولید
انبوه کیتهای تشخیص بیماری
کووید ۱۹-هستند.
یکشــنبه گذشــته ،یــک گــروه
پژوهشی در مرکز "آکادمیسینایا"
در تایــوان ،پادتنهایــی تولیــد
کردنــدکه میتواند پروتئین عامل
ویــروس کرونا را شناســایی کند.
آنها همچنین قصد دارند به روش
جدیدی در آزمایشهای تشخیصی
دســت پیدا کننــد تا مــدت زمان
تشخیص ابتال به ویروس کرونا به
 ۲۰دقیقه کاهش یابد.
دکتر یانگ آن سوی ،مسئول این
گــروه پژوهشــی ،چهــار روز پیش

گفته بود که گام بعدی این گروه،
بررســی "میزان اطمینان به نتایج
این کیتهای تشــخیصی" قبل از
تولید انبوه است.
محققان تایوانی در حالی مشغول
این تحقیقات هستندکه چین مانع
از ورود دوبــاره تایوان به ســازمان
بهداشــت جهانــی اســت .وانگ،
کارشناس سیاستگذاری بهداشت
عمومــیدر دانشــگاه اســتنفورد
آمریکا ،میگویدکه تایوان همچنان
تجربیــات خود را در مــورد مبارزه
با شــیوع کرونــا در اختیــار دیگر
کشورها قرار میدهد.
او اضافه میکند« :تایوان راهبردها
و برنامههای پیشــگیری از شیوع
فراگیر بیمــاری کوویــد ۱۹-را از
طریقکنفرانستلفنیباکشورهادر
میان گذاشته است و به کشورهای
فاقد امکانات و تجهیزات پیشرفته

پزشکی برای تشخیص موارد ابتال
کمک میکند».
به گفته او برنامه دولت تایوان این
بوده است که به طور فعال از مقوله
"بهداشــت عمومیبرای تعامل با
جهان استفاده کند".
وانــگ همچنین در پاســخ به این
پرســش که آیا تایــوان میتواند با
موفق شدن در جلوگیری از شیوع
ویروس کرونا وکاهش تعداد موارد
ابتال در داخل کشــور ،به سازمان
بهداشت جهانی بازگردد ،میگوید:
«ســازمان بهداشــت جهانی باید
بدانــدكه کلیــد مبارزه بــا ویروس
کرونــا در جهان فراگیــر بودن این
مبــارزه اســت و اگر ایــن موضوع
ً
اصــا خوب
نادیده گرفته شــود،
نیست».
•
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ویروس کرونا
بااضطرابویروسکروناچهکنیم؟
وحشــت را دارنــدکــه مبادا
دیگران را آلوده کنند.
یادتان باشــد که وحشــت و
اضطراب شدید بر اطرافیان
شــما هــم تاثیــر منفــی
میگــذارد .اضطــراب بیش
از حــد به دیگران نیز انتقال
داده میشود و دیگران را نیز
دچار میکند.

FLS COURS DE FRANÇAIS LANGUE SECONDE
کالس های فرانسه :زبان دوم

•

ویــروس کرونا یــک تهدید واقعی
اســت و همانگونــه کــه نظارهگر
هســتیم جهان را فراگرفته است.
اما بســیار مهم اســت که بتوانیم
نســبت به این تهدیــد رویکردی
متعادل اتخاذ کنیم و از وحشــت
بیدلیل پرهیزکنیم.
این به معنای آن نیست که خیلی
خوشبین باشیم .خوشبینی زیاد و
کماهمیت جلوه دادن این مساله
باعث میشــود جانهــای زیادی
به خطر بیفتند اما از ســوی دیگر
وحشــت و اضطرابــی کــه اکنون
دامــن میلیونها انســان را گرفته
نیز خطرناک است و تهدید بزرگی
برای سالمت روان است.
خبر خــوب در مــورد نگرانیهای
عمومی و گســترده این اســت که
باعث میشــود افــراد رفتــار خود
را تغییــر دهنــد؛ همانطــور کــه
بســیاری از افراد در مناطق تحت
تاثیــر ویــروس کرونــا رفتــار خود
را تغییــر دادهانــد و بــا توجــه بــه
دستورالعملهای ارائه شده برای
پیشــگیری از گســترش ویــروس
عملمیکنند.
اضطراب باعث پیشگیری و حفظ
رفتارهایمناسبمیشود.
این اضطراب است که باعث کنترل
و محافظت در برابر خطر میشود.
با این حال ،هنگامی که تهدیدات
نامشخص هستند؛ مانند وضعیت
کنونــی مــا در برابر ایــن ویروس،
ذهن مضطرب به راحتی میتواند
تهدید واقعی را بیش از حد ارزیابی
کند و توانایی ما در مقابله با آن را
دست کم بگیرد.
در ایــن میــان افــرادی کــه دچار
اختالل اضطراب هستند ،بیشتر

ما باید ظرفیتهای روحی
خود را در برابر شنیدن
آمار و ارقام جانباختگان
و مشکالت نظام سالمت و
نقدها و هشدارها بشناسیم.
آسیبپذیرهستند.
در حالی که اضطرا 
ب و نگرانی به ما
کمک میکند تا با این تهدید مقابله
کنیم ،اضطراب شدید میتواند به
وحشت ویروس کرونا تبدیل شود.
وقتی در وضعیت هراس هستیم،
بیش از حد رنج میبریم ،فرزندان
خود را تحت فشــار قرار میدهیم،
دست به اشــتباه میزنیم و درگیر
تصمیمات و رفتارهای غیرمنطقی
میشویم .همانگونه که میبینید
هراس میتواند مشکالت جدیدی
ایجاد کنــد؛ مانند خریــد بیش از
حد مواد بهداشتی که باعث ایجاد
کمبــود زنجیره تامین ماســک و
مــواد ضــد عفونی کننــده و اقالم
مورد نیاز دیگر میشود.
همچنین تــرس بر نحوه واکنش
ما در برابر خطرات سالمتی تأثیر
میگذارد.
تــرس از بیمــاری و آلودگــی در
هنــگام بــروز اپیدمیهایــی مانند
ویروس کرونا خود را بیشتر نشان
میدهند.
شــدیدترین میزان ترس از آلودگی
در اختالل وسواس–اجباری
–OCD: Obsessive
compulsive disorder
مشاهده میشود.
تقریبــ ًا ۵۰درصــد از مبتالیــان
بــه  OCDاز تــرس آلودگــی بــه
شستوشوی اجباری رو میآورند.
در مــوارد دیگــر ،برخــی نیــز این

چه کنیم؟
دسترسی محدود به
رسانهها و دریافت
اطالعات از منابع معتبر
بررســی دایمــی شــبکههای
اجتماعی و رسانهها برای دریافت
اخبار جدید در این زمینه وسوسه
انگیز است ،اما مراجعه زیاد به این
شــبکههای اجتماعی و اطالعاتی
میتواند اضطراب ما را بیشترکند.
ما همین نوع اضطراب اغراقآمیز
را به راحتی به فرزندان و اطرافیان
خود منتقل میکنیم .عالوهبراین
تمرکز روی افکار و پیشبینیهای
فاجعهآمیــز ،بــه خصــوص آن
چیزهایــی کــه در رســانههای
اجتماعی مطرح میشود وحشت
ما را دوچندان میکند.
مــا نمیتوانیــم از این اخبــار دور
بمانیم اما میتوانیم آن را محدود
به اطالعات ضروری کنیم.
مــا باید ظرفیتهــای روحی خود
را در برابــر شــنیدن آمــار و ارقــام
جانباختــگان و مشــکالت نظام
ســامت و نقدهــا و هشــدارها
بشناسیم.
هیچکس آنقــدر ظرفیت ندارد که
هــر روز بــا خبر تعداد مــرگو میر
ناشــی از ویروس ســر کند و دائما
اخبــار تاســفبار و گزارشهــای
غمانگیزبشنود.
قرارگرفتن در معرض این حجم از
نگرانی و ناراحتی بسیار آسیبزننده
اســت و تنها راهحل این اســت که
تصمیــم بگیرید کــه دائمــا آنها را
نخوانید و نبینید.
اگر ســوالی در زمینه این بیماری
داریــد بایــد پاســخ آن را از منابع
معتبر دریافت کنیــد بدون اینکه
بخواهیــد ســاعتها اخبــار بــد
بخوانید.

COURS À PARTIR DU NIVEAU INTERMÉDIAIRE
TEMPS COMPLET ET PARTIEL
Prononciation
Français correctif
Grammaire
Communication orale et écrite
Français des affaires
INSCRIPTION EN COURS POUR LE TRIMESTRE D’AUTOMNE

INSCRIPTION + RENSEIGNEMENTS
514 987-3000, POSTE 1043 OU 8900

langues.uqam.ca/fls

هایکهارتونیان

آرزوگتمیری:مشاورامالک

Arezou Gatmiri
Courtier Immobilier Résidentiel
Groupe Sutton – Sur L’île

(514) 561-3-561

3 :

مشــاورامالک

• 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

Cell. : 514 574-6162
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

•

کاهش اضطراب از طریق
کاهش خطر

◊
◊
◊
◊
◊

از احتیاط های معقول و منطقی،
احساس حماقت نکنید یا خجالت
نکشید.
به عنوان مثال ،توصیه های ایمنی
ســازمان جهانی بهداشــت ،مانند
شستوشوی مکرر دست را دنبال
کنیــد .در خانه بمانید؛ بــه اندازه
کافی بخوابید و از سیســتم ایمنی
بدن خود مراقبت کنیــد .آمادگی
بــرای آینــده در این شــرایط یعنی
مانــدن در خانه و قــرار نگرفتن در
معرض شلوغی با جمعیت زیاد که
یک واکنش کامال منطقی است و
میتواند به کاهش اضطراب کمک
کند.

•

در پیش گــرفنت زندگی
عادی با اندکی تغییر
در این مدت نامعلوم ،مهم اســت
کــه روالهای عادی مراقبتی خود
را انجام بدهید تا اضطراب کاهش
پیــدا کند .کارهایی که بیشــتر به
شما کمک میکند را پی بگیرید،
پیاده روی در طبیعت ،مدیتیشن،
ورزش در خانــه یــا صحبــت بــا
یک دوســت ،پختن یــک کیک،
رســیدگی به کارهــای عقب مانده
در خانــه ،یادگرفتن یــک مهارت
تازه از طریق آموزشهای آنالین و
ساختنکاردستیکارهاییهستند
که میتوانید برای کاهش اضطراب
انجام بدهید.

•

ارتبــاط با رواندرمانگر
ویــروس کرونــا به تنهایــی دلیل
کافــی برای اضطــراب اســت .اما
برای افرادی که مضطرب هستند
یــک اضطراب مضاعف اســت که
میتوانــد نگرانیهای دیگــر را نیز
تشــدید کنــد .اگــر بــرای درمان
اضطراب با رواندرمانگر در ارتباط
هســتید شــاید الزم باشــد در این
دوران حفــظ این ارتبــاط را جدی
بگیرید تا بتوانید با کمک اوکنترل
بهتری بر اوضاع داشته باشید.
نیلوفرجعفری
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ویروس کرونا

دکتر امین مقدم (ایمنیشناس)
------در حالیکــه تعــدادی از خانــواده
ویروسهــای کرونــا عامــل
ســرماخوردگی معمولــی در
انســاناند ،در دو دهــه اخیر ســه
ویروس کرونای حیوانی ،سارس-
کرونا (ویروس بیماری سندرم حاد
تنفســی وخیم یا همان سارس)،
مرس-کرونــا (ویــروس بیماری
ســندرم تنفســی خاورمیانــهای یا
همــان مرس) ،و اخیرا ســارس-
کرونــا( ٢-ویــروس بیمــاری
کروناویــروس  )٢٠١٩میتواننــد
باعث پنومونی (عفونت ریه) شدید
شده و به مرگ بینجامند.
بنظر میرسد که این ویروسهای
کرونای جدید مستقیم از خفاش،
و بواســطه میزبانی دیگــر (مانند
شتر در مورد  ،)MERSبه انسان
سرایت کردهاند.
چطور این ویروسهای حیوانی
به انسان منتقل میشوند و چرا
بیماریهای شدیدتری نسبت به
ویروس انسانی در ما ایجاد
میکنند؟
بطور کلی بســیاری از باکتریها و
ویروسهای انسانی منشا حیوانی
داشــته و در مقطعــی از تاریــخ در
جمعیتهای انســانی شایع و پس
از آن دائمــی یا به تنــاوب ماندگار
شدهاند.
بطور کلی بایدگفت که ویروسهای
حیوانــی به دالیــل متعدد معموال
شــرایط ســرایت و ایجــاد عفونت
در انســان را ندارنــد .ویروسها به
شرایط زیستی و محیطی جانورانی
که در بدن آن تکثیر پیدا میکنند
سازگار میشوند و به همین دلیل
معمــوال قادر بــه ســرایت و ایجاد
بیماری جز در میزبانان اصلی خود
نیستند.
گاهــی اتفــاق میافتدکــه ویروس
بــه جانورانی که از لحاظ ســاختار
زیستی و ژنتیکی به میزبان نزدیک
هســتند ســرایت میکند .میزبان
برخــی از ویروسهــا نیــز ماننــد
ویروس آنفلوآنزا بیش از چند گونه
متفاوت جانوری مثل طیور ،خوک
و انسان را شامل گردد.
در مــواردی نادرتر ،مانند آنچه که
احتماال در انتقال ویروس کرونای
خفاش بــه انســان رخ داده (مثل
مورد اخیر) ،ویروســی بر حســب
اتفاق یا با جهش ژنتیکی از میزبان
اصلی خود به گونه جانوری دیگری
کــه میزبــان طبیعــیاش نبــوده
ســرایت کــرده و قادر بــه تکثیر و
ایجــاد عفونــت میشــود .اگر این
ویروس موفق شود تا در این گونه
جدید مثال انسان ،از فردی به فرد
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همـــه
آنچه باید
بدانید...

دیگر ســرایت کند ،امکان شــروع
یــک همهگیــری ایجاد میشــود.
ل دیگــر همهگیــری بدنبــال
مثــا 
ســرایت ویروس از گونهای به گونه
دیگر ،ویروس ضعف ایمنی انسان
(آچآیوی) اســت کــه بــه اعتقاد
پژوهشــگران از نوعــی میمو 
ن به
انسان منتقل شده است.
انتقال اتفاقی ویروسهای حیوانی
به انسان از راههای گوناگونی مانند
گوارشی ،تنفسی ،گزش و راههای
دیگر ممکن است صورت پذیرد.
هنــوز راه اصلــی ســرایت ویروس
جدیــد کرونــا از خفاش به انســان
شــناخته نشــده هر چنــد ممکن
اســت از مدفــوع آلــوده خفاش به
حیوانــات دیگر (مثــل پنگوئن) و
سپس به انسان منتقل شده باشد.
با این حال انتقال تنفسی/مخاطی
(قطرکهــای آلــوده بــا منشــاء
برونشــی/ریوی) آن از انســان به
انسان مسجل شده است.
راه اصلی انتقال در انسان،
متاس نزدیک با فرد آلوده یا
مبتال است.
متاس نزدیک یعنی:
• زندگی در یک خانه
• تمــاس رو در رو مثــا چنــد
دقیقهگفتگو
• سرفه کردن کسی به صورت
• بیش از پانزده دقیقه در فاصله
دو متری فرد دیگری بودن
• تمــاس با ترشــحات بدن فرد
آلوده یا مبتال
-----دوره نهفتگــی یعنی فاصلــه ورود
ویــروس به بــدن تا ظهــور عالئم
بین دو تا چهارده روز است و هنوز
درســت روشن نیســت که آیا فرد
بدون عالمت ،میتواند دیگران را
مبتال کند یا نه؛ اما تردیدی نیست
که با بروز عالئم احتمال گسترش
ویروس افزایــش قابلمالحظهای
پیدا میکند.
اگرچــه بنظــر میرســد راه اصلی
انتقــال ویــروس هــای کرونــا-
ســارس-مرس از قطرکهای ریز
تنفسی باشد ،تحقیقات نشان داده
که این ویروسها از چند ساعت تا
چند روز ،بسته به شرایط محیطی
و نوع آلودگی ،روی ســطوح باقی
مانده و بیماری زایی خود را حفظ
میکنند.
پژوهشهــا درباره اینکــه ویروس
کرونای  ٢٠١٩وقتی در مکانهای
عمومی و بهداشــتی روی سطوح
نشسته باشد بیماریزایی خود را
حفظ میکند ،بتازگی شروع شده
امــا پژوهشهــای پیشــین درباره
ویروسهای مشــابه کرونا نشــان
داده کــه درجه حــرارت و رطوبت

پایین و همراهــی ویروسها
با ذرات مخاط بیماری زایی
آنهــا را تا چندین روز افزایش
میدهد.
دانشــمندان و دســتاندرکاران
بهداشت عمومی و بیمارستانها
امیدوارند که نتایــج پژوهشهای
جاری اهمیت ســطوح آلــوده در
ســرایت و همهگیــری ویــروس
کرونــای  ٢٠١٩را روشــن کنــد،
شناســایی چنیــن آلودگیهایــی
بخصــوص در مراکز بهداشــتی و
درمانی اهمیت بسیار دارد.

ناآشنایی دستگاه ایمنی
دالیل گوناگونی سبب میشوندکه
این ویروسهای نوظهور در انسان،
عالوه بر تمایل بــه ایجاد بیماری
شــدید ،اغلب قابلیت همهگیری
داشته باشــند .ناآشنایی سیستم
ایمنی انســان با ایــن ویروسها و
نبــود خاطره ایمنــی (مثال وجود
پادتنهای اختصاصی ضد ویروس)
در ضعف مبارزه با ویروس تازهوارد
نقشی اساسی دارند.
عالوه بر این ،ویروسهای ناآشــنا
با انســان ،با سلولها و بافتهای
بدن سازگاری نداشته و میتوانند
التهــاب و آســیب بیــش از حد و
افسارگســیخته ایجــاد کننــد کــه
باعث بیماری شدید یا حتی مرگ
میشود.
ویروسهایــی کــه طــی ســالیان
دراز بــا چرخههــای متوالــی در
بــدن انســان بــا آن به ســازگاری
نسبی رســیدهاند معموال موجب
بیماریهایــی مالیــم و محــدود
ماننــد ســرماخوردگی میشــوند.
ایــن به دلیل ســازگاری ویروس با
بدن انسان و ایمنی کافی است .به
همین علت ویروسهای کرونای
انسانی تنها موجب سرماخوردگی
خفیف فصلی میشوند و در حالی
که خویشان نزدیکشان در خفاش،
بعد از ســرایت به انسان میتوانند
موجب عفونت ریه شدید سارس یا
کروناویروس ٢٠١٩شوند .سیستم
ایمنی وقتــی قادر به مهــار عادی
س نیست ،التهابی مضاعف
ویرو 
ممکن اســت ایجاد کند که منجر
به آسیب شدید بافتی و مرگ شود.
روند بیماریزایی ویروس
سارس-کرونا ٢-چیست و
اشکال شدید بیماری چگونه
پیشرفت میکنند و وخیم
میشوند؟
ویروسهــا از یــک ســری
پروتئینهــای شــاخکی در جــدار
(کپســول) یا غشــای خــود برای
چســبیدن و ورود به ســلولهای
بدن انسان استفاده میکنند.
ویروس کرونای جدید با شــاخک
 Sخــود بــه گیرنــدهای (گیرنــده
آنزیم مبــدل آنژیوتانســین  )٢در

ســلولهای ریه انســان
چسبیده ،به داخل سلول
راه یافته و بعد از استفاده
از مواد سلولی ،با تکثیر
خــود ،ســبب واکنــش
ایمنــی و مــرگ ســلولی
میشود .در افراد جوانتر
و با ایمنی بهتر ،سیستم
س را
ایمنی تکثیر ویــرو 
محــدود و از آســیب و
التهاب بیش از حد به ریه
که محــل حیاتی جذب
اکسیژن است جلوگیری میکند و
بیمار بدون هیچ عارضهای بهبود
مییابد.
در افــراد ســالخورده و با ایمنی
ناکارآمــد یــا تضعیــف شــده یا
تحــت درمــان مهــار ایمنــی یا
شــیمیدرمانی (مانند بیماران
رماتیسمی یا سرطانی یا ایدز)،
افــرادی بــا مشــکالت قلبی و
ریوی ،فشــار خون یــا دیابت یا
چاقــی مفرط (بــیامآی بیش از
 ،)٤٠ویروس جدید کرونا باعث
ایجاد التهاب بیش از حد شده،
مقدار زیادی مایع و سلولهای
التهابــی وارد فضای داخلی ریه
میشود و با افزایش مرگ سلولی
و اشــکال در اکسیژنرسانی ،به
نارساییحادتنفسیمیانجامد.
مطالعه اخیــر در اســتان ووهان
چین نشان داده که متوسط سن
افرادی که بدلیل نارسایی تنفسی
در بخش مراقبتهای ویژه بستری
شــدند حدود  ۶۰سال بوده است.
از این رو اگرچه متوسط مرگومیر
کلــی کروناویــروس  ٢٠١٩در دنیا
حدود دو تا سه درصد است اما این
رقم برای گروههای آسیبپذیر ذکر
شده بمراتب بیشتر است.
از لحاظ بالینی درگیری ریه ممکن
اســت ابتدا با ســرفه خشک و تب
محدود شــروع شــده و در صورت
عدم بهبودی ظرف یک تا دو هفته
به فرمهای شدیدتری با تنگی نفس
و تب باال منجر شــود و در ادامه و
در صــورت عــدم درمانهای الزم
به نارسایی شدید تنفسی ،کاهش
هشیاری و ایست قلبی بینجامد.

پیشگیری و درمان کروناویروس
٢٠١٩
در نبــود واکســن ،پیشــگیری از
ابتــا و گســترش کروناویــروس
 ٢٠١٩منحصر میشود به آمادگی،
اقدامــات بهداشــتی ،آمــوزش و
راهنمایی افراد ســالم و مشکوک
به ابتال و شناســایی ،جداسازی و
درمان مناسب مبتالیان .چون این
ویروس با قطرکهای تنفسی از فرد
به فرد منتقل میشود رعایت دقیق
نکات بهداشــتی (مثل پوشــاندن
دهــان هنگام عطســه و ســرفه،
شســتن مرتب دســت و پرهیز از
جاهای شلوغ و پرجمعیت) بسیار
مهم و اساس مهار شیوع بیماری
است .نظامهای بهداشت و درمان
کشورها هم باید تریاژ (رده بندی
بیمــاران از نظر شــدت بیماری)
مشــخصی را بــرای مدیریــت،
تشــخیص و درمان افراد مشکوک
بــه ابتال به بیمــاری آمــاده و اجرا
کنند.
عالئــم موارد خفیف مشــکوک به
کروناویــروس  ،٢٠١٩تــب پایین،
سرفه خشــک بدون تنگی نفس،

بدن درد ،خستگی و بدحالی است.
مــوارد خفیف با نظر پزشــک و یا
کارشناسانبهداشتی،باجداسازی
(ایزوله کردن) فرد مبتال در منزل،
استفاده از تببر و در شرایط خاص
بــا آنتیبیوتیــک خوراکــی انجــام
میشود.
باید در نظر داشت که آنتیبیوتیک
روی ویروس اثری نداشــته و برای
درمان یا پیشگیری از عفونتهای
باکتریایــی تنها بــا در نظر گرفتن
شــرایط بیمار و تشخیص پزشک
تجویزمیشوند.
تســت  RT-PCRتشــخیصی
کروناویــروس  ٢٠١٩بایــد بــرای
کلیه افراد مشکوک انجامشود اما
در صــورت محدودیت بــه افرادی
تخصیص داده میشــود که عالئم
بالینی ،آزمایشــگاهی (کم شــدن
لنفوسیتهای خون) و رادیولوژی
(عالئم عفونت و سفید شدن ریه)
بارزتری دارند.
در صــورت عالئــم شــدیدتر،
بخصــوص تنگی نفــس و کاهش
اکسیژن خون و درگیری پیشرونده
ریــه ،بیمــاران بســتری و تحــت
درمانهــای حمایتی و آزمایشــی
ضدویروس وگاهی ضد التهاب قرار
میگیرند .این درمانها در صورت
وخیم شدن وضع بیماران در بخش
مراقبتهــای ویــژه ( )ICUانجام
میشوند تا پشتیبانی قلبی تنفسی
(برای مثال استفاده از رسپیراتور)
برای بیماران ممکن باشد.
بــا اینکــه در حــال حاضــر
داروی ضدویــروس اختصاصــی
بــرای کروناویــروس  ٢٠١٩در
دســترس نیســت ،اما پزشکان
و پژوهشــگران چینــی ،ژاپنــی،
کــرهای و آمریکایــی در حــال
اســتفاده آزمایشــی از ضــد
ویروسهــای اچآیوی ،ابــوال،
آنفلوآنــزا ،هپاتیــت ســی و حتی
ضدانگل ماالریا برای درمان این
بیماریهستند.
اســتفاده از اینترفرون هم که جزء
دفــاع ضدویروســی طبیعــی بدن
است مد نظر قرارگرفته است.
ایــن داروهــای ضــد ویــروس

ممکن اســت از راههای گوناگون
مثــل جلوگیــری از ورود ویــروس
به ســلول یــا جلوگیــری از تکثیر
ویــروس در داخــل ســلول جلوی
پیشــرفت عفونت را بگیرند .برای
مثــال داروی  remdisivirکــه
برای درمان ابوال اســتفاده شــده
و هماکنــون در آمریــکا بصــورت
آزمایشــی بــرای درمــان ویــروس
کرونــای جدیــد تجویــز میشــود
در ســاخت ماده ژنتیکــی ویروس
تداخل ایجاد میکند.
دو داروی ترکیبــی دیگــر کــه
آزمایشی تجویز میشوند داروهای
ضد آچآیوی/ایدز هســتند بنام
 lopinavirو .ritonavir
این داروها ســاخت پروتئینهای
ویروس را متوقف میکنند.
از داروهــای دیگری کــه در چین
آزمایش شده میتوان از کلروکین
نــام بــرد کــه عــاوه بــر اثــرات
ضدمیکربی تا حــدی ضدالتهاب
هم هست و ممکن است در درمان
و پیشــگیری از وخامــت درگیری
ریهها موثر باشــد .داروی دیگری
که در دست آزمایش است داروی
ضد آنفلوآنزای تامیفلو است.
اغلب این داروها ترکیبی استفاده
میشوند و تمام درمانهای فعلی
در مراحل ابتدایی آزمایش بوده و
قضاوت درباره اثربخشی و تناسب
درمان در افراد و در مراحل مختلف
بیمــاری نیــاز بــه پژوهشهــای
وسیعتر و دقیقتر دارد.
در حــال حاضــر واکســنی بــرای
بیمــاری کروناویــروس ٢٠١٩
وجود ندارد ،اما چندین واکســن
گوناگــون بســرعت فرمولبندی
شــده و در حــال گذرانــدن
آزمایشهای مقدماتی اثربخشــی
و بیخطری هستند .اگرچه قصد
دولتهــا تســریع مراحل تســت
ایــن واکسنهاســت -کــه اغلب
چند ســال طول میکشــند-اما
بعید بنظرمیرســد که واکسنی با
تولید وســیع تا قبل ازســال آینده
دردسترس باشد( .بی بی سی)
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نبود چون گریپ
هــا در مناطــق
شمالی و جنوبی
اغلب اوقــات در
زمســتان تولیــد
می شــوند ،ولی
در آن زمــان نمی
دانســتند کــه در
مناطق گرمسیر
گریــپ در تمــام
مدت سال می تواند
مردم را بیمارکند و
در حقیقــت فصلی
برای اپیدمی وجود
ندارد.
در مــدت زمــان
طوالنــی مردم تصور می کردندکه
ســرما باعث می شود که مقاومت
بدن در مقابل گریپ کم بشود ولی
هیچ دلیل علمــی وجود ندارد که
نشان بدهدکه بر اثر سرما سیستم
دفاعی ضعیف شده و ویروس وارد
دســتگاه تنفســی می شــود و اگر
بیماری در زمستان زیاد دیده می
شــود احتما ًال بر اثر این اســت که
مــدت زیادتری در منزل هســتیم
و امــکان بیشــتری برای ســرایت
بیماری هســت ،به عالوه این که
در زمستان هوا خشک تر و سرایت
بیماری بیشتر است.
یــادآوری :در مواقعــی کــه هــوا
خشک نیســت ،رطوبت مخاط
بینی از ورود میکرب ها جلوگیری
می کند ،ولی در هوای خشــک،
مخاط بینی هم خشــک و باعث
راحتی ورود ویــروس به بدن می
شود.

صرافی  5ستاره

گریپ یا آنفلوانزا

گریپ چیست
گریپ یا انفلوانزا بیماری ای است
کــه بــا حملــه ی یک ویــروس به
دســتگاه تنفســی به وجود می آید
و بــر روی تمام بدن اثر می گذارد.
بیماری  3تا  7روز طول می کشــد
و می تواند مانع فعالیت های روزانه
ی بیمار شود.
ً
این نوع ویروس مرتبا تغییر حالت
می دهد به همین جهت هر ساله
نوع جدیــدی از گریــپ تولید می
شــود و واکســن باید بــرای مدل
جدید ویروس تهیه شود.
در کانادا هر ساله  10تا  25درصد
مردم دچــار گریپ می شــوند و با
اینکه اکثر بیماران بدون مشکالت
ثانویــه خوب می شــوند ولی بین
ســه تا پنج هزار نفر بر اثر بیماری
فوت می کنند و اکثر آنها بیماران
ضعیف بوده اند.
در آمریکای شمالی فصل گریپ از
نوامبر شروع شده و تا آوریل ادامه
دارد .فصل گریپ در تمام مناطق
آمریکای شــمالی یکسان نیست و
بســتگی به محل و هوای آن دارد.
سه نوع ویروس باعث تولید گریپ
مــی شــوند و هرکدام گــروه های
مختلفیدارند:
• نــوع  Aـ از همــه خطرنــاک تر
اســت و چندیــن پاندمــی (همــه
گیــری) تولید کرده مثــل پاندمی
مشــهور گریپ اسپانیولی در سال
 1918کــه باعث مرگ بیش از 20
میلیون نفر شــد .در ســال 1968
نوبت گریپ هنــگ کنگی بود که
تولید پاندمی بکند.
ویــروس نــوع  Aدر مــدت خیلی
کوتاهی تغییر حالت می دهد و در
نتیجه مقابله با آن مشــکل تر می
شود و بدن باید یک جواب ایمنی
برای هــر نوع ویــروس انفلوانزای
منتشر شده آماده کند.
ویــروس نــوع  Aدر هر قــرن  3تا
 4پاندمی تولید می کند .در ســال

>> بخش 1
از  2بخش

دکتر عطا انصاری

 2009یک نوع جدید ویروس نوع
 Aیک پاندمی جدید تولید کرد و
طبق نظر متخصصان بهداشــت
عمومی نسبت به تعداد افرادی که
جانشان را از دست دادند خطرناک
بودن آن متوسط اعالم شد.
گریپ مرغی نیز از انواع نوع  Aمی
باشد که باعث بیماری در پرندگان
اهلــی ماننــد مــرغ و خــروس و
بوقلمون و پرندگان وحشی مثل غاز
و اردک می شــود .این ویروس به
راحتی از پرندگان به انسان سرایت
می کند ولی به ندرت از انســان به
انســان ،نوع  HSN1باعث مرگ
افراد زیادی در آسیا شد.
معمو ًال در نزد کســانی که تماس
مســتقیم با پرندگان بیمار یا مرده
داشــتند و یا در بازارهــای فروش
پرندگان زنده رفت و آمد داشــتند
بیشتر دیده شده است.
• نــوع  Bـ در اغلب موارد خطرش
کمتر اســت و باعث اپیدمی های
محلی می شــود .این نوع ویروس
کمتر تغییر حالت می دهدکه نوع
.A
•نوع Cـ سیمپتوم های تولیدشده
شبیه ســرماخوردگی اســت و این
نوع ویروس هم نسبت به نوع اول
کمتر تغییر حالت می دهد.
•

گریپیاسرماخوردگی

در حالت گریپ
ـ تب و ســردرد بــه ندرت دیده می
شوند.
ـ دردهــا و خســتگی و ضعف زیاد
مهمنیستند.
ـ آب بینی مرتب ًا جاریست.
ـ سرما باعث گریپ نمی شود.
ایتالیایی های قرن چهاردهم تصور
می کردندکه گریپ با سرما می آید
و آن را influenza di freddo
مــی نامیدند کــه زیاد هم اشــتباه

•

مسری بودن و آلوده کردن
یک شخص مبتال از یک روز قبل
از به وجود آمدن ســیمپتوم های
اولیه تا  5الی  10روز بعد می تواند
دیگــران را مبتال کنــد و کودکان
می توانند بیشتر از  10روز مسری
باشند .گریپ به سرعت سرایت می
کند و یکی از علل آن پخش شدن
قطرات بســیار ریز آلوده در هوا به
علت سرفه یا عطسه کردن شخص
بیمار می باشــد .ویروس بر اثر آب
دهان نیز منتشر می شود.
ویــروس می تواند روی دســت ها
و صورت شــخص بیمار هم وجود
داشته باشــد ،لذا باید از بوسیدن
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و دســت دادن به بیمار خودداری
کرد .همین طور اشــیاء شــخص
بیمار مثل اســباب بازی کودکان
آلوده به ویــروس می توانند عامل
سرایت بیماری بشوند زیرا ویروس
هــا یک تــا دو روز در روی ســطح
اشیاء زنده می مانند.

اشتها و دردهای مفصلی.
توجه :باید در نظر داشــت که این
عالئم ممکن اســت که با ویروس
های مشابه گریپ یا ویروس هایی
که به سیستم تنفســی حمله می
کننــد مانند پــارا انفلوانزا و ســایر
بیماری ها نیز دیده شوند.

مشکالتی که بیماری می تواند تولید
کند

چه کســانی در خطر مبتال شدن
هستند

•

مشکالت خطرناک وقتی تولید می
شوند که گریپ توام با یک عفونت
باکتریایی باشد مثل سینه پهلو و
اشخاصی که ً
قبال دچار برونشیت،
برونشیولیت و آسم بوده اند گریپ
هم روی آن اضافه می شود.
همین طور می تواند باعث شدت
مشکالت قلبی بشــود .اشخاصی
که ســامتی کامل ندارنــد مانند
افــراد مســن و آنهایــی کــه دچار
بیماری های ریوی هستند بیشتر
در خطر مشکالت و مرگ هستند.
•

چه موقع به پزشک مراجعه کنیم
اگر ســیمپتوم های زیر دیده شــد
برای تشــخیص و احتما ًال درمان
عوارض ناخواســته باید به پزشک
مراجعه کرد:
ـ تب باالتر از  38/5درجه ســانتی
گراد بیش از  72ساعت
ـ تنگی نفس در حال استراحت
ـ درد در قفسه سینه
•

سیمپتومهایگریپ

عالئم گریپ می تواند از  24ساعت
تا یک هفته و بیشــتر طول بکشد
ولی معمو ًال بین  3تا  7روز اســت.
خستگی و سرفه ممکن است تا دو
هفته ادامه داشته باشد.
در ابتــدا پیدایــش لــرز ناگهانــی،
دردهــای عضالنــی در تمام بدن،
ســردرد ،گلودرد ،عطسه کردن و
تب شدید تا  40درجه سانتی گراد.
سپس سرفه های خشک و آبریزش
بینی و درد قفسه صدری.
عالئم دیگری که ممکن است دیده
شوند عبارتند از:
احساس سوزش در چشم ها ،عرق
کردن شبانه ،اسهال ویروسی که به
آن گریــپ روده ای نیز می گویند،
خواب آلودگی شدید ،عدم داشتن

•

تمام افراد می توانند به گریپ مبتال
شوند و افرادی که سیستم دفاعی
ضعیفی دارند بیشتر در خطرند.
بچه های کوچک مخصوص ًا آنهایی
که به کودکستان و مهدکودک می
روند و افرادی که با آنها در تماسند.
• افراد مســن مخصوصــا آنهایی
که در خانه ســالمندان زندگی می
کننــد 80 .تا  90درصد افرادی که
بر اثر بیماری جان خود را از دست
می دهند از این گروه هستند.
افــرادی کــه در کلینیــک هــا،
بیمارستان ها ،داروخانه ها و امثال
آن کار مــی کنند بــه علت تماس
مداوم با گروه های در خطر.
• خانم های باردار از ماه چهارم به
بعد.
• افــرادی که دچــار بیماری های
مزمن هســتند ،مثل مبتالیان به
ایدز ،بیماری های مزمن کلیوی و
قلبی عروقی ،کم خونی های مهم،
دیابت و بیماری های ریوی.
• افــرادی کــه تحــت درمــان بــا
داروهای ضعیف کننده سیســتم
دفاعــی هســتند مثــل داروهــای
ایمیونوسوپرســور ،کیموتراپــی،
تعویض عضــو ،آنتی بیوتیک ها و
احتمــا ًال آنهایی که دچــار نگرانی
هستند و افکار منفی دارند.
•

عوامل تولید کننده خطر بیماری

• داشتن سیستم دفاعی ضعیف به
علت استرس مزمن ،کم خوابی،
بدغذایی و غیره.
• کســانی که مجبورنــد در مکان
هــای عمومــی در مــدت شــیوع
بیماری رفت و آمد داشته باشند،
مثــل مراکز خریــد ،توالــت های
عمومی ،اســتفاده از وسائل نقلیه
عمومی و غیره.
• ماندن در محیط کوچک و بسته

با چند نفر دیگر مثل سفر با ترن،
هواپیما ،کشتی های تفریحی.
•

راهنمایی های اولیه برای پیشگیری

گریــپ معمو ًال اثــرات خیلی بدی
بر روی ســامتی نــدارد ولی وقتی
که بیمار ســامتی متزلزل داشته
باشد این بیماری عفونی می تواند
مشکالت ســامتی جدی و مرگ
آور تولیدکند.
راهنمایی هایی برای پیشگیری را در
زیر می خوانید:
(در هنگام دوره اپیدمی)
• شســتن دســت ها بــا صابون،
ازدســت زدن به چشــم و دهان و
بینــی خودداری کــردن زیرا محل
ورود ویروس می باشند.
• زیــاد بــه بیمــار مبتــا نزدیک
نشــدن .برای جلوگیــری از پخش
آلودگی بیمار مبتال هنگام سرفه و
عطسه باید دستش را باال برده در
زاویه آرنج سرفه و عطسه کند.
• در هنگام اپیدمی زیاد در اماکن
عمومی نباید رفت.
در نظر داشــته باشــید که بیمار تا
زمانی که سیمپتوم های گریپ را
دارد می تواند دیگران را آلوده کند.
• واکســینه شــدن اگر شخص در
خطر مبتال شــدن و یا در معرض
عوامل مبتال کننده قرار دارد.
•

تقویتسیستمدفاعی
در فصــل بیمــاری گریــپ تقریب ًا
تمام مردم در معرض ویروس قرار
دارنــد ولی همه بــه بیماری مبتال
نمی شوند و این بستگی به جواب
سیســتم دفاعی بدن شخص دارد
و می شــود این سیستم را تقویت
کرد با:
ـ رژیم غذایی سالم وکامل
ـ کم کردن مصرف الکل ،شــکر و
کافئین
ـ ورزش مرتب
ـ خواب کافی
ـ و در صــورت لــزوم پیــدا کــردن
راه حــل هایــی بــرای کــم کردن
استرس ها
بخش دوم و پایانی
در شماره آینده
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ویروس کرونا...

آیا کودکان مبتال نمیشوند؟

 9مــارس -برخــی معتقدنــد که
کــودکان تاکنــون از ابتال به گونه
جدیــد ویــروس کرونــا در امــان
بودهانــد .یــک پژوهــش جدید به
این پرسش پاسخ داده است که تا
چه حــد امکان مصونیت کودکان
و نوجوانــان در برابــر این ویروس
وجود دارد.
یک گــروه تخصصــی بینالمللی
نتایج پژوهش خود در باره بیماران
مبتال به ویــروس نوظهــور کرونا
(کووید  )۱۹را منتشرکرد.
آنهــا پروندههای بیماری  ۳۹۱تن
از بیماران مبتال به ویروس نوظهور
در کالنشــهر چینی شنزن و یک
هــزار و  ۲۸۶تــن از افــرادی را که
بــا آنان در تمــاس نزدیک بودهاند
بررسی کر دهاند.
کارشناســان بینالمللــی بــه این
نتیجه رســیدهاندکه میزان ابتالی
کودکان و نوجوانان به این ویروس
تقریبا همسطح ابتالی بزرگساالن
است با این تفاوت که عارضههای
ناشــی از آن در میــان کــودکان
ونوجوانان ناملموستر است.
جاســتین لســلر ،یکی از اعضای
ایــن گــروه پژوهشــی میگویــد:
«احتمــال ابتــای کــودکان بــه
اندازه بزرگساالن است ،اما عالئم
بیماری در آنها ظهور نمیکند»

به همین دلیل کودکان میتوانند
"ناقالن نامحســوس" این ویروس
باشند.
نامگذاری از جانب سازمان
بهداشتجهانی
پیش از پرداختن به نتایج بیشتری
از پژوهش ،توضیحات مختصری
در بــاره نــام ویــروس و بیمــاری
حاصل از آن ارائه میشود:
ویروس کرونا ()Coronavirus
نامــی کلی برای خانــواده بزرگی از
ویروسهاســت که بهطور طبیعی
در پســتاندارها و پرندگان شیوع
پیــدا میکنــد و از ویروسهــای
ســرماخوردگی معمولــی تــا
ویروسهــای خطرناکتــری مثل
ویروس جدید را که "ســارس کوو
 )2-Sars-CoV( "۲نامگــذاری
شده دربر میگیرد.
از آنجایی که "سارس کوو  "۲تازه
بروز کرده اســت ،برای مدتی از آن
به عنوان "ویروس کرونا نوظهور"
نام برده میشد.
ابتــا به "ســارس کــوو  "۲باعث
بروز عارضههای ملموس در همه
بیمــاران نمیشــود ،بلکــه برخی
از آنهــا اصال متوجــه ابتالی خود
نمیشوند.
در صورتی کــه این ویروس به ریه
فرد مبتال نفوذ کنــد و باعث بروز

کرونا؛ مترو ،قطار ،اتوبوس و هواپیما...
را انتخاب کنید که به بیش از یک
وسیله نقلیه نیاز نباشد.
باور عمومــی این اســت که وقتی
در هواپیما نشســتهاید ،احتمال
بیشتری دارد که بیمار شود ،چون
هــوای "مانده " را تنفس می کنید
اما بر عکس  ،هوای درون هواپیما
ممکن است حتی کیفیت بهتری
از دفترکار  ،قطار یا اتوبوس داشته
باشد.
گرچه در هواپیماهایی که مســافر
زیاد دارنــد ،تعداد افراد در هر متر
ت ولی تهویه هوا
مربع بیشتر اســ 
هم بیشتر انجام میشود.
کینیان ِچن  ،استاد دانشگاه ِپردیو
در آمریــکا  ،دربــاره کیفیــت هــوا
در وســایل نقلیه مختلف تحقیق
میکنــد .طبــق بــرآورد او ،در
هواپیماهــا  ،هر دو تا ســه دقیقه،
هــوا کامــا عــوض میشــود .در
ساختمانهایی که تهویه مطبوع
دارن د هوا هر  ۱۰تا  ۱۲دقیقه عوض
میشود.
هــوای هواپیما ،بــا فیلترهایی با
بــازده بــاال تهویه میشــود که در

بیماری ریوی شــود ،این بیماری
"کوویــد  )19-Covid( "۱۹نام
دارد که مخفف Coronavirus-
( 2019-Diseaseبیمــاری در
برابر ویروس کرونا  ) ۲۰۱۹است.
بــه گفتــه کارشناســان ،بــروز
بیماریهای ریوی مانند ذاتالریه
یا ســینهپهلو واکنش طبیعی بدن
برای دفع ویروس است.
بهبودی بیش از نیمی از
بیماران
پژوهشگران بینالمللی نکتههای
زیر را در گزارش خود قیدکردهاند:
• متوســط ســن بیمــاران ۴۵
سال بوده اســت • ،شمار زنان از
مردان بیشــتر بوده • ،حدود ۹۱
درصد از آنــان عارضههای خفیف
تا "متوسط" داشــتهاند • ،دوران
ابتال به طور متوســط  ۳۲روز بوده
و • نیمی از بیماران بهطور کامل
بهبودییافتهاند.
پژوهشــگران بــه ایــن نتیجــه
رســیدهاند که بین هفت تا هشت
درصــد از یک هــزار و  ۲۸۶فردی
که با بیمــاران از نزدیک در تماس
بودهاند ،مبتال شدهاند.
در این راســتا تصریح شده است،
احتمــال ابتــای افــرادی کــه با
بیمــاران در یــک خانــه زندگــی
میکنند "شــش برابر" بیشــتر از
افرادی است که در بیرون از خانه با
آنها در تماس نزدیک بودهاند.
مسافرت با فرد مبتال در یک خودرو
هم احتمال ابتــای همراهان در
هرگروه ســنی را به میــزان زیادی
باال میبرد.
بــه همیــن دلیــل کارشناســان
بهداشــت به افرادی که قصد سفر
با وســایل نقلیه عمومــی را دارند،
اســتفاده از ماســک را توصیــه
میکنند( .دویچه وله)
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مشاور امالک در مونتریال:
مسکونی و جتــاری
 ارزیابی رایگان از خانه شما
 کمک به تهیه وام مسکن با کمترین بهره
 مشاوره رایگان برای خرید و فروش خانه
 پرداخت هزینه محضر تا 1300دالر

Cell.: (514) 971-7407

Kazem Partow Tehrani
Real Estate Broker

کاظم پرتو تهرانی

مقایســه با سیســتمهای معمول
تهویه هوا  ،میتوانند ذرات کوچکتر
از جمله ویروسها را جذب کنند.
هــوای تازه بیرون هواپیما را فیلتر
بــه درون میکشــد و بــا هــوای
کابیــن مخلــوط میکند .بــه این
ترتیب ،همیشــه نیمی از خروجی
فیلتر هــوای تازه اســت .بیشــتر
سیســتمهای تهویه مطبوع برای
مصرف کمتر انرژی ،فقط از هوای
درون اتاق استفاده میکنند.
عالوه بر تنفس قطرکهای عطسه
یا ســرفه فرد بیمار ،عفونتهایی
مانند کرونــای  ۲۰۱۹میتوانند با
لمس ســطوح آلوده هــم منتقل
شــوند ،مثال از طریق دست دادن
با فرد بیمار یا دست زدن به دسته
در.
"ویکــی ِهرتزبِ ــرگ" از دانشــگاه
ِامــوری در آمریکا در ســال ۲۰۱۸
از ســطوح هواپیماهایی که در ده
مســیر بینقارهای پرواز میکردند
نمونــه گرفــت و آنهــا را مقایســه
کــرد .او دریافــت که این ســطوح
مثل "اتاق نشیمن خانه" هستند.

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

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

س کامل
ی
سرو ل برای
حم
دات و
وار کاالها
ادرات
ص

سرویس هوایی به شیراز ،تبریز ،تهران،
اصفهان،کرمانشاهومشهد

ایران ،سراسر کانادا ،امریکا و سایر نقاط جهان
Fax.:514-685-3168

Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com

نرخ ها
برا ی ویژه
ی
با اضافه
ر
و
ا
ی
ه ی
م
ا
س فران

info@loadextransport.com

چرا نمیتوانیم جلوی خودمان را بگیریم
تا به صورت مان دست نزنیم؟

>> ادامه از صفحه19 :
بــه عبــارت دیگر ،بیــن هواپیما و
سطوح ساختمانها و وسایل نقلیه
عمومی  ،تفــاوت قابل مالحظهای
دیده نشد.
بنــا بــه دســتورالعمل ســازمان
بهداشــت جهانی ،بیشترین خطر
ابتــا در هواپیمــا  ،در دو ردیــف
جلویی  ،پشتی و کناری فرد بیمار
است.
جالــب اســت بدانیم کــه در زمان
شــیوع بیماری ســارس در ســال
 ،۲۰۰۳در هواپیمایــی کــه حامل
یک بیمار بود ۴۵ ،درصد مبتالیان
در خــارج از محــدوده دو ردیــف
اطراف او نشسته بودند.
در مــورد هواپیمــا هــم توصیــه
عمومی همان شستن دست ،تمیز
کردن سطوح و پوشاندن عطسه و
سرفه با دستمال است.
نگرانــی اصلــی در مــورد ســفر با
هواپیما  ،امــکان انتقال بیماری از
یک منطقــه به نقطه دیگــری در
جهان است.
•
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در حالــی کــه هنــوز راه موثــری
برای مواجهه با شــیوع گســترده
ویروس کرونا یافت نشــده است،
کارشناســان میگوینــد بهتریــن
روش جلوگیــری از انتقــال ایــن
ویــروس رعایــت فردی و دســت
نــزدن به دهان ،بینی و چشــمان
است .راهی که در ابتدای امر ساده
به نظر میرسد اما کمترکسی است
که بتواند در مقابل وسوسه دست
زدن به صورتش مقاومت کند.
یــک پژوهــش کــه در دانشــگاه
نیوســاوتولز در اســترالیا انجــام
شده است نشــان میدهد افراد به
طور متوســط  ۲۳بار در ســاعت،
یــا  ۳۶۸بــار در زمــان بیــداری،
صورتشان را لمس میکنند.
کوین چاپمن ،روانشناس و رئیس
مرکز اختالالت مربــوط اضطراب
رفتاری ،میگوید میل دست زدن
بــه صورت یــک عادت به شــدت
طبیعی انسانی است چرا که لمس
صو رتتــان به صــورت ناخودآگاه
این پیام را ارســال میکندکه شما
در مقابــل افــراد دیگر یــک وجود

تنظیم یک «یادآور» روی
موبایل کمک خوبی است!
مجزا هستید و نسبت به آن آگاهی
دارید.
دکتــر چاپمــن در توضیــح ایــن
مطلب میگوید« :خویشتنآگاهی
در جمــع معمــوال به این مســئله
برمیگــردد که خودمــان را از نگاه
دیگران و در روابط روزمره با آنها
چگونه میبینیــم .به طور طبیعی
ما برای پــی بردن به احساســات
بقیه به صورت آنها نگاه میکنیم.
درنتیجه لمس صورت ممکن است
به حساسیت غریزی ما در توجه به
این بخش از بدن نیز بازگردد».
یــک پژوهش کــه در ســال ۲۰۱۴
انجام شــده است نشــان میدهد
لمس صورت در تنظیم استرس و
شکلگیری خاطره موثر است.
اماحالکهمشکالتانتقالویروس
از این طریق بیشــتر شــده است،
اداره بهداشت آمریکا توصیه کرده
تا افراد این عادت را کنار بگذارند.

مشکل اما در خودداری از انجام
این عمل این است .در واقع که
اگر به خودتان بگویید دست به
صورتم نمیزنم ،بیشتر احتمال
دارد تا به آن دست بزنید.
دکتر چاپمــن میگوید به جای
برخورد چکشــی و قاطع ،بهتر
است روشی منعطف را امتحان
کنیم .برای مثال به جای اینکه
بگوییم «من امروز وقتی بیرون
هســتم اصــا و ابدا بــه صورتم
دست نمیزنم» ،میتوانیم اینطور
امتحــان کنیــم« :امــروز بیشــتر
مراقب هستم که به صورتم دست
نزنم».
تنظیم یک یادآور روی موبایل ،به
این صورت که هر از چندگاه پیغام
هشداری برایمان بفرستد ،از دیگر
راههایی اســت کــه میتواند به ما
در اجتناب از لمس صورت کمک
کند.
همینطور مشغول کردن دستها
از طریق بازی با «توپ اســترس»
هم میتواند راه مناسبی باشد.
دنیــس کامینــز ،دانشــمند
رفتارشــناس کــه در زمینــه
شــکلگیری فرآیند تصمیمگیری
تحقیــق در ذهــن کــرده اســت،
میگویــد اگر چیزی در دســترس
نیســت میتوان انگشتان را به هم
قــاب کرد تــا نتوانیم آنهــا را به
صورتمانبزنیم.
این روشهــا میتواند ما را کمک
کند تا جلوی شیوع بیشتر ویروس
کرونا را در جامعه بگیریم.
•
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اگــر شــما واقعــ ًا در حال توســعه
نفســتان مــی باشــید ،احتمــا ًال
بســیاری از هــزاران کتــاب خــود
آمــوز در بازار را مطالعــه کرده اید
اما دریافت همه اطالعات را کمی
طاقــت فرســا خواهید یافــت و به
همیــن دلیــل درس هــای تغییر
زندگــی که از بســیاری کتــاب ها
بیرون کشیده آن ها را در  46نکته
اصلی خالصه کردیم:

•

 .1باید باور کنید که موفقیت را
خواهید دید:
ذهــن مــا بــه آنچــه در اطرافمان
رخ مــی دهــد تمرکز می کنــد و از
دیدن آنچــه که ممکن اســت رخ
دهــد خــود داری می کنــد و تنها
زمانی که ممکن است به آن دست
یابید که اعتماد کنیــد و جرات آن
را داشــته باشــیدکه رویایی بزرگ
داشته باشید و مطمئن باشید که
چیزهای بزرگ می توانند برایتان
اتفاقبیفتند.

•

 .2مشکالت در واقع یک هدیه
عالی هستند برای رسیدن به
موفقیت :
در حالــی که عــده ی زیادی فقط
مشکالت را می بینند و تسلیم می
شوند ،افراد موفق از این مشکالت
به عنــوان یک درس بــرای یافتن
بهبود در شخصیت خود یا کارشان
به صــورت درســت اســتفاده می
کنند.

•

 .3راه حل تنها چیزی است که
آن ها به دنبالش هستند:
افراد موفق هنوز بر یافتن راه حل
متمرکز خواهند بــود حتی اگر در
برابر مشکالت زیاد زانو بزنند پس
مشکالت آنها را از هدف اصلی دور
نخواهندکرد.

•

 .4هدف از کنار هم بودن و
باهم کار کردن چیز دیگری
است:
افراد موفق کسانی هستند که می
تواننــد موفقیت خــود را به وجود
آورنــد و آن ها تنها به این امید که
به موفقیت می رسند دور هم جمع
نمی شــوند ،بلکه به ایــن امید که
موفقیــت آن ها را پیدا می کندکار
می کنند.

•

 .5ترس را احساس می کنند
و اما در هر حال کارشان را
اجنام می دهند:
ترس زیادی در راه موفقیت وجود
دارد ،اما به جای آن که اجازه دهید
ترس شما را کنترل کند و محدود
تــان کند قــوی تر و مســمم تر از
قبل به راهتان ادامه دهید و ناامید
نشوید .

•

 .6جادوی سواالت مولد:
همــه چیــز در مــورد پرســیدن
ســواالت درســت اســت و افــراد
موفق اطمینــان حاصل می کنند
که سواالتی می پرسندکه منجر به
کسب اطالعات برای یک طرز فکر
ســازنده ،خــاق و مثبت خواهند
شــد و از آن هــا بــه بهتریــن نحو
ممکن استفاده خواهندکرد.

•

 .7بهترین راه برای هدر رفنت
انرژی گله کردن و نگرش به

جنبه های منفی است:
موفــق ها مــی دانند کــه ره دادن
جنبه منفی چیزها فقط یک کار بی
فایده و بی حاصل است و همیشه
مثبت های مسائل را می بینند و به
منفی ها اجازه ورود به افکارشان را
نخواهند داد .

•

 .8نقش مقصر را بازی نکنید:
مســئولیت در قبــال فعالیت ها و
پیامــد ها نوعی از توانمند ســازی
اســت که می توانید با آن موفقیت
خود را به دســت آوریــد .در حالی
که عمل سرزنش کردن دیگران و
یا خارج از شــرایط این قدرت را از
شما دور می کند.

•

 .9حداکثر قدرتشان را افزایش
می دهند:
هر فرد موفقی استعداد بیشتری از
بقیــه ندارد ،بلکه آن ها از آنچه که
می دانند اســتفاده می کنند تا به
نتایج موفقیت آمیز بیشتری دست
یابند.

•

 .10موفقیت موفقیت را جذب
می کند:
افرادی که موفق شده اند خود را با
موفقیت احاطه کرده و مانند افراد
روشــنفکر به دنبال آن می گردند.
آن هــا اهمیت بخشــی از یک تیم
و ایجاد روابط بــرد  -برد را درک
می کنند و همیشــه موفقیت را به
سمت خودشان جذب می کنند .

•

 .11تصویر سازی ،تصویر
سازی ،تصویر سازی!
حتی قبل از اینکه این اتفاق بیفتد،
بایــد موفقیت خــود را در ذهنتان
ببینید و افراد موفق اتفاقشــان را
روشن می کنند و این را به صورت
یــک قطعیــت می بینند بــه جای
اینکه صرف ًا تماشاگر زندگی باشند.

•

 .12زمان مناسب برای عمل
کردن  ،االن است:
انتظار برای رسیدن زمان مناسب
برای اقدام اساس ًا به تعویق اندازی
اســت و افراد موفق مــی دانند که
هرگز زمان مناســبی برای این کار
وجــود نــدارد و بنابراین آن ها هم
اکنــون می توانند اینــکار را انجام
دهنــد و کار امــروز را به فردا نمی
افکنند .

•

 .13یادگیری شان مدام در
حال افزایش است:
یادگیری پیوسته کلید زندگی موفق
است و چه علمی باشد ،چه دانش
آموزی باشــد یا یادگیــری عملی،
همه چیز در مورد گسترش دانش
و توسعه شخصی است.

•

 .14همیشه به جنبه روشن
زندگی نگاه کنید:
موفق ها بــرای یافتن جنبه های
مثبــت در تمــام افراد و شــرایط،
مهارت دارند.

•

 .15از نظر آن ها گاهی اوقات
کسب و کار پر ریسک مورد نیاز
است:
خطــرات محاســبه شــده بــرای
موفقیت ضروری هستند و بررسی
مزایا و معایب آن هنگام حرکت به
سمت جلوکار درستی است.
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 46عادت
انسان موفق که
باید یاد بگیرید
•

 .16چالش پذیر هستند :
برخورد با مشکالت باید موفقیت
آمیز باشــد و موفق ها همیشــه با
چالــش هــا رو به رو می شــوند تا
شــخصیت و زندگی خودشــان را
بهبودببخشند.

•

 .17شانس خود را به دست
می آورند:
در طرز فکر یک فرد موفق ،چیزی
به عنوان "شانس" یا "سرنوشت"
وجود نــدارد و آن ها کنترل فعال
را بــه دســت می گیرنــد و به طور
آگاهانه بهترین زندگی خود را خلق
می کنند.

•

 .18افراد خالق و دارای
ابتکار عمل هستند:
در حالــی کــه بســیاری از مــردم
واکنشی هستند ،مردم موفق فعال
هســتند و اقدامات الزم را پیش از
هر چیزی انجام می دهند.

•

 .19مدیران عاطفی:
موثر بودن در مدیریت احساسات
کلید راه رسیدن به موفقیت است
و این به معنی این نیست که افراد
موفق احســاس ما را ندارند ،بلکه
آن ها فقط برده احساســات خود
نیستند و منطق را هم در نظر می
گیرند .

•

 .20سعی در بهبود ارتباطات:
کار روی مهارت های ارتباطی ،هر
کسی را به موفقیت نزدیک تر می
کند.

•

 .21در آنچه که اجنام می
دهنداستثناییهستند:
بــرای اینکــه اســتثنایی شــوید،
معمــو ًال بایدکارهایی انجام دهید
که بیشتر افراد در آن ها برنده نمی
شوند .برای موفق شدن ،تصمیم
هــای ســخت بایدگرفته شــوند و
عمــل کــردن روی آن هــا حیاتی
است.

•

 .22انتخاب برای زندگی در
خارج از حاشیه امن:
در حالی که بسیاری از مردم با هله

هولــه ها لذت می برنــد و از درد و
ناراحتی در تمام هزینه ها اجتناب
می کننــد ،افــراد موفــق ارزش و
مزایــای انجام کارهای ســختی را
درک مــی کنندکه اغلــب آن ها را
نادیده می گیرند.

•

 .23زندگی با ارزش های
هسته ای:
موفــق هــا کــه ابتــدا ارزش های
اصلی خود را مشخص می کنند و
برایشان مهم است ،بهترین تالش

خــود را می کنند تا زندگی کنند تا
این ارزش ها را منعکس کنند.

اشکال رخ می دهد ،پس می دانند
که همه چیز پول نیست .

 .24فهمیدن اینکه پول همه
چیز نیست:
پول و موفقیت قابل تعویض نیست
و موفــق تریــن افراد ایــن را درک
می کننــد .کارشناســان موفقیت
در نمناک میگویندگذاشــتن پول
روی یــک پایه و برابر دانســتن آن
به موفقیت یک طرز فکر خطرناک
اســت و موفقیــت در بســیاری از

 .25خود ارزشی به موفقیت
گره خنورده است:
موفق هــا ایمن هســتند و آن ها
ارزش خود را با آنچه دارند ،کاری
که می دانند ،جایی که زندگی می
کنند و ظاهری که دارند برابر نمی
دانند.
بخش  2پایانی در شماره آینده

•

•

هاروی واینستین به جرم تجاوز و آزار جنسی
به  ۲۳سال زندان محکوم شد

هاروی واینستین،
از قدرتمندتریــن
تهیهکنند ههــای
روز
هالیــوود،
چهارشــنبه ۲۱
اسفند در دادگاهی
در نیویــورک بــه
جرم تجــاوز و آزار
جنسی به  ۲۳سال
زندان محکوم شد.
اوکــه به تجــاوز به
تعداد زیادی زن از جمله بازیگران
هالیوودی متهم شــده است ماه
گذشته در پایان دادرسی ،به جرم
تجــاوز به یک زن جوان در ســال
 ۲۰۱۳که قصد داشــت هنرپیشه
شود و مجبور کردن یک زن دیگر
به آمیزش جنسی از طریق دهان
در ســال  ۲۰۰۶محکوم شناخته
شد.
ایــن اولیــن مــورد از رســیدگی
بــه اتهامــات فــراوان علیــه این
تهیهکننده هالیوودی اســت که
چندیــن فیلــم او جایــزه اســکار
دریافــت کردهانــد .در عین حال
محکومیــت او بــرای جنبــش
موسوم به «من هم» یک پیروزی
مهــم اســت که بــا علنــی کردن
اتهامات زنان مشهور علیه هاروی
واینستین به شهرت رسید.
هاروی واینستین در جلسه دادگاه
بــا دو نفر از شــاکیان اصلی خود

روبــرو شــد .هر
دو شــاکی قبل
از صــدور حکــم
در مــورد تاثیــر
اعمــال آقــای
واینســتین بــر
زندگــی خــود
صحبــت کردند
وگفتند شهادت
علیه او در جلسه
دادگاه بــه آنهــا
نیرو بخشیده است.
یکــی از شــاکیان و قربانی تجاوز
ســال  ۲۰۱۳در سخنانش گفت:
«تجاوز یک لحظه نیســت بلکه
برای همیشــه روی زندگی قربانی
تاثیر میگذارد .روزی که شهادت
دادم صدای واقعی و کامل خود را
بازیافتم».
یکی دیگر از قربانیان آزار جنســی
در این پرونده گفت« :معتقدم اگر
هاروی واینســتین توسط هیئت
منصفه محکوم شناخته نمیشد
ایــن اعمال بارهــا و بارهــا تکرار
میشد».
قاضــی دادگاه هنگام اعالم حکم
گفــت« :هــر چنــد ایــن اولیــن
محکومیت مجرم است ولی اولین
جرم نیست».
هاروی واینستین روز چهارشنبه
ســکوت خود در طول دادرســی
را شکســت و گفت« :از وضعیتی

که به وجود آمده احساس تاسف
میکند».
او با آرامش و صدایی لرزان افزود:
«هــزاران مــرد از حقــوق خــود
بــرای دادرســی عادالنــه محروم
شــدهاند .من در مورد این کشور
نگرانم .کامال سردرگم هستم .به
نظرم مردها در مورد این مسئله
سردرگمهستند».
پس از اولین افشاگریها در مورد
آقای واینستین ،بیش از صد زن
از جملــه چند بازیگر سرشــناس
هالیوود پا پيش گذاشته و او را به
تجاوز و آزار جنسی متهم کردند.
ایــن افشــاگریها در راهاندازی و
گسترش جنبش «من هم» نقش
مهمی ایفا کرد و آقای واینستین
به مهمتریــن مــورد از کارزار این
جنبش برای مجازات افراد متهم
به آزار جنسی ،بهخصوص مردان
پرنفوذ و قدرتمند بدل شد.
با پايان اين محاکمه وکالی آقای
واينســتين میتواننــد تقاضــای
فرجام را به مراجع قضايی تسليم
کنند .او در ايالت کاليفرنيا نيز به
جرايم مشــابهی متهم شده و اگر
در آن محاکمه نيز مجرم شناخته
شود با بيســت و چند سال ديگر
زندان روبرو خواهد شد .در عين
حــال تحقيق در مورد ســه اتهام
جنســی ديگر عليــه او در جريان
است.

س��ايهها در افق میش��کنند تا نگاه غبار صب��ح را نقش بندد .آذين
شناس��ند که خورش��يد میآيد ،شايد صبحی باش��د و طلوعی را بيدار
سازد اما هر صبح روشنی ،زيبا نيست اگر چه نيمی از آن نور باشد .نه
زينب(س) از
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اما آرام و بیص��دا در همه دلها ماند و هر لحظه جايگاهش نزديک و
نزديکتر ش��د .زنی از آن بزرگوار ماند که دردش اين روزها در ش��هر
رمض��ان ،فرياد اس��ت .در تاريخ فقط يک روز روز زن نيس��ت بلکه هر
ش��هادت
زينب(س) بعد
پدر می
طوفان
اســت،از وقتی
ورقی از نقش زنی ،زيباس��ت اما نقشبلندپرواز
بزرگوارشان در واقع خود ،يک دنياست.
شود خودش را از محوطه بحرانی
انديش��ه امام خمينی(ره) در مورد زينب(س) چنين مینگارد ،زنی
بیرون
میمی کند
سعی
کشد و
کش��يدند،
مردها
ک��ه در مقابل يک جباری ايس��تاد کهباالاگرمینفس
ک��ردقرار
طوفان،
تاثیرات
همه را میكش��تند و نترس��يد و از
بگیرد.را.
حکومت
محکوم
ايس��تاد و
مواليمان
شهادت
از
شد.
عالم
زنان
حضرت زينب(س) اس��وه و افتخار این تشــبیه و تصور ممکن اســت
ت��ا سيدالش��هدا و اصحاب و اه��ل بيت او ،اين زن نمون��های از صبر و
درونش
انواع اشــتباهات واقعــی
بردباری شد.
انسانها
همچون ما
شــاید به درد
فاطمه
ولیالگويی
باشد که
ايران میشناس��د جايگاه زنانش را ،چرا
بخورد.
اس��ت.
بحرانی ديده
لحظات بر خود
دربزرگان را
زه��را(س) و حضرت زينب(س) و ديگر
زن امروز ايران گرچه در هياهوی کوچه پسکوچهها میتابد اما راهش
مدتها است در درون بحران و تب و نشان خواهیم داد.
را ب��ه بيراهه نمیاندازد .دلش پاک اس��ت و قلب��ش بینياز از غوغای
اخبار بی انتها از نامرادی و پلیدی ما آدم ها ،ماشین نیستیم
غريبهه��ا .چرا که در هر تنهايی و توفانی ،بانويش اين بزرگزن روزگار
هســتیم و همه وجودمان ملتهب و وســایل کاهــش تنــش
را به ياد دارد که چگونه در هر سختی و دردی گوش را به سخن بيگانه
ندوزد و چشم را در اشکهای تمساحان کور نکند.
اســت .زندگــی روزمــره درون این عاطفــی در بدن ما بســیار
چ��ه بجاس��ت ،مروری کنيم بر کت��اب جايگاه زن در انديش��ه امام
بحران طوالنی ،واقعا سخت است .محدود است.
خمينی(ره) که نماد ارزش��مند و بس��يار گويای نق��ش زن در جامعه
کنترل
های
هورمون
تاثیرات منفی آن نیز تا وقتی بحران انواع
اسالمی مورد نظر امام را در ترکيب هيأت اعزامی از جانب ايشان برای
و طوفــان ادامــه دارد قابل روئیت یا افزایش احساسات منفی
تس��ليم پيام تاريخی به گورباچف ،رهبر وقت اتحاد جماهير ش��وروی
سابق میتوان مالحظه کرد .حضرت امام به نحوی سمبليک ،در هيأتی
نیست.
را در خود داریم ولی ترشح
مرکب از «روحانی ،دانش��گاهی و زن» مرگ کمونيس��م را به جهانيان
توجه مان به واقعیت های اطراف و ماندگاری شــان در بدن
ابالغ و اعالم نمودند و ش��ايد بتوان ادعا ک��رد اين ترکيب خود حامل
را کنار نگذاریم و تصویرگل و بلبلی عمال ســمی اســت کــه بر
پيامی به صحت و درس��تی پيشبينی معجزهآس��ای آن پير فرزانه در
از وضعیــت برای خــود نیافرینیم سالمت و دفاع روانی مان
فروپاش��ی بلوک شرق باش��د و آن اين که احيای اسالم و قدرت آينده
جهان به دست باکفايت اين سه قشر نهاده شده است.
ولی یادمان باشــدکه هر انسان و ضربه می زند.
ام��ام خمين��ی(ره) زن را از ديدگاه اس��الم جاي��گاه میدهد و اين
هر جامعه ایی ،تحمل روحی اش من مدتها است به همین
رس��الت را جهانی میکند و افتخاری برای زن مس��لمان میش��ود که
نامحدودنیست.
خاطــر ،از یــک تکنیــک
به اين باور برس��د که بر هياهوی کوچهها خانه نس��ازد بلکه با عفت و
ما شــاید همچنان بغــض کرده و ذهنی استفاده می کنم که
کرامت و اس��تقامت و صالبت ،انديش��ه با بنيان دين و مذهب بگذارد
تا نه تنها ش��هر ،بلکه کش��وری را آباد کند .اين پيام آن بزرگوار است
خشمگین رویدادها را با تمام وجود کمــی و واقعا چند لحظه،
پس هيچ زمان راهش را ما زنان فراموش نمیکنيم و آنچه را در سايه
لمــس کنیم و بر یقیــن مان برای مرا از درون هر نوع بحرانی که مرا بیشــه ها و بته ها ،اگر درگیر برف ما بد نیســت ســعی کنیم کمی و
دين و امامت به دس��ت آوردهايم ،رها نمیکنيم و باور داريم که گرچه
فرصت
خودمــان
گاهی
فقــط
هايشبرق
رعد و
بــاران
تغییر اوضاع بیفزاییم ولی خواسته احاطه کرده است بیرون می آورد .و طوفــان و
ش��د اما
رنگبــهچادرش
چون
روزگارش،
همه ودرد
زين��ب(س)یا در
فاصلهبزرگوار
طوفانما آن
مسلماناز ماند و
آينده زن
اولیننوری
همچون
بگیریم.
دهیم که
فراسویپناه
روشن،می کند
کاری که
یــا ناخواســته اگر بر موج وســیع تصور کنید یــک طوفان معمولی شود،
زنان
ما
که
مان
س��رزمين
بزرگمردان
بر
داريم
اميد
و
داري��م
دل
در
را
بــردن بــه درون و عمق یک بته یا ایــن کار را بعضی ها بــا دنیا دیده
انــرژی منفی که در آن قــرار داریم در طبیعت وجــود دارد .دو پرنده
را در اي��ن راه خطير ياری رس��انند نه اين که ش��ايد برای لحظهای بر
بــودن شــان ،بعضی هــا به خاطر
نظارت نداشته باشیم بدون شک و دو واکنش را براســاس وضعیت درخت است.
دغدغههايشان گره باشيم.
بازتابش را در برخورد با دوســت و جســمی و قابلیت شان را مد نظر ولی یک پرنده شبیه عقاب یا حتی سرشت قوی ترشان و تعدادی نیز
همکار و مشتری و همسر و فرزند قــرار دهیــد .یــک پرنــده کوچک یــک پرنده دریایی کــه به هر حال با پناه بردن به دوستان و موسیقی
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سالمت..

اندازي كلينيكهاي آسيبشناسي و
يري و درمان سالمندي را بررسي ميكند

اسيم
سالمندان را بشناسيم
ي
چگونه از اتفاقات ناهنجار جامعه،
گاهی فاصله احساسی بگیریم
مترین فاصله گذاری با ملتهب بودن...

یک جدول با دو شرح
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یک جدول با دو شرح

س��ايهها در افق میش��کنند تا نگاه غبار صب��ح را نقش بندد .آذين
شناس��ند که خورش��يد میآيد ،شايد صبحی باش��د و طلوعی را بيدار
سازد اما هر صبح روشنی ،زيبا نيست اگر چه نيمی از آن نور باشد .نه
که دل زينب(س)
به آن معنا که به رنگ تاريکی باشد؛ به آن رنگی
Vol. 26  no.1466  Mar. 15, 2020
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درد از دس��ت دادن پدر داشت .مواليمان گرچه مظلوم و تنها دور شد
اما آرام و بیص��دا در همه دلها ماند و هر لحظه جايگاهش نزديک و
نزديکتر ش��د .زنی از آن بزرگوار ماند که دردش اين روزها در ش��هر
رمض��ان ،فرياد اس��ت .در تاريخ فقط يک روز روز زن نيس��ت بلکه هر
خوب،
زنی،اخبار
یافتن
و فیلــم و
خودمانازباشیم.
مواظب
ش��هادت پدر
زينب(س) بعد
اما نقش
زيباس��ت
حتینقش
ورقی از
انجام می دهند.
آرامــش بیشــتری را از خودمان و
بزرگوارشان در واقع خود ،يک دنياست.
مــانمینگارد،
هایچنين
زينب(س)
ولــی اگرانديش��ه
خمينی(ره)یک
مواظــبامامنباشــیم و
زنیو راه
بخواهیم
در موردواکنش
ک��ه در مقابل يک جباری ايس��تاد که اگر نفس مردها میکش��يدند،
تمریــن فاصله گــذاری با ملتهب های بسیار شخصی و سالمی برای
همه را میكش��تند و نترس��يد و ايس��تاد و محکوم ک��رد حکومت را.
نکنیمو دیر
برای خود
بیگاه از
شهادتگاه و
گرفتناز هــای
فاصله
مواليمان
عالم شد.
افتخار زنان
تهیهاس��وه
زينب(س)
بودن راحضرت
کنیم .و
ایجاداز صبر
نمون��های
اه��ل بيت او،
ما و اصحاب و
سيدالش��هدا
یا زود ت��ا
متاســفانه با
بعضی های
زن تلخ
واقعیتاينهای
شد.
بردباری
پناه بردن به وسایل مخدر که برای از همه بدتر افزایش خشم و تشدید
ايران میشناس��د جايگاه زنانش را ،چرا که الگويی همچون فاطمه
بردن به بی
زه��را(س) ویا پناه
بدن ضرر دارند
غیض و
التهاب
افزایــشاس��ت.
اســت وخود ديده
بزرگان را بر
زينب(س) و ديگر
حضرت
گریدریا روابط
قیــدی و
روبروی
هایی
پدیده
نفرت
تابدکهامادرراهش
ها می
پسبهکوچه
هياهوی کوچه
الابالیگرچه
امروز ايران
زن
غوغای
از
نياز
بی
قلب��ش
و
اس��ت
پاک
دلش
اندازد.
نمی
بيراهه
ب��ه
را
عاطفی بیــرون از مرام و عرف ما هســتند .بــرای همیــن حس
روزگار
زن
بزرگ
اين
بانويش
،
توفانی
و
تنهايی
هر
در
که
چرا
ه��ا.
غريبه
شهروندی جبران کنند .بخش شــدید ضدمذهب بــودن مثال در
را به ياد دارد که چگونه در هر سختی و دردی گوش را به سخن بيگانه
قیدراهردرنوع
حتی
از افراد
نکند.ایرانی زیاد می شــود.
شــهروندی
دغدغهتمساحان کور
اشکهای
چشم
ندوزد و
مدتی می
اجتماعی را پــس
اجتماع نیز
تحقیر
کنيم بر حس
انديش��ه امام
تمسخرزنو در
کت��اب جايگاه
بجاس��ت،ازمروری
چ��ه
در جامعه
نق��ش زن
خمينی(ره)و که نماد
استیصال یکی
زنند .یاس
است.
گويایبروزها
بس��ياراز این
ارزش��منداز و یکی
اسالمی مورد نظر امام را در ترکيب هيأت اعزامی از جانب ايشان برای
بزرگتری واکنش های دفاعی مــا در دوران بســیار مهمــی از
تس��ليم پيام تاريخی به گورباچف ،رهبر وقت اتحاد جماهير ش��وروی
طوالنــی
تحمــل
دوران
زندگی
کشــورمان
سریع
تحوالت
هيأتی
سمبليک ،در
نحوی
حضرت امام به
مالحظه کرد.
میتوان
درسابق
جهانيان
کمونيس��م را به
میمرگ
دانش��گاهی و زن»
استرس واز «روحانی،
مرکب
ناهنجاری است.
شوک
خودی خود
کنیم که به
حامل
خود
ترکيب
اين
ک��رد
ادعا
بتوان
ش��ايد
و
نمودند
اعالم
و
از ابالغ
همــه بدتر افزایش خشــم و افزوده ایی است بر تحوالت سریعی
پيامی به صحت و درس��تی پيشبينی معجزهآس��ای آن پير فرزانه در
بلوکاست
التهاب
تشدید
هست.
شاهدش
همه
آينده
قدرت
دنیا اسالم و
احيای
که که
افزایش آن اين
شرقو باش��د و
فروپاش��ی
هایی
دست به
غیــض وبهنفرت
خودمان باشــیم .ارامش
مواظبشده است.
سه قشر نهاده
پدیدهاين
باکفايت
جهان
اين
و
دهد
می
جاي��گاه
اس��الم
ديدگاه
از
را
زن
خمين��ی(ره)
ام��ام
که در روبروی ما هستند .برای بیشــتری را از خودمان و واکنش
راه که
ش��ود
مس��لمان می
هــای زن
افتخاری برای
شدیدمیکند و
حسجهانی
رس��الت را
ضدمذهب
همین
هــای
بخواهیــم و
مــان
به اين باور برس��د که بر هياهوی کوچهها خانه نس��ازد بلکه با عفت و
شهروندان
مثال در
بودن
بگذاردبرای
ســالمی
شــخصی و
مذهب
بســیاربنيان دين و
ایرانیانديش��ه با
صالبت،
اس��تقامت و
کرامت و
تمسخر
حس
شــود.
می
بیگاه از
و
گاه
هــای
گرفتن
فاصله
زیاد نه تنها ش��هر ،بلکه کش��وری را آباد کند .اين پيام آن بزرگوار است
تا
آنچه را در سايه
کنيم و
زنان فراموش
راهش را
تحقیــر هيچ
پس
ما این
یکــی از
زماننیز
اجتماع
و
کنیم.
نمیایجاد
واقعیت
دين و امامت به دس��ت آوردهايم ،رها نمیکنيم و باور داريم که گرچه
بروزها است.
یادمــان باشــد که تــاش و تعهد
زين��ب(س) در همه دردهايش روزگارش ،چون رنگ چادرش ش��د اما
از
مهمــی
بســیار
دوران
اجتماع
بهروزی
برای
انسانی
ساده
مــا درهمچون نوری روشن ،فراسوی آينده زن مسلمان ماند و ما آن بزرگوار
اســت.زنان
مان که ما
س��رزمين
بزرگمردان
کشــورمان داريم
سریعداري��م و اميد
تحوالتدر دل
را
صبور
زندگــی
شــیوه
زندگیبر یک
بر
ای
لحظه
برای
ش��ايد
که
اين
نه
رس��انند
ياری
خطير
راه
اي��ن
در
می را
کنیم که به خودی خود شوک باشیم و امیدوار که تغییرات ،ذره
دغدغههايشان گره باشيم.
افزوده ایی است بر تحوالت سریعی ذره ایجاد شود.
نویسنده ونداد زمانی
که همه دنیا شاهدش هست.
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حلدوکرده و
ایرانمداد
روزنامه را با
جدولشرحها
جدول روزنامه ایران دارای دو «شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از
«شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرحها را با مداد حل کرده و
دارای
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.

ويژه
جدول
جدول عادي
عادي
جدول
____________________ >>
ویژه
های ____________________ عادی و
سودوکو و جدول
افقي:
حسادت
و
رقابت
چشم
 -1باالي
1
 -2اي��ن ش��هر اس��تان سيس��تان و
بلوچستان داراي گذشته تاريخي بسيار 2
دوري است  -مالطفت  -آشكار
3
 -3نام دخترانه  -ريسمان  -شهري در
4
استان مركزي
 -4دروازه  -عدد گلر  -داخل ش��دن 5 -
سطل آبكشي از چاه
6
 -5س��وره سيوششم قرآن  -اختراع -
7
واحد پول خودمان
 -6پ��در م��ردگان  -بس��يار روان 8 -
ممسك
9
 -7ترس  -سرحددار  -بردباري
 -8گوه��ر يكتا و بيمانند  -به گربه گم 10
كنند  -مركز ژاپن
11
ماس��ت
آن
در
ه��ا
بقال
 -9امتح��ان -
12
ميريختند  -ستاره دنبالهدار
 -10مخفف خ��وش  -ابزار خودبيني 13 -
جوانمرگ ،نامراد
14
 -11ابتداي��ي ،اوليه  -فرزند رس��تم -
15
رطوبت كم
واحد
خانه
آغاز
در
و
نخس��ت
-12
 -9ميل خانم باردار به بعضي از خوراكيها
آرزو
واژه
تنيس
 كلروفيل  -مخفف از آن -13ادعاي دروغين  -به هيچ وجه  -علم  -10حصير  -ميوه كال  -بيحس
آموختن
 -11ابر رقيق  -دينداري  -الكترود متصل
فراواني
آسيا
در
كشوري
دربدر
-14
به قطب منفي
سواري
دوچرخه
مس��ابقه
معتبرترين
-15
 -12مثل ،ش��بيه  -سرخ كمرنگ  -بسيار
جاده دنيا  -زرنگ و بال
بخشنده  -شب نيست!
عمودي:
 -13ش��جاع و دلي��ر  -فرمانرواي��ان  -به
 -1مي��دان ته��ران  -در اصطالح عرفان و اندازه
تصوف انسان كامل را گويند
 -14نش��ان افتخار  -از ميوهها كه سرشار
مارك��ي
عك��س
 -2مفت��ش  -اص��الح
از ويتامينهاي  Cو  Aاس��ت  -زخم آب
برخودروهاي سنگين
كشيده
خيابان
تهران
تفرجگاه
 -3ابر س��فيد -
 -15مؤلف «معجم البلدان»  -چيزي كه
گلكاري شده
متعلق به چند نفر است
 -4فرزن��د  -روزه��اي ع��رب
 ك��م مانده آدم ش��ود  -زوجحل جدول عادی شماره 4875
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 15 14 13 12 11ازبكستان
10 9 8افقي:
6 5 4 3 2 1
 -1باالي چشم  -رقابت و حسادت  -9چش��م عرب  -شهري در استان
1
گيالن  -مجهول
 -2اي��ن ش��هر اس��تان سيس��تان و
بلوچستان داراي گذشته تاريخي بسيار 2
 -10اش��اره به ذات حق  -از صفات
باريتعال��ي  -مرضي ك��ه از يكي به
دوري است  -مالطفت  -آشكار
3
 -3نام دخترانه  -ريسمان  -شهري در ديگري سرايت كند
4
 -11پنب��ه زن  -بس��يار س��خت -
استان مركزي
ادراك
 -4دروازه  -عدد گلر  -داخل ش��دن 5 -
 -12متحد  -زن پاكدامن  -خواندن
سطل آبكشي از چاه
6
 -5س��وره سيوششم قرآن  -اختراع  -گوسفند  -اغما
7
 -13ش��هر آذربايج��ان ش��رقي -
واحد پول خودمان
امپراتور ديوانه  -دورهها
 -6پ��در م��ردگان  -بس��يار روان 8 -
 -14دقت بيمارگونه  -رسم مغولي
ممسك
9
 كافر -7ترس  -سرحددار  -بردباري
 -8گوه��ر يكتا و بيمانند  -به گربه گم 10
 -15تي��م فوتبال معروف اس��پانيا
ملقب به كهكشانيها  -مسافر
كنند  -مركز ژاپن
11
 -9امتح��ان  -بقاله��ا در آن ماس��ت عمودي:
12
 -1سازمان ماهيفروش  -از بناهاي
ميريختند  -ستاره دنبالهدار
 -10مخفف خ��وش  -ابزار خودبيني 13 -
تاريخي شهر زاهدان
14-2ناگ��وار ب��ودن  -سياس��تمدار
جوانمرگ ،نامراد
 -11ابتداي��ي ،اوليه  -فرزند رس��تم  -انقالبي كمونيست  -منبر
15-3س��ازمان خواربار و كش��اورزي
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و
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متحد
ملل
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خانه
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در
و
نخس��ت
افقي-12:
 -9ميل خانم باردار به بعضي از خوراكيها
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واژه
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 -1راننده اتومبي��ل  -اثري از آلفرد
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بخشنده  -شب نيست!
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ستبر از ويتامينهاي  Cو  Aاس��ت  -زخم آب
كشيدهكوه��ي در حوالي يزد -
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ويژه در صفحه34 :
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 15 14 13 12 11 10 9 8ازبكستان
 -9چش��م عرب  -شهري در استان
گيالن  -مجهول
 -10اش��اره به ذات حق  -از صفات
باريتعال��ي  -مرضي ك��ه از يكي به
ديگري سرايت كند
 -11پنب��ه زن  -بس��يار س��خت -
ادراك
 -12متحد  -زن پاكدامن  -خواندن
گوسفند  -اغما
 -13ش��هر آذربايج��ان ش��رقي -
امپراتور ديوانه  -دورهها
 -14دقت بيمارگونه  -رسم مغولي
 كافر -15تي��م فوتبال معروف اس��پانيا
ملقب به كهكشانيها  -مسافر
عمودي:
 -1سازمان ماهيفروش  -از بناهاي
تاريخي شهر زاهدان
 -2ناگ��وار ب��ودن  -سياس��تمدار
انقالبي كمونيست  -منبر
 -3س��ازمان خواربار و كش��اورزي
ملل متحد  -طلبكار و وامدهنده -
افقي:
 -1راننده اتومبي��ل  -اثري از آلفرد كربالي سابق
 -4خداي م��ن  -چابك  -پدرپدر -
دوموسه فرانسوي
 -2آبياري زمس��تاني  -رهرو  -گول يك حرف و سه حرف
 -5مسجدالحرام  -ابزارها  -زهر
زننده
 -6پنه��ان كردن  -ناپدي��د ،نابود -
 -3بيدين  -خون بسته  -آئينه
 -4جيحون  -سرفرازي و سربلندي پيدا كردن
 -7پارچ��ه درياي��ي  -گرافي��ك -
 خانه چوبي  -فوري -Sudokuشعله  -نام سياهرگ
 -5از اعياد ويتناميها
 -8بيس��ليقه  -جوش��ن  -تخت��ه
گلي Puzzle
ستبر
 -6تاج  -شكاف باريك  -بزرگ
 -7بازي خانمانسوز  -باقلوا  -شهري  -9يگانه  -كوه��ي در حوالي يزد -
فراموشي
در عربستان
 -8سگ فضانورد  -مرواريدها  -شهر  -10ش���ه���ري در اس��ت�ان
كرمانش��اه  -فيلم��ي از
شهروز ش��كورزاده  -آدم
حل جدول ويژه شماره 4875
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Canada expands special measures to
include visa applicants affected by
coronavirus outbreak in Iran and South Korea
Canada’s immigration
department is working to
accommodate those whose
visa applications are being
hindered by COVID-19
containment measures in
China, Iran, and South
Korea
The Canadian immigration
department is working
to accommodate visa
applicants from China,
Iran and South Korea as
the spread of coronavirus
(COVID-19) causes service
disruptions and travel
restrictions.
Nationals of these three
countries who have applied
for a Canadian visa, but
who are unable to comply
with certain requirements
due to circumstances
beyond their control, will
be given more time to complete the necessary steps,
such as providing their
fingerprints and photo.
Immigration Refugees and
Citizenship Canada (IRCC)
expanded the special
measures implemented for
China, on February 7, to
include citizens of Iran and
South Korea on February
29.
The IRCC webpage says
that special measures apply
to the following types of
applicants:
• Chinese, Iranian, or
South Korean Nationals; or
• those who are in China,
Iran, or South Korea; and
• those who are affected
by service disruptions or
travel restrictions related to
COVID-19
“Disruptions” may include
any of the following:

• visa application centre
closures;
• service disruptions;
• limited access to local
government offices and
businesses; and
• limited access to a panel
physician who can do the
immigration medical exam.
IRCC will also be able
to help those who need a
permanent resident travel
document to return to
Canada.
In addition, the immigration department will still
accept incomplete applications from those who are
applying for a visitor visa,
work permit, study permit,
or permanent residence.
“No application in progress
will be closed or refused
due to a lack of documentation,” the IRCC webpage
says. “We’ll automatically
give you an extra 90 days
to complete these steps.
Once you’re able to, complete the steps as soon as
possible to avoid delays.”
The additional 90 days
also applies to the biometrics deadline. Though the
instruction letter says this
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step must be completed
within 30 days, the IRCC
is giving an additional 90
days to those applicants
who have been affected by
service disruptions— no
new biometrics instruction
letter required.
IRCC has laid out special
instructions for affected
permanent resident applicants, work or study permit
applicants, and citizenship
applicants. In most cases,
it is necessary to communicate with IRCC through
their online web form.
Permanent resident
applicants
Those who are applying for
Canadian permanent residence through the Express
Entry system must submit
their application within
60 days of receiving their
Invitation to Apply (ITA).
However, IRCC will accept
incomplete applications
provided that applicants
were unable to send all
the required documents
due to disruptions related
to COVID-19. Applicants
must send a letter explain-

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

physical presence
requirement. Canada requires that applicants be present
in the country for at
least three years out
of the five years immediately preceding
the date of their citizenship application.
Extra days spent in
affected countries
due to the virus will
www.michaelmonfared.com
not count as days in
Immigration_Michael_Monfared
immigrationmichaelmonfared Canada.
t.me/immigration_michael_monfared Restricted from
travelling to Canada after permaing the reasons why the
nent
residence
approved
documents are missing, and
Those
who
have
been
the application will be held
approved
for
permanent
until further notice.
residence, but are unable
When applicants do obtain
the missing documents they to travel to Canada before
their documents expire
may send them to IRCC
must use IRCC’s web form
using the online web form.
This same form can also be to explain their situation.
Once travel becomes
used for those who wish to
possible again, they must
withdraw their application.
tell IRCC via the online
Refunds may be available
form in order to receive
to those who withdraw
instructions regarding
within 24 hours of submitrestarting the processing
ting, as long as processing
of the permanent residence
has not yet started.
application.
Canadian citizenship
The same instructions
applicants
apply for those whose
Those who anticipate that
they will miss an important confirmation of permanent residence has already
date in their citizenship
expired.
application process must
Temporary workers, stucontact IRCC via their
dents, and visitors unable
online form, and explain
to leave Canada
why. Citizenship events or
Foreign nationals who are
appointments may include
in Canada on a visitor visa
one of the following:
can apply online to extend
• the knowledge test;
their stay in Canada.
• a retest;
Temporary workers and
• the interview;
students have a couple of
• a hearing; or
options depending on their
• taking the Oath of Citicircumstances.
zenship.
Those who are no longer
You must contact IRCC
working or studying can
within 30 days of missing
apply to change their status
the appointment.
to a “visitor,” as long as the
If you need to submit
study or work permit has
documents use the online
not expired.
form to tell IRCC when
Some may be able to
you have returned from
extend their work permit
an affected country. You
or study permit if they are
will be given an additional
eligible. IRCC says it is im30 days for most required
portant to include a note in
documents and an addithe application explaining
tional 45 days for medical
the reason for extending a
opinion forms.
stay in Canada.
Citizenship applicants
If the visitor record, work
will still need to meet the
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or study permit has expired
within 90 days it may be
possible to restore status.
If the 90-day mark has
been passed, it may be possible to apply for a temporary resident permit.
Special instructions by
country
If you are a permanent resident, visitor visa applicant,
study permit applicant,
or work permit applicant
who needs to travel to
Canada urgently, IRCC
recommends following the
instructions below:
IRAN
Permanent residents coming from Iran who need
their permanent resident
travel document can submit
a web form to IRCC.
The form will ask “Is your
application being processed by an office outside
Canada?” You must answer
“Yes.”
It will then prompt you to
“Choose the visa office
processing your application” where you need to
select “Turkey — Ankara.”
In exceptional circumstances where you need to
travel to Canada urgently,
email the Ankara, Turkey,
visa office at ANKRA@
international.gc.ca. The
application will need to be
submitted to the visa office
by courier.
If you need a visitor visa,
study permit, or work
permit to travel to Canada
urgently you need to apply
online at the government’s
webpage.
After you apply, fill out a
web form and explain your
situation and request urgent
processing of your visa or
permit application. In order
to make sure it goes to the
right office, IRCC recommends the following:
• When asked “Is your
application being processed
by an office outside Canada” answer “No.”
• Complete the rest of the
form.
From: CIC News

سختترین دوران اقتصادی تاریخ معاصر را در چند ماه آینده خواهیم داشت

.بدی خواهد داشت
 فصــل ســنتی تــورم در اقتصــاد،بهــار
 صادرات نفت کشور هم به.ایران اســت
پایینترینمیزاندرتاریخمعاصررسیده
 صادرات غیرنفتی مثل صادرات.اســت
لبنیات و مواد غذایی بســیارکم شده و
۲۰ در مجموع صــادرات غیرنفتی ایران
.درصدکاهش یافته است
مــن هشــدار میدهــم که ســختترین
دوران اقتصادی تاریخ معاصر را در چند
ماه آینده خواهیم داشت و حکومت باید
 اما.ســریعا به فکــر اقدامی جدی باشــد
رفتار دولت نشــاندهنده عدم انسجام
.است
دوران پســاکرونا بــه لحــاظ اجتماعی و
فرهنگــی از دوران پیشــاکرونا بســیار
 معتقدم کرونا ایران.متفاوت خواهد بود
.را به سمت سکوالریسم پرتاب کرد
•

،کرونا هر چقــدر از لحاظ مبتــا کردن
دموکراتیــک عمــل کــرد و همه اقشــار
جامعــه (فقیر و ثروتمنــد) را مبتال کرد
اما از نظر پیامدهای اقتصادی به شــدت
طبقاتی و علیه فقیرترین اقشــار جامعه
.عمل کرده است
شــدت و ژرفــای بحــران کرونــا از نظــر
اقتصادیبررویطبقاتفرودستوطبقه
کارگر به خصوص کارگران خویشفرما و
کارگران غیرمتشکل شهری است و این
 فشار. بیشترین آسیب را دیدهاند،قشر
بر روی این اقشار به قدری زیاد است که
بــرای درک ابعادش نیاز به پژوهشهای
جدی دانشــگاهی است و در حال حاضر
نمیتوان برآورد دقیقی از خسارت وارده
.به این اقشار داشت
باید ببینیم وضعیت کنونی تا چه زمانی
ادامهپیدامیکند؟اگرتانیمهاردیبهشت
فروکــش نکند تبعات اقتصادی بســیار

فشــار به ما را تشــدید میکند اما
 روسیه و عراق،فشار به عربستان
.به مراتب بیشتر ما است
 درصد تولید ناخالص۳  الی۲ کرونا
.داخلــی ایــران را از بیــن میبــرد
معتقد هســتم اقتصــاد ایــران بر
 میلیــارد دالر۳۰  الی۲۰ اثرکرونــا
 آســیب کرونا به.آســیب میبیند
بخش خدمات ایران بســیار جدی
 سهم خردهفروشی و حمل.است
GDP و نقل و رســتورانداری در
کشور باالست و حدود یک چهارم
اقتصاد ایران را تشکیل میدهدکه در اثر
.کرونا آسیب جدی دیدهاند
، گردشگری،شاغالن در بخش خدمات
 حمل و نقل و رستورانها،خردهفروشی
ازفرودستتریناقشاراجتماعیهستند
که به دلیل کرونا در معرض بیکاری قرار
.دارند

.میکنیم نه نفت خام
 دالری قیمت نفــت به ایران۲۰ کاهــش
 میلیــون دالر آســیب۱۲  الــی۱۰ روزی
۲۵۰  الی۲۰۰ میزند ولی عربستان روزی
۲۰  یعنی،میلیون دالر آســیب میبینــد
 برابر ایران۱۰  الی۸  عراق هم.برابر ایران
 قطعا کاهش قیمت نفت.آسیب میبیند

وضعیت نفت طوری اســت که از سقوط
 کاهش.قیمت نفت ناخرســند نیســتم
قیمت نفت به ایران آسیب میزند ولی به
سایر صادرکنندگان نفت بیشتر آسیب
 ایران االن اصال صادرکننده.وارد میکند
 چون بیشــتر،قابــل اعتنایــی نیســت
فــرآورده و محصــول پتروشــیمی صادر
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یادواره..
به یاد محمود خیامی؛ جوانمرد صاحبدل
محمود خیامی (در کنــار احمد خیامی) بنیانگذارکارخانجات «ایران
ناسیونال» و ازکارآفرینان صنعت اتومبیلسازی ایران پیش از انقالب
کــه وی را «پــدر صنعت اتومبیلســازی ایران» میخوانند ،شــامگاه
پنجشنبه نهم اسفند  ۹۸در سن  ٩٠سالگى در لندن ،درگذشت.

Mahmoud Khayami
)محمود خیامی(
Industrialist
CBE, KSS, GCFO was an Iranian
industrialist and philanthropist,
of French nationality.
Born: Jan. 1930, Mashhad, Iran
Died: Feb. 28, 2020, London, UK

محمود خیامی در ســال
 ١٣٠٨در مشــهد به دنیا
آمــد .وی از جوانــی در
کار صنعت بــود .برادران
خیامــی از کارآفرینــان و
صاحبان صنا یع اتومبیل
ســازی در ایــران بودنــد.
پیش از انقــاب محمود
خیامی موســس بانــک صنعت و
معدن بود وهزاران نفر در شرکت
مشغول کار بودند
خیامــی شــرکتهای ایــران
ناسیونال ،بانک صنعت و معدن،
فروشــگاه زنجیــرهای کــوروش
(قــدس) و اولیــن کارخانــه مبل
ایران (مبلیران) را پیش از انقالب
 ۵۷در ایــران بنیانگــذاری کرد که
هزاران نفر در آنها مشــغول به کار
بودند .در کارنامه محمود خیامی،
فعالیتهای فرهنگی و آموزشی هم
دیده میشود.
خیامــی ،پــس از انقــاب ۱۳۵۷
بــه عنــوان ســرمایهدار توســط
دادگاههــای انقــاب دســتگیر و
تمامــی امــوال و داراییهــای وی
مصــادره شــد .او پــس از خــروج
اجبــارى از ایــران ،در بریتانیــا و
ایاالت متحده آمریکا زندگى میکرد
و همچنان در عرصه تجارت موفق
بود .وى صاحب چندین نمایندگی
اتومبیل مرسدس بنز بود.
محمــود خیامــی از جملــه افــرد
نیکــوکاری بــود کــه بــه تحصیل
کودکان زادگاهش بســیار اهمیت
مىداد .او هیچــگاه از زادگاه خود
غافل نماند و طی ســالها بیش از
یکصد مدرســه ،مجتمع آموزشی
و مجموعه کار و دانش در اســتان
خراســان احداث و تأسیس نمود.

خیامــی در بریتانیــا هــم چندین
مکان آموزشی پایهگذاری کرد.
محمــود خیامــی چندین نشــان
معتبــر جهانــی از جملــه نشــان
ســلطنتی ملکه بریتانیا را به دلیل
تالشهای فرهنگــی در بریتانیا و
خارج از آن دریافت کرد.
کتابی در قدرشناسی از محمود
خیامی
در ســال  ۲۰۰۸کتابــی در تجلیل
محمــود خیامــی و فعالیتهــای
همهجانبــه وی در خدمتگــزاری
به کشــور و مردم منتشــر شد که
«جوانمرد صاحبدل» نام دارد .در
زیر مطلبی به قلم دکتر صدرالدین
الهــی درباره این کتــاب در کیهان
لنــدن منتشــر شــد کــه در ادامه
میخوانید:
برای سپاسداشت از کوششها،
ابتکارات و پیشگامیهای محمود
خیامــی بنیانگــذار و پــدر صنایع
اتومبیلسازی ایران در راه حفظ و
توسعه فرهنگ ایران و زبان فارسی
در تمام زمینهها و سطوح داخلی
و بینالمللی ،گروهی از اســتادان
عالیقدر ،دولتمردان صاحبنظر و
پژوهندگان نامدار با تألیف کتابی
بهنــام «جوانمــرد صاحبــدل» از
محمود خیامی و خدمات او تجلیل
و قدردانی کردهاند.
ایــن کتــاب بههمت دکتــر احمد

قریشــی اســتاد علــوم سیاســی و
رئیس پیشــین دانشــگاه ملی که
خــود از دوســتان دیرینه محمود
خیامی است در لسآنجلس توسط
شــرکت کتاب چاپ و منتشــر
شد.
کتاب حاوی دو بخش اســت.
بخش اول معرفیها نام دارد؛ در
این بخش پس از معرفی زندگی
و ســوابق خدمــات اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی خیامی در
ایران که با تأسیس کارخانجات
بزرگ ایرانناسیونال و وسعت
دایره فعالیت این مؤسسه که از
بانک صنایع ایران آغاز شد و به
ایجاد تیم معروف فوتبال پیکان
انجامید ،از چگونگی تالشهای
مدیری آگاه صحبت میشود.
در همین بیوگرافی میخوانیم:
محمــود خیامــی پــس از
مهاجرت به انگلستان همچنان
هموطنانــش را بهیــاد دارد و بــا
وجود آنکه حکومــت فعلی دار و
ندار و هست و نیست او و خانواده
و میــراث پدرش را مصــادره کرده
اســت وی در همیــن دوران ۲۱
دبیرستان و هنرستان کار و دانش
و  ۹مدرســۀ روســتایی در ایران با
نــام مــدارس محمودیه تأســیس
کرده و با یک بنیاد فرهنگی معتبر
انگلیس قراردادی بســته است که
این مدارس را از جهت برنامهریزی
علمــی و تأمیــن احتیاجــات فنی
پشــتیبانی کننــد .در این راســتا
بنیاد خیامی در انگلستان با ایجاد
دو مدرســه کــه در اکتبر امســال
( )۲۰۰۸افتتــاح شــد ،با ظرفیت
پذیــرش  ۲۶۵۰دانشــجو ،آمــاده
پذیرش دانشــجویانی باشــد که از
مدارس محمودیه ایران بهصورت
بورســیه بــه انگلســتان اعــزام
میشوند .در کتاب آمده است:
«طبق قرارداد منعقــده ،با ایجاد
بورسهای دانشــجویی و مبادله
دانشجو و دانش تکنولوژی سعی
بر این است که دانش فنی ،علمی
و آگاهیهای دانشجویان را با توجه
به پیشرفتهای علمی و تکنولوژی
روزافزون برای ســالهای آیندهی
کشور آماده سازد».
در پیشــگفتار کتــاب ،دکتــر
احمدقریشی تحت عنوان «مردی
از رهسپاران وادی فقر» به معرفی
دیگری از محمود خیامی پرداخته
اســت و چهــره عاشــق فرهنــگ
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باز ایستادن نیست...

این هفته که گذشت،
در اثنای سونامی رنج های بزرگ،

زنده یاد جناب آقای فریدون مودت
دوست دیرین ،همکار قدیمی ،چهره ی فرهیخته و نام آشنای
جامعه ی ایرانیان مونتریال را،
در تهــران از دست دادیم.
فقدان آن عزیز را به خانواده ،وابستگان ،یاران
و عزیزانش در کانادا و ایران،
صمیمانهتسلیتگفته،
برای همگان آرامش
و روزهای روشن آرزو داریم.

محمد رحیمیان و دیگر دوستان
در پیوند مونتریال و ونکوور

و ادب فارســی او را تصویــر و
دلبستگیهایش را به متون بزرگ
عرفانیفارسیچوناناسرارالتوحید
و تذکرهاالولیا بازگوکرده است.
دکتر قریشــی همچنــان از حافظه
شگفتانگیز خیامی حرف میزند
و اینکه او بر اثر شــیفتگی به شعر
عقاب دکتر خانلــری که تمام آن
را از حفــظ از زبان دکتر محجوب
شــنیده بــود ،طــی دو شــب این
منظومه  ۹۳بیتــی خانلری را از بر
کرد.
دکتــر قریشــی در مقدمــه ،پس از
تشکر از دکتر ماشــاءالله آجودانی
که فکر تألیف این کتاب را مطرح
کرده و مقدمات چاپ آن را فراهم
ســاخته اســت به مقالــه متمتع و
پرنکته استاد احسان یارشاطر اشاره
میکند و این مقاله را پیشانینبشت
کتاب قرار میدهد.
استاد یارشاطر در معرفی محمود
خیامــی ،عنوان «فریــدون ف ّرخ»
را بــرای او انتخــاب میکنــد و از
خلقیات برجسته محمود خیامی
سخن میگوید.
استادمینویسد:
«محمــود خیامــی مــردی
خودساخته اســت و مدیری مدبر
و توانا که از آغازی مختصر شروع
کــرد و در اندک مدتــی بزرگترین

دســتگاه صنعتــی ایــران« ،ایران
ناســیونال» را سامان داد .انقالب
بساط کارهای صنعتی او را در ایران
در هــم پیچیــد و او را روانه دیاری
دیگرکرد .اما طبع پوینده و نیروی
زایندهی او چنان است که با شوق
و خوشــرویی تمام در انگلستان و
آمریکا بهکار ادامه داد».
اســتاد یارشــاطر در جــای دیگر،
خاطــرهای شــخصی از محمــود
خیامی نقل میکندکه در خور نقل
مجدد و اعتنای بسیار است.
استادمینویسد:
«ســالها پیش که من تازه نعمت
آشــنایی با وی را یافته بودم ،یک
شب که از لندن به نیویورک آمده
بود ،مرا سرافراز کرد .پس از صرف
نان و پنیری ،نوبت بدرود رســید.
مــن او را تــا در بیرونی مشــایعت
کــردم .هنگامــی که میخواســت
خارج بشود پاکت سفیدی از جیب
خود بیرون آورد و با پوزشخواهی
فــراوان بــه دســت مــن داد و در
عذرخواهی آنچه در آن بود ،مبالغه
کرد و بــا عباراتی گرم و صمیمانه
عذر خواســت .درست مثل کسی
که هزار تومــان به دیگری بدهکار
باشد ،ولی فقط بتواند یک تومان از
طلب را بپردازد .من پاکت را گرفتم
و سپاسگزاری کردم .وقتی به خانه

برگشــتم و پاکت را باز کردم دیدم
مبلــغ آن از همه کمکهای نقدی
فردی که تــا آن زمان به دانشنامه
ایرانیکا شده بود بیشــتر است .و
این درست خصلت خیامی است.
دهش میکند و پوزش میطلبد».
بخش دوم کتاب ،شــامل مقاالت
گوناگونــی اســت کــه هر یــک از
نویســندگان در حد تخصص خود
نگاشته و به محمود خیامی هدیه
کردهانــد .نــام کســان و عنــوان
مقالههــای آنان بهترتیــب حروف
الفبایی نام نویسندگان از این قرار
است:
• آجودانی ،ماشاءالله :ایران دوره
قاجــاری و هویــت مــا در جهــان
پیشمدرن
• الهی ،صدرالدین :جوانمردی و
اخالق در راه و رسم کشتی
• زرینکــوب ،عبدالحســین:
حکایت همچنان باقی است
• عالیخانــی ،علینقــی :دولت و
بخش خصوصی
• متینی ،جالل :پیروزی شاهنامه
و جشنهای ملی
• مهــدوی دامغانــی ،احمــد:
شاهدخت واالتبار شهربانو
•نظامیتالش،اسعد:علمالعمران
و شناختشناسی ارسطو
•

 پیوند را آبونه شوید:
ساالنه 75 :دالر (با پست سریع)
نشانی خود را به ما ایمیل کنید:

info@paivand.ca

30

 سال  26شماره  25  1466اسفند 1398

www.paivand.ca since 1993

جامعه..
شهامتشهروندیچیست؟

آذرخش ایرانی
برایتــان پیش آمده کــه عدهای در
خیابــان و یــا هــر جــای دیگری،
کســی را از ســرِ تفریح و یــا به هر
دلیل دیگری مورد آزار یاتمسخر و
تحقیر قرار داده باشند و آن شخص
با نگاه خود انتظارکمک از دیگران
داشته باشد؟
شما در آن لحظه چهکردید؟
نادیــدهاش گرفتید یــا به کمک او
شتافتید؟
اگــر پدر یا مادری در خیابان یا هر
جای دیگر ،کودک خردســالش را
بهقصدکشت کتک بزند ،شما چه
میکنید؟
بیتفاوت از آن میگذرید یا دخالت
میکنیــد ،حتــی اگر بــه ضررتان
باشد؟
در زندگــی روزمرهمــان هــر روز
ِ
ماننــد چنین اتفاقاتی میافتد .اما
واکنشها متفاوتند .بسیاری آن را
نادیده میگیرند و ازآن میگذرند،
چون میترســند و یا نمیخواهند
خــود را به خطر بیندازنــد و یا در

بهتریــن حالــت
میگویند“ ،به من ربطیندارد!”.
اماهمیشهکسانیهستند،هرچند
اندک ،نه میخواهند و نه میتوانند
چشــمان خود را به روی واقعیات
ببندنــد و بهگونهای رفتارکنندکه
گویی همه چیز عادی است و یا به
آنها ربطی ندارد.
آری ،فراتــر از وظایــف و حقــوق
شــهروندی چیــزی هســت که نه
میتــوان آن را در قانون گنجاند و
نــه دیگران را وادار بــه آنکارکرد؛
و آن شــهامت شــهروندی(civil
 courage)اســت .شــهامت
شــهروندی شهامتی است که یک
شــهروند در دفــاع ازارزشهــای
انســانی و اخالقی نشان میدهد،
بی آن کــه به پیامدهــای حقوقی
و اجتماعــی آن بــرای خــودش
بیندیشد .شهامتشهروندی رفتار
اجتماعی کسی است
مسئوالنهی
ِ
که بدون داشــتن منافع شخصی،
در برابر تبعیض ،تحقیر ،حق کشی
وبســیاری از مشکالت اجتماعی،

بویــژه در ارتبــاط بــا اقلیتهای
قومــی ،دینــی و فرهنگــی و نیز
قشرهای ضعیف جامعهسکوت
نمیکند و واکنش نشان میدهد،
حتی اگر به ضررش باشد .شهامت
عمل کسی است که
شهروندی،
ِ
در شرایطینابرابر و با آن
که میداند که در اقلیت
است و ثمرهاش را امروز
و فردا هم نخواهد دید،
برای سعادت اجتماعی
دســت بهاقدام میزند؛
نفــس عمــل و حرمت و
چــرا که
ِ
منزلت انسانی برای او در درجهی
ِ
نخست اهمیت قرار دارد.
شهامت شــهروندی رفتاری است
دیــدگان همــگان ،که با
در برابــر
ِ
خــود پیام و فراخوانی اجتماعی به
همراه دارد ،بویژه آنگاهکه اکثریت
چشــمان خود را به روی واقعیات
میبندند.شهامتشهروندییعنی
“نه گفتن” و “ایستادن” در برابر
تبعیضهــا ،بــی عدالتیها و حق
کشیها .شهامت شهروندی یعنی
“نافرمانــی مدنی” در برابر قوانین
و مقــررات ضدانســانی وتبعیض
آمیز .شهامت شهروندی یعنی بی
تفاوت نبودن و مسئوالنه برخورد
کردن.
شــهامت شــهروندی را آن زن
سپاهپوستی نشان دادکه برخالف
قانون جدایــی نژادی در آمریکا در
دههی  ۶۰میالدی ،ازبلند شدن
از روی صندلی مخصوص ســفید
پوســتان در یک اتوبوس عمومی
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خــودداری کرد ،با اینکه از عواقب
ِ
عقوبتکارش آگاه بود.
و
شــهامت شــهروندی را آن دانش
آموز و دانشــجویی نشــان داد که
علیه تسلیحات اتمی و برای دفاع
از صلح،از جان و آیندهی خود مایه
گذاشت.
شــهامت شــهروندی را آن مــرد
مسلمانی نشــان داد ،وقتی که به
دیــدار خانــوادهای بهایی میرود و و ستمگران میستاندند .عیاران،
پای کــودک بهایی را میبوســد و جوانمــردان ،پهلوانــان ولوطیها
همدلــی و احتــرام خــود را به آنها نمونههایی از این انسانها هستند.
نشان میدهد.
گرچه ایــن روش و منش در عصر
شهامت شهروندی را کسانینشان خــود غالب ًا “مردانه” بــوده ،اما از
دادهانــد که از دختــری در خیابان انسانیبودن آن چیزی نمیکاهد.
که برای ابتدایی ترین حق انسانی هم اینک در جهــان دهها جوایز و
ِ
ارجگذاری
اش ،یعنــی حــق آزادی پوشــش جشنواره در قدردانی و
برخاســته ،دفاعکــرده و در برابر شهامت شهروندی وجود دارد که
نیروهایسرکوبگرایستادهاند.
ساالنه برگزار میشوند و جوایزی به
شــهامت شــهروندی را نویسنده ،برندگان آن اعطا میگردد.
روزنامهنــگار و هنرمنــدی دارد مالله یوسف زی ،دختــری که در
که حقیقــت را فــدای مصلحت و دفاع از حق آموزش برای دختران
توســططالبان هــدف گلوله قرار
معیشتنمیکند.
شهامتشــهروندی را آن کنشگرِ گرفــت ،یکــی از این شــهروندان
محیط زیستی دارد که جانش را بر شجاع است.
کف مینهد تا طبیعت و جامعه را از گرتا تونبرگ دانش آموز و کنشــگر
ِ
زیست ۱۶سالهی سوئدی،
محیط
آلودگیها بزداید.
شهامت شــهروندی همیشه و در شیردختر دیگری است که با حرکت
اعتراضی یک نفرهی خود در برابر
همه جا جاری است:
ِ
در خیابــان ،در محــل کار ،در پارلمان ســوئد ،جنبشــی جهانی
مدرســه و دانشــگاه .هــر جــا که علیه سیاســتهای محیطزیست
شهرونداست ،شهامت شهروندی ستیزانهی دولتها رقم زد .و...
بهخاطربسپاریم:
نیز هست .
نوعدوســتی کــه مفهــوم ســنتی هــزاران و صدهــا هــزار شــهروند
شــهامت شــهروندی اســت ،در شــجاعهم اکنــون در زندانهای
فرهنگ ایرانــی جایگاهی بس واال رژیمهــای دیکتاتــوری در بندند و
دارد ،تــا جایی که اســتاد ســخن رهایــی خــود و جامعهی خــود را
انتظارمیکشند.
سعدی میگوید:
تــوکــز محنــت دیگــران بیغمی شــهامت شــهروندی در زندگــی
روزمــره و در ســادهترین شــکل و
نشایدکه نامت نهند آدمی!
در ایــران زمیــن همواره کســانی درجهاش ،نادیده نگرفتن اتفاقات
بودهاندکهازضعیفانوستمدیدگان ناعادالنه و غیرانسانیاست که در
دفاع کرده و ِ
داد آنها را از زورگویان پیرامونمان و در برابر چشمانمان

کرونا در ایران ،بیماری یا جنایت؟ ...
علی خامنهای پشــت شــعار مرگ
بــر امریــکا به همراهــی البیهای
مــزدورش در سراســر جهــان بذر
مرگ و نیستی در کشورمی کاشت
و امروز جنازه درو میکند و به نظر
نمیرســد برایش اهمیتی داشــته
باشد.
مافیــای اقتصادی دولتــی دزد در
ســپاه و نهادهای امنیتی سرمایه
ملی ایران را زیر نظر چنین رهبری
به تــاراج بردند تا مردم خســته و
ناچار و فقیــر ایران بگویند " :حق

روی میدهند و رعایت  6قاعدهی
زیر در برابر آنهاست:
)۱بهاتفاقاتاطرافتتوجهداشته
باش وکمک کن ،اما خودت را در
خطرنینداز !
 )۲به پلیس زنگ بزن !
 )۳دیگران را به کمک بخواه !
 )۴فاعل یا عامل و مشخصات او
را دقیق ًا به خاطر داشته باش !
 )۵به قربانی کمک کن !
 )۶در صورت لزوم شهادت بده !
و مهم تر از همه:

در شهامت شهروندی باید سرعت
عمل داشت و در هر شرایطی آماده
بود و به موقع واکنش نشان داد.
سخنکوتاه:
در برابر بیعدالتیها و حق کشیها
بیتفاوتنباشیم!
در برابــر اعمــال و رویدادهایی که
عــزت ،حرمــت وکرامت انســانی
به هر نامی و دلیلی و از ســوی هر
کس و نیرویی خدشهدار میشوند،
سکوتنکنیم!
اگــر من و تــو دربرابر سرنوشــت
دیگــران بیتفــاوت باشــیم ،فردا
کسی از دیگران باقی نخواهد ماند
کــه از حــق مــن و تو دفــاع کند!
سرزمین وجامعهی ما اینک بیش
از هر زمان دیگری به شــهروندانی
نیاز دارد که شــهامت شــهروندی
داشته باشند.
•

>> ادامه از صفحه7 :

ما این نبود".
و هنــوز ایــن رهبر مبتال بــه زوال
عقل مرگ بردشمن واین کشور و
آن کشورمی گوید .هنوز به همراه
ارتجاع ســرخ وابســته به روسیه و
چپهای واخورده خارج از کشــور
به فریبکاری و راهزنی ادامه میدهد
تا لب گورهم شاهد بیچارگی ملت
ایران باشد.
و در ایــن جنایــت کــه از فــردای
جمهوری اسالمی شــروع و امروز
سردر خانههای مردم شهر و روستا

کــرده همه آنها که آگاهانه به نام
اصالح طلبــی ترمــز حرکتهای
مردمی بــرای نجات ایران شــدند
مسوولیت دارند.
آنها که ســکوت کردنــد تا نان به
نــرخ روز بخورنــد نیز مســیولیت
دارند.
آنچه امروز بر سر ملت ایران میآید
مــرگ ناشــی از بیمــاری واگیردار
نیست ،جنایتی است که با چشم
بسته ملت ایران را درو میکند.
•

خدمات حسابداری و دفترداری
www.paivand.ca

 آبونه مان گسترده  وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع
با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!

سرورصدر

; ;امور دفترداری
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال
زنانی که در اعماق تاریکی ،دریچهای به نور شدهاند

شکوه میرزادگی
-------

یا طبیعی تا به امروز زنده مانده،
بهمناسبتهشتممارچروزجهانیزن به دلیل ارزش هایی ســت که در
پیشــکش بــه زنــان فمنیســت ـ فرهنگ ایرانی ما وجود دارد؛ که
ســکوالری کــه  ۴۱ســال اســت ،از یک ســو قابلیت به روز شــدن و
رویــاروی حکومــت اســامی نو شــدن را دارد ،و از سویی دیگر
ایستادهاند .و به امید آزادی همهی انسانها را به پایداری در مقابل هر
زنان رنج دیدهی سرزمینم
بیداد و بیدادگری تشویق میکنند.
------در واقع مــا در طی قرون با همین
امســال در «روز جهانــی زن» ،نیروی پایداری ،و به شوق نو شدنی
بیش از ســالهای گذشته شاهد دوباره توانســتهایم در بزنگاههای
رنجهــا و مصیبت هایی هســتیم مهم و تعیین کننده ،راهی را برای
که مردمــان ایــران ،زن و مرد ،با برون شد از تنگناها پیدا کنیم.
آن دســت بگریبان شــده انــد؛ از اولین زنان فمنیست ـ سکوالر
درگیریهــای سیاســی گرفتــه تا جهان
بحرانهای اقتصــادی ،فرهنگی ،نمونهی یکی از این نوع پایداریها
آموزشــی و اکنــون بهداشــتی .به را مــا در چهــل ســال گذشــته
طوری که ایران اکنون در شرایطی از ســوی بخشــی از زنــان مــان
کامال اضطــراری به ســر میبرد؛ دیدهایم .زنانی که به طور مداوم و
شرایطی که مســبب اصلی آن جز خســتگی ناپذیر رویاروی حکومت
حکومت اســامی حاکم بــر ایران اسالمی ایســتادهاند ،زنانی که تن
بــه هیچ نــوع ســازش و همراهی
نیست.
از آنجا که بر همگان روشــن است بــا حکومــت مذهبــی ندادهانــد،
حکومت اســامی حاکم بــر ایران فریب وعدههای دروغین روســای
حقانیت خود را (شــرعی و عرفی) جمهورهــا و نماینــدگان مجلس
از دست داده اســت ،در آستانهی اســامی را نخوردهاند ،و همیشه
روز جهانی زن میشود نگاه دیگری همان خواســت هایی را داشتهاند
داشت به اهمیت عملکرد بخشی از که مادرها و یا مادر بزرگهایشان
در چهــل و یک ســال پیــش ،در
زنان در فروپاشی این حقانیت.
من ســال هاســت (حتمــا چون آغاز فاجعهی انقالب اســامی در
بسیارانی دیگر) به این باور رسیدهام تظاهراتی پنج روزه با همهی جان
که اگر ســرزمین هزاران ساله ما ،و توانشان فریاد زدند:
با وجــود همــهی تیــره روزیها« ،آزادیجهـــــــانیست،
جنگها ،و بالهای انســان ساز و نه شرقی ست ،نه غربی ست»
زنانی که پنج روز چوب و
ِ
سنگ انقالبیون
چماق و
مسلمان ،و مردمان نادان
بهیاریهموطنانبشتابیم
برسرشــان فــرود آمــد و
که
هموطنانمان
برای یاری رســانی بــه
تهدیدهای حکومت تازه
دربرابرکورونا از امکانات اولیه پیشگیری به قدرت رســیده آنها را
هم محرومند ،دســت یاری بسوی شما به خانههایشان فرستاد،
دراز مــی کنیم تا با فرســتادن کمکهای غافل از آن که:
مالی خود به حساب انجمن زنان ایرانی «نکو {خو} تاب مستوری
مونترآل جهت تهیه وســائل مورد نیاز ندارد
قطره ای باشیم درین اقیانوس بیکران.
ببندی در ،ز روزن سر
شماره حساب :
برآرد»
Bank
de
Montreal
آن زنــان که به طور قطع
016810017122024
از باورمنــدان اعالمیه
حقــوق بشــر بودنــد،
به نظر مــن میتوانند
اولیــن «فمنیســت ـ
یکشنبه  5آوریل 2020
ســکوالر»های جهان
در دفتر انجمن زنان
نیز نامیده شوند .وقتی
از ساعت  11تا 13.30
کــه بخش عظیمــی از
برگزار میگردد.
انقالبیــون ،آغــاز پدید
آمــدن یــک حکومــت
به همــه زنان عالقمند
مذهبی قرون وسطایی
خوش آمد می گوئیم:
را در قــرن بیســتم
8043 St Hubert
اعــام میکردند و کف
Montréal, QC H2R 2P4
بــر دهــان آورده فریاد
)(Metro: Jarry

کرونا:

جلسه اجنمن زنان

سالی که گذشت
همراه با نکبت بود
برای مردم ایران،
با آرزوی اینکه
سال نو قرین آزادی،
تندرستی ،شادی و
بهترین ها برای مردم
ما باشد...
میزدنــد «نــه شــرقی نــه غربی؛
جمهــوری اســامی» ،آن زنان با
شهامت شگفت انگیزی مخالفت
خودشــان را ،هم بــا دروغی چون
جمهوریت  +اسالمیت ابراز کردند
و هــم به اعتراض بــا بوجود آمدن
یک حکومت مذهبی برخاستند.
در واقــع ،از آن پــس ،تــا امــروز و
اکنــون همــان زنان فمنیســت ـ
سکوالر هســتند که در نسلهای
بعدی ،خودشان را تکثیرکردهاند و
همچنان با نوعی پایداری بی مانند
و شــجاعانه و صبورانه رو در روی
حکومت اسالمی ایستادهاند.
فمنیســت ـ ســکوالرهای ایــران،
زنانی هستندکه دل به «اصولگرا»
و «اصــاح طلــب» نمیدهنــد،
انگشــتان خویش را به رای در این
حکومت آلــوده نمیکنند ،از هیچ
کــدام از رهبــران حکومتــی و یــا
نمایندگان قالبی مجلس اسالمی
تقاضای تغییر قوانینی را نمیکنند
که به جان حکومت بسته است.
فمنیســت ســکوالرها خودشــان
را معطــل مفاهیمــی قالبی چون
«فمنیســم اســامی» نمیکنند.
آنها هوشیارانه بر این اصل مهم و
غیرقابلتغییرواقفهستندکههیچ
حکومت مذهبی نمیتواند برابری
و آزادی زنان را امکان پذیر یا حتی
درک کند .آنها به خوبی میدانند
کــه «اندیشــمندان مذهبــی»،
«روشنفکران غیرســکوالر» ،و یا
«باورمندان به نسبیت فرهنگی»
کــه آمــوزش دهنــدگان اصلــی و
مغزهــای متفکــر حکومتهــای
مذهبی هســتند هرگز جرات و یا
ظرفیت پذیرش و یا یاری رساندن
به زنان برابری خواه را ندارند.
پایداری فمنیست سکوالرهای ما
بود که از دلش زنانی بیرون آمدند
که بــه نامهــای مختلــف خوانده
شــدهاند :آزادیهــای یواشــکی،
دختــران خیابــان انقــاب ،زنان
فعال محیط زیست ،زنان خبرنگار
آزاد ،زنان هوشــیاری که در پشت
تظاهــرات آزادی خواهانــه نقــش
کلیدی را بازی کردهاند ،و ...و...
و...
پایداری فمنیســت سکوالرها بود
که کم کم بخشهــای دیگر زنان
مبــارز که به امیــد راه نجاتی برای
زنــان ایران تن به مذاکره و یا حتی
ائتالف با ســران حکومت اسالمی
داده بودنــد ،دریافتنــد کــه توقــع
حــذف مهمترین خواســت زنان،

PAIVAND: Vol. 26  no.1466  Mar. 15, 2020

31

 8مارس :روز جهانی زن

روز زن بر تمامی زنان و مردان آزادیخواه و
برابری طلب مبارک باد

هشــتم مــارس روز بزرگداشــت
خاطــره تمامــی زنــان و مــردان
برابری طلب و آزادیخواهی ســت
که ســالها برای دستیابی به این
اهــداف در سراســر جهان تالش
کرده انــد  .از یکدیگر آموخته اند
و به یکدیگر نیرو بخشیده اند که
دستاورد یک قرن اخیر شاید برابر
بطول عمر بشریت باشد .
در ســالهای اخیر مشارکت چشم
گیــر زنــان خصوصا جــوان ترها
نقطه عطفی در جنبش سراسری
مــردم ایــران بــود ،تــاش آنان
درعرصــه جامعه مدنــی ،محیط
زیســت ،کودکان کارو غیره نکته
قابل توجه دیگریست .
حرکت دختــران خیابان انقالب،
دختر آبی ،شهامت سپیده قلیان،
پایداری تحسین بر انگیز نسرین
ســتوده ها ،نرگــس محمدی ها
مریــم اکبــری منفردهــا ،زینب
جاللی ها و بسیار دیگرانی که حتی
در بنــد هم شــرکت در انتخابات
ســاختگی را تحریــم میکننــد،
دســت به تحصن میزنند ،ضمن
همدردی بی قید و شرط خواهان
محاکمــه آمریــن و عاملین قتل
بیش از صدها عزیز در فجایع آبان
ماه میگردند که هرگز از خاطره و
روح جمعی پاک نخواهد شد .
بیانیه شــجاعانه  14زن کنشــگر
داخل کشــور از طبقات و نســل
یعنی حذف تبعیض جنسیتی ،در
کنــار تبعیضهای دیگــری چون
تبعیض جنســی ،قومــی ،نژادی،
مذهبــی ،و فرهنگــی و هر آن چه
که در چارچوب قوانین حقوق بشر
قرار دارد ،از یک حکومت مذهبی
حق ستیز به خواب و خیال بیشتر
شبیه است.
بــه این ترتیب هر ســال گروهی از
بخشهــای مختلــف زنــان مبارز
به جمــع فمنیســت ـ ســکوالرها
میپیوســت .تــا جایی کــه اکنون
کمتــر زن مبــارزی ســت کــه به
«مذاکــره» با حکومتــی مذهبی
امید بسته باشد ،کمتر زن مبارزی
ســت کــه فکرکنــد میشــود این
حکومت را تغییر داد و این آگاهی را
از نتایج آخرین انتخابات حکومت
اسالمی کامال میشود دریافت.
ظهور «فمنیسم ـ سکوالر» در
غرب
در ســالهای اخیــر فعالیتهــای
تــازهای از ســوی برخــی از زنــان
فمنیســت در اروپــا و آمریکا دیده
شــده که براســاس آنها میشود
گفــت مفهــوم تــازهای در ارتباط
بــا زنــان بــه وجــود آمــده بــه نام
«فمنیسم ـ سکوالر» .در واقع زنان
فمنیست غربی که ســالیانی دراز
است از درگیریها و مشکالتی رها
شــدهاند که هنوز زنان کشورهای
زیــر ســلطهی قوانیــن مذهبی با
آن دســت به گریبان هســتد ،تازه
متوجه شــدهاند کــه آنهــا نیز به
نوعی هنوز درگیری هایی دارندکه
مذهبی
میتواند ریشه در باورهای
ِ
(پنهان و آشــکار) در جوامع غربی

های گوناگون کــه تا بحال هیچ
گروهــی جــرات آنــرا نداشــته،
خواســتار اســتعفای رهبــری و
برقــراری رژیمــی دموکراتیــک
مبتنی بر جدائی دین از حکومت
شــدند برای اولیــن بارازحنجره
زخــم دیــده جامعه مدنــی فریاد
میشــود و به اکسیون هائی چون
من نفــر پانزدهــم ام و جریان نه
به جمهوری اسالمی ادامه میابد
 .هرچند که متاسفانه آنان پشت
میله های زندانند ،ولی شکستن
تابوی ولی فقیه مسلمین جهان
هزینه بردار اســت چــرا که هیچ
چیزبه رایگان بدست نمیاید .آنچه
وسیعا چشم گیرست پدیده غلبه
آنان بر ترس ست و داشتن امید .
تبعیــض جنســیتی در سراســر
قوانین نظام اســامی عــاوه بر
ســتم مضاعف بر اقشار مختلف
زنــان خصوصــا زنــان روســتائی
در جامعه مردســاالر ما برکســی
پوشــیده نیســت  .طی  50سال
اخیــر تالش بــرای رفــع هرگونه
نابرابــری جنســیتی بــر گرفته از
تالشــهای زنان در سطح جهانی
(کنفرانس پکن  )1995که مقرر
شــده بود تا سال  2015کشورها
رفــع کامل تبعیض از زنــان را به
تصویببرسانند
ایــن برنامه در انطباق با وضعیت
داخلــی ایــران در دســتور کار

نهادهای مختلف زنان قرارگرفت.
امــا بــا توجــه بــه نفــوذ فرهنگ
سنتی مرد ساالر و قوانین عدیده
زن ســتیز کــه ریشــه در ســنتها
و باورهــای مذهبــی دارد و نیــز
ســاختار قدرت که بقــای خود را
در حفظ ساختار موجود میبیند
و به ســرکوب بی چــو ن و چرا و
بیرحمانه انان میپردازد ،حاصل
نتایج بدســت امده با تالشــهای
انجام گرفته قابل قیاس نیستند
حتــی اگرقوانین رفــع تبعیض از
زنــان از مجلس ششــم گذشــت
ولی شــورای نگهبان هرگز به آن
رای نداد .از دید ما یکی از عوامل
اصلی عــدم دســتیابی به نتیجه
مورد انتظار ،نبود شبکه ای بهم
پیوسته از جنبش زنان ست.
به طوری که ضمن یاری رســانی
به یکدیگر ،آگاهی رسانی به زنان
جامعــه و مشــارکت آنــان بــرای
مطالبه گری حقوق حقه شــان و
پی بردن به قدرت جمعی الیزال
شــان بــی تردیــد قادر بــه عقب
نشاندن قدرت حاکم خواهند شد
و در این راســتا جنبــش زنان در
خارج ازکشور میتواند نقش مثمر
ثمری را ایفا نماید
انجمن زنان ایرانی مونترآل
 8مارس 2020

داشــته باشــد .میگوینــد:
«تجربه ما از جامعه سکوالر
الهام گرفته اســت .برای ما
آشکار شده که حتی بسیاری
از مردان احســاس میکنند
کــه فمینیســم یــک تالش
بیهوده و پرخاشگر است ».و
این نگاه مردانه را مستقیم و
یا غیرمستقیم ناشی از اثرات
ادیان ابراهیمی میدانند .در
واقع به این واقعیت مهم پی
بردهاندکه این نوع نگاههای
غلــط به فمنیســم بیشــتر روز زن امسال در بسیاری از شهرهای
فرهنگی ست تا حقوقی و یا جهان با تظاهرات گســترده ای برگذار
شد
سیاسی.
دریافت همین واقعیت زنان در مادرید با شعار مردساالری بیش از
فمنیســت و مردان باورمند کورونا آدم میکشــد  ،در مکزیکوسیتی
بــه حقــوق برابر زنــان را بر سیتی
آن داشــته که روی موضوع از مبــارزات زنان در ایران علیه حجاب
و مفهــوم «سکوالریســم» اجبــاری حمایت کردنــد  ،در مونترآل
در ارتبــاط بــا حقــوق زنان زنــان لبنانــی  ،شــیلیائی  ،ایرانــی ،
بیشــترکارکننــد .بــه ایــن فلسطینی و بســیاران از دیگر کشورها
ترتیب پــس از این ،مفهوم و در صف آغازین زنان اتوکتون با شعار
سکوالریســم بــه مفاهیمی زنــان جهان بپا خیزید بــرای عدالت و
که تــا کنون در کنار مفهوم همبســتگی ،علیه نابرابری جنســیتی
فمنیســم قــرار داشــتند  ،علیــه خشــونت و زن کشــی  .در
(مثــل فمنیســم لیبــرال ،تظاهرات هامبورک زنان آلمانی پرچم
فمنیســم مارکسیســتی ،های سفیدی همانند دختران خیابان
فمنیسم رادیکال ،فمنیسم انقالب در دست داشتند  ،نمونه هائی
سوسیالیســتی و )..اضافــه از رشته های پیوند میان زنان از سراسر
جهان بود
میشود.
گسترش این فکر به گونهای
بوده که یکی از موضوعهای اصلی جوامعــی زندگــی میکننــدکــه از
در کنفرانس زنــان  Filiaدر اکتبر نظر قانونی ســال هاســت قوانین
 ۲۰۱۹بیشــتر بــر محــور اهمیت سکوالر داشته است .مطالبی که
سکوالریســم در زندگــی زنان بود.
{>> ادامه در صفحه}32 :
و جالــب اســت کــه این زنــان در
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ویــروس زده بــود و اینــک میرود
که یکی از ســیاه ترین دوران خود
را ببیند .کمبود جــدی کاالهای
اساســی ،قحطی مــواد خوراکی،
مرگ و میر محرومان ،گرســنگان
و بیمــاران ،افزایش خودکشــی و

رنسانس خونین ایران:

تســلیم را در پیــش نگیــرد ،روند
فرضی زیر را به عنوان یک مســیر
احتمالی مطرح میشود:
•

 .۱شــرایط کنونی میتواند به بروز
اعتراضــات شــورش وار رادیــکال
بیانجامد.
•

ابعاد سیاسی فاجعهی کرونا
رژیــم جمهوری اســامی در عمر
چهل و یک سالهی خود با خطرات
کوچک و بــزرگ داخلی و خارجی
روبــرو بوده اســت .داخلیهــا را با
زور و ســرکوب از ســر گذرانــده و
خارجیها را با تســلیم و یا تعویق،
رفع و رجوعی موقت کرده اســت.
این بار اما با خطری مواجه شــده
که هم داخلی است و هم سرکوب
شدنی نیست.
ویــروس کرونــا در ایــران در حال
شــیوع و آمــار دولتــی جلــوهی
کوچکی از واقعیت بــزرگ مرگ و
میر و گسترش این بیماری است.
ابعاد سیاســی این فاجعه میتواند
به سرعت از جنبههای پزشکی آن
فراتر رود.
نفی ،کم شماری ،انکار و پرده پوشی
حکومت در این باره خبر از وحشت
از مقابله با واقعیتی میدهدکه دیر
یــا زود درِ خانهی حاکمان رژیم را
خواهد زد .از آن ســوی ،مردم نیز
هنوز در نیافتهاند که چه بالیی به
سراغشــان آمده اســت .به همین
دلیل انتظار واکنش جمعی فوری و
فراگیر از جانب آنان را نباید داشت.
قدری زمان میبرد تا وسعت فاجعه
آشــکار شــود و همگان دریابندکه
موضوع جدی است.

نوع واکنش مردم
در کشــوری کــه جامعــه توانایی
خویش را برای ایجاد جنبشهای
اجتماعــی برنامــه ریــزی شــده از
دست داده است ،فقط حرکتهای
ناگهانــی وخودجــوش امــکان
پذیر اســت .به عبارت بهتــر ،اگر
قــرار باشــد قیامی در اعتــراض به

فاجعهی کنونــی در ایران
صــورت بگیــرد شــکل و
ماهیــت شورشــی خواهد
داشــت؛ • بدون رهبری،
• بــدون هــدف و • بدون
ســازماندهی .بســیاری بر
ایــن باورندکــه حرکتی که
این ســه را نداشــته باشــد
تداوم و آینده هم نخواهد داشت؛
سخنی است متین.
امــا اگــر چنیــن حرکت هایــی در
بازههای زمانی کوتاه تکرار شوند و
تداوم پیدا کنند به تدریج این ســه
عنصر را بــرای خود تهیه و تدارک
خواهند دید:
رهبــران خــود را خواهنــد یافت،
هــدف تعییــن خواهنــدکــرد و از
سازماندهی برخوردار خواهند شد.
در جریان تحــول خویش ،حرکت
نیازهایش را تامین میکند.
در تفــاوت با یــک جنبش از پیش
ســامان یافتــه ،هدایــت شــده و
منظــوردار ،این گونه شــورشها
البته پرهزینه و مخرب هســتند،
اما این امر بیشتر از آن چه حاصل
یک انتخاب عمومی باشد محصول
جبــر شــرایط در جامعــهی از هم
پاشیده است .نگارنده سالها پیش
احتمــال این را مطــرح کرد که ما
در ایــران بــه جای یــک جنبش و
انقالب کالســیک با یک «انقالب
اســیدهای معده» مواجه باشیم.
منظور حرکت هایی اســت که ،به
جــای درک و دانــش جامعــه ،به
معیشــت و خشــم آن باز میگردد
و مردمان را در قالب حرکت هایی
بــه غایــت هیجــان زده و رادیکال
به صحنه مــیآورد .تا این جا برای

 .۲سرکوب شورشها خونین و
خشن خواهد بود.
•

 .۳این بار معترضین با نیروهای
ســرکوبگر برخــوردی متفاوت
خواهند داشت.
•

رژیــم این امکان وجود داشــت
کــه چنین حرکت هایــی را با
سرکوب مهار کند :مانند دی
 ۱۳۹۶و آبــان  .۱۳۹۸امــا بــا
ورود پدیدهی ویروس کرونا
ما وارد مرحلهی تازهای
از تحــوالت میشــویم.
ایران بعــد از فاجعهی کرونا
شبیه قبل از آن نخواهد بود.

نقش ویروس
ویــروس کرونــا در بســیاری از
کشــورها بروز کــرده ،امــا آن چه
مورد ایران را مستثنی میسازد کم
کاری و حماقــت نهادینهی نظام
در ورود و اشــاعهی آنســت .ابعاد
ایــن بیماری در ایــران از هر جای
دیگر دنیا گســترده تــر و نتایج آن
نیــز وخیم تر خواهد بود .هر چند
که سانســور خبری و انتشار قطره
چکانی آمار هنوز جامعه را از عمق
آسیبها و تلفات مطلع نکرده اما
این به مثابه پوشــاندن آتش پشت
یک پــرده اســت؛ ســرانجام از آن
بیرون میزند ،میآید و میسوزاند.
آتش ویروس ،حکومت و مردم را با
هم خواهد سوزاند .شهروندان در
این میان جان میبازند و نظام در
این مهلکه بقای خود را.
اقتصاد فلج ایران قبل از کرونا هم
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یکم و پانزدهم ماه
را بر روی سایت بخوانید

زنانی که در اعماق تاریکی ...
به ویژه از سوی افرادی از «انجمن
ملی ســکوالر» در ایــن کنفرانس
مطرح شد نشــاندهنده این است
کــه «سکوالریســم یــک عنصــر
اساسی در کمپینهای فمنیستی
میباشد».
در بخشــی از بیانیــهای کــه ایــن
انجمــن بــرای توزیــع در ایــن
کنفرانــس تهیــه کــرده بــود ،به
صراحــت آمــده که« :ســکوالرها
میدانند که مذهب مدتهاست که
نقش مهمی در انقیاد زنان داشته
است .وقتی دولتها دموکراسی را
نفــی میکنند و مذهــب مداری را
در آغوش میگیرند ،زنان از اولین
کسانی هستند که مورد ستم قرار
میگیرند»

***

بــا توجه به اســتداللهای مطرح

>> ادامه از صفحه31 :

شــده از ســوی ســکوالرها در
کنفرانــس Filiaمیتوان گفت که
اکنــون اهمیت سکوالریســم ،در
ابعادی وســیع تر ،بــرای پرکردن
کمبودهایــی کــه در راه برابــری
زنان ،چه در غرب و چه در شــرق
وجوددارد غیرقابل انکار است؛ زیرا
یکی از مهمترین سدهایی که هنوز
و همچنان در مقابل فمنیستها
قرارگرفته ،حضور مذهب و دخالت
نابجای رهبران مذهبی در زندگی
اجتماعی و فرهنگی جوامع مختلف
(حتی جوامعی با قوانین سکوالر)
میباشد.

***

به این ترتیب میشود گفت ،بخشی
از زنــان ایــران درســت همزمــان
بــا انقالب اســامی و تســلط یک
حکومت مذهبی بر سرزمینشان،

عملکــردی داشــتند کــه کامال با
درک مفهــوم جدید «فمنیســم ـ
ســکوالر» خوانایی داشت .زنانی
که اگر چــه فریادشــان در آنزمان
در ســکوت عظیم و بی رحمانهی
بسیاری از گروههای مختلف چپ
و راست و ملی گم شد ،اما خاموش
نشد .صدایی که همچنان از زبان
نســلهای بعدی نیز شــنید شده
اســت ،نســل هایی که در اعماق
تاریکی دریچهای به نور شــدند ،و
نگاهبانی «آزادی زنان» را  ۴۱سال
اســت به هم پاس دادهاند تا روزی
نه چندان دور جشن پیروزی آن را
در همهی شهرهای سرزمین مان
برگزارکنند.
•

دگرکشی ،فزونی تعداد
خشونت ورزیها و
بزهکاریهــا مانند
ســرقت و نیز نقض
فراگیــر قانــون
در ابعــاد بــی
ســابقه ،تعطیلــی
فعالیتهــای تولیدی و
خدماتی و بروز اختالف و
درگیریونزاعمیانمردم
برای تامین حداقلهای
معیشتی خویش برخی از نمادهای
تلخ موقعیتی است که در راهست.
رژیم در این شــرایط دســت هایی
بسته دارد .حکومت به طور عملی
در ایران تعطیل شــده و کشور در
آستانهی فلج ساختاری قرار دارد.
در ایــن موقعیــت و در صورتی که
رژیم مسیر تغییر ،یا بهتر بگوییم،

•

 .۴مقابلــهی شورشــیها بــا
نیروهای ســرکوبگر نخســتین
نمادهای نبرد مستقیم خیابانی
در شهرهای ایران خواهند بود.

 .۵در صورت گســترده شدن این
نبردهــای خیابانی ،جنــگ پایدار
مردم با نظام کلید خواهد خورد.

•

 .۶در ایــن جنــگ ،نخســت
مناطقــی کــه حلقههــای ضعیف
زنجیــر امنیتــی نظام هســتند از
کنتــرل دولت خارج خواهد شــد.
•

 .۷این حلقههای ضعیف ،در واقع
نخستین مناطق آزاد شده از سوی
مردم خواهند بود.

•

 .۸در صــورت تعدد ،گســترش و
پیوند مناطق پراکندهی آزاد شده،
روند ســقوط نظام و رهایی کشور
تسریع خواهد شد.
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 .۹بروز نیروهای فعال ،توانمند و
هدایتگر در این حرکت آزادیبخش،
جایگزیــن نظــام را تعیین خواهد
کرد.

•

 .۱۰تخریــب و تلفات در این روند
و در ســطح کشــوری ســنگین و
پرهزینه خواهد بــود اما در نهایت
منجر به فروپاشــی نظام اســامی
خواهد شد.
•

 .۱۱در پایــان ،مملکتــی ویــران،
آســیب دیده ،با تلفات و خسارات
بســیار ،اما آزاد شــده از ســلطهی
رژیم کنونی خواهیم داشــت .این
شاید همان رنسانس خونین ایران
باشد.
پس از این مرحله ،میزان همسویی
مردم با جایگزین رژیم مطرح است
کــه میتوانــد نظم و آرامــش را به
کشور بازگرداند ،کارها را به به روال
عــادی برگردانــد و مدیریت دوران
گذار در مســیر برگزاری انتخابات
آزاد ممکن و میسر شود.
این فرایند احتمالی و نیزموضوعات
مرتبــط با آن مــواردی اســت که
از حــاال بایــد در بــارهی آنهــا فکر
کنیــم و تصمیم بگیریم در چنین
موقعیتــی چه نقشــی میخواهیم
ایفاء کنیم .برخالف تصور کسانی
کــه میاندیشــند بــا کنتــرل این
بیماری ،شــرایط بــه حالت عادی
باز میگــردد ،باید تاکید کنیم که
گسترش ویروس کرونا علت تغییر
شــرایط کشــور نیســت ،معلــول
آنست .هشیار باشم.

•

•

اجنمن دفاع از حقوق بشر :هشتم مارس روز جهانی زن

«من نسل برابری هستم»

(شعار سازمان ملل متحد برای تحقق حقوق زنان در هشتم مارس )2020
کمپین برابری نسل ها  ،مردم را در  1999و قطعنامــه شــماره  4/54دفــاع از زندانیان سیاســی توســط
هر جنس  ،ســن  ،قومیــت  ،نژاد  ،مجمع عمومی سازمان ملل متحد وکالی زن که نماد آن خانم نسرین
مذهب و کشــور گردهم مــی آورد تا کــه بــار دیگــر از دولت هــای عضو ســتوده اســت که بطور مســتمر از
اقداماتی انجام دهند که دنیای برابر میخواهــدکه حقوق زنان را با توجه حقوق زندانیان سیاســی دفاع کرده
جنســیت را که همه ما شایسته آن به میثــاق و قطعنامه هــا اجرایی و اســت و امروز خود در زندان است و
نامه اخیر ایشان از زندان بمناسبت
هســتیم بوجود آورد 8 .مارس  ،روز رعایت کنند.
جهانی زن  ،هــم روز اعتراض و هم ولــی در ایران در  41ســال گذشــته  8مارس خود گویای مبارزات پیگیر
روز جشن اســت .زمان آن است که رژیم جمهوری اســامی که حقوق ایشان است .در زیر چکیده ای از نامه
در مورد دستاوردهای زنان در طول مــردم ایــران مطروحــه در منشــور ایشان از زندان آورده شده است:
سالهای گذشته تأمل کنیم و بدانیم جهانی حقوق بشر را در کل و بطور "ایران کشوری است که نقض حقوق
کــه زمان اقدام برای پایــان دادن به سیســتماتیک و برنامه ریزی شــده زنان در آن به صورت قاعدهمند انجام
خشونت و تبعیضی که زنان به دلیل پایمــال کرده اســت ،بدیهی اســت میشــود و این دلیل مهــم دیگری
جنســیت خود همچنان در سراسر که حقوق زنان در این شرایط بطور است که روز جهانی زن را بایدگرامی
دنیــا و کانــادا تجربه مــی کنند فرا مضاعف پایمال شــده است .ولی با داشت .وی ،با اشاره شیوع ویروس
تمام این فشار ها مبارزات زنان برای جدید کرونا در کشــور که ســامتی
رسیده است.
ســازمان ملل متحد بزرگداشت روز رســیدن به حقوق خود هیچگاه به زندانیان را به خطر انداخته است ،از
جهانــی زن را در ســال جهانــی زن خاموشی نگراییده بلکه تداوم داشته حکومت جمهوری اسالمی خواسته
در ســال  1975آغاز کرد .در ســال اســت .سر فصل های مبارزات زنان است به خصومت و دشمنی خود با
 ، 1977مجمع عمومی سازمان ملل ایرانی را میتوان چنین خالصه کرد :دنیــا پایان داده و به جهــان با دیده
مبارزه بــر علیه حجاب صلح و احترام به انسانها بنگرد"
متحدکشورهای عضو را دعوت کرد •
جــف کافمــن کارگــردان امریکایی
تا  8مارس را به عنوان روز ســازمان اجباری در سال  1979و 1980
ادامــه مبــارزه بــا جمع مســتند کوتاهــی بــا عنــوان "40
ملل برای حقوق زنان و صلح جهانی •
آوری یک میلیون امضاء برای تغییر میلیون" در مورد جنبش زنان ایران
اعالم کنند.
میثاق حذف کلیه اشــکال تبعیض قوانین تبعیض آمیز در مورد زنان در ساخته که میتوان آن را در کلیپ زیر
مشاهده کرد
علیه زنان مصوب  18دسامبر  1979سال 1985
https://www.youtube.com/
ادامــه مبــارزه بــرای
و قطعنامه  180 /34مصوب • 1981
watch?v=QleTRVdv5cU
که در ســی ماده رعایت حقوق زنان برداشــتن حجــاب اجباری توســط
Also See:
را در زمینه های سیاسی ،اقتصادی ،دختــران خیابان انقــاب و ضرب و
https://youtu.be/8PWybbاجتماعی و اجرای مبانی حقوق بشر شــتم آنان توســط ماموران رژیم و
49Syk
https://www.unwomen.org/
و آزادی های اساسی آنان را تضمین ،دستگیری و محاکمه و محکومیت
en/news/in-focus/internationو دولتهــای امضاء کننــده میثاق را های آنان از سال  1998تا کنون
al-womens-day
شــرکت فعــال در تمــام
موظــف به اجــرای آ ن میکند .الزم •
اجنمن دفاع از حقوق بشر در
به یادآوری اســت کــه دولت ایران از جنبــش هــای مردمی در طــی 41
ایران-مونترال
امضــاء کنندگان این میثاق اســت .ســال حکومت جمهوری اســامی
 8مارس 2020
پروتکل اختیاری حذف کلیه اشکال برای دفاع از حقوق اساســی خود و
تبعیض علیه زنان مصوب  15اکتبر مردم ایران
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زیده است

رخصت؟ آخوندها هم گفتند
ُفرصــت! بعد شــروع کرد به
در تواریخ سیستان آمده است:
قتل و آدم کشی!
وقتى كه ســپاهيان ُ
ســلم»
«مونگول» ها؟
«قتيبة بن ُم ِ
سردار سپاه عرب ،سيستان را به خاک و ســخنگوی فــرودگاه بیــن
خون كشيدند ،مردى چن 
گ نواز ،در كوى المللــی اهریمــن در تهران
و برزن شهر ،كه غرق در خون و آتش بود ،گفته :بر اساس دستور پلیس
قص ه ها مى مهاجــرت و گذرنامه نیروی
از كشــتارها و جنايــات ُقتيبه ّ
بیل زن!
گفت و اشــک خونين از ديدگان آنانی كه انتظامــی ،ورود تمــام اتباع
شــمخانی گفــت :ایــران برای باز مانده بودند ،جارى م 
ى ساخت و خود چین به کشور ممنوع اعالم
چنگ
بر
آنــگاه،
کمک بــه عــراق در برابر کرونا نيز ،خون مىگريســت و
شده اســت .باالخره پس از
آماده است! در ایران آمار کشته مى نواخت و م 
ى خواند:
مدت ها این «مونگول» ها
ّ
شــدگان به دو هزار تن رسیده با اينهمه غم
و اوتیست ها فهمیده اند که
و همــه طــرح هــای آخوندی در خانه دل
ایــن ویروس آخوند ها را هم
شکســت خــورده اســت .مــا اندکی شادی بايد
می کشد!
ّ
گاه نوروز است
تنفر زدائی؟
نمی فهمیم ایــن مردک اعالم که ِ
آمادگی کرده یا درماندگی؟! تو هم میهنان نازنینم:
آخوندها داستان عقد قرارداد
اگر بیــل زنی ،باغچــه خودت نوروزتان ُخ َجسته باد.
های گلســتان و ترکمن چای
را از کتاب های درســی حذف
را بیل بــزن! قم را جمع و جور
کن ،چــاره ای برای گیالن بکن و این کرونا ویروس بی ناموس شما کــرده اند که بله :بایــد تنفرزدایی
دردی از مازندران درمان کن عراق را ببیند فور ًا می فهمدکه ُاســگول کــرد چــون دیگر روســیه تــزاری
پیشکش ات!؟ عراقی ها خودشان هستید و از ترس شما فرار می کند نیست! کســانی که به کشورهای
اربــاب دارند ارباب گــردن کلفتی و به ایــن ترتیب همه بیماران هم پیشین جدا شــده از شوروی رفته
حتی امروز همه
درمان خواهند شد!
مثل دانالد ترامپ هم دارند.
اند می دانند کــه ّ
ما را ببخش!
قربة الی اهلل؟
دستورات مهم؛ همچون دویست
ّ
شکیات نماز این جور جا ها به درد وزیــر بهداشــت از خروج مــردم از ســال گذشــته از مســکو می آید
ّ
امت همیشه در پیست رقص و منزل و تردّد غیرضروری درسطح و خــط و زبــان علمی و ارتشــی و
ما ّ
حسینیه می خورد ،وقتی آخوندها شــهر شــدید ًا انتقــاد کــرد .حاال حکومتی روســی است .فقط زبان
می گویند 50 :نفر از کرونا ویروس بدهکار هم شــدیم! انگار ما بودیم مح ّلی و موسیقی در اختیار مردم
مــرده انــد! بی بی ســی می گوید کــه از چیــن کرونــا را آوردیــم! ما آن کشور هاست.
ماسک؟
 210نفر پس ما بنا را بر مرگ  500حقوق میلیاردی می گرفتیم ولی
ازکرونا جلوگیری نکردیم! ما بودیم یــک پرســتار گفتــه :مســئولین
تن می گذاریم .قربة الی الله!؟
دشمن ،دشمن!؟
که شهر قم را قرنطینه نکردیم! ما بیمارستان که همگی از دکتر های
كره شمالي به یک با مدیریت بســیجی بیشــتر مردم ق ّلابی و سهمیه ای سپاه هستند با
در کشــور برادر ّ
بدبخت مادر ُمرده ای شك کردند را آلــوده کردیــم! جنــاب وزیــر ما تهدید ماسک های ما را گرفتند و
حتی از بخش قرنطینه کرونا
کــه كرونــا دارد ،درجا مفســد فی را ببخــش! ما باید از مــردم بودن حاال ّ
االرض و محاربــه با علــم الگدای اســتعفا بدهیم و شــرمنده شما ،هم رد نمی شــوند .در این حال ما
پرستاران غیر آخوندی می میریم و
کره ای و تیرباران شد! بعد ًا جواب برویم یک گوشه و بمیریم!
ّ
برادر زن صدّ ام؟
آزمايش اش آمد ديدند بیچاره فقط
بی سوادان سپاهی آمار می دهند
ّ
آنفلوآنزا داشته است! نخندید این رهبــر
معظــم مســلمین و که فــان تعــداد بیمــار را درمان
بــا به زودی َســرِ م ّلت ما هم می مستضعفین جهان و حومه گفته :کردیم و مشــکل شــیوع ویروس
البته تا وقتی که رهبر ّ
معظم و با ترساندن مردم ازکرونا؛ انتخابات کرونا را از سرگذراندیم!
آید ّ
وزیر اقتصاد؟
جنتی و اراذل و اوباش مشــابه بر را خلوت کردند! ما به ایشــان می
ّ
ســرکار هستند و دشمن ،دشمن گوئیم :نــه نابغه؛ نوکــران ات بی دیشــب بــه رهبــر مســلمین و
پول مانده اند ً
قبال بسیجیان پولکی مستضعفین جهان و حومه زنگ
می کنند.
دروغ شاخدار؟
می آمدند و تنور انتصخابات ات را زدیم که :همشــهری تو را به خدا
عضــو شــورای شــهری درگیالن گرم می کردند این بار پول کم بود کرونا رو بگذار به سمت وزیر اقتصاد
گفتــه :بیــش از دویســت کشــته کمتر آمدند تو هم می بینی کسی دولــت حــاج شــیخ حســن آقای
داشــته ایم ولی آمارکشــوری  194دیگر برایت تره هم ُخرد نمی کند پرزیدنت ،ببین از وقتی که به ایران
مقصر خارجی ها بودند ،رســیده قیمت دالر پاییــن آمده،
نفر اعالم شــده اســت! بــا تجربه می گوئی
ّ
ای کــه ما از اعمال وگفتار و دروغ شمس آبادی ها خرابکاری کردند ،طال ارزان شــده و فروشگاه ها هم
حتی قسطی به مردم
های شــاخدار سران و سردمداران شیوخ عربستان سبوعی با کمک برای فروش ّ
صــدام حســین توطئه التماس می کنند! تازه این ها یک
جمهــوری افالســی داریم فکر می بــرادر زن
ّ
قسمت ازکارهای مفید عالیجناب
کنیم باید آمارکشــته ها تاکنون از کردند!
رخصت؟
 1500تن هم گذشــته و به 2000
کروناست .ما مطمئن هستیم اگر
تن رسیده باشد!؟
کارشناسان گفتند :ویروس کرونا به ایشــان فرصت بدهید خودش
کرونا و دین ما؟
یــک ویــروس هوشــمنده! ما هم را بیشــتر هم نشــان خواهد داد،
جناب دکتر روانــی زاده ( روازاده) ایــن رو تایید می کنیم .چون او ًال فرمودند :باشــه خراسانی فکر می
طب اسالمی گفته :من چیــن و ایــران که هر دو تا شــون کنم! بهت خبر خواهم داد!
پدر ناتنی ّ
مشکل سرایت؟
خودم شخص ًا به هر جایی که کرونا دیکتاتوری انــد را انتخاب کرده تا
توجه جهــان رو به این آدم خورها یــک نفــر از مومنیــن بــه هنگام
هســت ورود می کنم تا ثابت کنم
ّ
کرونا فقط حرف است و به سادگی جلب کنه! دوّم این که این ویروس برگزاری نماز جمعه در کویت سرفه
مدت ها در ایران بود و به آخوندها کــرد و حاضرین از ترس این کرونا
درمان می شود! این ها می خواهند
ّ
دیــن مــا را از مــا بگیرنــد! آفرین می گفت ترو خدا نگید من این جا ویروس بی ناموس ،نماز جمعه را
ً
اصال شــما بیائید با هســتم اگرکسی بفهمه دهن تان ترک کــرده و پا به فرارگذاشــتند.
جنــاب دکتر،
هم برویم! ما که خوشخدمالی بلد سرویسه! و سوّم هم این که ببینید حاال آخوند ها می روند به کشــور
مدت ها ســاکت برادر چین مبتالیــان را جمع می
نیســتیم بلکه در جوار شما ُپست چقدر باهوشــه! ّ
برادر ناتنی طب اســامی را هم به یک گوشــه کز کرد تــا دهه زجر و کنند و می آورند بــه ایران و به آن
ما بدهند! ما مطمئن هستیم اگر انتصخابــات گذشــت ،بعد گفت :ها می گویند بروید بگردید انشاالله

گــاه نوروز؟!

حالتــان خوب خواهد شــد! ما در
اسالم مشکل سرایت نداریم!
قفسگنجشک؟
ســیمای ِمیلی مــی گویــد :برای
پیشــگیری از کرونــا تــاش کنید
هــرکس به تنهائی تــوی یک اتاق
حمام و توالت جداگانه
بمانــد و از ّ
اســتفاده کنیــد! آخوندها فکر می
کننــد مــا هم مثل آقــا مجتبی و
کوســه ها و اختالس گــران توی
کاخ هــای چند هزار متری زندگی
حمام و اتاق
می کنیم که چندین ّ
های جدا داشته باشد! نه بابا جان
تمام مساحت کلبه خرابه بسیاری
از ما مردم از قفس گنجشک فقط
کمی بزرگ تر است!
دسته ُگل ممودی!
چندی قبل کمربندی میانی تبریز
که یکــی از مســیرهای پرتــردد و
شــریان هــای اصلی این شــهر به
شمار می آید ،در پی شهادت سردار
سپهبد ،ژنرال حاج قاسم سلیمانی
و بــا تصویــب شــورای نامگذاری
اماکن و معابر عمومی شــهر تبریز
به نام نامی این حضرت سردار نام
گذاری شــد .عصر روز پنج شــنبه
گذشــته ناگهان زمین دهــان باز
کرد وکمربندی سردار سلیمانی را
قورت داد! حادثه نشست زمین در
کمربند میانی تبریز باعث سقوط
یک دســتگاه پراید به عمق محل
نشســت شــد .این حادثــه باعث
مصدومیــت  3کــودک 2 ،زن و
یک مرد شد .با تالش آتش نشانان
هــر  6مصــدوم در اختیــار عوامل
اورژانس قرار گرفتند .این ها همه
دسته گل هائی است که پرزیدنت
منفور ابلهی نژاد در زمان حکومت

اش به آب داده اســت! خوب شــد
شــهر یک دفعــه فرو نرفــت!؟ اگر
هم بــرود چون ممــودی کمربند
خودش را محکم گرفته برایش زیاد
مهم نیست که کمربند تبریز برود
یا بماند.
وزن گیری؟
حتم ًا شــما هم شــنیده ایدکه می
گویند اخیــر ًا بعضــی از مرغداران
به مرغ هایشــان تریاک می دهند
تــا وزن شــان زیــاد شــود دربــاره
این مســئله مهم از بعضــی اراذل
و اوبــاش تریاکــی ســوال کردیــم
فرمودند :اگر تریــاک چاق کننده
بود کــه ما طایفه بنــی منقل باید
تپل و ُمپل می شدیم و نه مثل نی
قلیان!؟ فقط ممکن است اوّل این
زبان بسته ها را معتاد کنند و بعد
مدتی ترک شان بدهند تا به غذا
از ّ
خوردن بیفتند و چاق شوند که به
این کار می گویند وزن گیری!
مجانی!
مرگ ّ
وزیــر نیرو گفتــه :این مــاه نیاز به
پرداخت هیچگونه قبضی نیست!
اگر یادتان باشد حضرت اعدام هم
فرموده بود :نه تنها پول نفت را به
خانه تان می آوریم برای تان کرونا
مجانی
هم می آوریم تا آب و برق را ّ
مجانی بشد
کند! نه تنها آب و برق ّ
مجانی بشــد! فقط
بلکه مرگ هم ّ
آخوندکشته نشد!
تنها امید ما؟
در یــک مســجد دو راس آخونــد
ســر امامــت نمــاز به هــم پریده و
نمازگزاران هــم به جان هم افتاده
انــد که کی فتنه گــره کی بصیرت
داره؟ بایــد بــه فوریت یکــی از این
آخونــد هــا را به رهبــری انتخاب

کرده و به دیگری هم پست ریاست
جمهوری کشــور آقــا امــام زمان
(عج) را بدهیم شاید فرجی بشود
چون این اخالق حسنه آخوند تنها
امید ماست!
ما رکورد زدیم؟
نظــام پرســتاری گیــان از مردم
درخواســت کمــک کــرد .مــردم
گرفتــار پــول جمــع کــرده انــد و
ضد
برای پرســتارها ماســک و ژل ّ
عفونی کننده خریده اند .ما رکورد
زدیــم! کمک های انساندوســتانه
کشــورهای دیگر به مردم ایران را
می خوریم ،مردم را می کشــیم و
پنهان می کنیم تا خودمان بمانیم!
دانشگاه آزاد!
گفته می شودرئیس دانشگاه آزاد
با  125هزار میلیارد تومان پول بی
زبان فرار کرده اســت .کســی می
ل ها دســت این دزدان
داند این پو 
چه مــی کند؟ شــاید ایــن نتیجه
چشــم و هم چشمی جوانان باشد
که تا دانشــگاه آزاد اعالم می کند،
میلیونــی هجوم می برند و رشــته
خشــتک شناســی را انتخــاب می
کنند ،سال ها درس می خوانند و
پــول پدر را هدر می دهند بعد هم
بیکار تــا آخر عمر!؟ خــدا نیامرزد
کوسه ملعون را که این نان را توی
دامن مردم ما گذاشت.
کانادا – مدینه منوّره مونرآل – پانزدهم

ماه مارچ المبارک! سال  2020دربدری

خون جگری! برابر با بیست و پنجم اسفند
ماه سال  1398مهرورزی زنجیره ای!

شاد و آزاد و سربلند باشید.
پیر خراسانی

zarbarg paivand
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Please contact us by email:

PAIVAND

فروش سالن زیبایی

hosskherad@yahoo.ca azjan12paid60+120+120

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 رادر صفحه
پرتردد نیازمندی های پیوند درج کنید.
 جویای دوست ،همسر ،هم خانه،
هم صحبتهستید؟
 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.

abedi free

azmr19f

4 7 6 5 3 9 2 8 1

نیـازمنـدی هـای پیوند

3 8 6 7 1 4 9 5 2

جدول اعداد سودوکو در صفحه 14

آرایشـــــگاه

481-6765 ............................................EVE
فاطی 706-8324 ..............................................

آژانس مسافرتی

اسکای.الن 388-1588 ...................................
فرنازمعتمدی842-8000................................
ناهیدپاکروان844-873-7191................
سلطـــان484-4000 ....................................
همامهر438-228-9266 ............................
یونی گلوب(نسرین)849-7711..................

آموزش موسیقی

صابرجلیل زاده549-4697 ............................
قره چه د اغی (پیانو)484-8748 ................

آموزش نقاشی

حمیرامرتضوی938-8066............................

آموزشگاهحتصیلی

مدرسهفارسیدهخدا438-238-3091.....
مدرسهفارسیوستآیلند626-5520........

اتومبیل-تعمیر

486-9994 .......... .Pieces D'auto NDG

اتومبیل :خرید و فروش

الگانس لیزینگ482-4500 ................
ALIXتویوتا376-9191.................................
تویوتا ایل پرو 376-9191 ................................

ازدواج

شــیخ صالــح366-1509 .......................

ارز

شریف 223-6408 .........................................
آپادانا 933-1719 .............................................
 5استار585-2345........................................... .
خضر989-2229 ................................................
یونیون موندیال937-5192.......................... .
844-4492 ................................Expert-FX

امالک و مسکن

فیروزهمتیان 827-6364 ...........................
نادرخاکسار969-2492...................... .
مسعودنصر 571-6592 .................... .
آرش شکور 730-3909 ....................
هایک هارتونیان574-6162...............
شهره شهریان 290-2210 ....................
مسعودهاشمی298-4567.................
مهدیانصاری 588-0609..............................
عرفانمرزبانپور813-3633..............................
کاظم تهرانی971-7407................................ .
آناهیتابروجردی 978-9962 .........................
آرزوگتمیری561-3-561................................
مینواسالمی 967-5743............................... .

اجنمن ها و سازمانها

CSAIکمک به مهاجرین932-2953 ........ .
انجمندوستدارانزرتشت808-5070........
انجمنزرتشتیانکبکwww.zaq.org ...... .
حقوق بشرinfo@addhi.net .......................
249-4684 ........................................IBNG
انجمن زنان مونترال516-3007...................
دانشجویان:کنکوردیا848-2424 .............. .
کتابخانه نیمــا485-3652 .........................

موسسهخوئی341-2235 ..............................

بیمه اتومبیل
اتو الگانس 482-4500 ...................................

بیمه و مشاور مالی

م .ملــک 438-793-9168 .................
علیپاکنـژاد296-9071...................................

پزشــکی

آلفامدیککلینیک933-8383......................
بنفشهحجازی288-4864...............................

تاکـسی

اطلس485-8585 ............................................ .

تبلیغات

پیوند996-9692 .............................................. .

ترجمه

نغمه سروران889-8765 ............................
خاطــره یکتــا 438-390-0694 ..........
شهریاربخشی624-5609 ............................ .

حسابداریومالیاتی

حسن انصاری735-0452 ............................
ســرورصدر777-3604 ...............................
مهتاب ثقفی567-3169 ................................
کردلوئی 652-7623 ......................................
ریاض حق362-0382 ....................................

حمل و نقل

939-0099 ................................... Panneton

مونتریال442-8056 ....................................... .
المپیک935-3300...........................................
مونترال/تورونتو 887-0432...........................

دندانپزشک

شهروزرضانیا (آریا) 933-3337 ..................
شریف نائینی731-1443............................... .
دندان سازی (کلینیک)
افخم هادی737-6363 ................................. .

رستــوران

پیتزااطلس 524-0-524 ...............................
کبابسرا 933-0-933 .....................................
کلبه عموجان484-8072 ............... .
فاروس270-8437.............................................
کارتیه.پرس488-6367..................................
کوپولــی989-8580 ....................................
بیبلوس523-9596...........................................

روانشناسی  /روانکاوی

34
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مراکز پخش پیوند
مرکزشهرمونتریال:

تپــش ،شــاطرعباس ،کارتیه پــرس ،ماهی
ســن لوران ،عموجــان ،کوپلــی ،2:فرحت،
اتوکلیفتــون ،NDG auto ،فتوشــاپ ،ارز
فایواستار ،آپادانا ،لوموند ،خضر ،اف اکس ،مارشه
 ،PAکلینیک آریــا ،آلفامدیک ،المیزان ،بازار،
متروپولیس ،کبابسرا و...
ریوسود :کوه نور1و ،2آدونیس ،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...

فتوبوک984-8944...........................................
فتو ُرز488-7121.................................................

عینک سازی

فرهت(ایرانخواه)481-0671..........................

فـرش

قالیشوییکارگاهفرش739-4888...............

فـیزیوتراپی

دنـــــــــا 900-3633 .............................

فـال

شادی678-6451 ............................................ .

کــــارواش

هما484-2644 ................................................. .

کلینیککایروپرکتیک

وکیل خدمات حقوقی
نیــوشا ریاحی

وکیلرسمیدادگستریاستانکبک

حقوق تجاری در کانادا
تاسیسشرکت،قرارداد،
خریدوفروششرکت/سهام
حقوق خانواده در کبک
طالق توافقی و غیر توافقی،
تقسیماموال،فرزندان

Tel.: 514-953-3570
لوله کشی

پـارس290-2959 ....................................... .

مهاجرت

مایکل منفــرد656-8178 .........................

محضر

دکتر بیتــا999-2482 ...............................

کلینیکابنسینا849-7373.........................

وحیدخلجی439-1444 ................................
نازگل فالح 697-0225 .................... . .

سوپر و فروشگاه

کتـابفروشی

موسیقی (جشن ها)

ماهیسنلوران369-3474.............................
کوه نور450-676-9550 ............................... .
آریا(اوتاوا))613( 594-3636...........................

تپش223-3336 ................................ .

تپش دیجیتال223-3336 ........................ .

کلیسا

انجیلیفارسیزبان999-5168......................

وام مسکن

بهروزباباخانی606-5626 .......................... .

نرگس690-4808..............................................
سروین562-6453........................................... .

گاراژ (درب)

وکیل دعاوی

شیرینی پزی و قنادی

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

فتوشاپ846-0221...........................................

249-4684 ............................ .UNI-TECK

گلفروشی

وحیــد 983-1726 .........................................

امیرکفشداران574-4540..............................

ویدیو

تپش دیجیتال223-3336 .......................... .
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www.paivand.ca since 1993

استخـــدام

فروش بیزنس

پانسیون

به چند نفر برای کار در
امورنصب فورا نیازمندیم.
در ابتدا بصورت پاره وقت،
تمام وقت

شیـــرینی گیالنی

• شیرینیگیالنی

به یک خانم کارمند

Driving School for Sale:

Sam The Handyman

PAIVAND: Vol. 26  no.1466  Mar. 15, 2020

•رشتهخوشکار

ویا خانم دانشجو

We are hiring interested individuals
as Handyman assistant.
Full time/Part time/On call.
Experience is an asset, but not necessary.
(training will be provided).
Positions available immediately.
Please send application at:
https://www.sam-thehandyman.com/career.htm
And send CV to: info@sam-thehandyman.com

ماهانه  ۵۰۰دالر

• با مغز گردو و شکر

با تمام امکانات

• دارچین ،آرد برنج

و اینترنت ومبله

یکاوکازیــوناستثنائی

• باسفارشقبلی

در منطقه

تلفن( :شكوفه)

5740 blvd cavendish
لطف ًا برای اطالعات
بیشتر تماس بگیرید:

Close to metro Verdun.
400 students active.
25 000$ equipment included.

Contact:

514 531 8783

35

438-994-4115

Tel.: 514-400-7879
free

مشاوره و خدمات زیبایی
• میکرونیدلینگ
()Dermapen
• میکروبلیدینگ
• هاشور ابرو
• خط چشم
• بن مژه
• خط لب
• رژ لب
• پاکسازی پوست و صورت

هایکهارتونیان

مشــاورامالک

آﻣﻮزش ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺎزﻫﺎ و آواز ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه
آﻣﻮزش ﻣﻮﺳﯿﻘﻰ ﮐﻮدك از  2ﺗﺎ  5ﺳﺎل

• 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

ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آرش ﺗﯿﻤﻮرﯾﺎن

Cell. : 514 574-6162
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

>> حتی در محل شما <<
Tel.:(514) 663-9116
اینستاگرامM.Royal.Beauty :
PendJn01

خدماتآرایشی

جوان کردن پوست و از بین بردن چین و
چروک های صورت ،گردن،
و از بین بردن جوش ها و کک مک های
قهوه ای صورت acne
با تخفیف  %15برای هموطنان عزیز

مشاورامالکمسکونی
آناهیتابروجردی

LASER SPA INSTITUT LEA

سوزاندن موهای بدن با لیزر

| Estheticienne & Technicien LASER
Diplome cidesco internations du paris

Tel.:(514) 809-8727

مترجم رمسی

مترجم رمسی
شهــریاربخشی

خاطره حتویلداری یکتا
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رسمی،
دعوتنــــامه
ایران
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عضو
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ترجمـــهمدارک
514-624-5609

pg.: 6

تدریس فارسی
تدریس زبان فارسی
در وست آیلند
پروینعبائی

Cell.: 514-978-9962

Tel.: 514-675-4405
abaee:azsepfree
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مترجم رمسی
نغمه سروران

ارزشریف

کیترینگ بلبلی :انواع غذاهای ایرانی ،سنتی و خارجی
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دارالترجمه رسمی فرهنگ

عضورسمیانجمنمترجمانکبک،
ترجمهوتأییدترجمه
رسمی اسناد و مدارک،
ترجمهشفاهی،تنظیمدعوتنامه
وتکمیلکلیهفرمهایرسمی،
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حفاظت از سیستم ها و فایل های عکس و ویدئو
این روزها بحث ویروس حســابی
داغ بــوده و همــه جــا صحبت از
«کورونــا» اســت ،موضــوع این
مقالــه در مــورد نــوع دیگــری از
ویروســها میباشــد .زندگــی در
دنیای دیجیتــال ،مزایا و معایب
خــاص خــود را دارد .بــا ظهــور
فنآوری دیجیتال ،کارها با سرعت
و کیفیــت باالتری انجام شــده و
دقیق تر هستند ،ولی امان از آن
روزی که وسیله ای از کار بیفتد،
«هک» و یا ویروســی شود و کل
اطالعات ذخیره شده در آن از بین
برود!
قبــا در مقالــه دیگــری در مورد
ذخیــره کــردن فایلهــای عکس و
ویدئو ،راههای نگهداری اطالعات
در«ابرهایمجازی»وپلتفرمهایی
که میتوان چنیــن فایلهایی را در
آنهــا ذخیــره کرد ،صحبــت کرده
بودم .یکی از معضالت دوره زمانه
ای کــه در آن زندگــی میکنیم این
اســت که چنانچه از سیستمهای
خود محافظت نکنیم ،عالوه بر از
دست دادن اطالعات ،و یا احتمال
نصب نرم افزارهای «جاسوس» بر
روی کامپیوترمــان ،اشــخاصی از
راه دور بــه کامپیوتر ما وارد شــده
و کنترل آن را از کشــور دیگری به
دســت میگیرند .ســپس در ازای
مبالغ هنگفتی ،مجددا دسترسی
شما را به کامپیوتر خودتان برقرار
میکنند!
در ایــن مقالــه ،بــه معرفــی یــک
آنتــی ویروس میپــردازم که خودم
شــخصا چندین ســال است که از
آن اســتفاده میکنــم و تــا به حال
رضایــت کامل داشــته ام .ناگفته
نماندکه بنده تخصص انفورماتیک
و ویــروس شناســی نــدارم و فقط
تجربیــات خــود را به زبان ســاده
برایتــان بیان میکنم .در گذشــته
هــای دور و در ایــران ،اهمیــت
آنچنانــی به خریــد آنتــی ویروس
نمیــدادم و حتــی بعضــی اوقات،
کامپیوترهایم بدون آنتی ویروس و
کامال حفاظت نشده بودند .بعضی

اوقات ،نســخه های هک
شــده برخی آنتی ویروسها را که در
کنار خیابان و بــه قیمت ناچیزی
بــه فــروش میرســیدند ،بــر روی
سیستمهای خود نصب میکردم.
پــس از مهاجــرت به کانــادا ،یک
درجــه وضعیــت را ارتقــاء دادم و
از نســخه های مجانی برخی آنتی
ویروســهای رایــگان در اینترنــت
اســتفاده میکــردم .پــس از مدت
کوتاهی متوجه شــدم که نســخه
هــای مجانی ،هر روز بروز رســانی
نشــده و در مقابــل جدیدتریــن
تهدیدات مقاوم نیستند .به همین
دلیــل تصمیــم گرفتــم کــه برای
حفاظت هر چه بیشــتر از آرشــیو
و نگهداری از کارهای مشــتریان،
یــک آنتــی ویــروس درســت و
حســابی را خریداری کنم .پس از
مشورت با بزرگان و ریش سفیدان
کامپیوترباز ،باالخره آنتی ویروس
 Kasperskyرا خریداری نموده و
هر سال آن را تمدید میکنم .طراح
و صاحب امتیاز این شرکت روسی،
شــخصی بنــام آقــای Eugene
 Kasperskyاســت که همانطور
که مشــخص اســت ،نــام این نرم
افزار از اسم خود ایشان گرفته شده
است.
آنتــی ویروســها از هــر برنــدی که
باشند ،چندین محصول دارند که

هر کدام دارای ویژگی خاصی
اســت .بهتریــن و کاملترین
آنتی ویروســها از هر برندی،
آنهایی هســتند که به اصالح
 Total Securityنامیــده
میشوند .به بیان دیگر ،بهتر
اســت به جای خرید نســخه
هــای  ،Basicنســخه ای
را تهیــه کنید کــه همه جور
حفاظتی را پشتیبانی میکنند
و کاملترین نســخه هستند.
طبیعتا قیمت نسخه کامل،
از نسخه های بیسیک بیشتر
بــوده و خدمات بیشــتری به
مشتری ارائه میدهند.
و اما مشخصات نسخه کامل
آنتی ویروس : Kaspersky
• بــه خاطر دارم که در گذشــته،
پــس از نصب آنتی ویروس بر روی
کامپیوتر ،ســرعت آن بســیار کم
میشد و نمیتوانســتیم براحتی با
آن کار کنیم .این مسئله به قدری
تاثیرگــذار بــود که برخــی مصرف
کننــده ها ،قیــد اســتفاده از آنتی
ویروس را میزدند تا راحت بتوانند
کارهــای خــود را انجــام بدهند.
صد البته ،ســرعت هــرکامپیوتر،
بسته به مشخصات فنی و سخت
افــزاری آن کامپیوتر بوده ولی اگر
از یک کامپیوتر معمولی استفاده
میکردی ،اکثرا پس از نصب آنتی
ویروس به مشکل میخوردی! یکی
از ویژگیهــای جالــب آنتی ویروس
 Kasperskyاین است که باعث
کم شدن سرعت کامپیوتر نمیشود
و پــس از نصــب آن ،تغییر خاصی
در کارکــرد کامپیوتــر مشــاهده
نمیگردد.
• بــه محــض وارد شــدن بــه
سایتهایی که اطالعات حساس و
مهمی را وارد کامپیوترکنیم (مثل
وبســایت بانکها ،آمازون ،ئی بی،
و )...آنتی ویروس بطور اتوماتیک،
شما را به یک صفحه حفاظت شده
دیگر میبرد تا مطمئن باشــیم که
این اطالعــات از راه دور ،توســط
شخص دیگری رصد نمیشوند.

• قابــل نصب بــر روی کامپیوتر
دســک تــاپ ،لــپ تــاپ ،تبلت و
موبایلمیباشد.
• نصب آن بســیار ســاده بوده و
نیازی به داشــتن دانش کامپیوتر
نمیباشد.
• نســخه هایــی از این نــرم افزار
وجود دارد که میتوان آن را بر روی
چندین دســتگاه نصب کــرد .هر
چه تعداد  Deviceبیشــتر باشد،
قیمت فــروش آن نیز قدری باالتر
میرود .این ویژگی باعث میشــود
کــه بتوانیم آنتی ویــروس را بطور
شــریکی بخریم تا در هزینه خرید،
صرفه جویی کنیم.
• از نصــب «بــد افــزار» و «نــرم
افزار جاســوس» از راه دور بر روی
کامپیوترجلوگیریمیکند.
• دائمــا بروز رســانی شــده و در
مقابل ویروســهای جدیــد ،مقاوم
است.
• از برخــی فایلهایمــان ،بطــور

اتوماتیــک کپــی بــرداری و در
پوشه خاصی ذخیره میکند که اگر
احتماال فایلی از بین رفت ،از نسخه
پشتیبان،استفادهنماییم.
• کنترل و تنظیــم خاصی در آن
وجود دارد که دسترســی کودکان
زیر  18سال را به سایتهای «حرام»
و «خاک بر سری» محدود میکند!
• هــر گاه هــر وســیله ای کــه
اطالعاتی در آن ذخیره شده باشد
را به کامپیوتــر وصل کنیم ،بطور
اتوماتیــک آن را اســکن کــرده و
فایلهای مشــکوک را مثل ویروس
کورونا ،به اصطــاح «قرنطینه»
میکند.
• زمانی که بطور ندانسته بخواهیم
وارد وبسایتی شویم که ویروس و یا
هــر خطر انفورماتیــک دیگری در
آن موجود باشــد ،دسترســی ما را
موقتا محدودکرده و اخطار میکند
کــه ورود به این ســایت خطرناک
است .البته در صورتی که خودمان

صابر جلیل زاده

آمـوزشسنتــور
در كلیه سطوح

------------ابتدایی |||| مقدماتی |||| ردیف
----------------

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

بخواهیم میتوانیم وارد آن وبسایت
بشــویم و اینترنــت را مثل بعضی
کشورها،فیلترنمیکند!
• دسترســی هکرها به دوربین و
میکروفون کامپیوتر ما را محدود
کرده و فقط در صورت تاییدکاربر،
میتــوان ایــن دســتگاهها را فعال
کرد.
• در صورت تمایل میتوانیم گزینه
ای را فعــال کنیــم کــه «رمزهای
ورود» یــا به اصطالح «پس ورد»
هــای مــا را برایمــان در حافظــه
نگهدارینماید.
• مــدت زمان اســتفاده و اعتبار
اکثــر آنتــی ویروســها یــک ســال
بــوده ولی بعضــی وقتهــا میتوان
پروموشنهای  18ماهه را به قیمت
یک ســال خریداری کــرده و از آن
لذت برد!
زندگی تان به دور
از هر نوع ویروس!
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 مسکونی و جتــاری:مشاور امالک در مونتریال

پیش فروش
• One block from Concordia University
• Stylized kitchen cabinet up to ceiling
• 8 European sized appliances
• Over 30,000 sq.ft. Five-Star
Signature Club includes:
Swimming pool,
indoor & outdoor Jacuzzi,fitness center,
sauna, multi functional room,
entertainment room,BBQ area ,etc.
• Six elevators
• 24/7 concierge service and security
• Central A/C system
• ACQ warranty

Kazem Partow Tehrani
Real Estate Broker
Groupe sutton Sur L’île inc.
38 Pl.Du Commerce #280
L’Île-des-Soeurs,QC H3E 1T8
ktehrani63@gmail.com
www.suttonquebec.com

Cell.: (514) 971-7407

کاظم تهرانی

 اجاره امالک مسکونی و جتاری، فروش،خرید
مشاوره رایگان برای امالک درآمدزا و غیره
پرداخت هزینه محضر توسط ما
پیش فروش امالک در نقاط مختلف مونتریال
تهیه وام مسکن با کمترین نرخ بهره
ارزیابی رایگان منزل شما
به همراه تیم حرفه ای ما
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جنب دانشگاه کنکوردیا

خدمات ارزی

)

Tel.: 514-996-9692

بهروز

)(Montreal, Ottawa, Victoria, Calgary, Vancouver

since3
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Tel.:514-844-4492
1405 Maisonneuve W. H3G 1M6
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 مطمئنترینوسریعترینروش انتقالارز
با استفاده از کلیه کارت های بانکی ایران

 خریدار ارزهای خارجی
بابهترین نرخ روز

BIWEEKLY NEWSPAPER for PERSIAN COMMUNITY

info@expertfx.ca

 Mailing Address:

باباخانی

4010 Ste-Catherine W.
Montreal, QC H3Z 1P2

)Vancouver: (604) 921-IRAN (Ramin Mahjouri

info@paivand.ca www.paivand.ca

ناهیدپاکروان

Email:

کلینیک مدیکال آلفامدیک

سفر به ایران






Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی

Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده
)1253 Rue Guy (Metro: Guy

ASGARI

FARZIN

بدون وقت قبلی

7روز
هفته

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

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

Tel.: (514) 933- 8383

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

UNION MONDIALE

ARCHITECTE

انتقـال ارز

ﻓرزﯾن ﻋﺳﮕری

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

آرﺷﯾﺗﮑت رﺳﻣﯽ ﮐﺑﮏ

 انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس
در کمتر از  24ساعت
(حتی پس از ساعات اداری)
 نقل و انتقال سریع ارز
مجهزبه کلیه
به اقصی نقاط جهان
کارت های بانکی ایران
 تضمینبهتریننرخروز
با کمترین کارمزد
 آخرین اطالعات ارز

ﻣدﯾرﯾت ﭘروژه  -طراﺣﯽ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن
طراﺣﯽ داﺧﻠﯽ  -ﭘﯾﮕﯾری اﻣور ﺷﮭرداری

info@asgari.ca

مشاور رمسی وام مسکن

514.803.5240

به مدیریت :بیژن احمدی
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با بیش از  30سال پیشینه در ارائه خدمات ارزی

st-Laurent

____________________
1112 St Laurent Blvd,
Montreal, QC H2Z 1J5
-----------------------

Tel.: 514-871-1119

____________________

1855 Ste-Catherine W.
)St- Marc
GUY

H3H 1M2 (Corner:

Tel.: 514-937-5192
Cell.: 514-944-3279

آژانسمسافرتیآلفا

بهکمکمجربترینمشاورانامورمسافرتی
یک سفر خوش و به دور از استرس
برنامهریزینمایید.

• تور آمریکا
Las Vegas
New York
Disney World
• تــورهای
کوبا ،دومینیکن ،مکزیک ،باهاماس

پاریس،اسپانیا،ایتالیا،پرتغال

• تور  2روزه تورونتو
نیاگارا • تور یک روزه
نیــاگارا

 647-847-1847بلیت هواپیما • تورهای تفریحی
• خدمات مسافرتی • ویزا

