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توجه :انتقال ارز به ایران و برعکس نداریم.

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

Cote vertu, Bus 121 E

Sharif

EXCHANGE

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

$

www.sharifexchange.ca

آزار جنسی و تجاوز...

زنان ایرانی که فریاد زدند:
آن مرد به ما تجاوز کرده!...
 ص6 :و26

الیت
صرافی
(خضر)

www.ParsPlumbing.ca

لوله کشی و نصب شوفاژ پارس

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

انتقـال ارز

Pars Plumbing
& Heating Inc.

Tel: (514) 290-2959

صــرافی  5ستاره

لیسانسدر رشته مدیریت مالی
از دانشگاه مونترال ()H.E.C
کاندیدای انجمن حسابداران CGA

4010 Ste-Catherine W.

Tel.: (514) 585-2345
(514) 846-0221
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مشاور امالک در مونتریال
 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

www.sutton.com

مسعود هاشمی

Tel: 514 989-2229
Tel: 514 289-9003
GUY

Toll Free : 1-866 989 2229
E-mail: GIT110@yahoo.ca

با 25سال سابقه کاری در کانادا

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

 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

آرزوگتمیری:مشاورامالک

و South shore

_____________________
Firouz Hemmatiyan
Chrtrd. Real Estate Broker
groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
9515 Lasalle boul.

Cell: (514) 827-6364

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

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتــام نقاط دنیا،
فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید

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

نشانی
جدید

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

pg. 17

فیروزهمتیان

فارکس

Lasalle Qc. H8R 2M9
Bur.: (514) 364-3315

fhemmatiyan@sutton.com

مشاور امالک در مونتریال
11 :

MASSOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

Cell.: 514-298-4567

Arezou Gatmiri

دفتر ترجمه رمسی
فیروزه مسیحا

عضو رسمی انجمن مترجمان کبک ( )OTTIAQو انتاریو ()ATIO

کارشناسارشدمترجمیودانشجویدکتریرشتهزبانشناسی

• ترجمه و تایید اسناد و مدارک • ترجمه شفاهیدر جلسات رسمی ،اداری ودادگاهی
• تایید امضا اشخاص و کپی برابر اصل • تهیه و تنظیمدعوتنامه و انگیزه نامه
• ترجمه مهرهای گذرنامه جهت تمدید کارت ( )PRو درخواست شهروندی کانادا
• ارایه خدمات ترجمه حتیدر روزهای تعطیل و آخر هفته
• تخفیف ویژه برای دانشجویان و تازه واردین عزیز

Tel.: 438-920-9305

email: firoozehmasiha@yahoo.com

Courtier Immobilier Résidentiel
Groupe Sutton – Sur L’île

(514) 561-3-561

2

مشاور امالک در سراسر مونتریال

مسکونی و جتاری

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

Cell.: 514-967-5743

مینو اسالمی

Minoo Eslami

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

2
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تکخال رستوران های ایرانی کبابسرا در محل جدید!

KA B A B SA RA

روزهای شنبه و یک شنبه >> بین ساعت سه تا شش

---------چلو کباب کوبیده >> با آش یا ساالد سفارش فقط حضوری،
حداکثر دو پرس برای هر نفر.
اسپیشال برای بیرون بر

فقط  10دالر
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مشاور امالک مسکونی در مونترآل و حومه

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

Arezou Gatmiri

بستنی زعفرانی و شله زرد و زیتون
پرورده ناب هم به منو اضافه شد.
ساعات کار:

سه شنبه تا یکشنبه
از 11ونیم صبح تا  8شب

KABABSARA

(روبرویکبابسرایقدیم) 755 Atwater Ave,
Montreal, QC H3J 2K3

Tel.: (514) 933-0-933
Tel.: (514) 933 -7726

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

2
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کلینیک مدیکال آلفامدیک
Clinique Medicale Alphamedic

<< >> توجه توجه
فقط با وقت قبلی

Centre-Ville

،ینیک متاس گرفته
لطفا تلفنی با کل
.قات را رزرو کنید
وقت مال

1399  شهریور11  1488  شماره 26 سال
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Soleil dental clinic
Dr. Sharif Naeini (DDS-DMD)

دکترریموندرضایی

Hiring new doctors!!

• 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
__________________________

Dr. Raymond Rezaie

 اورژانس:پزشک خانواده

Clinic alpha medic is looking for
physicians to join & work with their هم اكنون بوتاكس و فیلر
:پزشکان خانواده
توسط جراح پالستیک
GMF medical group. Please contact:
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

VAN TINH DUONG
 ساعت24  جواب درDr.
  پزشکان متخصص جهت امراض

__________________
Specialist doctors

سالگی

خ
 تنه کودکاE
6 - 0 :ن
U

BOURQ
LOUIS
N
A
E
J
DR
  
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

روز7
هفته

:پزشکان متخصص

، قلب،گوش و حلق و بینی،روانپزشک،جراح ارتوپدی
،انکولوژیست،جهازهاضمه،متخصصزنان،جراحعمومی
... بیماری های عفونی و،جراح کلیه و مجاری ادرار

 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)

Tel.: (514) 933-8383













1253 Rue Guy
Montreal, Qc. H3H 2K5

Guy Concordia

3

• دکتر بهروز شریف نایینی

ت
آغاز به کوجه
ت
و
 ار دف جهu Blvd

ت
a
 ر بروaschered,
س
ا
ر
T
r
 د1-2 ossa A3
780

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

Tel.: 514-731-1443

Br 4Y 1
J
QC

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

• دکتر مهرنوش البرزی

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

دکتر محمد ال بذال
:آغــاز به کار دفتر بروسارد

7801-2 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
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ُ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

مشاورامالکمسکونی
در سراسر مونتریال
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

همکاری با شبکه بسیار مجرب و متخصص برای ارائه بهترین

 اجاره امالک، فروش،خدمات به شما عزیزان بابت خرید

 انگلیسی و فرانسوی، متولد مونترال و مسلط به سه زبان فارسی

182155 04/18

760 Ch. Marie-Le Ber, APT.
Verdun/Île-des-Sœurs
2 bedrooms, 1 bathroom,
Price: $ 334000

خدمات رایگان برای خریداران امالک

5220 Rue Riviera, app. 201,
Pierrefonds-Roxboro, H8Z 3H2
2 bedrooms, 1 bathroom, 93 sq m
Price: $ 292000

خدمات کامل برای مستاجران

مشاوره و همراهی در تهیه وام با بهترین شرایط

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

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

ÁnHm¬ ¾ÄI¶ow n¼¶H nj Â~~hU ¥nk¶ ÁHnHj

آناهیتابروجردی

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

Cell.: 514-978-9962

¥°¶H x»oÎ » kÄoi }~hT¶

I¿TºH IU HkTMHpH Iµ{ ÁI¿¶k¤ IM ³I«µÀ

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

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

5
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NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

ﻧﺎمﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﭘﺎرﺳﯽ زﺑﺎن دﻫﺨﺪا
ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ۲۰۲۱-۲۰۲۰

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
و بسیاری دیگر

دﻋﻮت ﮔﺴﺘﺮده از داﻧﺶ آﻣﻮزان و واﻟﺪﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰ ﺟﻬﺖ ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻼﺳﻬﺎی :

_________________________

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

اول ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ،اول ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ،دوم ،ﺳﻮم ،ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع ﮐﻼﺳﻬﺎ )ﺑﻪ ﺻﻮرت آنﻻﯾﻦ(  ۱۲ :ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ
روش ﻧﺎمﻧﻮﯾﺴﯽ  :ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺪرﺳﻪ
ﻫﺰﯾﻨﻪ  ۱۸۰ :دﻻر ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺨﺴﺖ  ۱۵۰ ،دﻻر ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻌﺪی
ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺷﺮوع ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر داﻧﺶ آﻣﻮزان ،ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ،آﻣﻮزﮔﺎران و ﮔﺮوه اﺟﺮاﯾﯽ :
 ۵ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ در ﭘﺎرک آﻧﮕﺮﻧﯿﻮن )اﻧﺘﻬﺎی ﺧﻂ ﺳﺒﺰ(
دﯾﺪار ﺷﻤﺎ و ﺗﺒﺴﻢ ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻤﺎ ﻣﺎ را دﻟﮕﺮﻣﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ،از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻞ و ﯾﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺪرﺳﻪ دﻫﺨﺪا ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ :
admin@dehkhodaschool.com
+۱-۴۳۸-۲۳۸-۳۰۹۱

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

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

http://www.dehkhodascholl.com/registration

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

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
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آزار جنسی و تجاوز...
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

1488

no.

Vol. 26, 01 Sep., 2020

دوهفته نامه فرهنگی
اجتماعی ،در شرق کانادا
یکم و پانزدهم هر ماه
منتشر می شود
نشر :پیوند
ویراستار:م.رحیمیان

روایت زنان و مردان ایرانی

خاوران...

فرصت نبود ،

باید بزرگ میشدیم ؛

زیر شالقهای پنهان و آشکار ستم،
باید تاب میآوردیم؛

وگوشهامان؛

گوشهایمان
پر بود

از فریادهای ُگرگرفتهی یاران ،
پشت دیوارهای سیاه شب..

آن وقت که

جسم بیجان و خونین ستارهها را

چون بذر خورشید

در دشت خاور میکاشتند ؛
ما با کابوس کینه خوابیدیم

و با امید زایشی دوباره ٬

بیدارشدیم...
حاال

هرکدام از آن بذرها،

یک کهکشان ستاره
در دل خود دارد.
«ایراندخت»

شماری از زنان و حتی مردان ایرانی
در روزهــای اخیــر در شــبکههای
اجتماعــی مخصوصــا توئیتــر
تجربههــای خود را از آزار جنســی یا
تجــاوز بیان کردهانــد .این روایتها
گاهی درباره چهرههای شناخته شده
بهعنوان آزارگر نیز مطرح شده است.
گرچه پیش از این نیــز برخی از این
روایتها مطرح میشد اما این بار به
نظر میرســد که بیان آنها بهشکل
یــک مــوج درآمــده اســت .گرچــه
همچنان برخــی ترجیح میدهند با
نام ناشناس روایت خود را بیان کنند
اما برخی نیز با نام و نشان اصلی خود
تجرب ه خود از آزار و اذیت جنســی یا
تجاوز را شرح دادهاند.
نجمــه یکــی از کاربــران توئیتــر
مینویســد که انگار هرچــه ماجرای
تجــاوز طوالنیتــر میشــود ،افــراد
بیشــتری شــجاعت بازگــو کــردن
تجارب شخصی خود را پیدا میکنند
و فرناز در پاسخ این توئیت دلیل آن
را توضیح میدهد« :چون شجاعت
مسری است».
از طــرف دیگــر مرضیــه رســولی،
خبرنــگار در توئیتی نظــر دیگری را
ت آزارهای
مطــرح میکنــد« :روایــ 
آشــناهای دور یکییکــی علنــی
میشــود .احتمال میدهم راویان،
ترس از خانواده نداشــته باشند یا از
خانواده دور باشند».
وی معتقــد اســت روایتهایــی که
خانــواده ،فــرد آزار دیــده را متهــم
میکند یا اصال آزارگر یکی از اعضای
خانواده اســت ،همچنان ســرکوب
شده و مسکوت است.
وی تاکیــد میکندکــه این ربطی به
شــجاعت نــدارد« :هــی میگویند
که چقدر شــجاع هستی که گفتی.
وقتی به کسی میگویی چقدر شجاع
هســتی که گفتی ،تلویحــا داری به
فردی که هنــوز نمیتواند تجربهی
آزارش را بگوید ،این پیام را میدهی
کــه شــجاعت کافــی نــداری .هــی
شــجاعت افتاده تو دهــن آنها .به
جای آن میتوانــی بگویی تا آخرش
باهات هســتم  ،تــا هرجا پیش بری
کنارتم».
ســارا امتعلــی ،روزنامهنــگاری که
تجربــه خــود را از «آزاری» کــه ۱۴
ســال پیــش از ســوی یــک چهــره
شناخته شده هنری دیده بود ،بیان
کــرده اســت ،دربــاره ســکوتش در
این ســالها میگوید « :همهی این
ســالها از ترس کسانی که خواهند

گفت مدرکــی برای اثبــات ادعایت
نداری سکوت کردم».
وی همچنیــن دلیــل دوم ســکوت
خــود را ســخنان افــرادی عنــوان
میکندکه حاضر نیستند بپذیرند این
فرد شناخته شده یک آزارگر جنسی
اســت« :اما حاال احســاس میکنم
این ســکوت از سر ترس و مصلحت
شایستهی من نیست .تمام».
یک روزنامهنگار دیگر نیز در واکنش
به رشــته توئیتهای سارا امتعلی
نوشــت « :ای کاش مــن هم اجازه
داشــتم جزییاتــی از ماجــرای آن
هنرمنــد مثال روشــنفکر و بالیی را
که سر یکی از نزدیکانم آورد و من از
نزدیک در جریانش بودم مینوشتم.
متاسفانه تعریف کردن این ماجراها
مثل یک اقدام به تجاوز و آزار جنسی
دوباره به فرد آزاردیده اســت و طبعا
سالمت او از هرچیز برای ما مهمتر
است».
زهرا امیرابراهیمی ،هنرپیشه ایرانی
که سالها پیش به دلیل انتشار یک
ویدئــوی خصوصــی از او و دوســت
پسرش مجبور به خروج از ایران شد
نیز میگوید « :این روزها پر شدهاند
از روایتهای تلــخ و کثیف آزارهای
جنســی کــه دیدهایــم و میبینیــم!
دیگه وقتش بود! تحســینبرانگیزه
شجاعت زنانی که شــروع کردن به
نوشــتن! کمترین کاری که میکند
ایــن اســت که جســارت نوشــتن و
حرف زدن به بقیه میدهد و میبینی
که فقط تو نبودی که اینها رو زندگی
کردی!»

روایت مردهای آزاردیده
اما غیر از زنــان ،برخی از مردها نیز
از تجربه آزار جنســی که داشتند نیز
نوشــتهاند گرچه تعداد آنها نسبت
بــه زنان کمتــر بوده اســت« :گفت
چشــمهایت را ببنــد و دراز بکــش
تــا با هم بازی کنیــم .معصومه هم
میآید ...خیلی یادم نیســت ،اینکه
واقعا پرویز چیکارکرد ...چند ســال
بعــدش ،تا حــدودی فهمیــدم که
چه اتفاقی برایم افتاده اســت ».این
روایت کوین یک کاربر معروف توییتر
فارسی است که از زمانیکه پسر بچه
شــش –هفت ســاله بوده ،نوشــته
است.
یکــی از کاربران توییتر در این زمینه
نوشــت« :قربانــی تجــاوز بــودن
جنســیت نمیشناســد و فرامــوش
نکنیــم که همه انســان هســتیم و

نیازمند حقوق برابر».
کاربــر دیگری نیز معتقد اســت که
آقایــان هنــوز ســختتر از خانمهــا
در مــورد تجربــه مــورد تجــاوز قرار
گرفتنشان حرف میزنند.
جمیلــه زارعــی کــه در توئیتر خود
را روانشــناس معرفی کرده اســت،
میگوید« :مردها هم خیلی وقتها
خجالتمیکشندبگویندآزاردیدهاند
یا با شوخی و مسخره دیگران مواجه
میشوند».
با این حال برخــی از کاربرانی که در
این بحث مشارکت کردهاند میگویند
که «تجاوز تجربهای زنانه نیست».
بهــاره مهرجویــی ،روانشــناس در
مطلبــی کــه در حســاب کاربــری
اینستاگرامش منتشــر کرده است،
میگویــد« :بزرگترین پشــتیبان و
انگیزه تجاوز و تعرض ،سکوت قربانی
است .با سکوت شما تعداد بیشتری
انسان در معرض خطر هستند».

واکنشها چه بوده است؟
گرچه شمار زیادی از افرادی که آزار
دیدهاند ،سکوت خود را شکستهاند
و حتــی درباره چهرههای شــناخته
شده صحبت کردهاند اما تاکنون این
موج از افشاگریها با واکنشی اندکی
از سوی مقامهای ایران مواجه شده
است.
در بیــن افــرادی که متهم بــه آزار و
اذیت و تجاوز شــدهاند ،نام یکی در
شــبکههای اجتماعی بیشــتر تکرار
شده اســت .وی متهم شــده است
کــه دختــران را به خانــهاش دعوت
میکرده و ســپس به آنها شــرابی
که احتماال داخل آن مواد بیهوشــی
ریخته شــده بــود ،مــیداد و بعد به
دختر تجاوز میکرد.
نــام ایــن فرد آنقــدر در شــبکههای
اجتماعــی مطرح شــدکه دانشــگاه
تهــران بــه آن واکنش نشــان داد و
در اطالعیهای گفت« :در خصوص
اتهامــات وارد شــده به نامبــرده در
فضــای مجــازی ،دانشــگاه تهران،
ضمن اظهار تأســف و بدون داوری
در خصــوص موارد اعالم شــده ،بر
این نکته تاکید مینمایدکه بررسی و
رسیدگی به اینگونه موارد ،با توجه
بــه فارغالتحصیلــی فــرد ،از حیطه
اختیــارات و اراده دانشــگاه خــارج
اســت ،اما دانشــگاه تهران ،نهایت
همکاری را بــا مراجع قانونی ذیربط
بــرای بررســی ایــن موضــوع انجام
خواهد داد - ».یورونیوز
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انتخابات آمریکا

سیاست خارجی :غایب بزرگ!

امیر طاهری
 21ا وت  -در حالیکــه تنها 64
روز به انتخابات ریاست جمهوری
ایاالتمتحده باقی مانده اســت،
مســاله آینــده سیاســت خارجی
«آخرین ابرقــدرت» حتی بهطور
حاشیهای نیز مطرح نشده است.
این بیتوجهی به سیاست خارجی
در حالــی شــکل گرفتــه اســت
کــه ایاالتمتحــده ،شــاید برای
نخســتین بار پس از پایان جنگ
ســرد ،نیازمند یک بررســی همه
جانبــه از موقعیت خود در جهان
پرتالطم است.
در یک سو ،بعضی ناظران عقیده
دارنــدکــه ایــاالت متحــده مقام
رهبری جهان را که پس از جنگ
دوم جهانی کســب کــرده بود ،از
دســت داده اســت و بدین سبب
نیــازی نــدارد که وقــت و نیروی
خود را بیشازپیش صرف مسائل
بینالمللی کند .صاحبان این نظر
با بهرهگیری ازگرایش انزواطلبی،
که از آغاز تاســیس ایاالتمتحده
مطرح بوده اســت ،کنارکشیدن
از جهــان پرتالطــم و دور ماندن
از کشــمکشهای آن را توصیــه
میکنند .انزواطلبان آمریکایی را
در هر دو قطب از طیف سیاســی
میتــوان دیــد .در جناح راســت
کســانی مانند پاتریــک بیوکانان
میگویند:
«دیگــر ملــل مســئول مشــکل
خویشاند .ما بایــد بگذاریم آنان
در آبگوشتی که خود میپزند حل
شــوند!» در جناح چپ افراطی،
نــوآم چامســکی عقیــده دارد که
ایاالت متحده همواره عاملی برای
«شر» در جهان بوده است و بهتر
است کنار بکشد و بگذارد بشریت
زندگــی صلح جویانه خود را ادامه
دهد.
انزواطلبان راســت ادعا میکنند
دیگر ملل آمریــکا را به مثابه گاو
شــیرده میبینند که باید از آن تا
میشــود بهره گرفت ،بیآنکه به
نظراتــش توجــه کــرد .پرزیدنت
دونالد ترامپ حتی بعضی متفقان
بزرگ ایاالتمتحــده را متهم به
«سودجویی» از سخاوت آمریکا
کرده است.
انزواطلبــان چپ ،مثل ســناتور
برنی ســندرز ،ایاالتمتحده را به
صورت یک بنگاه خیریه میبیند
کــه باید همــواره در خدمت ملل
نیازمنــد باشــد ،بیآنکه بخواهد
سیاستها یا رفتارهای خاصی را
به آنان تحمیل کند.
بــه خوبی میتوان دیدکه شــکل

دادن بــه یــک سیاســت خارجی
فرابــردی بــر اســاس دو تحلیل
متضــاد ذکــر شــده کار آســانی
نیست .با این حال ،ایاالت متحده
چه بخواهــد و چه نخواهد درگیر
مسائل بین المللی است .کشوری
که بزرگترین پذیرنــده مهاجران
در جهان است ،نمیتواند از آنچه
در ســرزمینهای آن مهاجــران
میگذرد بی خبر بماند.
در همان حال ،ایــاالت متحده،
البتــه از طریق بخش خصوصی،
هنوز هم بزرگترین ســرمایهگذار
در بیش از  ۱۰۰کشور در سراسر
جهان است.
در روی دیگر سکه ،ایاالت متحده
بزرگتریــن پذیرنــده یــا میزبــان
سرمایههای خارجی نیز هست.
ژاپــن ،بریتانیا ،جمهــوری خلق
چین و هند ،بزرگترین سرمایه
گذاران خارجی در آمریکا هستند.
چیــن بزرگتریــن خریــدار اوراق
قرضه آمریکا نیز هســت -اوراق
قرضــهای کــه عمال چیــزی جز
کاغذهای چاپ شده نیستند.
در اقتصاد کالســیک ،یک کشور
ســرمایهداری ،بــرای آنکه بتواند
رشــد اقتصادی داشــته باشــد،
نیازمنــد آن اســت کــه حداقــل
۱۵درصــد از تولید ناخالص ملی
خود را صرفه جویی کند .اما این
رقم ،برای ایاالتمتحده در ســه
دهــه اخیر در حدود ســه تا چهار
درصد بوده است.
کمبود باقــی مانده از کجا تامین
میشود؟
از سرمایهگذاری خارجی در آمریکا
و به لطف خارجیهایی که اوراق
قرضــه فــدرال را ،حتــی با ســود
نزدیک به صفر ،میخرند.
در واقــع ،در دنیــای امــروز،
هرکــس پــول یــا پولکی داشــته
باشــد ،دستکم بخشــی از آن را
به آمریکا میفرســتد .این نیز ،به
نوبه خود سبب میشود که ایاالت
متحده به آنچه در سراسر جهان
میگذرد ،توجه کند.
وابستگی ایاالت متحده به واردات
انرژی ،احتماال هرگز در سطحی
که در ســالهای  ۱۹۷۰تا ۲۰۱۰
میالدی بود تکرار نخواهد شــد.
با این حال ،آمریکا از آنجا که هم
بزرگترین تولیدکننده نفت است و
هم بزرگترین مصرف کننده آن،
نمیتواند اهمیــت آزادی جریان
نفت را از یاد ببرد .جالب است که
در همین دور انتخابات هم آقای
ترامپ و هم رقیب دموکرات او جو
بایدن فقط و فقط «حفظ آزادی

جریان نفــت» را به عنوان نمونه
«منافع حیاتی ایــاالت متحده»
ذکر میکنند.
عــاوه بــر مســائل مربــوط بــه
سرمایهگذاری ،ســرمایهپذیری،
مهاجرت و دسترســی بــه منابع
انــرژی ،ایاالتمتحده از یک نظر
دیگر نیز نمیتواند مساله سیاست
خارجی را نادیده بگیرد:
امنیت ملی.
ایــن امنیت ملی ،بــه نوبه خود،
چهــار وجــه متمایــز دارد .یــک
وجــه آن خطر تروریســم ،قاچاق
مواد مخــدر ،تجارت انســانها،
شبکههای مافیایی ،پولشویی و
به طور کلی دیگر جنایاتی اســت
که یک بعد جهانی پیدا کردهاند.
وجه دیگر ،امنیت علمی و صنعتی
اســت که مســاله دفاع از حقوق
مولف ،حفــظ رازهــای بازرگانی
و در مقیاس وســیعتر ،مقابله با
خطراتــی که خدمــات عمومی را
تهدید میکنــد ،را در برمیگیرد.
به یک معنا حتــی میتوان گفت
کــه در دنیــای امــروز ،جنگ در
فضای مجــازی به نوعی تــازه از
جنــگ -پــس از نبــرد زمینــی،
دریایی و هوایی -شــکل گرفته
اســت .این نــوع تازه جنــگ ،از
آنجا که به زمیــن ،دریا یا فضای
هوایی خاصی محدود نمیشود،
جنبه واقعا جهانی دارد .به همین
ســبب ،رویارویی بــا این جنگ،
بــدون توجــه بــه یک سیاســت
خارجی فرابردی ،آســان نخواهد
بود.
وجــه دیگــر امنیت ملــی مربوط
میشــود به جنگهــای نیابتی و
جنگهای نامتقــارن .از آنجا که
جنگ کالسیکی امروز پر هزینهتر
از هر زمان دیگر در تاریخ اســت،
بسیارکشورها ،حتی آنان که وضع
مالی به نســبت خوبــی دارند ،از
جنگهای نیابتی و نامتقارن که
کم خرجتر هستند برای پیشبرد
هدفهای خود بهره میگیرند.
مثال در سوریه ،روسیه از نیروهای
ایرانی -از جمله مزدوران افغان،
پاکســتانی و لبنانی -بــه عنوان
پیــاده نظام بهــره میگیــرد .در
لیبــی ،آقــای والدیمیــر پوتین،
رییس جمهوری روسیه ،بیش از
 ۲۰۰۰سرباز حرفهای را به میدان
میفرستد.
جنگهای کم هزینه ،از نظر مالی
و انسانی ،حتی به بازیگران کوچک
امکان چالشگری میدهد.
یک نمونــه ،جمهوری اســامی
اســت کــه ،بــه گــزارش کیهان

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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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

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
تهــران ،بــا خرج چیــزی نزدیک
به یــک میلیــارد دالر در ســال،
تنور جنگ علیه آمریکا و متفقان
محلــیاش را در یمــن ،عــراق،
ســوریه و لبنان گرم نگاه میدارد
در حالی که آمریکا فقط در عراق
هفت تریلیــون دالر خــرج کرده
اســت و هنــوز هــم نمیتواند آن
اسب چموش را رام کند .روسیه
آقای پوتیــن نیــز از روش جنگ
کمخرج در گرجســتان و اوکراین
برای گسترش حریم امنیتی خود
بهره گرفته است .در نزدیکی ایران
خودمان ،پاکستان با استفاده از
گروههای نیابتی ،بیش از دو سوم
نیروی نظامــی هند را میخکوب
کرده است .در یک مصاحبه ،آتال
بیهــاری واجپایی ،نخســت وزیر
هند چنین اظهار نظــر میکرد:
پاکســتانیها  ۲۰۰۰تروریســت
تربیت میکنند ،برای ضربه زدن
به هند میفرســتند .ما آن ۲۰۰۰
نفر را سر به نیست میکنیم ،اما
فورا  ۲۰۰۰نفر دیگر به جای آنان
فرستادهمیشوند.
در یــک ســطح دیگــر ،مقابله با
جنگ نیابتی ،به شکل تروریسم
شهری ،یکی از دغدغههای دائمی
کشــورهای دموکراتیک است که
نمیتوانند مانند هند  ۲۰۰۰نفر را
سر به نیست کنند یا مانند روسیه
پناهگاه «تروریستها» در خاک
خود کن فیکون سازند .از آنجا که

جنگ نامتقارن توجهی به مرزها
ندارد ،ایاالت متحده نمی تواند به
آنچه فراتر از مرزهایش می گذرد
بی تفاوت باشــد .در واقع از ۱۱۰
عملیــات تروریســتی کــه ایاالت
متحده در  ۳۰سال گذشته شاهد
بوده اســت دســت کم  ۵۰درصد
یک ریشه خارجی داشته است.
چهارمیــن بعــد مســاله امنیت
ملی مربوط می شــود به مسابقه
تســلیحاتی جدیــدی کــه در دو
ســطح گوناگون جریان دارد .در
یک ســطح چیــن و روســیه می
کوشند تا بازسازی نیروی دریایی
شان در طی  ۱۰یا  ۱۵سال آینده
بــه صورت قــدرت هــای جهانی
ظاهر شوند .در حال حاضر تنها
ایاالت متحده و در حدی بســیار
کوچک تر ،بریتانیا دارای نیروی
دریایی آبی رنگ هستند .نیروی
دریایی آبی رنگ ،نیرویی اســت
کــه در تمامــی آب هــای جهان
حضــور دارد .گاه البتــه حضــور
موقــت برای نشــان دادن پرچم،
می تواند در مقاطع حســاس هر
دشــمن محلــی را در هم بکوبد.
چین و روســیه با سرمایه گذاری
های بی ســابقه در پی ســاختن
نیروی دریایی آبی رنگ خودشان
هستند .روسیه با به دست آوردن
یــک پایگاه در ســوریه ،بــار دیگر
در مدیترانه ظاهر شــده اســت و
اکنون می کوشد تا پایگاه دیگری

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

در لیبــی کســب کنــد .چین در
حال حاضــر یک حکومت محلی
اســت اما در کنگــره اخیر حزب
کمونیست آقای ژی چین پینگ،
رییس جمهــوری ،حضور نیروی
دریایی چین در اقیانوس ها را به
عنــوان یک ضــرورت مهم اعالم
کرد .نخســتین پایــگاه اقیانوس
چیــن در بندر گوادر پاکســتان،
بیــخ گــوش خودمــان در ایران،
خواهد بود و بخشــی از اقیانوس
هند را پوشش خواهد داد .چین،
در عین حال ،می کوشد تا پایگاه
دیگری در موزامبیــک ،آفریقای
خــاوری ،یــا در اتیوپــی ،دماغه
آفریقا ،به دست آورد.
مهمتــر از رقابتهــای دریایــی،
چشم انداز رقابت های تسلیحاتی
هســتهای اســت .با پایــان دوره
پیمان های محدود سازی سالح
های فرابردی (اســتراتژیک) که
از ســال  ۱۹۷۰میــادی شــکل
گرفت ،روســیه برنامه وسیعی را
بــرای تولید نســل های تــازهای
از ایــن جنگ افزارهــا ،به ویژه در
هیات اتمی آنان ،آغاز کرده است.
البته سقوط بهای نفت و وضعیت
اقتصاد روســیه ممکن است این
برنامــه را به کندی محکوم کند.
امــا به نظــر نمیرســد کــه آقای
پوتین بخواهد از این هدف بزرگ
فرابردی چشم بپوشد.

{>> ادامه در صفحه}27 :
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گزیده خبرهای مونتریال ،کبک ،کانادا

جزئیات کمک های مالی دولت کانادا
که پس از  CERBپرداخت می شود

دولت فدرال هفته گذشته برنامه
تازه اش برای ادامه کمکهای مالی
اضطراری به کانادایی ها را اعالم
کرد.
برنامه قبلی کمــک اضطراری به
«سرب» خوانده
کانادایی ها که ِ
مــی شــود ـ  CERBـ در 29
آگوست به پایان می رسد.
امــا دولت فــدرال تصمیم گرفت
ایــن برنامــه را چهــار هفته دیگر
یعنی تا  27سپتامبر ادامه دهد.
از  27ســپتامبر کمــک CERB
قطع می شود اما کمک به دریافت
کننــدگان آن به آخر نمی رســد،
بلکه به برنامه جدیدی تبدیل می
شود به نام «بیمه بیکاری اصالح
شده»؛ به عبارت دقیق تر:
«modified employment
»insurance
بیمــه بیکاری جدید بــرای مدت
یکســال اجرا می شــود و در واقع
شامل چهار برنامه است:
• بیمه بیکاری اصالح شده:
Modified EI
• و ســه برنامــه جدیــد بــرای
کســانی که واجد شرایط دریافت
بیمهبیکارینیستند.
•
انتقال از CERB
همانطــور که مــی دانیــد ،مبلغ
کمک اضطراری سرب هفته ای
 500دالر اســت که ابتدا به مدت
 24هفته پرداخت شد ،بعد هشت
هفته تمدید شــد ،و اکنون چهار
هفتــه دیگــر تمدید می شــود و
سرانجام در  27سپتامبر به پایان
می رسد.
در مجمــوع کمــک اضطــراری
 CERBبه  8.5میلیون کانادایی
پرداخت شــده اســت .اطالعات
کلی حاکی است که در ابتدای ماه
آگوســت نزدیک به  4.7میلیون
کانادایــی در حال دریافت کمک
 CERBبوده اند.
بــه عبارت دیگر ،نیمی از دریافت
کنندگان  CERBمجددا به ســر
کار بازگشــتند و یا به دالیل دیگر
از صــف دریافت کننــدگان خارج
شدند.
از  27سپتامبر:
• آن دســته از دریافت کنندگان
 CERBکه واجد شرایط دریافت
بیمــه بیــکاری هســتند (قبــا
 EIپرداختــه انــد) ،ولــی کمک
هر چهــار هفتــه  2000دالر را از
طریق ســرویس کانادا Service

 Canadaمــی گرفتــه انــد ،بــه
طور اتوماتیک وارد برنامه  EIمی
شوند و بیمه بیکاری دریافت می
کنند.
• آن دســته از دریافت کنندگان
 CERBکه واجد شرایط دریافت
بیمه بیکاری هستند ولی کمک
هر چهــار هفتــه  2000دالر را از
طریــق آژانــس درآمــد و مالیات
کانــادا Canada Revenue
 Agencyدریافت می کرده اند،
باید از طریق «ســرویس کانادا»
اپالی کنند.
•
دو نوع بیمه بیکاری
با اصالحات انجام شده در برنامه
بیمه بیکاری ،دولت فدرال از این
پس به دو طریق زیر به نیروی کار
مزایا می دهد:
•
۱ـ مزایای بیمه بیکاری معمولی
EI Regular Benefits
این مزایا به نیروی کاری پرداخت
می شود که کارش را بدون تمایل
خــودش از دســت داده (در واقع
بیکارش کرده انــد) ،و به صورت
فعال بــه دنبــال کار مــی گردد.
چنین فــردی اگر واجد شــرایط
دریافت بیمه بیکاری باشد (قبال
 EIپرداختــه باشــد) ،هفتــه ای
حداقل  400دالر برای حداکثر تا
 26هفته دریافت می کند.
•
۲ـ مزایای بیمــه بیکاری ویژه EI
Special Benefit
این مزایا به نیروی کاری پرداخت
می شود که یا دراستخدام بوده و
یا خویش فرما ،ولی بیکار نشــده
بلکــه به خاطــر شــرایط ویژه که
در زندگیــش پیــش آمــده ،نظیر
بیمــاری ،زایمان و نگهــداری از
نــوزاد  ،maternityنگهداری از
فرزندان ،و یــا مراقبت از اعضای
خانواده ،به سرکار نمی رود.
در هــر دو مورد ،فرد باید طی 52
هفته منتهی به هنگام درخواست
کردن ،حداقل  120ســاعت کار
کرده باشد.
تا قبل از این ،فــرد برای دریافت
بیمــه بیــکاری معمولــی EI
 Regular Benefitsبایــد
حداقل  420تا  700ساعت (بسته
به اســتان) طی  52هفته گذشته
کار کــرده باشــد .بــرای دریافت
بیمه بیکاری ویــژه EI Special
 Benefitsنیــز فــرد باید حداقل

 600ســاعت در  52هفته منتهی
به هنگام اپالی کــردن کار کرده
باشد.
افــراد باید هر دو هفته یکبار ،اگر
هنوز نیاز داشــته باشــند ،اپالی
کننــد و تاییدکننــدکه همچنان
واجد شرایط هستند.
بر اساس اصالحات جدید ،برای
تشــویق افراد به بازگشت به کار،
افراد می توانند به موازات دریافت
ایــن مزایا ،از طریق کار و خویش
فرمایــی نیز کســب درآمد کنند،
اما اگر درآمد ســاالنه شــان از 38
هزار دالر بیشــتر شــود ،باید ۵۰
درصد از مزایایی را که می گیرند
بازگردانند.
کردیت دولت به عده ای از
افراد
در مــورد آن دســت از نیروی کار
که تعداد ساعات کار مورد نیاز را
برای دریافت مزایای بیمه بیکاری
معمولی یــا مزایای بیمه بیکاری
ویژه نداشته باشند ،دولت فدرال
برای یکبار به این افرادکردیت می
دهد .این کردیت به افرادی تعلق
می گیرد که در فاصله  15مارچ تا
 26سپتامبر نتوانسته اندکارکنند
و به همین دلیل ساعات کار مورد
نیاز بــرای دریافــت مزایای بیمه
بیکاری معمولی یا بیمه بیکاری
ویژه را ندارند.
به گــروه اول ،یعنی آنها که برای
مزایــای بیمــه بیــکاری معمولی
اپــای می کننــد 300 ،ســاعت
کردیت داده می شود.
به گروه دوم یعنی آنهایی که برای
مزایای بیمه بیــکاری ویژه اپالی
مــی کنند 480 ،ســاعت کردیت
داده می شود.
سه مزایای دیگر
بــرای افــرادی که واجد شــرایط
دریافت بیمه بیکاری نباشــند ،و
به کمک مالی احتیاج دارند ،سه
مزایای زیر در نظرگرفته شده:
•
۱ـ مزایــای بازیابــی Canada
Recovery Benefit
بــه نیــروی کاری کــه خویــش
فرماســت و نمی تواند کارش را از
ســر بگیرد ،هفته ای  400دالر،
حداکثــر تا  26هفته پرداخت می
شود.
•
۲ـ مزایــای بازیابــی بــه خاطــر
بیمــاری Canada Recovery
Sickness Benefit

صبح سپتامبر :بازگشت به مدرسه

دهها هزار دانش آموز در مونتریال به مدرسه رفتند
 27اوت  -دههــا هزار دانش
آمــوز دبســتانی در مونتریال
مدرسه را شروع کردند.
مــدارس فرانســوی زبــان
مونتریال از صبح پنجشــنبه
 27آگوســت شــروع بــه کار
کردند .پزشکان و دانشمندان
به برنامه بازگشــت به مدرسه
دولت فدرال انتقاد دارند.
منتقدیــن می گوینــد دولت
کبــک در طــرح بازگشــت به
مدرســه ،تدابیرکافی برای حفظ
ســامتی دانــش آمــوزان اتخاذ
نکرده.
در واقــع از روز پنجشــنبه طــرح
دولت کبک وارد عمل شد و همه
منتظرند ببینند که تــا چه اندازه
موفقیت آمیز خواهد بود.
در مــدارس ،هرکالس به صورت
یک حباب  bubbleعمل خواهد

کــرد .بــه عبــارت دیگــر دانش
آمــوزان و معلمــان هــرکالس با
کالســهای دیگر تمــاس نزدیک
نخواهند داشت.
دانــش آموزان کالســهای پنجم
بــه بــاال در راهروهــا و فضاهای
مشــترک مدرســه باید ماســک
بزنند.
روز پنجشــنبه در مقابــل بعضی

مــدارس صفهــای طوالنــی از
والدیــن مشــاهده می شــدکه با
احساس توامان ذوق و اضطراب
بچه هــا را به داخل مدرســه می
فرستادند.
حیــاط مدارس بــا نــوار به چند
قسمت تقســیم شــده تا مانع از
ازدحــام دانــش آمــوزان در یک
نقطه شود.

دومیلیارددالرکمکجدیدبرایایمنکردنمدارس!
دولــت فــدرال کانــادا قبــا 19
میلیــارد دالر بــرای اســتانهای
کشــور اختصــاص داده .امــا
کمکهای بیشــتری هم خواهد
کرد.
حــاال کــه فصل مدرســه اســت
دولــت فــدرال  2میلیــارد دالر
کمک جدیــد برای اســتانها در
نظرگرفته .جاستین ترودو اعالم
کرد دو میلیارد دالر کمک مالی
جدیــد در اختیــار اســتانها می
گــذارد تا بهتر بتواننــد از عهده
شــرایط دشــوار کنونــی برآینــد
و بــرای پیشــگیری از ســرایت
ویروس کرونا آماده شوند.

ترودو در یک کنفرانس تلفنی با
نخست وزیران استانها ،این خبر
خوب را به آنهــا داد .این کمک
متناســب با تعداد دانش آموزان
هر استان تقسیم می شود.
اســتانها و قلمروها به میل خود
می تواننــد از این پول آنگونه که
الزم می دانند استفاده کنند.
مــدارس کانادا از نیمه ماه مارچ
به علت باال گرفتن بحران کرونا
تعطیل شدند .مدارس قرار است
از ماه سپتامبر بازگشایی شوند و
این روزها به شدت در فشارند تا
محیط مدارس را از هر نظر آماده
پذیــرش دانــش آمــوزان کنند؛

و بــرای این کار بــه پول و معلم
اضافی و غیره احتیاج دارند.
والدین دانش آموزان نگرانند که
سایزکالسها بزرگ باشد و تدابیر
ایمنــی کافــی نباشــد و ویروس
کرونا پخش شود.
َجگمیــت ســینگ ،رهبر حزب
نیودمکــرات کانــادا ،مــی گوید
کمــک مالــی بــه مــدارس باید
همــراه باشــد بــا درخواســت
های مشــخص بــرای کنترل و
پیشگیری از ویروس کرونا ،نظیر
کوچک کردن سایزکالسها.

به آن دسته از نیروی کارکه بیمار
شــوند ،یا مجبور باشــند خود را
به مــدت  14روز قرنطینه کنند،
هفته ای  500دالر ،حداکثر تا دو
هفته پرداخت می شود.
•
۳ـ مزایــای بازیابــی بــه خاطــر
نگهــداری از دیگــریCanada
Recovery
Caregiving
Benefit
به افــرادی که به خاطر نگهداری
از فرزندان زیر  12ســال و یا عضو
وابسته دیگر خانواده ،که مدرسه

یا مهــدکودک یا مراکز نگهداری
روزانــه آنها به علت کرونا بســته
شــده ،و باید در خانه بمانند و به
همین دلیل نمی توانندکارکنند،
هفته ای  500دالر ،حداکثر تا 26
هفتــه پرداخت می شــود (به هر
خانواده).
اپلیکیشن دریافت سه نوع مزایای
بازیابی که در باال اشــاره شد ،در
ماه اکتبر در اختیار متقاضیان قرار
می گیرد تا اپــای کنند .انتظار
این است که پرداختها نیز در سه
تا پنج روز بعد از اپالی کردن واریز

شوند.
یادآوری ضروری
ســه مزایای فوق باید به تصویب
پارلمان برسد.
پارلمــان کانــادا تا  23ســپتامبر
تعطیل شده است .الیحه مربوط
بــه این مزایا بعد از آن تاریخ برای
تصویب به پارلمان تقدیم خواهد
شد.
به نقل از سالم تورنتو
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در صورت برگزاری انتخابات فدرال در پاییز
 ۳۸درصد کاناداییها به ترودو رای میدهند

نتایج یک نظرسنجی جدید نشان
میدهدکه اگر انتخاباتی در فصل
پاییــز برگزار شــود ،نخســتوزیر
جاســتین تــرودو موقعیــت
خوبــی بــرای مبــارزه خواهــد
داشــت چون توانســته در دوران
پاندمی کووید ۱۹-بــه خوبی از
کاناداییها مراقبت کند و اقتصاد
را همچنان فعال نگاه دارد.
پاسخدهندگان این نظرسنجی که
توســط لجر و انجمن مطالعات
کانادایــی انجــام شــد ،نظــرات
متفاوتــی درباره احتمال برگزاری
یــک رای اطمینــان داشــتند که
میتواند در پاییــز باعث برگزاری
انتخابات فدرال شود ۴۲ .درصد
گفتند با انتخابات مخالف هستند
و  ۳۸درصد موافق بودند.

امــا اگر انتخابــات برگزار شــود،
 ۳۸درصــدگفتنــد از لیبرالهای
تــرودو حمایــت میکننــد و این
در حالی اســت که حمایت برای
محافظــهکاران  ۳۰درصــد بود.
 ۱۸درصــد گفتند به حــزب نیو
دموکرات رای میدهند و  ۶درصد
حامی گرینها بودند.
در کبک ،حزب بلوک کبکوا از ۳۳
درصد حمایت برخوردار بود که از
نظر آمــاری در آن اســتان تقریبا
بــا  ۳۲درصــد لیبرالهــا برابری
میکرد .محافظهکاران با فاصله با
 ۱۶درصد حمایت در رتبه ســوم
و نیــو دموکــرات و گرینهــا به
ترتیب با  ۱۲درصد و  ۴درصد در
رتبههای بعدی قرار داشتند.
در مــورد مســایلی کــه احتمــاال

در صدر کمپیــن انتخاباتی پاییز
باشند ،ترودو مقابل رقبای خود
از حمایت قابل توجهی برخوردار
بود.
او به عنوان رهبری دیده شــد که
میتواند بهتریــن کار را در زمینه
بازگردانــدن اقتصــاد پاندمی زده
کشــور بــه حالــت عــادی انجام
دهد .در ایــن زمینه  ۳۰درصد از
او حمایت کردنــد و  ۲۰درصد از
اوتول پشتیبانی داشتند .حمایت
برای سینگ  ۱۱درصد و بالنشت
فقط  ۳درصد بود.
با  ۲۷درصد ،ترودو همچنین به
عنوان بهترین رهبر برای مدیریت
کسری بودجه فدرال انتخاب شد
که تخمین زده میشــود امسال
به خاطــر پاندمی بــه تقریبا ۳۵۰
میلیــارد دالر برســد .حمایت از
اوتول  ۲۳درصد ،سینگ  ۹درصد
و بالنشت  ۳درصد بود.
تــرودو بــا  ۳۵درصــد حمایــت
همچنیــن بــه عنــوان بهتریــن
رهبری انتخاب شــد که میتواند
از کاناداییهــای آســیب دیده از
پاندمــی حمایــت کند .بعــد از او
سینگ با  ۱۹درصد ،اوتول با ۱۳
درصد و بالنشــت با  ۳درصد قرار
گرفتند.

پیامدهایپاندمی:

ایرکانادا رکورددار شکایت مسافران برای
پس گرفتن پول بلیت در آمریکا شد

وزارت ترابــری گفــت از ایرکانادا
 ۱۷۰۵شــکایت بــرای اســترداد
پول شــد .این در حالی است که
 ۱۰۴۱۵شــکایت ثبت شده علیه
ایرالینهــای غیرآمریکایــی در
این ماه ثبت شــد و در این میان
ایرکانــادا از بیــش از  ۸۰ایرالیــن
خارجی دیگر در این قسمت پیشی
گرفت.
یونایتــد ایرالینــز تنهــا ایرالیــن
داخلی یا بینالمللی بود که تعداد
بیشــتری شــکایت علیه آن ثبت
شد .تعداد شکایتهای علیه این
ایرالین  ۳۲۱۵بود.
ایرکانــادا و دیگــر ایرالینهــای
کانادایــی قبــول نکردهانــد پول
بیشــتر مســافرانی را پس بدهند
کــه پروازشــان به خاطــر پاندمی
کووید ۱۹-کنسل شده است.
بــا ایــن حــال ،ماننــد اتحادیــه
اروپــا ،آمریــکا هــم از ایرالینهــا

میخواهد پول مســافران را پس
دهند .شکایتی که نزد قانونگذار
آمریکایی ثبت شود میتواند باعث
ایجــاد راهــی بــرای دریافت پول
برای تعدادی از مشتریان ایرکانادا
شــود که در شمال مرز دست رد
به سینهشان خورده است.
لونقل آمریکا
ارقام دفتر آمار حم 
نشان میدهدکه ایرکانادا در حالی
چنین تعداد باالیی از شکایتها
را دریافت کرد کــه چهار ایرالین
آمریکایــی و همچنیــن بریتیش
ایرویــز و لوفتهانــزا مســافران
بیشتری در پروازهای عبور خود
در آمریکا داشتند.
وســتجت ایرالینــز در تعــداد
مســافران میان مرزی پایینتر از
ایرکانــادا قرارگرفت امــا در میان
ایرالینهــای غیرآمریکایــی بــا
دریافــت  ۳۴۶شــکایت در رتبــه
ششــم قــرار گرفت .وســتجت

گفته مشــتریانی که پرواز آمریکا
یا بریتانیا خریــداری کرده بودند
میتوانند پول خود را پس بگیرند.
این دومین ماهی بود که ایرکانادا
در فهرســت ایرالینهایــی قــرار
گرفــت کــه بیشــترین تعــداد
شــکایتها را دریافــت میکنــد.
حجم شکایتهای دریافتی علیه
این ایرالین واقع در مونترال اخیرا
در حال افزایش بوده است.
ایرکانــادا در آوریــل از تعــداد کل
 ۷۵۶۸شــکایت ۹۶۹ ،شــکایت
دریافت کــرده بود که معادل ۱۳
درصد کل شــکایتها بــود .آمار
لونقل آمریکا نشــان
وزارت حم 
میدهــدکه این ایرالین در زمینه
شکایتها در میان تمام ایرالینها
در رتبه ســوم قرار داشت و فقط
یونایتد ایرالینز و امریکن ایرالینز
جلوتر از آن بودند.
•
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ﻧﺎمﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﭘﺎرﺳﯽ زﺑﺎن دﻫﺨﺪا
ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ۲۰۲۱-۲۰۲۰
دﻋﻮت ﮔﺴﺘﺮده از داﻧﺶ آﻣﻮزان و واﻟﺪﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰ ﺟﻬﺖ ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻼﺳﻬﺎی :
اول ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ،اول ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ،دوم ،ﺳﻮم ،ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع ﮐﻼﺳﻬﺎ )ﺑﻪ ﺻﻮرت آنﻻﯾﻦ(  ۱۲ :ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ
روش ﻧﺎمﻧﻮﯾﺴﯽ  :ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺪرﺳﻪ
ﻫﺰﯾﻨﻪ  ۱۸۰ :دﻻر ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺨﺴﺖ  ۱۵۰ ،دﻻر ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻌﺪی
ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺷﺮوع ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر داﻧﺶ آﻣﻮزان ،ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ،آﻣﻮزﮔﺎران و ﮔﺮوه اﺟﺮاﯾﯽ :
 ۵ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ در ﭘﺎرک آﻧﮕﺮﻧﯿﻮن )اﻧﺘﻬﺎی ﺧﻂ ﺳﺒﺰ(
دﯾﺪار ﺷﻤﺎ و ﺗﺒﺴﻢ ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻤﺎ ﻣﺎ را دﻟﮕﺮﻣﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ،از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻞ و ﯾﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺪرﺳﻪ دﻫﺨﺪا ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ :
admin@dehkhodaschool.com
+۱-۴۳۸-۲۳۸-۳۰۹۱

http://www.dehkhodascholl.com/registration

کانادا :شهرزاد رفعتی ،مهاجر ایرانی کارآفرین موفق
شــهرزاد رفعتــی متولــد
تهــران ،بنیانگــذار و مدیر
ارشــد شــرکت یک شرکت
بینالمللــی فنــاوری و
سرگرمی در کاناداست.
وی مهاجــر ایرانــی و
بنیانگــذار و مدیــر ارشــد
شــرکت فناوری و سرگرمی
" BroadbandTV
 "Corpواقــع در ونکــوور
کانادا است.
شــهرزاد که متولد تهران
است در ســن  ۱۷سالگری برای
دســت یافتــن بــه آرزویــش کــه
ســاختن یک شرکت جهانی بوده
اســت ،ایران را ترک میکند و به
تنهایی به ونکوورکانادا مهاجرت
میکند.
خانم رفعتی مدرک کارشناســی

علــوم رایانه از دانشــگاه بریتیش
کلمبیا دارد.
او میگویدکه وقتی در سال ۱۹۹۶
وارد کانادا شــده اســت فقط یک
چمدان داشــته و فقط کمی زبان
انگلیسی بلد بوده است اما مصمم
بوده که در زندگی موفق شود.

الیت
صرافی

فارکس

(خضر)

انتقـال ارز

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

نشانی
جدید

امــروز او در  ۴۰ســالگی،
بنیانگــذار و مدیــر ارشــد
شرکت فناوری و سرگرمی
کــه در سراســر جهــان
از طریــق تبلیغــات در
ویدئوهایــی در یوتیــوب،
فیســبوک و سایر وبسایت
ها و اپلیکیشــن ها درآمد
دارد.
ایــن شــرکت که در ســال
 ۲۰۰۵تاســیس شــده ،
مشــتریهای سرشناسی
از اتحادیه ملی بســکتبال آمریکا
تا شــرکت ســونی ،وارنر بروس و
دیزنی دارد.
رسانه های کانادایی تخمین زده
اند که ارزش این شــرکت بیش از
یک میلیارد دالر است.

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

Tel: 514 989-2229
Tel: 514 289-9003
GUY

Toll Free : 1-866 989 2229
E-mail: GIT110@yahoo.ca

www.paivand.ca
Advertise with us ) 514-996-9692
یکم و پانزدهم هر ماه >> پیوند را بر روی سایت ما بخوانید:
www.paivand.ca
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کووید 19

مرکز آموزشی بزرگساالن هایاسکول مونتریال
انگلیسی و فرانسوی

پنجره ها را باز بگذارید!
COVID 19 UPDATE:

ویروس کرونا :
هرچه رطوبت هوا بیشتر باشد
ریزذرات بیشتر در هوا معلق
میمانند.
----------ریــزذرات بزاقــی پراکنــده در هوا
نقش مهمی در گسترش ویروس
کرونادارند.پژوهشگرانمیگویند
هرچه رطوبت هوا بیشــتر باشــد
این ریزذرات بیشتر در هوا معلق
میمانند.
اما کاهش رطوبــت محیطهای
بسته هم برای غشاهای مخاطی
مفیدنیست.
ریزذرات بزاقی میتوانند ساعتها
و حتی روزها در هوا شناور بمانند
و نقــش مهمــی در پراکندگــی
ویــروس کرونا بازی کننــد .آنها
عامل بیمــاری عفونی کووید ۱۹
را تا مســافتهای طوالنی همراه
خود میبرند.
در پاندمــی کرونــا یافتــن یــک
اســتراتژی مؤثر بــرای جلوگیری
از انتشــار ایــن ذرات عفونــی به
ویژه در پاییز و زمســتان پیشرو،
تعیین کننده است .پژوهشگران
مطالعــات بســیاری در مــورد
شــرایطی انجام دادهاندکه امکان
شناور ماندن زیرذرات بزاقی برای
مــدت زمانــی طوالنــی را فراهم
میکند.

تیمی به سرپرســتی بنبین وانگ
از دانشگاه میســوری کلمبیا که
در ایــن زمینــه تحقیــق کــرده،
یافتههــای خــود را در مجلــه
"فیزیک ســیاالت" منتشــرکرده
اســت .این تیم میگوید رطوبت
هوا یکــی از عوامل تعیین کننده
طــول عمــر ریــزذرات بزاقــی در
هواست.
محاسبات این پژوهشگران نشان
میدهــد در هوای مرطوب مدت
معلق مانــدن ریــزذرات بزاقی با
اندازه متوســط در هواتا  ۲۳برابر
بیشترمیشود.
عالوه بر این ،میزان رطوبت نقش
تعییــن کننــدهای در حرکت این
ذرات دارد .ریــز ذرات بزاقــی که
از دهان فرد بیمار خارج میشوند
میتوانــد حــاوی ذرات ویروس،
آب ،چربیها ،پروتئینها و نمک
باشد.
هرچــه رطوبت هوا کمترباشــد،
آنهــا ســریعتر تبخیر میشــوند.
در رطوبــت  ۱۰۰درصــد قطرات
بزرگتــرکه قطــری معــادل ۱۰۰
میکرومتر ،یعنی تقریب ًا اندازه یک
دانه ماسه دارند ،میتواند پیش از
سقوط بر زمین ،به طور متوسط
تا فاصله  ۱ /۸متــر از دهان فرد
دورتر شوند.
ذرات کوچکتــر بــا قطــر ۵۰
میکرومتر میتواننــد تا فاصلهی

 ۵متــر دورتر از منبع خود را طی
کنند .اما هیچیک از این قطرات
 ۵۰میکرومتری وقتی رطوبت هوا
به  ۵۰درصد میرسد ،فراتر از سه
متر و نمیروند.
پاییــن بــودن رطوبت هــوا مانع
گسترش ریزذرات بزاقی میشود.
اما پژوهشــگران میگویند پایین
بــودن رطوبــت هــوا مشــکالت
تنفسی دیگری ایجاد میکنند.
بــه عنــوان مثــال در اتاقــی کــه
رطوبت آن اندک اســت ،غشــای
مخاطی راحتتر خشک میشود
و فــرد نســبت بــه ســایر عوامل
بیماریزا حساستر میشود .در
نتیجه رطوبت کمتر از  ۴۰درصد
فضاهای بســته مشکلساز تلقی
میشود.
هنوز هیچ راه حل روشن و مؤثری
برای مقابله با ریز ذرات معلق هوا
وجودندارد".کمیسیونبهداشت
هــوای داخلی" ســازمان محیط
زیست آلمان به عنوان مثال ،در
بیانیه اخیر خود توصیه کرده که
در مدارس پنجره کالسها در هر
زنگ تفریح به طور کامل باز شوند
و زمانی طوالنی باز بمانند.
این سازمان توصیه کرده حداکثر
هر  ۴۵دقیقه یکبــار پنج رهها باز
شوند و میگوید نیمهباز گذاشتن
پنجره حتی به طور دائم هم کافی
نیست.

دکتر شریف نائینی:
جراحدندانپزشک

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

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

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

بیاموزید :نامنویسی ترم جدید

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

Students who
were registered
for the Spring
2020 session
do not
have to pay

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

Course information:

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

مدارک ضروری:

**)3 DOCUMENTS ARE REQUIRED ON THE DAY OF THE REGISTRATION: **(ORIGINAL ONLY
)1. Your passport (valid or expired
• (OR) Canada/Quebec Immigration
• (OR) Birth certificate
documents
2. One of the following documents:
3. One of the following proof of
• Canadian Citizenship card /
Quebec residency:
Canadian Certificate
• Medicare card • (OR) Drivers license
• (OR) Permanent Resident card /
• (OR) Hydro-Québec bill / Lease
IMM5292 / IMM5688

گذشته از تهویه هوای اتاق رعایت
حداقل فاصله و پروتکل بهداشتی
ک صــورت هــم
و داشــتن ماســ 
ضروری است.
انســتیتو روبــرت کــخ آلمان هم
میگوید در اتاقهای کوچک که
سیستمهای تهویه ضعیف دارند
و افــراد بــرای مدتــی طوالنیدر
آن حضور دارنــد ،ریزذرات بزاقی
میتوانند ویروس کرونا را حتی تا

فاصله بیش از دو متر هم منتقل
کند.
این خطــر در داخــل خانه چقدر
بیشتر از خارج است؟ هنوز پاسخ
مشخصی برای این پرسش وجود
ندارد.
گرهارد شــویچ ،رئیس پیشــین
انجمــن بینالمللــی "نقــش
ریــزذرات بزاقــی در پزشــکی"
میگوید پژوهشگران چینی ۳۱۸

مورد گسترش ویروس کرونا (در
کلیسا ،میهمانی ،محیط کار) را
بررسی کردند در آنها که سه فرد یا
بیشتر از سه فرد بیمار شدند .در
تمام این موارد تنها در یک مورد
ویــروس در فضای آزاد گســترش
پیدا کرده بوده است.
•

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

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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نقش ه فساد و سوءاستفاده از قدرت
در حکومت اسالمگرای شیعه

چگونه اموال و منابع عمومی را تاراج میکنند؟
مجیدمحمدی
-------رفتار ،سیاســتها و راهبردهای
رهبــران و مدیــران جمهــوری
اسالمی نشــان میدهد که منابع
کشــور را متعلق به عمــوم مردم
نمیداننــد و بــه همیــن دلیل از
انــواع روشها برای تــاراج آنها
استفادهمیکنند.
بنیاد اسالمگرایی شیعه بر تعلق
منابــع به نائــب امام زمــان و نه
عموم مردم گذاشــته شده است.
در نظریــ ه والیــت فقیــه «ملک
مشاع» وجود ندارد.
اســامگرایان شــیعه هماننــد
ســارقانی عمــل میکننــد کــه
میخواهنــد هر چه هســت را بار
کننــد و ببرند و از هر وســیلهای
برای این کار اســتفاده میکنند.
شــفافیت اصــوال در مکتــب
اســامگرایی بــرای مخالفــان و
منتقدان است و به همین لحاظ
آنها شــبانهروز شــنود میشوند
و تحــت نظرنــد .پاســخگویی از
مجرای آزادی رســانهها و نظارت
قوا بر یکدیگر نیــز وجود خارجی
ندارد .دست غارتگران باز است و
دست صاحبان اموال خصوصی و
عمومیبسته.
در ایــن تاراج  8مســیر یــا روش
را میتــوان بــه نحــو اســتقرایی
تشخیص داد:

•

 ۱تــاراج بودجههــای اختصاص
یافتــه (بودجههــای ســاالنهی
دستگاهها)

•

خودیهــا «به نــام مزایــده ولی
بــا مصالحه و توصیــه» (به بیان
حسامالدین آشــنا مشاور حسن
روحانی

•

 ۶دستاندازی به منابع عمومی
با توجیه وقف و مســکن عمومی
و طرحهای توســعه (نــذورات و
اوقاف)

•

 ۷فــروش امــوال مردم بــه خود
آنها

•

 ۸آیندهفروشی
مقامات برای این تــاراج از همه
گونه ابزار برخوردار شدهاند:
شــرکتهای بزرگ پیمانکاری تا
بانکهای خصوصی ،بازار بورس
تا انواع شرکتهای بزرگ ،هزاران
حســاب در بانکهای خارجی تا
اســکلههای رسمی و غیررسمی،
و از شرکتهای پوششی (مثال با
عنوان دانش بنیان) تا موسسات
کارگــزاری و داللــی .ایــن ابزارها
چنــان گســترده بــه کار گرفتــه
شــدهاند کــه حتــی کشــورهای
مورد اشــغال بدین ترتیب تاراج
نشــدهاند .ویرانی ایــران در
دوران جمهــوری اســامی
بسیار فراتر از حمل ه مغولها
و اعراب بوده است .مغولها
بــا منابــع طبیعــی کشــور
(جنگلها و مراتع و شیالت
و معــادن و چاههای نفت و
گاز) کاری نداشتند.

ﻣﺎﯾﮑـﻞﻣﻨﻔـﺮد

ﮐﺎرﺷﻨﺎسرﺳﻤﻰﻣﻬﺎﺟﺮتﮐﺎﻧﺎدا

جمهوری اســامی ترسیم کرد.
آشکار شدن این موارد نه براساس
ساختارهای نظارتی در رژیم بلکه
براســاس رقابتهــای سیاســی
جناحها بر ســر استفاد ه بیشتر و
کنار زدن رقبا ممکن شده است.
برخی از مقامات پس از پایان دوره
اطالعاتی را به دست میدهند یا
در آغــاز دوره اطالعــات مدیران
قبلی را افشــا میکننــد .برخی از
موارد برای نمایش مبارزه با فساد
توســط قو ه قضاییه دنبال شــده
است.

Michael
Monfared

Regulated Canadian
Immigration Consultant
You can speak to me in English, French, Persian and Italian
ﺑﺎآﺷﻨﺎﺋﻰﺑﻪزﺑﺎنﻫﺎىاﻧﮕﻠﯿﺴﻰ،ﻓﺮاﻧﺴﻮى،ﻓﺎرﺳﻰ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﺋﻰ
راهﻣـﺎدرشﺷـﺎدروانﻣﺎرﯾﺎﮐﺘﻨﻪرااداﻣﻪﻣﯿﺪﻫﺪ

•

تاراج بودج ه عمومی
در این قلمرو فقط به عنوان یک
نمونــه به تاراج منایع کشــور در
گزارش فیاض شجاعی دادستان
سابق دیوان محاسبات به هنگام
خداحافظی نگاه کنید:
«طی ســالهای  ۱۳۹۲تا ۱۳۹۸
کــه تصــدی دادســتانی دیــوان
محاســبات بــر دوش مــن بود،
 ۶۶۸۹فقــره پرونــده مبتنــی بر
گزارشهای دریافتی یا یافتهها و
گزارشات موجود علیه تعداد ۲۰
هزار و  ۶۷نفر مدیر و مسؤول در
دورههای مختلف تشکیل شدکه

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

اختـــالس
اگــر تــاراج از طریــق بودجــه و
واگذاری ممکن نباشــد مقامات
و نزدیکانشــان بــه اختــاس رو
میکننــد .مــوارد اختالسهای
چند ده و چند صد میلیارد تومانی
در ســه ده ه اخیر به صدها مورد
میرســد کــه معروفتریــن آنها
فاضــل خــداداد ( ۱۲۳میلیــارد
تومان در سال  )۱۳۷۱و مهآفرید
خســروی ( ۳هزار میلیارد تومان
در ســال  )۱۳۹۰بودهانــد .خــود
مدیــران نیز شــخصا به اختالس
دست زدهاند مثل رحیمی معاون
احمدی نژاد و قاضی مرتضوی.

•

 ۲از آن خودســازی تحت عنوان این  8روش دســت مقامات
خصوصیســازی (شــرکتها و را برای راهزنی و ســرقت هر
صنایعی که با منابع عمومی شکل آن چه هست باز میگذارد:
گرفتهاند) و فروش اموال عمومی از خام تا فرآورده ،از توســعه
نایافتــه تــا توســعهیافته ،از
مـن بخس
ثــ َ
به َ
•
اســتخراج شده تا استخراج
 ۳اختالس اموال عمومی (منابع ناشــده ،از کاال تــا نقــد ،و
پولی نــزد بانکهــا) با
از زیرزمینــی و
اســتفاده از نفــوذ در ویرانی ایران زیردریایــی (شــیالت)
بانکهای دولتی
تا رو زمینی و آســمانی
در دوران
•
تراکــم
(فــروش
جمهوری
 ۴درست کردن خیریه
ساختمانی).
و امامــزاده و مســجد اسالمی
اســامگرایان با شــعار
بــرای رانتخــواری و بسیار فراتر مقابله بــا دنیاگروی و
امتیازگیــری (زمیــن از حمله
مصرفگرایی به عرصه
سیاست آمدند و امروز
و مســتغالت ،امــوال مغولها و
مصــادره شــده ،منابع اعراب بوده هــر چــه هســت را به
طبیعی
حراج گذاشتهاند.
است.
•
بــا یافتن موارد فســاد
 ۵واگــذاری امــوال
در هریک از این هشت
مصــادرهای و بــدون صاحــب به روش میتوان نقش ه فســاد را در

تحقیقات ،پیگیــری و مقدمات
الزم آن انجــام شــد… از ۶۶۸۹
پرونــده ۳۱۶۳ ،مــورد منجــر به
صدور دادخواســت و  ۴۶۱۶فقره
منجــر بــه صــدور قــرار مقتضی
شــد .همچنین  ۳۰۰۰فقره رای
از ســوی هیاتهای مستشاری
صادر شــد که  ۲۳۰۰مورد جهت
اجرا به دادســتانی ارجاع شــد و
 ۱۶۰۹فقره اجرا شدکه در نهایت
منجر به بازگشت  ۸۳هزار میلیارد
ریــال و چهــار میلیــارد و ۱۰۰
میلیون دالر به بیتالمال شد».
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(ایسنا  ۶مرداد )۱۳۹۹
ایــن گــزارش دیوان محاســبات
نظام است که با احتیاطهای الزم
(که به دســتگاه رهبری و سپاه و
روحانیت شــیعه برنخورد) تهیه
شده است .این گزارش نمیگوید
از مدیرانی کــه  ۸.۳هزار میلیارد
تومــان و بیش از چهــار میلیارد
دالر امــوال عمومی را تاراج کرده
بودنــد ،چند درصد مدیر رده باال
بودهانــد و چه میزانــی از تاراجها
برنگشــته اســت .همچنین این
تنها بخشــی اســت کــه پیگیری
وکشــف شــده اســت و نــه همه
فســادهای مدیــران .رانتهــا و
امتیــازات مدیــران ،فرماندهان
ســپاه و روحانیون اصوال فســاد
حساب نمیشود تا پیگیری شود.
مدیران جمهوری اســامی البته
حقوقهای نجومــی را حق خود
میدانستهاند.

•

از آن خودسازی
در این روش میتوان به واگذاری
امــاک شــهرداری تهــران بــه
خودیهــا و اختصاص ســه هزار
بــورس تحصیلی دانشــگاهی در
خارج کشــور به آنها اشاره کرد.
در فرایند خصوصیسازی ،اموال
عمومی در میان وفاداران به والیت
و نظام توزیع شــد .طبق گزارش
مرکز پژوهشهــای مجلس تنها
 ۱۳درصد از واگذاریها به بخش
خصوصی واقعی رســیده اســت.
برخی آمارها حتی همین میزان را
هم خوشبینانه میدانند .از سال
 ۱۳۸۶که فرایند خصوصیسازی
کلید خورد تاکنــون هزاران هزار
میلیارد تومــان از اموال عمومی
به شــبهدولتیها و خصولتیها و
خودیهــا در قالب ســهام و غیر
سهام منتقل شده است.

•

•

در پوشش اماکن مذهبی
اکــر مســتیقما نتــوان زمینی را
گرفت یا از تراکم شهرداری معاف
شد مقامات یک مسجد یا زینبیه
در پاســاژ یــا مجتمع مســکونی
خود میســازند تا از این امکانات
برخوردار شوند .اگر واقعا زمینی
را بــرای تجــارت و کســب و کار
میخواهید در آن امامزادهای پیدا
کنید یا حسینی ه کوچکی بسازید و
بقیه را همان طور که میخواهید
استفاده کنید .تعداد بسیار زیادی
از مســاجد در دوران جمهــوری
اســامی با فــرض ایجــاد فضای
تجاری و درنظرگرفتن واحدهای
تجــاری در کنــار ،همکــف یــا
زیرهمکف محیط مسجد آماده و
ساخته شدهاند .مساجد ولنجک،
حکیمیه یا خیابان پیروزی تهران
نمونههایی از مساجد تجاریشده

{>> ادامه در صفحه}24 :
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ایران :جامعه...

انفجار 5برابری بهای مسکن در تهران ظرف 3سال
خرید که هیچ ،اجاره نشینی هم به جتمالت پیوسته است!

رشد سرســامآور بهای مسکن به
مــوازات پایین آمدن قدرت خرید
متقاضیــان رخ داده و پدیدههای
نوظهوری را در کالن شــهرهای
ایــران بــه همــراه آورده اســت.
تیرماه امســال روزنامه آفتاب یزد
تصویــری از این وضع به دســت
داد و نوشــت اگرچه در سالهای
گذشته شهروندان با پدیدههایی
ماننــد "افزایش حاشیهنشــینی،
اجاره کانکس و ماشــین خوابی"
آشــنا شــدهاند اما در سال جاری
با پدیدههای جدیدی مثل اجاره
اتــاق خــواب ،اجــاره انبــاری در
برجهای مسکونی ،اجاره مغازهها
بــرای شــبخوابی کارگــران،
پشتبام خوابی و اجاره منزل به
چند خانوار مواجه هستیم.
قشــر متوســط نیــز در حــال جا
به جایی اســت و شــعاع توانایی
آن برای خرید مســکن از مرکز یا
شــمال به ســوی مناطق فقیرتر
جنــوب یا حاشــیه شــهرها نقل
مکان کرده است.
بسیاری از گزارشها حاکی است
که حتــی این نیز برای بســیاری
دست نیافتنی شده است.

•

پروژههای«غیرشفاف»

بنا برگزارشی که مهر نوشته از
عمده مسائلی که در سالهای
گذشــته از بررســی و رفــع آن
غفلــت شــده ،کنتــرل قیمت
زمین بــا اســتفاده از ابزارهای
مالیاتــی و تمرکــز بــر توســعه
زیرســاختها با هدف افزایش
سطح اراضی قابل بهرهبرداری
در صنعــت ســاختمان بــوده
است.
این گزارش میگوید به همین
دلیل نیز «به مــوازات افزایش
سرســامآور قیمتهــا در بــازار
مســکن (که گویا خیال توقف
هم ندارد!) ،فشار برکادر جدید
وزارت راهوشهرســازی متولیــان
امــر را با اذعان بــه عقب ماندگی
ســالهای گذشــته ،بــه تولیــد
مسکن برای اقشــار کمبرخوردار
وادارکرد».
نتیجه این شــد که از آبان ۱۳۹۸
«طــرح اقــدام ملی مســکن» از
ســوی وزارت راه و شهرســازی
وارد فــاز عملیاتی شــد که تمرکز
آن بر تأمین زمیــن ارزان قیمت
و به کمک بخش خصوصی بود؛
طرحــی کــه گــزارش میگوید با
ابهاماتــی همراه بــود« ،در حوزه
نحوهتعیینپیمانکاران،چگونگی

محاسبه قیمت برای متقاضیان و
نحوه تأمین مالی پروژه».

•

نوسان قیمت مصاحل
ساختمانی
خبرگــزاری مهر نوشــته در کنار
بحران تأمین زمیــن ارزان برای
تولید مســکن ،آنچه در ماههای
اخیرگریبان حوزه ساختوساز را
گرفته« ،نوســانات شدید قیمت
مصالح ســاختمانی تــوام با عدم
دسترسی به برخی از مصالح مورد
نیاز در پروژههای عمرانی است».
اما موانع بیش از این هستند.

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

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

info@loadextransport.com

صابر جلیل زاده

آمـوزشسنتــور
در كلیه سطوح
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بنا بر این گزارش برخی از فعاالن
حــوزه صنعــت ســاختمان «از
دســتاندازهای اداری در مسیر
تولید واحدهای مســکونی گالیه
دارندکه این مهم ضرورت بررسی
روشهــای تســهیل در صــدور
مجوزهــای مربوطــه را از ســوی

کشیده اما کم نیستند صاحبانی
که در انتظار افزایش بهای اجاره،
از عرضه خانههای خــود در بازار
مسکن خودداری میکنند .دولت
روحانی در همان ســالهای اول
دور قبلی ریاست جمهوری خود
بر روی خانههای خالی انگشــت

وزارت راه و شهرســازی نشــان
میدهد».
این کارشــناس اقتصادی معتقد
اســت که بــا توجه به مشــکالت
متعــدد تمایــل فعــاالن در ایــن
حوزه برای ساختوساز کم شده
است .او میگوید« :تحقق تولید
میلیونی مسکن ،نیازمند حمایت
در خصــوص تأمیــن منابع مالی
پروژههــا ،ارائه زمینهــای ارزان
قیمت با تعیین شروط مشارکتی
مناسب و تسریع در فرآیند کسب
مجوزهای ساختوساز است».

گذاشت و طرحی برای ایجاد یک
سامانه به منظور هماهنگ کردن
بازار مسکن را در  ۱۳۹۳ارائه داد؛
طرحی که در همان ابتدای کار به
دست فراموشی سپرده شد.
ایجاد "نظام اجارهداری حرفهای"
در عمل بر بستر طرحی مبتنی بر
اخذ مالیات از صاحبان خانههای
خالی مطرح شــد .اما هــم با آن
مخالفتهــای زیادی شــد و هم
عــدم هماهنگــی در نهادهــای
اجرایــی ،مانع از آن شــد که این
پروژه عملی گردد.

خرید که هیچ ،اجاره نشینی
نیز به جتمالت پیوسته است
بنا بر آمار رسمی  ۱۰درصد خانهها
در ایران خالی هستند.
اگرچه اجاره خانه نیز سر به فلک

صاحبان خانههای خالی با
پرداخت مالیات هیچ مشکلی
ندارند
روزنامــه ایــران  ۱۶مــرداد در
گزارشــی بــا عنــوان «صاحبــان

•

•
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خالــی آنقــدر پولدار هســتند که
بتوانند مالیات خانههای خالی را
بدهند» از تصویب طرح "اصالح
ماده  ۵۴مکرر قانون مالیاتهای
مستقیم" در مجلس خبر داد که
ظاهرا در راســتای اخذ مالیات از
خانههای خالی است.
روزنامه ایران نوشت هدف از این
اقدام این اســت که «برخیها با
هدف ســوداگری نتواننــد بازار
مسکن را تحتالشعاع رفتارهای
خــود قــرار دهنــد و از ســویی
افزایش عرضه ملک باعث شود
کــه قیمــت مســکن در مســیر
کاهش قرارگیرد».
بنابر این گزارش با تصویب این
طرح اگر صاحبان ملک تمایلی
به اجــاره یــا فــروش خانههای
خالی خود نداشته باشند ،دولت
میتواند بــه درآمدهای مالیاتی
دست پیدا کند.
گــزارش دربــاره موثــر بــودن
این اقــدام نیز ابــراز تردید کرده
و نوشــته اســت« :افــرادی کــه
خانههای خالــی دارند هدف آنها
تنها احتکار مسکن نبوده است».
ایــن گــروه از طریــق «پولهای
ناپاک و هدف پولشویی توانستند
صدها و هزاران واحد مســکونی
خریــداری کننــد .ایــن افــراد با
پرداخــت مالیــات هم مشــکلی
ندارند و مانندگذشته رویه خود را
ادامه میدهند».
گــروه دیگری هم هســتندکه در
زمــره دارنــدگان خانههای خالی
هستند و «با هدف سرمایهگذاری
وکســب ســود خانــه خریــداری
کردنــد و قطعــ ًا این افــراد هم با
پرداخــت مالیات هیچ مشــکلی
ندارندwww.dw.com ».
•

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

_______________
www.khoei.ca
7085Cote Des Neiges
Montréal, H3R-2M1

T: 514-341-2235

هایکهارتونیان

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

ریشههای تصمیمسازی امارات نسبت به اسراییل
محمودسریعالقلم
این تحول ریشــه
تصمیــم
در
ِ
ِ
امــارات متحــدۀ
عربــی دارد زیــرا
که طی  ۷۲ســال
گذشته ،اسراییل
پیوسته آماده بوده با همسایگان
دور و نزدیــک خــود بــه تفاهم و
عادیسازی دست یابد.
تحول
از ایــن رو بــرای فهــم این
ِ
منطقهای ،ضروری اســت که به
دســتگاه تحلیلی
صورت علمی،
ِ
ِ
حاکمیــت امارات واکاوی شــود
(.)Deconstruction
ِ
خالف تقریبا همه کشــورهای
بر
ِ
حاکمیــت امــارات
خاورمیانــه،
نسبت به خود و آیندۀ خود اجماع
تئوریک دارد:
کشــوری کــه پایــۀ حکمرانــی را
تداوم
تولید ثروت میداند .برای
ِ
ِ
ِ
تولید ثروت امارات ،یک
سیاست
دکتریــن امنیت ملی الزم اســت
ِ
کــه عادیســازی با اســراییل در
چارچوب آن دکترین امنیت ملی
قابل تفسیر است.
به نظر میرسد ارزیابی از آیندۀ سه
کشــور و ارتباط امارات با این سه
کشــور ،حاکمیت آن را به سوی
عادیسازی با اسراییل سوق داده
است (از مهمترین):

•

 .۱آمریــکا (۵۰
درصد).
آمریکا کشــوری
ِ
تحــت
اســت
ۀ
ســیطر
گروههای البی.
ِ
حــدود ۱۶۰۰۰
گــروه البــی در
ِ
ِ
طیف وسیعی از مسائل داخلی و
دســتگاه تصمیمسازی
خارجی،
ِ
و تصمیمگیــری آمریــکا را تغذیه
میکنند.
تحول چشمگیر در نظام
این یک
ِ
حکومتــی آمریکا به ویژه در ســه
دهۀ گذشته است .تصمیمگیرنده
و سیاستمدارِ آمریکایی در کانون
این البیها قرار میگیرد:
هرگروهی از امکانات مالی ،پایگاه
اجتماعی و از همه مهمتر ،توان
ســازماندهی بیشــتری برخوردار
باشــد ،قاعده ،سیاستگذاری و
قانون را به ســمت خواســتهها و

منافع خود پیش میبرد.
امارات بــرای آنکــه ثروتیابی
ِ
وامنیــت درازمدت خــود را در
خاورمیانــۀ بیثبــات تضمین
کنــد بــه تنهایی قادر نبــود در
شبکۀ پیچیدۀ البیهای آمریکا،
منافع و مصالــح خود را تامین
کند .بنابراین ،به قدرتمندترین
شــبکۀ تاثیرگذاری بر سیاست
و تصمیمســازی آمریــکا در
خاورمیانــه یعنــی اســراییل و
طریق
یهودیان آمریکا رو آورد .از
ِ
ِ
مشارکت با اســراییل ،یک پایه از
امنیت ملی خود را با دسترسی به
اطالعات ،فنآوری و تاثیرگذاری
در آمریکا ایجــاد کرد .هم اکنون
در واشــنگتن هیچ کشورِ عربی
دســتگاه
بــه انــدازۀ امــارات بــه
ِ
ِ
حاکمیــت آمریــکا دسترســی
( )Accessibilityندارد.
عادیســازی بــا اســراییل ایــن
دسترسی را دوچندان میکند.
ازاین به بعد ،دیپلماتهای امارات
تقریبا به هر فــردی که بخواهند
در دســتگاه اجرایــی ،سیاســی،
مالی-بانکــی ،قانونگــذاری و
رســانهای آمریکا دسترســی پیدا
خواهنــد کــرد .یهودیــان آمریکا
حــدود  ،۱۹۲۰یعنــی یــک قرن
پیش ،شبکهسازی و تاثیرگذاری
بر دســتگاه تصمیمگیری آمریکا
را آغــاز کردنــد و هــم
اکنون میوههای آن را
میچینند.
امارات با این تصمیم
اخیــر ،خــود را بــه
صــورت ارگانیــک و
ساختاری وارد شبکه
میکنــد و بــا مغــزِ
قــدرت در آمریــکا به
نوعــی ائتالف و اتحاد میرســد.
ایــن ائتالف بــرای تامین امنیت
ملــی ،تــداوم رشــد اقتصــادی
و از همــه کلیدیتــر ،ورود در
شبکهســازی (International
 )Networkingبینالمللــی
خواهد بود.

•

 .۲عربستان سعودی
(۳۰درصد).
به نظر میرسد شاهزاده محمدبن
ســلمان در نهایت ،حدود سه تا
چهار دهۀ آینــده قدرت را در این
کشور در دست داشته باشد.

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

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






















 

 ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم Invsalign
 ردیف کردن دندانها بصورت سریع
On 13 August, Israel and the
در کمتر از یک سال Rapid Orthodontics
UAE signed an agreement
 کاشتن دندان Implant
mediated by U.S. President
 درمان ریشه Root Canal

Invisalign
Donald
Trump.
 سفید کردن دندانها توسط دستگاه Zoom 2 ACP
Under
the
peace deal, Israel
  andکشیدن و جراحی دندانهای عقل 
the UAE will establish
New
 دندان اطفال
full diplomatic relations,
دندانهای مصنوعی
گذاشتن

Rapid Orthodontics








with the UAE becoming
 پر کردن دندان ها (همرنگ دندان)
the
third Arab state, besides
Implant
CEREC
AC Bluecam 
Egypt and Jordan, to fully
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1834 Ste Catherine W. Suite 200
 Root Canal
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دارد:
او دو چالش پیش روی خود
مدیکال
های
بیمه
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خود
اول ،ایدههــا و طرحهای










و
بیمه های دانشجوئی www.clinique-arya.com
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عربستان به اجماع برساند و
درون
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دوم ،با حصول این
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حاکمیتــی ،آن را در میــان مردم































اجتماعی
عربســتان بــه قــرارداد



 

تبدیل کند.
























 Lumineers Veneer
امــارات در مقــام مقایســه ،هــم
اجماع حاکمیتی دارد و هم آن را
به قــرارداد اجتماعی تبدیل کرده
است.
هرچنــد عربســتان و امــارات به
لحاظ سیاســی همســو هستند
و تلقیــات مشــترکی میــان
شــاهزادههای جوان و میانسال
دو کشــور از منطقــه ،نظــام
بینالملــل و مبانــی حکمرانــی
وجــود دارد ولــی ریــاض ضرورت ًا
ِ
ِ
االطراف تامین
شریک جامع
یک
ِ
امنیت ملی امارات تلقی نمیشود.
ِ
اتحــاد سیاســی با
حتــی شــاید،
عربستان ســعودی منبعی برای
ِ
ِ
تهدیدات محتمل
بازدارندگی در
به امارات متحده عربی به حساب
نیاید .طبع ًا اینکه کشورها چگونه
چترِ امنیتــی برای خــود تعریف
میکنند بــر محاســبات و ذهن
مخالفان خود اثر میگذارند.
به عنوان مثــال ،چینیها خیلی
مراقب رفتارِ خود با هند هستند
چون دهلی به صورت فزایندهای
به ســوی روابــط اســتراتژیک با
آمریکا پیش میرود.
امارات در عادیسازی با اسراییل
بــه یک هــدف دیگــری در قالب
ِ
قــدرت قابلتوجــه اقتصــادی،
جغرافیایــی ،امنیتی و منطقهای
عربستان سعودی دست مییابد:
تنفس سیاسی و
فضاهای جدید
ِ
انتخابهای بیشــتر در نزاعهای
منطقهای .هماننــد ائتالفهای

Guy

حسابداری و دفترداری
خدمات
w
e
N
سرورصدر

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
_________________________

1834 Ste-Catherine W., Suite 200

; ;امور دفترداری
و حسابداری
; ;تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی
; ;تاسیس و ثبت شرکت هاH3H 1M1

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

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

5263

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
 پرداخت هزینه محضر تا 1300دالر

Cell.: (514) 971-7407

Kazem Partow Tehrani
Real Estate Broker

کاظم پرتو تهرانی
مبهــم و پیچیــدۀ قدرتهــای
اروپایی در قرون هجــده و نوزده
که تهدید را به تعویق میانداخت
و ذهنهــا را در حــدس وگمــان
چرخــش امارات
گیــج میکــرد،
ِ

به ســوی اســراییل که از شــش
ســال پیش مقدمات آن در حال
فراهمســازی بــود ،تهدید کردن
این کشور را سختتر ،پیچیدهتر
و بــا محاســباتی جدیتــر روبرو

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

میکند.
عربســتان شــریکی اســتراتژیک
در حــوزه عربــی و سیاســی باقی

{>> ادامه در صفحه}26 :
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مشاور امالک مسکونی
در مونترآل و حومه

تحلیل سیاسی:
«سگهاینگهبان»پوتین!

مسمومیت ناوالنی درباره روسی ه پوتین به چه ما می گوید

در دوران رهبری والدیمیر پوتین
حذف مخالفان سیاسی از طریق
مســمومیت بارها اتفــاق افتاده
است.
امــا ایــن روش حــذف مخالفان
دربــاره فضای سیاســی روســیه
در دوران پوتیــن ،بــه عنوان تزار
جدید ،به ما چه میگوید؟

•

مسمومیتآلکسیناوالنی
روز جمعه  ۲۱آگوســت آلکســی
ناوالنی ،یکی از رهبران سرشناس
مخالــف دولــت روســیه ،در
بیمارســتانی در ســیبری با مرگ
دســتوپنجه نرم میکرد .صبح
پنجشنبه در هواپیمایی که از شهر
اومســک در غرب ســیبری پرواز
کرده بود ناوالنی ناگهان احساس
بیماری کرد .از دســتیارش کیرا
یارمیش خواســت دســتمالی به
او بدهــد تــا عرق پیشــانیاش را
خشــک کند و بعد به دستشویی
رفت .نالهای کرد و به زمین افتاد.
هواپیما در شــهر اومســک فرود
اضطراری کــرد .یارمیش خبر را
در یک توییت منتشرکرد:
«آلکســی مســموم شــده است.
ما در یــک آمبوالنس به ســمت
بیمارستان در حرکتیم».
 ۱۲ساعت بعد ناوالنی همچنان
در کما بــود .به کمک دســتگاه
ونتیالتــور نفس میکشــید و به
گفته رئیس بیمارستان ،پزشکان
میکوشــیدند تــا زندگــیاش را
نجات دهند.
پزشــک شــخصی ناوالنی معتقد
بود باید او را به اروپا منتقل کنند
و امیــدوار بــود بــه بیمارســتانی
مخصوص مسمومیت در هانوفر
یــا ســالزبورگ منتقل شــود .نه
تنها در این کلینیکها استاندارد
مراقبت باالتر بــود بلکه هوادران
ناوالنی باور داشتند شانس اینکه
در ایــن مراکز بتوانند تشــخیص
دهند از چه مادهای برای مسموم
کردن او اســتفاده شــده بســیار
بیشــتر اســت .این البته ســوالی
اســت که تقریب ًا هیچ پزشکی در

روسیه عالقه چندانی ندارد به آن
پاسخ دهد.
یارمیش اعالم کرد که به احتمال
زیــاد چای ناوالنی مســموم بوده
چون چای تنها چیــزی بوده که
او آن روز صبــح خــورده و بعــد
بیمار شده بود .اما گویا پزشکان
تمایلی به تحقیق در این مورد یا
فرستادن ناوالنی به کلینیکی در
اروپا نداشتند.
وقتی پزشک شــخصی ناوالنی از
موســکو به اومسک رســید به او
اجــازه ورود ندادنــد چــون تایید
مامــوران امنیتی بیمارســتان را
با خود نداشــت .به یولیا همسر
ناوالنــی هــم اجــازه مالقــات با
شــوهرش داده نشــد چون جواز
ازدواج را بــه همراه نداشــت .روز
جمعه مســئوالن بیمارستان که
باالخــره اجازه داده بودند ناوالنی
به بیمارســتان دیگری فرستاده
شــود ناگهان از اعزام او ممانعت
کردنــد .پزشــکانی که مســئول
مراقبت از ناوالنی بودند مشخص ًا
سردرگم بودند.

•

روایت دنبالهدار مسمومیت
مخالفان سیاسی پوتین
مســمومیت ناوالنــی در زمــره
روایتهــای فاجعهبــار و تراژیکی
قرار میگیرد؛ روایاتی که چنانکه
ماشا گیسون میگوید:
«آنقــدر طوالنیانــد کــه شــرح
دادنشــان ماللانگیــز شــده
است».
در ایــن سلســلهروایات  ۲پرونده
بیش از بقیه توجه جامعه جهانی
را به خود جلب کرد:
مسمومیت آلکساندر لیتوینینکو
با پولونیوم در سال  ۲۰۰۶در لندن
و ســرگئی اســکریپال جاســوس
روســی که به انگلستان پناهنده
شده بود و در سال  ۲۰۱۸در شهر
سالزبری به همراه دخترش یولیا
با ماده عصبی نوویچوک مسموم
شــدند .البته هر دوی آنها بهبود
پیدا کردند.
در همان ســال پیوتــر ورزیلوف،

یکــی از بنیانگــذاران
یــک گــروه موســیقی
مخالف والدمیر پوتین،
با مــادهای نامعلوم اما
بــه شــدت خطرنــاک
مســموم شــد .او
درنهایت به بیمارستانی
در برلین منتقل شد و
پس از چند هفته نجات
پیدا کرد.
روز پنجشنبه ورزیلوف
گفــت که مســمومیت
ناوالنــی او را بــه یــاد
مســمومیت خــودش
انداخته است .او هم در
ابتــدا تعادل بدن و بعد
قــدرت تکلم خــود را از
دســت داده و در نهایت
بیهوش شده بود.

•

آیا پوتین دستور قتل مخالفان
را صادر میکند؟
هــر بــارکه بــه یکــی از مخالفان
سیاسی کرملین حمله میشود،
مســموم میشــود یــا بــه قتــل
میرسد ،همه توجهات به سمت
پوتین میرود.
آیا او دستور داده؟
چرا؟
طبــق برخــی نظریههــای
ماکیاولیســتی ،تــرور مخالفــان
سیاســی در واقع بــه ضرر پوتین
است.
توجه و خطری که ترور مخالفان
سیاسی پوتین برمیانگیزد بسیار
بیشــتر از خطری اســت که یک
مخالف سیاسی به تنهایی دارد.
امــا نظریــه دیگری هــم وجود
دارد.
پزشکان و نظریهپردازان سیاسی
کرملیــن معمــو ًال ایــن نظریه را
مطــرح میکنند تــا از آن طریق
بیگناهی پوتین را در این ترورها
ثابت کنند:
«او نمیتواندگناهکار باشد چون
تــرور مخالفــان برایش ســودی
ندارد».
البتــه ممکن اســت این احتمال
در برخی پروندهها وجود داشــته
باشد ،اما این تئوریسینها تصویر
مهمتــر و بزرگتــری را نادیــده
میگیرند.

•

چه کسی جرات میکند بدون
اجازه پوتین دست به اجنام
چنین تروری بزند؟
ممکــن اســت پوتیــن دســتور
بســیاری از ایــن ترورهــا یــا
مســمومیتها را نداده باشــد یا
حتی در جریان آنها نباشد .ممکن
اســت حتی از وقوع آنها ناراحت
شــده باشــد؛ به عنوان مثال در
ســال  ،۲۰۱۵بوریــس نمتســف
کــه یکــی از کاریزماتیکتریــن
چهرههــای اپوزیســیون روســیه

{>> ادامه در صفحه}18 :

14

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

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
فارکس

الیت
صرافی
(خضر)

نشانی
جدید

انتقـال ارز

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

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

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

صرافی  5ستاره
جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتام نقاط دنیا،
فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید

4010 Ste-Catherine W.

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

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

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
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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

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

قاجاریزه شدن حکمرانی در حکومت
اسالمگرایانشیعه
رمز و راز نوستالژی قاجاری و تنفر از پهلوی

مجیدمحمدی
بوقهایدولتیجمهوریاسالمی
بــه طور معمــول گزارشهایی با
نگرش مثبت و حتی احساســاتی
در مــورد دوران قاجــار منتشــر
میکنند ،در حالی که بنا به روال
کار آنهــا هیــچ نکتــ ه مثبتی در
دوران پهلوی مشــاهده نکردهاند
و دوران مدرنیزاســیون ایــران را
دوران فساد و تباهی و وابستگی و
فقر معرفی میکنند .گزارشهایی
از ســنخ مهمانیهــای زنانــه در
دوران قاجــار ،عزاداری عاشــورا
در ایــن دوره ،هنر و عتیقهجات
دوران قاجــار ،ســبک نگارشــی
ناصرالدیــن شــاه ،آزادی زنان در
دوران قاجــار (در حالــی کــه زیر
پوشیه و در اندرونی بودند همراه
با دیگر همســران شوهرانشان)،
بازرگانــان این دوره ،تاسیســات
ســاخته شــده در دوران قاجــار
(باالخص تکیهها) و مراســم این
دوره در ایــن بوقها کم نیســت.
ایــن گزارشهــا عموما بــا نوعی
نوستالژی (غم غربت) همراهاند.
در حالی که گزارشهای مربوط به
دور ه پهلوی همه نگرش منفی به
این دوره دارند.
چرا نوستالژی قاجار؟
روحانیــت شــیعه از حکومــت
پهلوی به  7دلیل متنفر بود:
• آزادیهای زنان از جمله بیرون
آمدن از اندرونی،

• حجــاب اختیاری و تحصیل و
برخی حقوق خانواده برای آنها،
• مــدارا با اقلیتهای دینی مثل
بهائیان ،یهودیان و مسیحیان،
• اصالحات ارضی که به معیشت
روحانیون در روستاها از مجرای
مقــرری خانهــا و زمینــداران
آسیب میرساند،
• ســکوالریزه کــردن دســتگاه
قضایــی و آموزش و پــرورش که
پایان حاکمیــت روحانیت بر این
دو بخش بود،
• باز کردن دروازههای کشــور به
روی غرب و محصوالت غربی در
دوران محمد رضا شاه پهلوی،
• تاســیس رادیــو و تلویزیون که
دکان منبــر و موعظه را به تدریج
بیرونق کرد ،و
• مقــرر کــردن ســربازی بــرای
طالب.

کردهانــد .در واقع وقتی مقامات
از مدل ایرانی-اســامی ســخن
میگوینــد ،انگارههایشــان را از
دوران قاجار میگیرند .حکومت
دینی به جد به دنبال پاک کردن
دوران پهلــوی از تاریــخ معاصــر
ایران بوده است .در این نوشته به
برخی از این موارد اشاره میکنم.

ل دوران
اما روحانیون شیعه با روا 
قاجار علیرغم فساد و ناشایستگی
و انحطاط آن مشــکلی نداشتند
چون قاجاریــه در عرصه عمومی
روحانیــون و آموزهها و کســب و
کار آنها را محــدود نمیکردند.
از این جهت اســامگرایان شیعه
حاکم برکشــور از سال  ۱۳۵۷در
حوزههایی که نمیخواســتند به
دستورالعملهای حکومتهای
مارکسیســتی و فاشیستی عمل
کننــد (درحوزههــای امنیتــی و
تبلیغاتی و سیاست خارجی چنین
میکردند) به دوران قاجار رجوع

راهزنان در مقام سیاسی-
امنیتی و نظامی
اگر در زمان قاجار راهزنانی اندک
مثل حســین کاشــی را بــه مقام
نائــب الحکومــه ارتقــا میدادند
تا دســت از راهزنــی بردارند (که
برنمیداشــتند) در جمهــوری
اســامی دههــا هــزار از اراذل و
اوباش و التها توسط روحانیون
به مقام نظامی و سیاسی گمارده
شدند تا تحول معنوی پیدا کرده
و نمازخوان شــوندکه شــدند اما
به نمازخوانهــای دزدی تبدیل
شدند که به مال ،جان و ناموس

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

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

مــردم رحم نکردنــد و هر لحظه
آماده سرکوب مردم کوچه و بازار
بودند .آنها پس از خواندن نماز
شــکنجه میکنند و سر میبرند،
در عین شرکت در مراسم عاشورا
و گریــه کــردن بــرای فرزنــدان
حســین اســید هم میپاشند ،و
پس از شــرکت در مراســم دعای
کمیل ،قطعه قطعه میکنند و در

or
Call f

nt
appointme

OR

چاه انداخته و میکشند.

حق کمیسیون دادن از منابع
کشور
اگر شاهان قاجار برای واگذاری هر
پست حکومتی و واگذاری اموال و
امور دولتی کمیسیون میگرفتند
(حتی از خویشان خود) خامنهای
این مدل را به نحو ه ادار ه کشــور

تبدیــل کــرد به گونــهای کــه او
شــرکتها و کارخانههایــی را که
در اختیــار حکومــت اســت ،در
ازای مبلغی خاص که به دفترش
ارسال میشود ،واگذار میکند .به
عنوان نمونه محمد مخبر ،مدیر
ســتاد اجرای فرمان امام در سال
 ۱۳۹۷تعهــد داشــت کــه ماهانه

{>> ادامه در صفحه}16 :
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بالروس.... :

دارنــد ،ایــن زنان هســتندکه در
جریان اعتراضات به داد زخمیها
رســیدند و از میــزان پیامدهــای
خشونتکاستند.

جنبش اعتراضی؛ انقالبی زنانه

حضور زنان در اعتراضات از شدت سرکوب کاست
نامزدی ســوتالنا تیخانوفسکایا،
رهبر اپوزیســیون بــاروس برای
ریاســت جمهــوری تنهــا آغــاز
جنبشی است که زنان این کشور
در آن نقشــی تعیینکننــده ایفــا
میکنند .زنان جامعه مردســاالر
بالروس از یک تحول دموکراتیک
بیشترین بهره را میبرند.
در بیشتر تصاویری که از اعتراض
مخالفــان بــاروس بــه جهــان
مخابره میشــود ،حضور پررنگ
زنان چشمگیر است .یکی از این
تصاویر پزشکان و پرستاران زن را
ش سفید
نشان میدهدکه با روپو 
به خیابان آمدند و خواستار پایان
دادن به خشونت شدند .این زنان
پــس از آن به خیابانها آمدند که
گروه زیادی از زخمیهای ناشــی
ســرکوب خشــن ماموران دولتی
را در بیمارســتانها تیمــار کرده
بودند.
“تاگس شــاو” ،وبســایت شبکه
یک تلویزیون آلمان در گزارشــی
تحلیلی با عنوان “انقالب زنان”
مینویسد که تاریخ اعتراضهای
این دور در بالروس زنانه اســت و
این امری اتفاقی نیست .نامزدی
ســوتالنا تیخانوفسکایا در مقابل
آلکساندر لوکاشنکوکه  ۲۶سال بر
این کشور مستبدانه حکم رانده،
جامعــه را عمیقا دگرگــون کرده
است.
اولگا دریندووا ،پژوهشگر مسایل
سیاسی در مرکز تحقیقاتی حوزه
کشــورهای شــرق اروپا وابســته
به دانشــگاه برمن ،در این رابطه
میگویــد جامعه بــاروس هنوز
بسیار مردساالر است:
«بــا ایــن حــال وقتــی مثــا در

کارخانــهای بپرســید چه کســی
بــه تیخانوفســکایا رای داده،
همه کارگران دستشــان را بلند
میکننــد» .به بــاور او «اکثریت
مردم دیگــر ابایی ندارنــد اذعان
کنند به یــک زن که پیش از این
خانهدار بــوده ،رای دادهاند و این
نشــان میدهــد کــه نارضایتی از
لوکاشنکو چگونه طرز فکر مردم را
تغییر داده است».
تبدیــل شــعارهای جنســیتی حضور زنان در اعتراضات از
حکومت به نقطه قوت اپوزیسیون شدت سرکوب کاست
تفکر جنســیت زده لوکاشنکو بر به دنبال سرکوب شدید معترضان
کســی پوشــیده نیســت .او بــی و ســه شــب خشــونت بیسابقه
تعــارف گفته اســت «وظیفه زن علیه تظاهرکنندگان ،حضور زنان
تزییــن جهان اســت» ،یا «حاال در خیابان به شــکل چشمگیری
زنها هم شلوار میپوشند ،اما این افزایــش یافــت .در این شــبها
برازنده آنها نیست» .لوکاشنکو از خشونت نیروهای امنیتی عمدتا
زنان بالروس خواستار آوردن سه متوجه مردان بود زیرا آنها شبانه
تا چهار فرزند اســت؛ و با همین به خیابان میآمدند تا بهتر بتوانند
نــگاه بود که او ظرفیت رقیب زن با ماموران گارد ویژه مقابله کنند.
خود در مبارزات انتخاباتی را برای زنــان روزهــا «با لباس ســفید،
گل در دســت به
بســیج مردم دســتکم
خیابــان آمدند و
گرفت .لوکاشنکو پیش
زنجیر ه انسانی به
از شروع انتخابات گفته
عالمت حمایت
بــود« :مگر میشــود
از معترضــان
درباره مسایل سیاسی
تشکیل دادند».
با یک زن حرف زد ،او
از ایــن تاکتیک
تازه غذای بچههایش
aleksandr
lukashenko
بــه ســرعت در
را داده».
سراسر بالروس
تیخانوفسکایا درست
همیــن جمالت سکسیســتی را استقبال شد .زنان نقش منادیان
به محــور تبلیغات خــود بر ضد صلح را بر عهده گرفتند .به گفته
لوکاشنکو تبدیل کرد و در واکنش اولــگا درینــدووا «در ابتدا تصور
به این ســخنان گفته بود« :ابدا میشــد مردم از شــدت سرکوب
قصد ندارد به قدرت برسد ،بلکه میترسند ،دیگر کسی به خیابان
فقــط میخواهد پیش شــوهر و نمیآیــد و اعتراضها به ســرعت
بچههایــش برگــردد و بــرای آنها جمــع میشــود .اما آمــدن زنان
به میــدان ،به کلی وضع را تغییر
کتلت سرخ کند».
حتی فــرار او به لیتوانی و نشــان
دادن چهــر ه «یــک زن ضعیف»
که تحمــل پیامدهــای احتمالی
فشــار را نــدارد از محبوبیــت او
نکاست .اولگا دریندووا میگوید:
«ایــن زن حــاال به یک ســمبل
برای مردم بالروس تبدیل شــده
اســت؛ ســمبل صلح و تغییرات
مسالمتآمیز».

قاجاریزه شدن حکمرانی...
هزار میلیــارد تومان به حســاب
بیت واریزکند یا بنیاد مستضعفان
در همین دامنه به بیت پرداخت
میکند .او به کمیســیون گرفتن
قانع نیســت ،بلکه همــ ه مبلغ را
میخواهد ،چون نائب امام زمان
است و از نگاه وی منابع به عموم
تعلق ندارند.
در واقــع او جیب مــردم را جیب
خودش میداند.
هم ه کارگــزاران وی در بنیادها و
بانکها و شــرکتهای تحت نظر
دستگاه رهبری هرساله باید مبلغ
خاصی را به دفتر خامنهای ارسال
کنند و اگر نکنند برکنار میشوند.
خامنــهای بــه روالهای بــازار یا
تحوالت اقتصــادی در هر بخش
کاری ندارد:
مثــل شــاهان قاجــار پولــش را
میخواهد.
بــه ازای این مبلغ خاص دســت
آنها در هر تقلب و فساد و نقض
قانونــی باز اســت ،درســت مثل
دوران قاجار.

>> ادامه از صفحه15 :

خلعتدهی و پولپاشی به
مقربان درگاه
دادن ســکه بــه دستبوســان از
دوران خامنــهای در جمهــوری
اسالمی آغاز شد .خمینی نیازی
به این کار نمیدید ،چون به اندازه
کافی برای ارعاب عمومی خدم و
حشم داشت .بعد احمدینژاد این
سنت را به دادن پول در سفرهای
اســتانی تبدیل کرد .این ســنت
مستقیما از روش شاهان قاجار در
دادن خلعت به دستبوسان خود
وام گرفته شده بود .تنها کاهش
منابع کشــور به دلیــل تحریمها
بود که ایــن روش «مردمداری»
جمهوری اســامی را به حاشــیه
فرستاد.
البته در سطوح باالی جمهوری
اســامی همچنان اعطای امتیاز
و رانــت و ســکه به درصــد اندکی
از خودیها بــرای «مردمداری»
ادامه دارد.
اصالحات
آنچه در جمهوری اسالمی ایران

تحت عنوان اصالحات حکومتی
معرفــی میشــود ،بازگشــت بــه
دوران قاجار بوده است .مجموعه
اصالحات قضایی در دوران یزدی
(دادگاههــای عام) و شــاهرودی
(قضازدایــی) بازگشــت به نظام
قضایی دوران قاجار بود که در آن
قانون ،آیین دادرسی و دفاع وکیل
و حقــوق متهــم وجــود خارجی
نداشت و قاضی تنها فاعل مایشاء
در دادگاه بود .هر آن چه در مورد
زنان در جمهوری اسالمی انجام
شد (از حجاب اجباری تا سیاست
جمعیتــی ،از معمــاری ایرانی-
اســامی که بازگشــت به دوران
اندرونی-بیرونی است تا کاهش
مدام ســهم زنان از بازار اشتغال)
نوعی بازگشــت بــه دوران ماقبل
ی اســت .ســبک حکومتی
پهلو 
علــی خامنــهای اصــوال ســبک
حکومتی شاهان قاجار است:
در عرص ه خارجی ناســزاگویی به
فرنگیهــا در مالء عــام و نرمش
قهرمانانــه در برابــر آنهــا و در
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داد» .ایــن زنان با آگاهی از تاثیر
حضور خود ،از سمبلهای بسیار
زنانــه نیز بــه خوبــی در مبارزات
استفاده کردند.

زنان بیشترین بهره را از حتول
میبرند
بــا همــه وابســتگی کــه مــردم
ت دارند ،اما زنان
بالروس به سن 
از یک تحول دمکراتیک بیشترین
ســود را میبرند .دادههــای اداره
ملی آمار بــاروس ( )Belstatدر
ســال  ۲۰۱۸نشان میدهدگرچه
زنان ســهم عمدهتری در آموزش
عالی و دانشگاهها دارند ،اما درآمد
آنهــا به طور متوســط فقط ســه
چهارم درآمد یک مرد است .هم

زمان زنان دو برابر بیشتر از مردان
وقت خود را صرف انجام کارهای
خانــه و رســیدگی به کــودکان و
افراد سالخورده خانواده میكنند
و خود باید دوران سالخوردگی را
با حقوق بازنشســتگی پایینی سر
کنند.
زنــان کمتر از یک ســوم اعضای
دو مجلــس بــاروس ،مجلــس
ملی جمهوری بالروس و مجمع
ملــی (مجلــس عــوام و ســنا) را
تشکیل میدهند و تنها  ۳۵درصد
مناصب مهــم دولتی دارنــد .در
حالــی کــه دســتگاههای امنیتی
تقریب ًا ۱۰۰درصد در اختیار مردان
است و آنها بندرت در بخشهای
آموزش و پزشکی بالروس حضور

انتقاد به نگا ه رمانتیک به نقش
زنان در جامعه
حضــور زنان در تظاهرات نه تنها
یــک لحظه تاریخــی در تحوالت
سیاسی این کشور است ،بلکه در
حوزه اجتماعی نیز یک سنگ بنا
محسوب میشود .ویکا بیران ،از
فعاالن حقوق زن میگوید« :این
اولین بار است که زنان دیگر ابژه
نیستند بلکه خود سوژهاند ،روی
آنها حساب میشود ،حرفی برای
زدن دارنــد ،تصمیمگیرندهانــد
و مــردم احترام زیــادی برای آنها
قائلاند».
او در عیــن حــال نقــش بســیار
“زنانــه” زنــان در اعتراضات را با
دیده تردید مینگــرد و میگوید:
«تصاویــر رمانتیــک از زنــان در
لباسهای سفید بلندکه گلهای
ســفید در آغوش گرفتهاند و پیام
عشــق و صلح میدهند ،بســیار
جالباند و به شــدت مورد عالقه
رســانههای غربی .امــا این تنها
یک روی سکه انقالب فمینیستی
است».
او میافزایــد« :بــه عنــوان مثال
بســیاری از فمینیســتها از این
واقعیت استقبال نکردند که زنان
افســران نیــروی زرهی پلیس که
تظاهرکننــدگان را مــورد ضــرب
و شــتم قــرار دادنــد را در آغوش
بکشــند ».او همچنین از اینکه
فضای کمی برای «ســایر اشکال
زنانگی» وجــود دارد انتقاد کرد.
با ایــن وجود ویکا بیــران معتقد
اســت« :اکنون زمــان این گونه
انتقادها نیســت زیرا میتواند به
سرعت تعبیر نادرستی از آن شود
و هر آنچه بدست آوردهایم را نابود
کند - ».دویچه وله

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

داخل کشور گذاشتن محتسبان
۲۴ســاعته (تحت عنوان بســیج
کــه امروزین و انقالبینماســت)
باالی سر مردم و گذراندن بخش
قابــل توجهــی از ایــام در نقــاط
خوش آب و هوای کشــور توسط
خامنهای (البته قبل از همهگیری
کرونا) .پابوسی و سینهخیز رفتن
بسیجیان در برابر رهبر در دیدار از
قم از آن دسته اصالحات سیاسی
است که از دوران قاجار الگوگرفته
شد.

چرا دوران قاجار را دوست
دارند؟
در دور ه قاجار اکثریت مردم ایران
در روستاها زندگی کرده یا عشایر
قشــاقی-ییالقی بودنــد ،اکثر
آنها بیسواد بودند و تصوری از
پاســخگویی دولت ،دموکراسی،
آزادی و شفافیت و حکومت قانون
نداشــتند .در طــول عمــر خود
شاید از روســتای محل سکونت
خارج نمیشدند .طبعا حکومت
بر چنین مردمی بســیار آســانتر

اســت از مردمــی کــه حکومــت
خود را دروغگو ،فاســد ،مستبد
و ســرکوبگر میداننــد و خــود را
شهروند و صاحب حق .در چنان
شــرایطی مقامات هــر روز نگران
نیســتندکه هزاران یــا دهها هزار
نفر به خیابان آمده و به موضوعی
اعتراض داشــته باشند .مقامات
جمهــوری اســامی در بوقهای
حکومتی ،نوستالژی دوران قاجار
را منعکــس میکنند (هیچگاه از

{>> ادامه در صفحه}19 :

17

 سال  26شماره  11  1488شهریور 1399

www.paivand.ca since 1993

PAIVAND: Vol. 26  no.1488  Sep. 01, 2020

17

جهان...

انتخابات آمریکا :یک راهنمای بسیار ساده

رئیسجمهور ایاالت متحده آمریکا تاثیر بزرگی بر چگونگی برخورد
دنیا بــا بحرانهای بینالمللی نظیر جنــگ ،همهگیری و تغییرات
اقلیمی میگذارد .برای همین وقتی هر چهار سال یک وقت انتخابات
میشــود ،خیلیها بــه نتیجه آن اهمیــت میدهند امــا لزوما درک
درستی از فرایند اجرای آن ندارند.

قوانین مربوط به شرکت زندانیان
در انتخابــات نیز بســته به ایالت
متفاوت اســت .حق رای پس از
محکومیــت از بیشــتر زندانیان
ســلب میشــود و تنهــا در پایان
دوره محکومیــت بازگردانده
میشود.
بیشتر مردم در روز رایگیری
و با حضور در شعب اخذ رای
در انتخابات شرکت میکنند،
امــا اســتفاده از شــیوههای
دیگــر در ســالهای اخیــر
بیشتر شــده اســت .در سال
 ۲۱ ،۲۰۱۶درصد شرکتکنندگان
از برگههای رای پســتی استفاده
کردند.
همهگیری ویــروس کرونا باعث
شده است که امسال نحوه شرکت
مردم در انتخابات محل اختالف
شــود .بعضی از سیاســتمداران
خواهان اســتفاده بیشــتر از آراء
پستی شدهاند ،اما دونالد ترامپ
بدون ارائه مدرک خاصی میگوید
که این کار میتواند باعث افزایش
تقلب شود.

چه کسی میتواند رای دهد و
چگونه؟
همه شــهروندان آمریکایی باالی
 ۱۸سال طبق قانون میتوانند در

آیا این انتخابات صرفا بر سر
مقام ریاستجمهوری است؟
خیــر.
همــه توجههــا معطــوف رقابت

لــذا اگــر دنبــال راهــی بــرای
یادآوری مســائل یا درک آنها
برای بار نخست میگردید ،این
راهنمای ساده انتخابات آمریکا
میتواند به شما کمک کند.
بعضــی واژه هــای کلیدی هم
در در انتهای متن توضیح داده
شده اند.

•

انتخابات چه زمانی است و چه
افرادی نامزد شدهاند؟
انتخابــات ریاســتجمهوری
همیشــه در اولین سهشنبه بعد
از اولین دوشنبه ماه نوامبر برگزار
میشود که این دفعه سوم نوامبر
خواهد بود.
برخــاف بســیاری از کشــورها،
نظام سیاســی آمریکا در سیطره
کامل تنها دو حزب اســت ،برای
همیــن رئیسجمهور همیشــه
متعلق به آنها است.
جمهوریخواهها در آمریکا حزب
سیاســی محافظهکار محســوب
میشــوند و نامزدشــان در
انتخابات امســال دونالد ترامپ،
رئیسجمهــور فعلــی ،اســت که
برای باقی ماندن در کاخ ســفید
تالش میکند.
دموکراتهــا در آمریــکا حــزب
سیاسیلیبرالمحسوبمیشوند
و نامزدشان جو بایدن است .اوکه
سالها در سیاست حضور داشته
است ،عمدتا به خاطر هشت سال
معاونــت بــاراک اوباما شــناخته
میشود.
هر دو نفر در دهه هشــتم زندگی
خود به سر میبرند؛ آقای ترامپ
در صــورت انتخــاب مجــدد ۷۴
ســال خواهــد داشــت و آقــای
بایدن  ۷۸ســاله نیز مســنترین
رئیسجمهوری خواهد بود که در
تاریخ برای بار اول به کاخ ســفید
راه پیدا میکند.

رقابتی سراسری.
در همه ایاالت به جز دو تا ،فردی
که بیشــترین رای را کســب کند
کل آرای ایالــت در کالج الکترال
را نیز به خود اختصاص میدهد.
بیشتر ایاالت گرایش شدیدی به
یکی از دو حزب دارند و به همین
خاطــر نامزدهــا صرفــا روی ده
دوازده تا ایالتی تمرکز میکنندکه
شانس پیروزی در آنها دو طرفه
اســت .به اینها میگویند ایاالت
محل رقابت.

•

•

•

برنده چطور مشخص
میشود؟
فرد برنده همیشه آن کسی نیست
کــه بیشــترین رای را در ســطح
کشور کسب میکند ،مثل اتفاقی
که در ســال  ۲۰۱۶برای هیالری
کلینتونافتاد.
در عــوض نامزدهــا بر ســر آرای
کالج الکترال رقابت میکنند .هر
ایالت به نسبت جمعیتش تعداد
مشــخصی رای در کالج الکترال
دارد که در مجموع شــامل ۵۳۸
رای میشــود .لــذا نامــزد پیروز
کسی اســت که حداقل  ۲۷۰رای
کسب کند.
معنی ایــن فرایند این اســت که
مــردم وقتی به نامزد مورد عالقه
خــود رای میدهنــد در رقابتــی
ایالتــی شــرکت میکننــد ،و نــه

انتخاباتریاستجمهوریشرکت
کنند1.
اما خیلی از ایاالت با وضع قوانینی
داشتن کارت شناسایی را اجباری
کردهانــد و رایدهنــدگان بایــد
هویت خــود را پیش از رای دادن
اثبات کنند.
ایــن قوانیــن غالبــا توســط
جمهوریخواهها وضع میشــود
که عقیده دارند وجودشان برای
جلوگیری از تقلب الزامی است.
امــا دموکراتهــا آنهــا را متهم
میکنند که هدفشــان از این کار
جلوگیــری از شــرکت مــردم در
انتخابات اســت ،چرا که احتمال
داشتن کارتهای شناسایی مثل
گواهینامه رانندگی بین گروههای
اقلیت و فقیرکمتر است.

ترامــپ و بایدن خواهد بود ،ولی
رایدهنــدگان در برگههــای رای
خود اعضای جدید کنگره را نیز
مشخص خواهندکرد.
دموکراتهــا در حــال حاضــر بر
مجلس نمایندگان تسلط دارند،
لذا تالش خواهند کرد که به این
وضع ادامه دهند و اکثریت سنا را
نیزکسب کنند.
اگر بتوانند هم در ســنا و هم در
مجلس نماینــدگان بــه اکثریت
برســند ،میتواننــد در صــورت
پیــروزی مجدد آقای ترامپ مانع
اجرای برنامههای آتی او شوند.
در انتخابات امسال ،تمامی ۴۳۵
کرســی مجلس نمایندگان و ۳۳
کرسی سنا به رای گذاشته خواهد
شد.

•

نتیجه کی مشخص خواهد
شد؟
شــمارش کل آراء ممکــن اســت
چند روز طول بکشــد ،اما نامزد
پیــروز تا ســاعات اولیــه روز بعد
تقریبا مشخص میشود.
در ســال  ،۲۰۱۶دونالــد ترامــپ
حوالی ساعت  ۳صبح در نیویورک
روی سکو رفت تا در برابر حامیان
شادمانش سخنرانی پیروزی خود
را ایراد کند.

•

قدرت چه موقع به نامزد پیروز
منتقلمیشود؟
قدرت روز  ۲۰ژانویه طی مراسمی
بــه نام تحلیف بــه رئیسجمهور
جدیــد منتقــل میشــود .محل

اجــرای این مراســم در برابر کاخ
کنگره آمریکا در شــهر واشنگتن
است.
چند واژه کلیدی در انتخابات
آمریکا
• جمهوریخواهها:
حــزب جمهوریخــواه بــه حزب
بزرگ قدیمی نیز معروف اســت.
ایــن حــزب در ســالهای اخیــر
خواهــان مالیــات کمتــر ،ادامه
حق مالکیت اسلحه و محدودیت
بیشتر بر مهاجرت بوده است.
میــزان رای این حزب معموال در
مناطق روســتایی آمریکا بیشتر
است .جورج دبلیو بوش ،رونالد
ریگان و ریچارد نیکســون به این
حزب تعلق داشتند.
دموکراتهاوجــه تمایــز حــزب

دموکــرات مواضــع لیبــرال این
حــزب در قبــال حقــوق مدنی،
مهاجــرت و تغییــرات اقلیمــی
است.
بــه اعتقاد این حــزب دولت باید
نقــش بیشــتری در زندگی مردم
ایفا کند ،مثل فراهم کردن بیمه
درمانــی .میزان حمایــت از این
حزب معموال در مناطق شهری
آمریکا بیشتر است.
جــان اف کندی و بــاراک اوباما
عضو این حزب بودند.
• کاجل الکترال:
کالــج الکتــرال هــم مثــل باقی
نظامهــای انتخاباتــی بدیها و
خوبیهــای خــودش را دارد،
امــا به خاطــرگذشــته تاریخی و
ارتباطــش بــا تاســیس ایــاالت
متحده با مقبولیت زیادی همراه
اســت .نتیجه آن معموال بازتابی
از آراء سراســری است ،اما از پنج
انتخابات اخیر در دو مورد چنین
نبوده است ،از جمله وقتی دونالد
ترامپ در سال  ۲۰۱۶پیروز شد.
• ایاالت محل رقابت:
در این ایاالت ،تعداد رایدهندگان
جمهوریخواه و دموکرات تقریبا
برابــر اســت .اوهایــو و فلوریدا از
جمله ایاالتی محسوب میشوند
که به طور ســنتی محــل رقابت
بودهاند .اما ایاالتی نظیر آریزونا و
تگزاس که قبال گرایش شدیدی به
حزب جمهوریخواه داشتند حاال
به محل رقابت تبدیل شــدهاند،
چــرا که رای حــزب دموکرات در
آنها بیشتر شده است.

{>> ادامه در صفحه}24 :
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"آخه باباجون ،ما خودمان 'واهلل '
یک زمان 'قاتل ' بودیم"!
 25اوت -روح اللــه حســینیان
از چهرههــای جنجالــی قضایی،
امنیتــی و سیاســی نزدیــک بــه
محافظــهکاران تنــدرو در ایران،
درگذشت.
برخــی از رســانههای داخلــی در
ایران علت مرگ آقای حســینیان
 ۶۵ســاله را ابتال به کرونا گزارش
کردهانــد .او در بیمارســتان
خاتماالنبیا بستری بود.
روح اللــه حســینیان در مجلس
هشــتم و نهم نماینده بود .او در
مجلس هشتم رئیس فراکسیون
انقــاب اســامی (فراکســیون
حامی دولت محمود احمدینژاد)
بود.
آقــای حســینیان از جملــه پایــه
گــذاران جبهه پایداری به شــمار
میآید .او از ســال  ۱۳۷۴تا امروز
با حکم رهبر ایــران ،رئیس مرکز
اسناد انقالب اسالمی بود.
روح الله حســینیان پروانه وکالت
ل  ۱۳۹۷به
هم داشــت و در ســا 
عنــوان "یکــی از وکالی مــورد
اعتماد رئیس قــوه قضائیه برای
وکالت در پرونده های امنیتی در
استان تهران معرفی شده بود.
آقــای حســینیان در دســتگاه
اطالعاتــی ایــران بــا عنــوان
"خسروخوبان" شناخته میشد.
او در زمان محمد ریشــهری به
عنوان قائم مقام دادستان انقالب
اســامی در وزارت اطالعــات
انتخاب شد.
او فارغالتحصیل مدرســه حقانی
بــود ،مدرســهای که بســیاری از
مسئوالن قضایی -امنیتی ایران

در دهه ۶۰شمسی فارغالتحصیل
آن بودند.
روح الله حسینیان سال ،۱۳۹۴
محمدجــواد ظریــف وزیــر امور
خارجه و علیاکبر صالحی رئیس
ســازمان انــرژی اتمــی ایــران را
تهدیدکرده بود که "شما را اعدام
می کنیــم و در رآکتور اراک دفن
مــی کنیم و رویتان ســیمان می
ریزیم".
در سال  ۱۳۷۸هم روزنامه صبح
امــروز از قــول آقای حســینیان
تیترکرده بــود "آخه باباجون ،ما
خودمان 'واللــه ' یک زمان 'قاتل
' بودیــم" .این جمله در آن زمان
جنجال آفرین شده بود.
روحالله حســینیان در انتخابات
ســال  ۱۳۷۶از هــواداران
محمدخاتمی بود اما پس از آنکه
قتلهای زنجیرهای نویســندگان
و فعــاالن سیاســی در آذرمــاه
 ،۱۳۷۷بــه شــماری از نیروهای
"مسئولیتناشناس،کجاندیش و
خودسر" وزارت اطالعات نسبت
داده شــده بود و آتش اختالفات

«سگهای نگهبان» پوتین! ...

و مخالفــان پوتین بــود روی پلی
نزدیک کرملین با شــلیک گلوله
به قتل رســید .گلب پاولوفسکی
کــه در آن زمان یکی از مشــاوران
کرملین بود در این باره میگوید:
«پوتیــن پس از شــنیدن خبر به
وضوح شــوکه شد .به عنوان یک
ترور سیاسی این دخالت مستقیم
در سیاســتهای فدرال اســت و
دقیق ًا زیر دماغ پوتین اتفاق افتاده
بود».
اما چه کسی جرات میکرد بدون
اجازه پوتین دست به انجام چنین
تروری بزند؟
یا شــاید نخهــا در دســت پوتین
بود؟
آیــا ممکن اســت پوتیــن همان
ســوال هنری دوم -قبل از قتل
توماس بکت -را پرسیده باشد:
«آیا کسی مرا از شر این کشیش
مزاحم خالص نمیکند؟»
ایــن بــازی حدس زدن بــا وجود
وسوسهانگیز بودن نتیجه روشنی
نــدارد بلکه اصــل موضــوع را از
یادمــان میبرد؛اینکــه ترورهایی
مانند قتل نمتسف و مسمومیت
ناوالنی در مورد روسیه پوتین چه
چیزی را روشن میکنند.
واقعیــت وحشــتناک و فاجعهبار
این نیســت که آیا پوتین دســتور
حذف مخالفانــش را صادر کرده

•

چاقها مراقب باشند!

شانس چاقها برای جان سالم به در بردن
از کرونا کمتر از نصف افراد سالم است

جناحــی و درون
تشکیالتی این وزراتخانه
شــعله ور شــد ،روح الله
حســینیان به نحــوی به
سخنگوی محافظهکاران خبر کمی ناامیدکننده است:
تحقیــق تــازهای نشــان می
تبدیل شد.
دهــد چاقی احتمال مرگ بر
حســینیان همــواره از
ســعید امامــی از متهمان اثر کرونــا را حدود ۵۰درصد
اصلی کشــتن منتقــدان و افزایــش میدهــد و حتــی
روشنفکران دفاع میکرد و ممکن است اگر واکسنی در
کار باشــد اثر آن را کاهش
معتقد بود جناح منتســب
به ســعید حجاریــان و علی دهد.
ربیعی ،مشــاور وقت محمد البتــه پیشتر هم
گفتــه شــده بــود
خاتمــی "نیروهای مذهبی و
مخلص وزارت اطالعات قلع و که چاقــی بر ابتال
تجربــه نشــان بــه خــرج دادنــد و از دولــت
بــه کرونــا تأثیــر
داده،
افــراد خواســتند محدودیتهایــی
قمع کردند".
آقــای حســینیان در دوران منفی میگــذارد اما
چــاق معمــوال بــه بــرای تبلیــغ فســتفودها و
تحقیقات مشــترک دانشگاه
بیماریهایــی مانند امراض ســوپرمارکتها تعیین کند.
ریاســت جمهــوری محمــود
احمدینــژاد نیــز از حامیــان کارولینای شــمالی ،شــورای قلبی و دیابت مبتال هســتند ایــن محققــان معتقدنــد
او محســوب میشــد و زمانــی ســامت عربســتان سعودی و همین ،از شانس آنها برای تغییر بزرگ دربــاره چاقی در
بــه عنــوان مشــاور او منصوب و بانــک جهانــی کــه در آن ســامت عبور کردن از سایر انگلیس زمانی رخ میدهد که
دادههــای بینالمللــی مورد بیماریها کم میکند.
سیاستهایی مرکب از مالیات
شــده بــود .با این حــال ،پس از
ف بر ســر حلقه بررسی قرارگرفته ،نشان داده ،چاقــی جــدای از اینکــه خود و یارانه برای غذای چاقکننده
باالگرفتن اختال 
تهدید بیش از آن چیزی است افــراد را در شــرایط بدتــری و سالم تعیین و اجرا شود.
نزدیــکان آقای احمدینــژاد از او
که پیشتر تصور میشد.
قــرار میدهــد بــرای فعاالن انگلیــس و آمریــکا یکــی از
فاصله گرفت.
حاال اگــر بخواهیــم دقیقتر حــوزه درمان و ســامت هم باالتریــن نــرخ چاقــی را در
او در سال  ۱۳۸۸پیشنهاد دهنده
بگوییــم ،طبــق تحقیقــات مشکلســاز بــوده .محققان جهان دارند .خود آمریکاییها
طرحی دو فوریتی در مجلس بود
محققان دانشگاه کارولینای حاال میدانند که برای درمان گفتهاند که بیش از ۴۰درصد
که به موجب آن با کنار گذاشتن
شمالی ،چاقی یعنی  ۱۱۳برابر کوویــد ۱۹-در چاقهــا بــه آمریکاییهــا چاق هســتند.
تشریفات آیین دادرسی محاربان
احتمال بیشــتر بســتری در واکســن قدرتمندتــری نیــاز این رقــم در انگلیس بیش از
ظــرف پنج روز اعدام میشــوند.
بیمارســتان در صــورت ابتال دارند.
۲۷درصد است.
این طرح اما پیش نرفت.
به کرونا ،و ۴۸درصد احتمال پــس از ایــن گزارش بــود که
منبع :گاردین
آقای حسینیان از منتقدان دولت
بیشتر مرگ بر اثر آن.
محققان انگلیســی شجاعت
حسن روحانی به شمار میآمد و
از همــان ســالهای اول فعالیت
دولــت گفته بود "من از اســاس
دولت یازدهم را قبول ندارم"• .

خدمات حسابداری و دفترداری

>> ادامه از صفحه14 :

یا نه ،بلکه این است که هر کسی
از حلقــه نزدیکان پوتین میتواند
با مصونیت قضایی در سیســتم
پوتین مخالفان سیاسی را حذف
کند.

«سگهای نگهبان» پوتین چه
کسانیهستند؟
برای کسانی که ( svoiبه معنای
یکــی از ما) محســوب میشــوند
اســتفاده از خشونت مرگبار (قوه
قهریه) قانونی اســت .در ماجرای
قتــل نمتســف دادگاه نیروهــای
امنیتــی و مقامــات نزدیــک بــه
رمضان قدیروف را متهم شناخت؛
رهبر چچنی کــه وفاداری خاصی
بــه پوتیــن دارد و خــودش را
سرباز پیادهنظام پوتین میداند.
دادگاهــی در مســکو افــرادی بــا
ملیــت چچنــی را در پرونده قتل
مجرم شــناخت اما دادســتان از
دنبــال کردن روابط ایــن افراد با
مقامات باالتر امتناع کرد.
در پرونده مســمومیت ورزیلوف
نیز اتفاق مشابهی افتاد .او درگیر
پرونــده قتــل ســه روزنامهنــگار
روس در آفریقــا بــود که خود این
ســه روزنامهنــگار نیــز در مــورد
ارتــش یوگنــی پریگوژین تحقیق
میکردنــد :تاجــری نزدیــک به
کرملین و وزارت دفاع.
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در ازای وفــاداری بــه پوتین این
افــراد آزاد هســتند تــا بــه دنبال
منافع شــخصی خود باشــند؛ به
عنوان مثــال پریگوژین در آژانس
تحقیقات اینترنتی (در اصطالح
مزرعــه تــرول) ســرمایهگذاری
کــرده ،همــان ســازمانی کــه در
انتخابات  ۲۰۱۶آمریکا اطالعات
دروغ منتشر میکرد .او همچنین
بر واگنر نظارت میکند:
یک کمپانــی خصوصــی نظامی
کــه بــه ســوریه و اوکرایــن نیــرو
میفرستد.
تاتیانــا اســتانوایا رئیــس مرکــز
آنالیــز  R.Politikایــن افــراد را
«سگهای نگهبان» میخواند.
آنها بــرای زمانی کــه پوتین نیاز
به خشونت قابل انکار دارد مفید
هســتند .اما در زمانهایی که به
آنها نیاز ندارد نمیتواند به آسانی
کنترلشانکند.
همانطــور کــه گیســون اشــاره
میکنــد ،در پرونــده ناوالنی این
امــکان وجــود دارد کــه یکــی از
انتقامگیرنــدگان کرملیــن بدون
دســتور صریــح وارد عمل شــده
باشد.
ناوالنی در طول ســالهای اخیر
از یک فعال مخالف فساد به یک
سیاســتمدار خبره تبدیل شده و
محبوبیت باالیی به دســت آورده

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

است .با کانال یوتیوبش او نقش
یــک روزنامهنگار و محقــق را بر
عهده گرفته که مستندات دقیقی
از فساد مسئوالن منتشر میکند.
قبل از مسمومیتش او در سیبری
بــرای انتخابــات محلــی تبلیــغ
میکــرد .ناوالنــی مبــدع «رأی
هوشمندانه» است؛ روشی برای
شکست احزاب نزدیک به کرملین
در انتخابــات محلــی حتی وقتی
کاندیداهای مســتقل اجازه ورود
به انتخابات را ندارند.
بســیاری از افرادی که ناوالنی به
عنوان مفســد اقتصــادی معرفی
کرده انگیزه کافی برای مســموم
کــردن او دارنــد و همــه آنهــا
میدانســتند که اگــر ایــن کار را
انجام دهند ،هیچ عواقبی در پی
نخواهد داشت.

•

نشانههای دوران افول
پوتینیسم
پوتین و سیســتمی که او رهبری
میکنــد هــدف اصلــی ناوالنــی

سرورصدر

Tel.: 514-777-3604

هستند و ســادهلوحانه است اگر
بگوییــم پوتیــن هیــچ عالقهای
بــه کنــار زدن یا حتی کشــتن او
نداشته .کرملین تاکنون با مرتبط
دانســتن ناوالنی بــه پروندههای
سیاســی مانع رأی دادن او شــده
و بــا وی برخورد کرده اســت ،اما
هیــچ دلیلی وجود نــدارد که این
منطق تا ابدکارکند.
پوتینیســم هرچــه بیشــتر به
دوران افــول و پیــری خــود
نزدیک میشــود ،بیثباتتر و
بیاحتیاطترمیشود.
چنانکــه گیســون مینویســد،
ممکــن اســت پوتیــن از وقایــع
بالروس وحشــتزده شده باشد؛
تظاهراتیبزرگعلیهدیکتاتوراین
کشور لوکاشــنکو .تظاهراتی که
آنطور کــه میگویند بزرگترین
اعتراضاتی اســت که بالروس در
دهههای اخیر به خود دیده است.
بــا وجــود بــاروس و اوکرایــن،
کرملین خــود را احاطهشــده در
میــان ناآرامیهــا و درگیریهای

همسایگانشمیبیند.
ممکن است پوتین مقصر باشد،
ممکن است نباشد .اما پرسیدن
چنین سوالی به نوعی به قسر در
رفتــن پوتین کمک میکنــد .او
گناهکار اســت ،حتی اگر دستور
ترور را صادر نکرده باشــد .چون
بعد از گذشت بیش از بیست سال
حکمرانی مســتبدانه ،مســموم
کــردن مخالفان سیاســی تبدیل
بــه بخشــی عــادی از سیاســت
روســیه شــده اســت و ظاهــر ًا
پوتیــن نمیخواهد یــا نمیتواند
هیچ کاری بــرای تغییر آن انجام
دهــد .ایــن اولین بار نیســت که
این مســمومیت ظاهر میشود و
آخرین بار هم نخواهد بود.
اعتمادآنالین  /منیژه موذن

برگرفته از گزارش جاشوا یافا -

«نیویورکر»
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یادواره...
Mercedes Barcha Pardo
Born: Nov. 6, 1932,
Magangué, Colombia
-------Died: August 15, 2020,
Mexico City, Mexico
---------

اگــر بخواهیم جمله «پشــت هر
مــرد موفــق ،یــک زن ایســتاده
اســت» را بــه جمله «پشــت هر
کتاب موفق یک نویســنده مرد،
یک زن ایســتاده اســت» تبدیل
کنیــم ،بدون شــک بایــد نمونه
گابریل گارســیا مارکز و مرسدس
بارچا را به عنوان شاهد بیاوریم.
مرســدس بارچا ،همســر گابریل
گارسیا مارکز نویسنده کلمبیایی
و برنــده جایــزه نوبــل ادبیات در
سال  ،۱۹۸۲که در نیمه ماه اوت
در شــهر مکزیکوسیتی ،پایتخت
مکزیــک ،درگذشــت ،فقط یک
«همسر نویسنده» نبود.
بلکــه از بارچــا بــه عنــوان
«الهامبخــش» و «حامــی» آثار
ادبی «گابو» (نام دیگر مارکز) یاد
میشود که اگر نبود ،به ویژه «صد
ســال تنهایــی» ،پرفروشتریــن
کتــاب ادبیات آمریــکای التین و
از تأثیرگذارتریــن آثــار ادبی قرن
بیســتم جهان ،نوشته و منتشر
نمیشد.

شخصیتی قابل احترام در
آمریکای التین
خبر درگذشــت بارچا را اولین بار
آلخانــدرا فروســتو ،وزیر فرهنگ
مکزیــک در صفحــه توئیتر خود
نوشت .علت دقیق مرگ او اعالم
نشد ،اما بعد ًا رسانههای مکزیک
اعالم کردندکه مرسدس بارچای
 ۸۷ساله به «مشکالت تنفسی»
دچار بود.
مرگ مرســدس بارچــا ،موجی از
واکنشهــای کاربــران ،بــه ویژه
شــخصیتهای هنــری و ادبــی
اســپانیولیزبان را در شبکههای
اجتماعــی بــه دنبــال داشــت.
همچنینکالودیاشینبائومپاردو،
شهردار مکزیک در توئیتر نوشت:

«مــن ایــن افتخار را داشــتم
که با مرســدس بارچا مالقات
کنم؛ بســیار خوشصحبت،
شــاد ،نکتهبیــن ،بافرهنگ و
صاحبنظر .او زنی فوقالعاده
و زیبا بود».
ایــوان دوکــه ،رئیسجمهور
کلمبیا نیز درگذشت مرسدس
بارچا را تســلیت گفــت ،او را
« عشــق
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زندگــی» و «همراه بــدون قید و
شــرط» مارکز خواند و با خانواده
بارچا ابراز همدردی کرد.
ســرجیو رامیــرز ،نویســنده
معــروف نیکاراگوئــهای کــه در
ســال  ۲۰۱۷برنــده جایزه معتبر
ســروانتس شــده ،نیز نوشت که
با درگذشــت بارچا« ،یــک دوره
ادبی کامل پشــت ســرگذاشــته
شد و خاطره شیرین یک دوست
نزدیک ،چندین ســال آشنایی،
گفتوگو ،داستانهای طوالنی و
شبزندهداریها باقی ماند».
خورخــه ادواردو ریتــر ،وزیــر
پیشــین امــور خارجــه پاناما هم
کــه از دوســتان قدیمــی مارکــز
بود ،نوشــت« :بدون تردید همه
آنچه ما مدیون مارکز هســتیم،
او و خوانندگانــش مدیــون بارچا
هســتند .این دو دوبــاره در کنار
یکدیگرهستند».
بنیــاد گابریــل گارســیا مارکــز
برای روزنامهنــگاری جدید ایبرو
آمریکا نیــز در پیامــی اعالم کرد
کــه مرســدس بارچــا در همــان
خانــهای درگذشــت که از ســال
 ۱۹۶۱بــه همراه مارکــز در آن در
مکزیکوسیتی ساکن شده بود.
ایــن دو ،ســه ســال قبــل از آن،
در ســال  ،۱۹۵۸زمانــی کــه
مارکــز روزنامهنگاری  ۳۱ســاله و

قاجاریزه شدن حکمرانی ...
آنها ســخنی علیه قاجار شنیده
نمیشــود با این که ادعا دارند با
پادشاهی مخالفند) ،با این تفاوت
که خود بــه جای شــاهان قاجار
در کرســیهای قــدرت نشســته
باشــند .مخالفت با تاسیسات و
نهادهــای و قرایندهــای دوران
پهلــوی را بایــد در کنار مــدارا با
دیگر سلســلههای پادشــاهی در
ایران گذاشت (باالخص صفویه)
تــا میــزان مخالفت بــا حکومت
پادشــاهی در جمهوری اسالمی
و در میان اســامگرایان شیعه را
اندازه گرفت.
یادشان رفته
در این نوســتالژی البته سه نکته
مورد غفلت واقع میشود:
• در دور ه قاجــار هنــوز نفــت و
گاز کشــف نشــده و مقامــات
جمهوری اسالمی نمیتوانستند

مرسدس بارچا دانشجویی ۲۵
ساله بود ،با یکدیگر ازدواج کردند
و تا شــش ســال پیش که مارکز
درگذشت ،بیوقفه با هم بودند؛
 ۵۶سال زندگی مشترک.

آشنایی و ازدواج با مارکز
اما مرســدس و گابو سالها قبل
از آغــاز زندگی مشــترک شــان با
یکدیگر آشنا بودند.
بارچــا هم مثــل خــود مارکز در
یک منطقه در شــمال کلمبیا به
دنیا آمد ،ولی اصالت ًا از مهاجران
مصری بود .آشنایی این دو با هم
به واســطه شــغل پدرانشان رقم
خورد.
پــدر مرســدس در ماگانگــه،
در شــمال کلمبیــا ،جایــی کــه
مرسدس چشم به جهان گشود،
یک داروخانه داشــت و پدر مارکز
نیز برای فروش دارو به این شهر
و دیگر شــهرها و روســتاهای آن
منطقه سر میزد.
مارکــز کــه در شــهر آراکاتــاکا در
فاصلــه  ۲۰۰کیلومتری ماگانگه
به دنیا آمده بود و در این ســفرها
پــدرش را همراهــی میکــرد ،با
مرسدس آشنا شد.
در زمــان اولیــن دیدارشــان،
مرسدس  ۹ســاله بود و مارکز که
نوجوانی چهارده پانزده ساله بود،

>> ادامه از صفحه19 :

بــا درآمدهــای منابع انــرژی در
داخل و خارج کشور خاصهخرجی
کنند و وفادار بتراشتند .با همین
درآمدهاســت که امروز دســتگاه
روحانیت شــیعه تغذیه میشود.
قطع بودجههــا و امکانات دولتی
امروز مســاوی اســت بــا تعطیل
شدن هم ه نهادهای شیعه مرتبط
با ایران در سراسر دنیا .در صورت
قطع شــدن دســت حکومــت از
منابــع ملی (که امــروز به فروش
پاالیشــگاهها رســیده) ولی فقیه
حتی برای مخارج خود باید مثل
شاهان قاجار به فروش مقامات و
دستگاههابهایرانیانوغیرایرانیان
اقدام میکرد.
• در دور ه قاجــار دولــت مرکزی
قــدرت چندانــی نداشــت و حتی
فرمانــداران را بــه ایــاالت راه
نمیدادند .دولت مرکزی قدرتمند

محصول دوران پهلوی اســت که
مقامات جمهوری اسالمی بر آن
ســوار شدهاند و به شکلدهنده و
تحکیمکنند ه آن ناسزا میگویند.
• در دوران قاجــار دانشــگاه و
موسسات پژوهشــی و نهادهای
کارشناســی دولتی وجود نداشت
تــا روحانیــون و ســپاهیان و
آقازادههــای آنهــا صندلیهــای
ایــن موسســات را بــا تقلــب و
مدرکســازی و گزینش و بورس
خارجی بــرای خودیها اشــغال
کنند و برای منزلتهای دزدیده
شده به دیگران فخر بفروشند.
ایــن تاسیســات تمدنــی عمدتا
محصول دوران پهلــوی در ایران
است.
•

همــان موقع عاشــق دختری
شد «که روی پیراهنش عکس
اردک بود».
مارکز بعدها به کار روزنامهنگاری
روی آورد و راهی اروپا شد و اولین
رمــان او ســال  ۱۹۵۵در مادرید
منتشر شد.
در اواخــر ســال  ،۱۹۵۷وقتــی از
اروپا به آمریکای التین بازگشت،
به عنوان خبرنگار بــرای روزنامه
«مومنتــو» ســاکن کاراکاس،
پایتخت ونزوئال شد.
چند مــاه بعد ،در مــارس ۱۹۵۸
بــه کلمبیــا رفت و همــان موقع
بود که رســم ًا با مرســدس بارچا
ازدواج کــرد و او را همراه خود به
کاراکاس برد.
ً
در آن زمان ،مارکز اصال از شهرتی
برخــوردار نبود و هیــچ جذابیت
حاشــیهای ،محرک عشق آن دو
نبود.
یک سال بعد به بوگوتا ،پایتخت
کوبا رفتنــد و پس از مدتی اولین
فرزندشــان به دنیا آمد ،یک پسر
که نام رودریگــو را بر او نهادند و
اکنــون کارگــردان و تهیهکننده
ســینما و تلویزیــون اســت .این
زوج بعــد ًا دارای یک پســر دیگر
هم شدند؛ گونزالو که به طراحی
مشغول است.
مرســدس بارچا خود شیفته ی
ادبیــات بــود .او بــه عنــوان یک
خواننــده جــدی آثــار ادبــی،
همــواره به عنوان اولین خواننده
نوشــتههای مارکــز ،در شــیوه
نوشــتن این نویســنده و شــکل
دادن جهان داســتانیاش بسیار
تأثیرگــذار بود .او هــم مارکز را در
نوشتن حمایت و تشویق میکرد
و هم توصیه و نقد.
همچنیــن مرســدس در
شــخصیتپردازی بســیاری از
شخصیتهای داستانی مارکز ،به
کمک او میآمد.
اما مهمترین نقشــی که بارچا در
زندگــی مارکز ایفا کــرد ،مدیریت
امور مالی زندگی مشترکشــان در
دورهای بود کــه اگر دغدغههای
مالی بر دغدغههای نوشتن غلبه
میکــرد ،مارکــز بــه آرزویــش در
ادبیاتنمیرسید.
بارچا توانست در دورهای که مارکز
از نظر مالی شدید ًا در تنگنا بود،
چنان خانواده خــود را اداره کند
که همســرش حتی یک لحظه از
نوشتن باز نایستد.

در ســال  ،۱۹۶۱مارکــز دومیــن مارکز بر نســخه اولیه «صد سال
رمانــش را بــا عنوان «ژنــرال در تنهایی» نقطه پایان گذاشت ،به
هزارتوی خود» در بوئنوس آیرس اداره پست رفت تا آن را برای یک
منتشــرکرد ،امــا از این رمان نیز ناشر آرژانتینی که برای انتشار این
چندان استقبال نشد و حتی همه رمان ابراز عالقه کرده بود ،ارسال
دو هزار نسخه چاپ اول آن نیز به کند.
در اداره پست ،پس از آن که بسته
فروش نرفت.
کاغذهای مارکز را وزن کردند ،به
حامی نوشنت و انتشار
او گفتند که هزینه پســت  ۸۳پزو
«صدسالتنهایی»
میشــود ،اما مارکــز حتی همین
امــا اهمیــت نقش مرســدس در مقدار پول را نداشت.
کار نویســندگی مارکــز ،خــود را در حالی که مارکز تصمیم گرفته
در نوشــتن و انتشــار «صد سال بــود فقط نیمــی از نســخه اولیه
تنهایی» نشان داد.
کتاب را برای ناشــر پســت کند،
ایده اولیه این رمان زمانی شــکل مرســدس اجــازه چنیــن کاری
گرفت که گابو همراه با مادرش ،را بــه او نــداد و با گرو گذاشــتن
برای بازدید از شــهر زادگاهش به چند وســیله خانه ،مثل سشــوار
کلمبیا رفته بود؛ سال .۱۹۵۲
و مخلوطکــن ،همه پول پســت
امــا از لحظــه شــکلگیری طرح «صد سال تنهایی» را تهیه کرد.
ابتدایی این رمان تا لحظه پایانی دو سال بعد« ،صد سال تنهایی»
نوشــتن آن ۱۳ ،ســال طــول
منتشــر شــد
بالفاصلــه
کشــید .در ایــن فاصلــه مارکز «پشت هر و
از جایی به جــای دیگر ،به کار کتاب موفق مــورد اســتقبال
خواننــدگان و
روزنامهنــگاری میپرداخــت و یکنویسنده
زندگی شخصیاش نیز متحول
منتقــدان ادبی
یک
مرد،
شده بود.
قــرار گرفــت.
او حاال هم همسر بود و هم پدر .زن ایستاده ایــن رمــان در
است»
اما به خاطر نوشــتن ،تصمیم
فاصلــه کوتاهی
داشــت که فقط چنــد ماهی،
به چندیــن زبان
نهایت ًا چهار مــاه ،از کار به عنوان ترجمه شد و میلیونها نسخه از
سردبیر در دو نشریه کنارهگیری آن به فروش رفت.
کند و تمام وقت خود را به نوشتن تقریبــ ًا همزمان با انتشــار «صد
اختصاص دهد.
سال تنهایی» گابو و مرسدس به
بــا وجــود ایــن کــه گابــو روزانه اســپانیا رفتند و ساکن بارسلون
دستکم شش ساعت مینوشت ،شدند .در آن زمان دیگر مارکز به
امــا ایــن دوره  ۱۸مــاه بــه طول شهرت رســیده بود .با این حال،
کشید .وضعیت مالی خانوادهاش مرســدس همچنان اداره خانه و
کمکم بحرانی شــده بود و بدهی خانواده را برعهده داشت.
روی بدهی انباشته میشد.
مارکــز کــه در آن دوره ،مشــغول
بــا این حال ،مرســدس عالوه بر نوشــتن «پائیــز پدرســاالر»
این که با تایپ رمان «صد ســال شــده بود ،بــرای توصیف نقش
تنهایــی» ،در نوشــتن این رمان همسرش در اداره زندگیشان ،به
به مارکز کمک میکــرد ،مدام به خبرنگاران گفته بود:
او اطمینان میبخشید که نتیجه «او بــه من برای خریــد آبنبات
کارش موفقیتآمیز خواهد بود.
پــول تو جیبی میدهد ،درســت
در همیــن دوران حتــی پرداخت مثــل کاری کــه با پســرهایمان
اجارهخانهشــان ماههــا به تأخیر میکند».
افتــاده بــود ،امــا در اراده این دو مرسدس فقط یک همسر عاشق
برای نوشتن و انتشار «صد سال نبود ،بلکه شــجاعت به موفقیت
تنهایی» تردیدی راه نمییافت.
رساندن یک زندگی مشترک را نیز
ماشــین تایپ مارکز؛ مرسدس با داشت .مطمئنا اگر او نبود ،مارکز
تایپ رمان «صد سال تنهایی» ،اکنون به عنوان یکی از بزرگترین
در نوشــتن ایــن رمان بــه مارکز نویسندگان اســپانولیزبان تاریخ
کمک کرد
ادبیات جهان به شمار نمیرفت.
در یکــی از روزهای ســال ،۱۹۶۵
آرش گنونی (ایران فردا)
پــس از آن کــه گابریــل گارســیا
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روش برای اینکه با فرهنگ
تجاوز مقابله کنید

«پسرند دیگر!»
«دختره مست بود!»
«زنهــا وقتــی میگوینــد نــه،
منظورشان آره است!»
«فرهنگ تجاوز» فرهنگی فراگیر
اســت .در شــیوه تفکرمــان و در
حرف زدنمان گسترده شده و در
سراسر جهان در جنبش و حرکت
اســت .هرچند ممکــن تجاوز در
محیطهای مختلفــی روی دهد
امــا فرهنگ تجاوز ،همیشــه در
باورهای مردســاالرانه  ،قدرت و
کنترل ریشه دارد.
«بــه مــن نگویید چطــور لباس
بپوشــم ،به آنهــا بگوییــد تجاوز
نکنند».
فرهنــگ تجــاوز یعنــی محیطی
اجتماعی که به خشونت جنسی
مجوز میدهد و آن را عادیسازی
و توجیه میکند .فرهنگ تجاوز،
نابرابریهایجنسیتیورفتارهای
ضدزن را تقویت میکند .شرمسار
کردن ،نخستین گام برای مقابله
با فرهنگ تجاوز است.
هــر روز برای ما این امکان وجود
دارد کــه رفتــار و باورهــای خود
را دربــاره فرهنگ تجــاوز ارزیابی
کنیم:
از رفتاری که دربــاره هویتهای
جنســی داریــم گرفتــه تــا
سیاســتهایی که در جامعهمان
از آنهــا حمایت میکنیم .همه ما
میتوانیم در مقابل فرهنگ تجاوز
بایستیم.
ایــن  ۱۶روش ،راههایــی بــرای
مقابلهبافرهنگتجاوزبهتوصیه
گروه زنان سازمان ملل هستند:

•

فرهنگ رضایت و اشتیاق را
ایجاد کنید
رضایــت دادن در رابطه همیشــه
اجبــاری اســت .به جــای اینکه
منتظــر باشــید نــه بشــنوید،
اطمینــان حاصل کنیــد که همه
طرفین رابطــه «بله» میگویند.
روش کســب رضایت مشتاقانه را
در زندگی اتخاذ کنیــد و در مورد
آن صحبت کنید.

بازنگــری درونــی ،گفتوگوهای
عمومی و بیان هنری روشهایی
هســتند کــه مــردان و پســران
و همچنیــن زنــان و دختــران
میتواننــد بــرای بازتعریــف
مردانگی بر اساس ارزشهای
فمینیستی و برابریطلبانه به
کارگیرند.

•

و برخــی از عوامل زمینهای،
آســیبپذیری زنــان را در
برابــر خشــونت افزایش می
دهــد .افــراد LGBTQI
ممکن اســت تحت «تجاوز
اصالحی» قرار بگیرند که در
آن مرتکب ،قصد دارد قربانی
را وادار به تطابق پیدا کردن
با کلیشههای جنسی و جنسیتی
کند .در طول بحرانهای انسانی،
تبعیضهــای رایج علیــه زنان و
دختران ،اغلب خشونت جنسی را
تشدیدمیکند.

«پسرند دیگر!»
«دختره مست بود!»
«زنها وقتی
میگویند نه،
منظورشان آره
است!»
«به من نگویید
چطور لباس بپوشم،
به آنها بگویید جتاوز
نکنند».
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دست از سرزنش قربانی
بردارید
از آنججا که زبان ریشه عمیقی
•
درباره ریشههای فرهنگ
در فرهنــگ دارد بایــد کلمات
جتاوز صحبت کنید
در برابر آزار جنســی و خشــونت
و عباراتــی را که هر روز به کار
فرهنگ تجاوز زمانی که تفکرات میبریــم مورد توجه قــرار دهیم .در محیطــی کــه در ان زندگــی
مردســاالرانه خریــدار داشــته باورهای مبتنی بر فرهنگ تجاور کار یــا فعالیــت میکنید ،تحمل
باشد ،ادامه مییابد .فرهنگی که در زبــان مــا ریشــه دوانــد ،مثال و مــدارا نکنیــد .در محیطهای
میگوید خضونت و تسلط نشانه میگوییــم «مثــل فاحشــههای کاری و تحصیلــی مدیــران
•
قدرت و مردانگی اســت و زنان و لبــاس پوشــیده بــود»« ،تنش بایــد سیاســتهای محکمــی و
نگویید« :چرا آن مکان و
غیرسازشــکارانهای در برابــر این •
دختران ارزش کمتری دارند.
میخارید».
موقعیت را ترک نکرد؟»
ایــن فرهنــگ همچنیــن قربانی در بســیار از ترانههایــی کــه مسائل داشته باشند و هر روز آن تاریخچه فرهنگ جتاوز را
بشناسید
بگویید«:صدایت را میشــنویم.
را ســرزنش میکنــد ،رفتاری که میشــنویم هم این عبارات و این را به کارگیرند.
قربانــی تجاوز را مســوول اتفاقی فرهنــگ وجــود دارد .اســتفاده •
از تجــاور بــه عنوان ســاحی در میبینیمت ،باورت داریم».
جنگها استفاده شــده است .از •
میدانــد که بر ســرش آمــده .در ابــزاری از زنان و بدنام کردن آنها دانش خود را درباره فرهنگ
بحــث تجاوز ،ســخن گفتــن از در فرهنــگ پای و رســانهها هم جتاوز باال ببرید
تجاوز برای تحقیر زنان ،جامعه و به جتاوز خنندید
فرهنگ تجاوز در طول زمان و در کشور و پاکسازی قومی و و نسل تجاوز موضوع خندهداری نیست.
هشــیاری یــا ناهشــیاری فــرد ،رواج دارد.
جکهایی که خشــونت جنســی
لباسهایش یا گرایش جنسیاش شــما این قــدرت را دارید که این محیطهای مختلف ،شکلهای کشی استفاده شده است.
نادرست است .به جایش باید این زبان را کنار بگذارید و ترانههایی مختلفــی دارد .مهــم اســت که قرائتی سریع در این زمینه وجود و تجــاوز را مطرح میکنند باعث
بــاور را تقویت کرد که مــردان و را که قربانی را سرزنش میکنند ،تشخیص دهیم که فرهنگ تجاوز نــدارد .میتوانید بــا یادگیری در میشــوند کــه قربانیــان تجــاوز
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هایی
ی
شوخ
بزنند.
حرف
موضوع
 را
زنی
شب
¸ه
نیم
در
مردی
مثال،
و
گذشــته
هــای
درگیــری
در
کســب میکنند .باید این باور را و به آنها آزار جنســی میرسانند،
که رابطه جنسی یک حق مردانه نشنوید .لباسی که زن میپوشد ،که تنها در خیابان حرکت میکند ،اخیــر ،مانند آنچــه در جمهوری کــه خشــونت جنســی را توجیه
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دموکراتیک کنگو ،جنگ داخلی م
اینکــه مشــروب نوشــیده یــا آزار دهد.
است از بین برد.
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•
ننوشــیده ،و اینکه چــه زمانی در بدانیم که فرهنگ تجاوز شــامل گواتمــاال یا درگیری کوزوو اتفاق قابل قبول نیستند .با آنها مقابله
مردانگی را دوباره تعریف
کنید.
یک مکان خاص بوده ،دعوت به طیــف گســتردهای از اقدامــات افتاده شروع کنید.
کنید
•
مضر اســت که زنان و دختران را •
داشتن رابطه جنسی نیست.
مشارکتکنید
از استقالل و حقوق خود محروم بر روی زنان سرمایهگذاری
دربــاره مفهــوم «مردانگــی» •
میکند؛ مانند ازدواج کودکان و کنید
فرهنگ تجــاور در فقدان قوانین
دیدگاهی انتقادی داشته باشید .نه حتمل کنید ،نه مدارا
بــه ســازمانهایی کــه بــرای حمایتگر در برابر خشــونت علیه
مثله کردن زنان.
عواملــی را که زیربنــای فرهنگ توانمندســازی زنــان تــاش زنــان ،و با حضــور تبعیضهای
تجاوز جنســی هستند و اسطوره میکنند و بــه نجاتیافتــگان از قانونــی ،اقتصــادی ،ازدواج و
هایی که پیرامــون آن قرار دارند ،تجــاوز و آزارکمــک مالــی کنید .حضانت فرزند ،خفاظت میشود.
با تع
یین وقت قبلی
تالش کنید تا همــه هویتهای وضعیــت کشــور محــل زندگــی
بشناسید.
شرکت ها و اشخاص :مقرون به صرفه ،قابل اطمینان و حسابداری حرفه ای
در حالی کــه هیچکس در زبان و جنسی مورد پذیرش باشد.
خود را از نظــر اقداماتی که برای
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 بیش از
بــاور درباره اینکه تجاوز جنســی •
حمیت از زنان در برابر خشــونت
(514) 652-7623 (514) 500-6186
MTL_TILES@YAHOO.COM




























عملــی ناپســند اســت تردیــدی به صدای قربانیان گوش دهید انجام میدهد ،بررســی کنید .با












 




ندارد ،خشونت جنسی و تعرض در زمانهای که جنبشهایی مانند فعاالنی مدنی که در این حوزه کار










MeToo,
#TimesUp,



میکنند همکاری کنید تا قوانینی
جنسی عادیسازی شده و پیشپا
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 برای ایجاد برابری جنســیتی در
افتاده تلقی میشود و ما را به دام





















 

































#BalanceTonPorc
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 کشورتان ایجاد شود.
اندازد.
ی
تجاوز م
فرهنگ


در جهــان بــه راه افتــاده• ،
•
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دهید
فرهنــگ تجــاوز فــارغ از هویت زمان دیگری صحبت میکنند.




اقتصــادی،



موقعیــت
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شوند .با پیگرد قانونی موارد
بخوانید.
اثر میگــذارد .از بین بــردن این سراسر جهان
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 به معنای کنارگذاشــتن
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برای تعریف و بیان خود محدود
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میکند.
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ناتوانی جسمی ،قومیت
جنسی،










































































حسابداری و کلیه امور مالیاتی
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ایرانیان مونتریال
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پزشکی...

توجه :این مقاله جنبه ی آموزشی دارد نه درمانی،

دکتر عطا انصاری

هر دارویی باید با تشخیص و تجویز پزشک مصرف شود.

q

روزاسه
Rosacea -

Symptoms & causes
روزاسه یک بیماری مزمن پوستی
اســت که به صورت قرمزی روی
گونه ،بینی ،پیشانی و چانه دیده
می شــود و به تدریج که بیماری
پیشــرفت می کند قرمزی دائمی
می شــود .عــروق خونی گشــاد
شده و روی صورت و بینی و سایر
نقاط ذکر شده همراه با دانه های
(جــوش هــای) کوچــک و قرمز
دیده می شوند.
روزاســه معمــو ًال در حــدود 30
سالگی و بیشتر در نزد افرادی که
دارای پوســت و چشــمان روشن
هســتند و آمادگــی قرمز شــدن
دارنــد ،دیده مــی شــود .امکان
ابتالی هرکســی وجــود دارد و از
 20تا  70سالگی بیماری به تدریج
شدیدتر می شود مخصوص ًا اگر به
خوبی درمان نشــود و در بیشتر
افراد پیشرفت بیماری سیکلیک
اســت یعنی یک دوره پیشــرفت
بیمــاری و پــس از آن یــک دوره
پسرفت بیماری وجود دارد 3 .تا
 10درصد مردم با درجات مختلف
به آن مبتال می شــوند .در کانادا
دو میلیون نفر از این بیماری رنج
می برند و زنان معمو ًال بیشــتر از
مردها دچار می شوند ولی در نزد
مردها احتمال بیشتری دارد که
شــخص دچار Rmophyama
هم بشود که عالمت مشخص آن
بینی قرمز ،متورم و قلنبه اســت
ً
کامال
که نشــان دهنده مرحلــه
پیشرفته بیماری است.
کــودکان خیلــی به نــدرت دچار
می شوند و عالمت بیماری ،لپ
های قرمز رنگ آن ها اســت و در
این سنین قبل از عالئم پوستی،
کودک دچار قرمزی چشم و تورم
پلک می شود.
علــل واقعــی آن هنوز مشــخص
نیست ولی طبق مطالعات جدید
یکی از عوامل زیر می تواند باشد:
• در رابطه سیستم دفاعی بدن با
پوست اشکال وجود دارد.
• فعالیــت زیــاد عــروق خونــی
صــورت که بیش از اندازه گشــاد
خشــونت جنســی ،این
اعمال را جــرم میدانیم
و پیــام محکمی بــرای بیان عدم
شکیبایی در برایر این موضوع می
فرستیم.
هرکجا که دیدید مجرمی در برابر
پیامدهایقانونیپاسخگونیست،
برای عدالت و پاسخگویی مبارزه
کنید.

•

www.paivand.ca since 1993

حامی فعال باشید
یک نفر از هر ســه زن در سراســر
جهــان سوءاســتفاده جنســی را
تجربه میکند .خشونت علیه زنان
بهطــور تکاندهنــدهای متداول
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استاد سابق دانشکده پزشکی دانشگاه کیسانگانی
،Kisanganiمقیم کبک.
email: ataansari@videotron.ca
--------------------------------

شــده ،باعــث قرمزی و
گرمی می شوند.
• میکروارگانیــزم هــا،
باکتــری ها و یــا آکارین
ها از نــوع Demodex
folliculorum
• عکــس العمــل غیــر
طبیعی پوست به نور خورشید.
درســت برعکس آنچه مردم فکر
مــی کنند با این که مصرف الکل
(حتــا به اندازه قابل قبول) باعث
شدت بیماری می شود ولی ربطی
به تولید آن ندارد.
بعضــی از بیماری های پوســتی
مانند لوپوس و یا اســکلرودرمی
می تواند همراه عوارضی مشــابه
روزاسه باشد بنابراین باید حتم ًا با
پزشک مشورت کرد تا تشخیص
واقعی داده شود.
مصــرف کــرم هــای حــاوی
کورتیکواســتروئیدها بــر روی
پوســت صــورت باعث می شــود
ً
کامال شــبیه روزاسه
که عوارضی
تولید شــود ،در این صورت باید
مصرف این کرم ها قطع شود.
•
پیشرفتبیماری
پیشــرفت بیمــاری در نــزد افراد
مختلف یکسان نیست و بستگی
به نوع آن دارد.
نوع اول
•
*پدیدار شدن قرمزی روی پوست
صــورت و گردن پــس از خوردن
غذا ،نوشیدن الکل و یا نوشیدنی
های گرم و یا تغییر درجه حرارت
محیط ،که برای چند دقیقه طول
می کشــد و بعد از بین می رود و
اکثر ًا اولین عالمت روزاسه است.
•
*یــک قرمزی دائمی در قســمت
مرکــزی صورت مخصوصــ ًا روی
گونه ،بینی و وسط پیشانی دیده
می شود.
•
*مویرگ های زیر اپیدرم دیده می
شــوند و تولید خط هــای نازک
قرمــز رنگ می کننــد مخصوص ًا
روی گونه و بینی ،قرمزی پوست
باعث می شــود که دیده نشــوند
ولی وقتــی قرمزی پوســت محو
بشود ،به خوبی دیده می شوند.
*پوست می تواند خشک ،قرمز و
اســت و ممکن اســت همه ما به
شکلی شــاهد رفتارهای غیرقابل
توجیه یا خشــونت آمیز باشــیم.
مداخله به عنوان یک حامی فعال
به مرتکب تجاوز هشدار میدهد
که رفتارش غیرقابل قبول اســت
و ممکن اســت به کسی برای در
امــان مانــدن از این خشــونت و
تجاوز کمک کند.
ابتــدا وضعیــت را ارزیابــی کنید
تا مشــخص شــود که چه کمکی
ممکــن اســت .ممکن اســت با
ســؤال از نحوه آزار و اذیت شروع
کنید یا با مستندســازی حادثه،
ایجــاد حــواس پرتی برای اشــاره

•

همراه با احساس سوزش
و خارش باشد.
نوع دوم
•
*جــوش هــای کوچک و
ســفت و یا پــر از چرک در
روی صورت هستند.

*قرمزی روی پوســت در قسمت
مرکزی صورت باقی می ماند.
*گشاد شدن مویرگ ها می تواند
وجود داشته باشد.
نوع سوم
بــا این کــه علت اصلــی بیماری
مشــخص نیســت ولی می دانیم
که چه عواملی می توانند شــدت
بیماری را بیشترکنند یا به حمله
بیماری کمک کنند مانند:
•
*قــرار گرفتــن به مــدت طوالنی
در زیر تابش آفتاب و یا اســتفاده
از المــپ های مخصــوص برنزه
شدن.
اشــعه  UVAباعــث گشــادی
عروق خونی می شــود که بعد از
چند مدت گشادی رگ ها دائمی
می شوند.
•
*گرمای زیاد نیز اثر بد دارد ،زیرا
گشادی عروق باعث ازدیاد قدرت
اشعه می شود.
•
*تغییر ناگهانی گرمای محیط
•
*قــرارگرفتــن در معــرض هوای
نامســاعد (باران ،گرما ،سرما ،و
غیره) مصرف نوشابه های داغ،
غذاهای پر ادویه و الکل
•
*تغییــرات و زیــاد و کــم شــدن
هورمــون هــا در مــدت زمــان
بارداری و یائسگی.
•
*عوامــل احساســی ماننــد
عصبانیت ،غضب ،خجالتیبودن
و استرس.
•
کورتیکوئیدهــا
*مصــرف
(کورتیــزون) بــه صــورت قرص
و یــا کــرم ،کورتیکوئیدها باعث
گشــادی عــروق خونــی و نازک
شــدن پوســت شــده و به تدریج
موجب بدتر شــدن روزاســه می
بــه وضعیــت یا یک حــرف کوتاه
و واضــح و مســتقیم خطاب قرار
دادن مجرم ،از قربانی آزار و اذیت
جنسی پشــتیبانی کنید« :من از
کاری ک ه میکنید ناراحتم».
درمورد اینکــه چگونه می توانید
یک حامی فعال باشــید ،مطالعه
کنیــد و مداخلــه فعــال را در
دانشــگاهها ،شــهرداریها یــا
ســازمانهای غیردولتــی محلی
خود آموزش دهید برگزارکنید.

•

نسل بعدی را پرورش دهید
وظیفه ماســت که الهــام بخش
فمینیســتهای آینــده جهــان

شوند.
نوع چهارم
ایــن نوع همراه با التهاب چشــم
ها اســت که قرمز و خشــک می
شــوند و باعــث ریــزش اشــک و
حساسیت به نور می شود .بیش
از  50درصد مبتالیان روزاســه به
نوع چشمی آن مبتال می شوند.
عالئــم دیگــر آن عفونــت هــای
چشــمی و انفالماســیون پلــک
هاست .در اکثر مواقع التهاب زیاد
نیست اگر شرایط بیمار بدتر شد
به چشم پزشک مراجعه شود ،زیرا
بینایی شخص می تواند به شدت
کم شود.
روزاسه چشــمی می تواند قبل از
عالئم پوستی دیده شود.
پیشگیری
بــه علــت این کــه علــل بیماری
مشــخص نیســت ،امــکان
پیشــگیری وجــود نــدارد .برای
پیشــگیری از بدتر شــدن عالئم
بیماری و کم کردن شدت آن چه
کار می توانیم بکنیم؟
در مرحله اول بیمار باید جستجو
کند که چــه عواملــی باعث بدتر
شدن عالئم بیماری اش می شود
و پــس از آن یاد بگیرد که چگونه
آن عوامل را کنترل کند .داشتن
یک دفترچه خاطرات روزانه برای
بیماری ضروری است.

کمک به کاهش سیمپتوم ها
•

*تــا آن جایی که امــکان دارد در
معرض تابش آفتاب قرار نگیرید و
اگر امکان دارد از کرم های خوب
محافظ  FPS30یا بیشــتر برای
محافظــت از  UVAو  UVBدر
تابستان و زمستان استفاده کنند.
•
*از مصرف غذاها و نوشابه هایی
که به گشــاد شــدن عروق خونی
کمک مــی کننــد ماننــد قهوه،
الکل ،نوشابه های داغ ،غذاهای
تند و هــر نوع مــوادی که باعث
قرمزی می شوند خودداری کنند.
در ایــن نوع عالمــات مهم تری
دیده می شــود غده سباسه (غده
های چربی) بینی بزرگ و منافذ
گشــادتر و پوســت کلفت تر می
شــود و احتمــا ًال همــراه بــا دانه
های ریز (نودول) بینی قســمتی
از صورت اســت که بیش از همه
تغییر شــکل می دهد این بزرگ
شدن بینی ( )Rinophymaدر
 95درصد موارد در نزد آقایان و در
نزد خانم ها از  50ســالگی به بعد
دیده می شود .رینوفی ما احتیاج
به عمل جراحی دارد.
عالئم روزاسه
ـ قرمزی پوست صورت
ـ پوســت خشــک و حســاس بــا

احساس سوزش
ـ شخص به راحتی صورتش قرمز
می شود وگاهی بینی و چانه
ـ قرمز شدن شدید بر اثر مشکالت
احساسی روانی و یا تغییرات درجه
هــوا و معمو ًال پــس از صرف غذا
پیش می آید.
ـ مویــرگ هــای قرمز رنــگ روی
بینی و صورت دیده می شود.
ـ جوش های کوچک و سفت پر از
چرک روی گونه ،بینی ،پیشانی و
چانه دیده می شوند.
ـ چشــم های ملتهب ،خشــک و
قرمز
ـ در مرحله پیشرفته بیماری بینی
قرمز ،متورم و پر از نودول
•
چه کسانی در خطر بیماری
هستند؟
ـ افــرادی با پوســت رنــگ پریده
مانند ایرلندی ها ،اسکاتلندی ها
و اسکاندیناوی ها.
ـ افــرادی که یکی از والدین آن ها
دچار روزاسه شــده اند .بعضی از
عوامــل ارثی احتمــال بیماری را
زیادتر می کند.
ـ زنــان دو برابر مردهــا دچار می
شوند.
بخش دوم و پایانی در شماره آینده

سیامین همایش ساالنۀ اجنمن دوستداران فرهنگ ایرانی

دیدار مجازی :از 4تا  7سپتامبر ۲۰۲۰

دوستان عزیز و همراهان وفادار
انجمــن دوســتداران فرهنــگ
ایرانی ،با شــوق و شور بسیار به
ّ
اطــاع میرســانیم کــه انجمن
دوســتداران فرهنــگ ایرانــی،
سی امین کنفرانس ساالنۀ خود
را از چهارم تا هفتم ماه سپتامبر،
برابــر بــا چهاردهم تــا هفدهم
شــهریور ماه ،بصــورت مجازی
برگزار خواهدکرد.
برنامه های این کنفرانس برای
چهــار روز و هــر روز بــرای پنج

ســاعت ،از ســاعت  10صبح تا
 3بعدازظهر بوقت شیکاگو ،و از
هفت و سی دقیقه شب تا دوازده
و سی دقیقه بعد از نیمه شب به
وقت تهران تقدیم شــما خواهد
شد!
شــما مــی توانیــد همــه برنامه
هــای این کنفرانــس را بصورت
رایگان از طریق کانال تلویزیون
ماهواره ایی اندیشه و شبکه های
اجتماعــی فیســبوک و یوتیوب
تماشاکنید!

ّ
اطالعــات بیشــتر را در صفحه
تارنمــای انجمــن دوســتدران
فرهنگ ایرانی
www.fopca.com
و در صفحــۀ فیــس بــوک مــا
مالحظهفرمایید.
شما میتوانید با شماره تلفن:
۸۴۷ -۸۵۳ - ۷۸۹۶
و ایمیل آدرس:
friendsofpersianculture
@gmail.com
با ما تماس بگیرید.

باشیم .کلیشــههای جنسیتی و
الگوهای خشــنی را کــه کودکان
در رسانه ها ،خیابانها و مدرسه
با آنها روبهرو می شوند به چالش
بکشــید .به فرزندانتــان اطالع
دهید که خانواده یک فضای امن
برای آنهاست تا بتوانند خودشان
را بــه همان شــکلی که هســتند
بیــان کنند .انتخابهــای آنها را
تأییــد کنید و اهمیــت رضایت را

در ســنین جوانی به آنها آموزش
دهید.

معنــای مردانگــی حــرف بزنید،
برای گروههای حامــی زنان پول
جمعــی کنید ،و بــا تصمیمات و
سیاســتهای دولتی و حکومتی
که حامی فرهنگ تجاوز هستند
مخالفتکنید.
همــه ما بایــد برای ایســتادن در
مقابــل فرهنــگ تجــاوز متحــد
شویم.
•

•

گفتوگو را شروع کنید یا به
گفتوگوهابپیوندید
با اعضای خانواده و دوســتانتان
درباره اینکــه چطور میتوانید در
جامع ه بــه فرهنگ تجــاوز پایان
دهیــد صحبــت کنیــد .میزبانی
جلسات را به عهده بگیرید ،درباره

22

 سال  26شماره  11  1488شهریور 1399

www.paivand.ca since 1993

PAIVAND: Vol. 26  no.1488 Sep. 01, 2020

آیا می دانستید...
آب و صابــون در کنار قرنطینه ،
پوشیدن ماســک و فاصلهگیری
اجتماعی ،نقشی مهم در مبارزه
علیه بیماری کوویــد ۱۹-ایفا
میکنند ،هــر چند این نقش به
راحتیمیتواندفراموشمیشود.

ایــن کاری اســت که بســیاری از
ما چندیــن بار در روز به شــکلی
غریزی انجام میدهیم .درســت
مثل ایــن که در حافظهمان ثبت
شده باشد .اما هیچوقت به اندازه
 ۶ماه گذشــته به این کار اهمیت
داده نشده است.
در میان انواع و اقسام سالحهای
مبــارزه بــا ویــروس کرونــا -از
ماسک گرفته تا قرنطینه خانگی
و فاصلهگیــری اجتماعــی -یک
راهــکار به طــور خــاص قابلیت
نادیده گرفته شدن دارد و آن هم
شست و شوی دستهاست.
از زمانی کــه ظهور ویروس کرونا
جهــان را با وضعیتــی اضطراری
در زمینه بهداشت عمومی روبرو
کــرد ،ســازمانهای بهداشــتی
آگاهیرســانی در مــورد راههــای
محافظــت در برابــر آن را آغــاز
کردند .شستن دستها با صابون
و آب گــرم بــرای دســت کم ۲۰
ثانیه ،یکی از توصیههایی بود که
هــر روز در اطالعیههــا ،آگهیها
و گفتوگــو با کارشناســان تکرار
میشد.
ســازمان جهانــی بهداشــت بــا
انتشار دستورالعملی که به شکلی
گسترده فراگیر شد ،نحوه صحیح
توشوی دســتها را نشان
شس 
داد .روشــی آشنا برای کسانی که
تجربه کار کــردن در میخانهها یا
رستورانها را دارند.
شــش مــاه پــس از آن تاریــخ ،با
جهانی ســردرگم روبرو هســتیم
کــه در مواجهه با افزایش شــدید
موارد ابتال به قرنطینههای محلی
روی آورده  -از جملــه مقــررات
منع تردد که به تازگی در ملبورن
استرالیا اعمال شد -و توصیه به
شست و شوی دستها را ظاهرا
در حاشیه قرار داده است.
در بحبوحــه مخالفتهــای
روزافزون نســبت به زدن ماسک
و پوشاندن صورت در برخی نقاط
دنیا ،این راهکارکه حکم گلولهای
نقــرهای (راهــکار بــه اصطــاح
ساده) برای از میان بردن ویروس
کرونا را دارد ،از کانون توجهها به
کنار رانده شده است.
بر اساس یک مطالعه مشاهداتی
در اتیوپی که هنوز مورد بازنگری
کارشناسان قرار نگرفته ،کمتر از
یــک درصد از مجمــوع هزار نفر
مراجعه کننده به بیمارستانها،
دســتان خود را به روش صحیح
میشویند.

•

اما آیا توصیهها تغییر
کردهاند؟
کارشناسان در پاسخ به این سوال
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 ۱۹را شکاند کووید
یتو
ز که م 

چی

میگویند :به هیچ وجه.
آنها حتی بیش از پیش بر
تاثیر شست و شوی دستها
در مهــار ویــروس کرونا تاکید
دارند.
توماس گیلبرت ،استاد شیمی و
زیستشناسی شیمیایی دانشگاه
نورتایســترن در شــهر بوستون
ایالــت ماساچوســت میگویــد،
هیچ چیــز به انــدازه یک صابون
ارزانقیمــت و آبگــرم نمیتواند
ساختار شیمیایی ویروس کرونا را
از هم بگسلد.
او میگوید" :این ویروسها دارای
غشایی هستند که ذرات ژنتیکی
را احاطــه کــرد ه و به دلیل چرب
و روغنــی بــودن غشــا لیپیــدی
نام گرفته اســت .این ســاختاری
اســت کــه آب و صابــون آن را
خنثی میکند ".با حل شدن این
"لفاف" بیرونی ،ساختار ویروس
در هم میشــکند و ماده ژنتیکی
تکرشــتهای ( )RNAکــه بــا
ربودن ســلولهای بدن انســان
ویروس را تکثیر میکند ،از میان
برداشته و نابود میشود.
گیلبــرت میگوید" :هنوز چیزی
در مــورد کوتــاه کــردن زمــان
توشوی دستها نشنیدهام.
شس 
کاری کــه باید انجــام دهید این
اســت که صابــون را به دســتان
خیــس خــود بمالید و بــه اندازه
کافــی کــف درســت کنیــد .بعد
دســتانتان را به مــدت  ۲۰ثانیه
بشــویید و همه نقاط را پوشــش
دهید".
گیلبرت میگوید با این کار زمان
الزم برای واکنش شیمیایی میان
صابون و غشــا لیپیدی را فراهم
میکنیــد" .ایــن کار مزیتهای
دیگری هم دارد و به صابون اجازه
میدهد به طور کامل از شر ماده
ژنتیکی ویروس خالص شــود".
گیلبرت همچنیــن میگوید آب
گــرم روند مبــارزه با ویــروس را
"کمی سریعتر" میکند.

مارتیــن ماکیلیس ،اســتاد علم
مولکولی در دانشگاه کنت بریتانیا
میگوید آب به تنهایی برای از کار
انداختن ویروس کافی نیست.
او میگوید" :اگر موقع آشپزی به
انگشــتتان روغن زیتون مالیده
شــود ،به سختی میتوانید با آب
خالــی از شــر آن خالص شــوید.
شما صابون الزم دارید" .
در مــورد ویــروس کرونــا هم به
همین شکل به صابون نیاز داریم
تا "با از بین بردن غشا لیپیدی،
کل ویروس را غیرفعال کند".
اســتفاده از ژلهــای ضدعفونی
کننــده  -چــه بــه صــورت
بطریهای کوچکــی قابل حمل
و چه در قالب ایســتگاههای کنار
در میخانهها و سوپرمارکتها که
از مردم خواســته میشود قبل از
ورود دســت خود را به آن آغشته
کنند  -تا اندازهای از میزان توجه
به شست و شوی دستها کاسته
است.
گیلبــرت میگویــد" :این چیزها
بــرای زمانــی خوب اســت که به
ســینک دستشــویی ،صابون و
آب دسترسی نداریم .من همیشه
آب و صابــون را به ژل ضدعفونی
کننده دست ترجیح میدهم".

•

با این تفاسیر هر چند وقت
یکبار باید دستانمان را
بشوییم؟
در روزهــای ابتدایــی شــیوع
ویــروس کرونــا ،توصیــه علمی
دولت بریتانیا بر این بود که مردم
هر چند ســاعت دســتان خود را
بشــویند ،حتی با ایــن وجود که
بیشــتر جمعیت کشــور در خانه
میماندنــد .گیلبــرت مــی گوید

کسانی که بیشــتر ساعات روز
در خانــه هســتند نیــازی بــه
نوشــوی دستهای خود
شست 
ندارند .البته شکی نیست که بعد
از رفتن به توالت ،پیش از شروع
به طبخ غــذا و قبل از خوردن آن
باید دستها را شست.
کســانی کــه از افــراد مبتــا بــه
ویــروس کرونــا  -و ویروسهای
مشابه دیگر -مراقبت میکنند،
احتماال باید بیشــتر دستان خود
را بشــویند .به ویژه اگر با اشیا یا
ســطوحی که فرد آلــوده به آنها
دست زده یا رویشان سرفه کرده،
در تماس هستند.
مطالعــهای دیگــرکه توســط تی
مویی فــام ،دانشــجوی دکترای
دانشــگاه اوترخــت انجام شــده
نشــان میدهد شســت و شــوی
دستها بالفاصله بعد از تماس با
فرد یا سطح احتماال آلوده ،بیشتر
از شســتن آنها در فواصل زمانی
مشخص ،تاثیرگذار است.
ماکیلیس میگوید برخی افراد با
این باور که مایعهای دستشویی
ضــد ویروس از صابــون معمولی
تاثیرگذارتر هستند ،به استفاده از
آنها روی آوردهاند اما این درست
نیست.

او میگوید" :شما اصال به چنین
چیزهایی احتیاج ندارید .بیشتر
محصوالت ضدمیکروب در بازار
در واقع ضدباکتری هستند".
بــه گفتــه او اســتفاده بــی رویه
از چنیــن مــوادی میتوانــد بــه
مشکالتی در آینده منجر شود" :
اگر میزان زیادی مواد ضدباکتری
[که روی ویروسها اثری ندارند]
وارد پســاب شود ،احتمال ایجاد
مقاومــت باکتریایــ 
ی هــم بــاال
میرود.
بــه غیــر از صابــون بیشــتر مواد
ضدعفونیکنندهای که اســتفاده
میکنیــم ،میتوانند نگرانیهای
محیطزیســتی ایجاد کننــد و با
بوجود آوردن باکتریهای مقاوم
در آینــده برایمــان مشکلســاز
شوند".
در مناطــق کمتــر توســعهیافته
جهــان ،آب منبعــی ناپایدارتر به
حساب میآید و اســتانداردهای
بهداشت عمومی و شرایط زندگی
در بســیاری از ایــن اماکن اغلب
پایینتر از ســطح ایدهآل اســت.
در همیــن مــاه ســازمان جهانی
بهداشــت گــزارش داد پیــش از
اوجگیری شــیوع ویروس کرونا،
از هر  ۵مدرسه در جهان تنها دو
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ست دهد
مدرســه از امکانات مناسب برای
شستوشوی دستها برخوردار
بودند.
گیلبــرت و ماکیلیــس معتقدند
آب برای اینکه به ســاحی علیه
ویروس کرونا تبدیل شود ،نیازی
نیست حتما آشامیدنی باشد.
ماکیلیس میگویــد" :همین که
صابون یا چیزی شــبیه بــه آن را
داشته باشیدکافی است.
میتوانید در آب غیرآشامیدنی شنا
کنید چون پوست شما مثل یک
مانع عمل میکند".
آنطور که از شواهد پیداست شیوع
ویروس کرونا بر فصل آنفلوآنزا در
نیمه اول  ۲۰۲۰هم تاثیرگذاشته
است .به نظر میرسد با کم شدن
میــزان تماسهــای اجتماعی در
ماههای اولیه ســال ،نرخ ابتال به
آنفوالنزا و مرگ و میر ناشی از آن
هم کاهش یافته است.
بــه عنــوان مثال ،موسســه ملی
بیماریهای واگیردار در آفریقای
جنوبــی ،بین ماههــای مارس و
اوت به طور معمول با نزدیک به
 ۷۰۰مــورد آنفوالنزای حاد روبرو
بود اما امسال تنها یک مورد ابتال
گزارش شد.
این امکان وجود دارد که به دلیل
تعطیلــی درمانگاهها شــماری از
مــوارد بیمــاری گــزارش نشــده
باشــند اما کاهش میزان ابتال به
آنفوالنــزا را میتــوان تاکیدی بر
جنبههــای دیگر شــیوع ویروس
کرونــا بــه حســاب آورد؛ اینکه
شســتن و شوی دستها به طور
مرتب میتواند به محافظت از ما
در برابر سایر بیماریها هم کمک
کند .اگر عادت شســت وشــوی
دستها ادامه پیدا کند ،احتماال
شــیوع بیماری آنفوالنزا  -که به
طور ســنتی در ماههای ســردتر
ســال موسسات بهداشــتی را به
دردسر میاندازد -شدت کمتری
خواهد داشت.
ماکیلیس میگوید" :این میتواند
تغییــری بــزرگ در جهــت بهتر
شدن باشد".ب

ی بی سی
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2011نيز به آن
متعددي
شرايط
sinceدفعات در موارد و
مهرماه به
 1993كه
وجود3آن
است كه با
پرداخته ش��ده ،هنوز به عنوان يك معض��ل اجتماعي بزرگ مورد توجه
بسياري از كارشناسان و آسيبشناسان است.
نگاه��ي گ��ذرا به خريدهاي روزان��ه ،ماهانه و حتي س��االنه به خوبي
نســبت
مثلها
آزمایشــگاه
ميوه ،نان،
نگرانی روزان��ه
گوي��اي اين موضوع اس��ت .نحوه خريدکهمايحتاج
الزم
شــیمیایی
کمبــود
تجملي
مواد لوكس و
ضروري يا
خوراكهاي روزانه حتي خريد لباس وبهلوازم
نيازهايراضروري
گرفتن
برطرف
مي��زان سنتی
تستهای
همه و هم��ه بدون محدوديت و درنظربرای
کرد.چقدر ضروري باش��د و
خريدها
اس��ت .يعني درواقع فرقي نميكند اين
خواهد
قيمتش��ان چقدر باشد در هر صورت ميزان خريدهاي روزانه ما به هيچ
در این تســت جدید ،بزاق دهان
عنوان با نياز واقعيمان تناسب ندارد.
(بــرای
«پروتئینــازها ِکوــی»
س��بزيجات
بــامملو از ميوه
اين واقعيت تلخ را س��طلهاي زبالهراكه
جداسازی
نها و
مصرفپروتئی
شکستن
اس��ت ،نش��ان
نش��ده
و غذاه��اي نيمخورده و كاالهاي درس��ت
ميدهد.
آنهــا از دیانای و آرانای)
و
خريد
حتي
ش��ود
نمي
خالصه
اينچنيني
موارد
در
تنها
موضوع
اين
مخلوط میکنند ،ســپس فرآیند
مصرف غيرضروري كاالهايي مثل دارو كه چندان هم خوش��ايند نيست
صــدای آمریــکا :یک شــیوه تازه کــه عالئمــی از بیماری
بس��يار بيش��تر از نياز واقعي اس��ت .به طوري كه براس��اس گزارشها و
آزمایش کرونا با اســتفاده از بزاق ندارند ،بهره میبرد.
آمارهاي ارائهش��ده ايران جزو كشورهاي پرمصرف و متأسفانه بدمصرف
در زمينه موادغذايي ،دارو و موادمصرفي است.
دهــان ،که دانشــگاه «ییــل» با پیــش از آن کــه اعضای
تمامي اينها در حالي است كه امروزه در بسياري از كشورهاي جهان
بودجــه اتحادیه ملی بســکتبال تیمها در «دیزلی ورلد»
نوعي مصرف بهينه در خريدهاي اينچنيني به فرهنگ تبديل شده است
آمریکا آن را طراحی کرده ،توانسته وارد «حباب اجتماعی»
ب��ه طوري ك��ه خريد دارو به ص��ورت دانهاي و نه بس��تهاي كام ً
ال امري
است تأیید سازمان نظارت بر غذا خود شــوند ۲۵ ،بازیکن
عادي محس��وب ميشود .از س��وي ديگر با بررسيهاي بيشتر با توجه به
و داروی آمریکا را برای استفاده در بین بیستوســوم ژوئن
فصل گرم يا س��رد سال و ميزان نياز به اندازهاي ،مواد مصرفي خريداري
ميش��ود كه ظرف كمترين زمان ممكن تا قبل از فاس��د شدن بتوان از
و دوم ژوئیــه به ویروس
موارد اضطراری به دست آورد.
آن استفاده كرد.
این تست که «سالی وا دیرکت» کرونــا مبتال بودنــد .اما
بنابراين كمترين ميزان مصرف به اضافه كمترين اس��راف در بسياري
(به انگلیسی SalivaDirect :به در بیش از  ۳۴۰بازیکنی
از اين كشورها به يك فرهنگ رايج تبديل شده است.
معنای «بیواســطه بــزاق») نام که طی ماه گذشته مدام
با اين وجود ما هر روز بس��يار بيشتر از نيازهاي واقعي خودمان خريد
ميكني��م و اين در حالي اس��ت كه همان مي��زان خريد را نيز به صورت
دارد ،پنجمین تســت بزاق کرونا تست شدهاند هنوزهیچ
كردهايم و
ســازیعادت
خريد زياد
نمونه ما فقط
بررســیدر واقع
نميكنيم.
مصرف
بهين��ه
برای
فپذیر
انعطا
است که به تأیید سازمان نظارت مــورد ابتالیــی مشــاهده
انجام
حرارتــی
غیر بهفعال
در نتيج��ه بخش زيادي از اين خريدهاي غيرهدفمند در بدترين ش��كل
نشده است.
بر غذا و داروی آمریکا میرسد.
بزاق از لحاظ کارآیی و پیشگیری میشــود ،و در پایــان نیز مرحله
ممك��ن مص��رف و در نتيجه بخش زي��ادي از آن دور ريخته ميش��ود.
اجزای
کمبود
از
NBA
آمریکا
بسکتبال
ملی
لیگ
سنتی
های
ت
تس
آســانی
این تســت  ۱۰دالری ،به
برداری
به
موسوم
معکوس
ه
نسخ
جالبت��ر اينك��ه اين فرهنگ در حد ميوه و س��بزيجات باقي نمانده و به
واکنوشگر
مواد وشــیمیایی
انجام میشود و نتیجه را کمتر از و انجمن ملی بازیکنان بسکتبال مانند
طوريو
ایبهپلیمراز
زنجیــره
است
واکنــشرسيده
 ساله نيزتغييرات هر
دكوراس��يون
لوازم خانه
تمام
خاصي
دليل
هيچ
بدون
سال
هر
اند
كرده
عادت
افراد
از
بسياري
كه
پیشرفتی قابل توجه است.
بیــش از  ۵۰۰هــزار دالر بــه این
 ۲۴ساعت نشان میدهد.
یــا  RT-qPCRاســت کــه برای
به
بيش��تر
را
گرايي
مصرف
نتيجه
در
و
كنند
عوض
را
خود
خانگي
ل��وازم
پژوهش کمک کردند.
به گزارش واشنگتن پست ،پیش تشخیص ویروس به کار میرود.
يك عادت ناپسند تبديل كنند.
تستی که لیگ ملی بسکتبال
از این ،چهار تست بزاقی دیگر نیز
به نظر ميرس��د بعد از اين مدت و تمام تلنگرهايي كه در اين زمينه
آمریکا بر آن سرمایهگذاری
دانشگاه
جدید
تست جدید چطور کار
سازمان
توانستهاند
فرهنگ
بزاقیكه به
عادت غلط
تستاين
نظارتاس��ت در
رس��يده
تأیید آن فرا
دارد زمان
وجود
کرد
کســب ییل سریع و ارزان است
میکند؟
كنيم.
بازنگري
غذا وشده،
تبديل
آمریکا را
داروی
بــر
لیگ ملی بسکتبال آمریکا (ان بی استیون هان ،کمیســر سازمان کنند اما دانشــمندان دانشــگاه در واقــع آن چــه ایــن آزمایش را
شرح منحصر به فرد مــی کند از میان
یک این تس
ای) از
بزاقی آنها
گویند
آزمایش نظارت بر غذا و داروی آمریکا ،در ییــل می
برایشرح
ها دو
جدولتبا
تســت دو
جدول با
یک
هایی
تست
دارایکهدوارائه
ایرانگفت
روزنامههای
جدول بیانی
کارمندانی
بازیکنان ،مربیــان ،و
اســتفاده
ویژه» از
کرده و
مداد حل
ایرانرا با
شرحها
یکی از
کنــدابتدا
حل مدویشرح
رویکــردی تمایل به
است .در صورت
عادی و
«شرح
عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرحها را با مداد حل کرده و
«شرح
دارای دو
روزنامه
جدول
4896
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ما
جامعه
اجتماعي
ب��زرگ
چالشهاي
يك��ي از
 01,از
2020بيش
مص��رف
PAIVAND: Vol. 26
no.1488
Sep.
23
نياز
است كه با وجود آن كه به دفعات در موارد و شرايط متعددي نيز به آن
پرداخته ش��ده ،هنوز به عنوان يك معض��ل اجتماعي بزرگ مورد توجه
بسياري از كارشناسان و آسيبشناسان است.
خوبي
به
س��االنه
حتي
و
ماهانه
خريدهاي
گ��ذرا به
نگاه��ي
کردن
اضافی جدا
مرحله
برداشتن
روزان��ه،بزاقــی اعضــای کادر درمانــی را
گوي��اي اين موضوع اس��ت .نحوه خريد مايحتاج روزان��ه مثل ميوه ،نان،
ماده ژنتیکی یا اسید نوکلئیک از کمتــر در خطر ابتال بــه ویروس
خوراكهاي روزانه حتي خريد لباس و لوازم ضروري يا لوكس و تجملي
است.
نمونه
بیمــار
بــرداری از
هنــگام نمونه
ضروري
مي��زان نيازهاي
هم��ه بدون محدوديت و درنظر گرفتن
همه و
نمي به
دیگــر
روش
يعنيایــن
بنابرایــن در
ترتیب ،در
چقدرو به
دهــد
كند اينقرار می
این باش��د و
ضروري
خريدها
فرقي
درواقع
اس��ت.
هيچ
به
ما
روزانه
خريدهاي
ميزان
صورت
هر
در
باشد
چقدر
ش��ان
قيمت
اســتخراج
مخصوص
های
کیت
استفاده از پوششهای حفاظتی
ندارد.
تناسب
مان
واقعي
نياز
با
عنوان
اســید نوکلئیــک ،کــه در دوران نیز صرفهجویی میشود.
اين واقعيت تلخ را س��طلهاي زباله كه مملو از ميوهها و س��بزيجات
کمبــود
نيمبــا
کرونــا
شــیوع
نش��اناین
اس��ت،با ارائه
نش��دهگویند
پژوهشگران می
روبرودرس��ت مصرف
كاالهاي
خورده و
غذاه��اي
و
دهد.نیازی نیست.
مياند،
شده
تســتها ،میتوان شــمار روزانه
به خريد
حتي
هایش��ود
ش نمي
خالصه
تنهاتسدرتموارد
اين موضوع
هایی که
تســت از
چرا این
کرونا را
اينچنينيآزمای
ســه وبرابر
داد.هم خوش��ايند نيست
چندان
كه
دارو
مثل
كاالهايي
غيرضروري
مصرف
هماکنون اســتفاده میشوند افزایش
بس��يار بيش��تر از نياز واقعي اس��ت .به طوري كه براس��اس گزارشها و
بهتر است؟
دادههــای «پــروژه ردیابــی
آمارهاي ارائهش��ده ايران جزو كشورهاي پرمصرف و متأسفانه بدمصرف
ســنتی وکرونا،
تســتهای
کوویــد» کــه خــود را «تــاش
موادمصرفي است.
موادغذايي ،دارو
درزمينه
در
حلــق
ترشــحات
توسط
ســازماندهی
شدهجهان
كشورهاي
جمعیبسياري از
بینــیامروزه در
حاليواست كه
اينها در
تمامي
شده است
تبديل
فرهنگ
بــهاينچنيني به
خريدهاي
بهينه در
نمونهمصرف
نوعي
شــده و
بــرداری
ویروس
ردیابی
برای
داوطلبان»
ب��ه طوري ك��ه خريد دارو به ص��ورت دانهاي و نه بس��تهاي كام ً
ال امري
آزمایشگاه فرســتاده میشود کرونــا در آمریکا توصیف میکند
عادي محس��وب ميشود .از س��وي ديگر با بررسيهاي بيشتر با توجه به
تا
تست
مصرفي انجام
مواد میزان
اي،ده د
اندازهمی
ژنتیکینياز بهنشان
خريداري
محتوایو ميزان
ببینندياآیاس��رد سال
فصل گرم
ظرفدیده می
ویــروسكهدر آن
پایین ازآمده
فاس��د اخیر
دو هفته
کرونا در
شدن بتوان
قبل از
شــودممكن تا
كمترين زمان
ميش��ود
كرد.
استفاده
آنخیر.
یا
است.
بسياري
در
اس��راف
كمترين
اضافه
به
مصرف
ميزان
كمترين
بنابراين
ایــن شــیوه انجــام آزمایــش این اطالعات نشــان میدهد در
از اين كشورها به يك فرهنگ رايج تبديل شده است.
معموالبرایبیمارانخوشایند
خريدنفر
خودمانهــزار
روزانــه ۷۳۳
مــاه اوت،
نيازهاي واقعي
با اين وجود ما هر روز بس��يار بيشتر از
نیست.
صورتاین
شــدهاند.
كني��م و اين در حالي اس��ت كه در
آزمایشنيز به
آمریــکا خريد را
همان مي��زان
مي
كردهايم
خريد زياد
فقط به
راحتی در واقع
نميكنيم.
مصرف
بهين��ه
اما به
بزاقی،
تست
رقموماه
عادتایــن
اســت که
حالــی
ریختنما در
ش��كل
بدترين
غيرهدفمند در
خريدهاي
لولــهاز اين
یکزيادي
نتيج��هدربخش
آزمایش
آبدردهــان
بود.
هزار نفر
گذشته ۷۵۰
ممك��ن مص��رف و در نتيجه بخش زي��ادي از آن دور ريخته ميش��ود.
است.
از همین رو ،تستهایی ارزانتر و
جالبت��ر اينك��ه اين فرهنگ در حد ميوه و س��بزيجات باقي نمانده و به
تس وتهای
این ،با عرضه
عالوه
شدن
طرف
رسيده به بر
نيزیتواند
تر م
آسان
طوري
است به
ساله
تغييرات هر
دكوراس��يون
لوازمبرخانه و
افراد خطر
بزاقی ،ازدیگر
کمبود ،هر این
کند.تمام
کمکخاصي
نیزدليل
معضلهيچ
سال بدون
عادت كردهاند
جدیدبسياري
كه
بيش��تر به
مصرف
تهدیــدو در نتيجه
عوض كنند
خانگي خود
ل��وازم
ســنتیرا را
های
تســت
قصــد
گراييیراگویــد
ییــل م
دانشــگاه
عادت ناپسند تبديل كنند.
يك
کند.
نمی
تولید تجاری این تســت را ندارد
به نظر ميرس��د بعد از اين مدت و تمام تلنگرهايي كه در اين زمينه
فراکه
کســی
طــور،
اختیــار
غلط را
هایــی
پروتکل
كه بهدرفرهنگ
عادت
تســتاس��تودر اين
رس��يده
زمان آن
همیــندارد
وجود
برداری
ه
نمون
تبديلرا با
ســنتی
كنيم.از حلق آزمایشگاهها قرار خواهد داد تا با
شده ،بازنگري
انجام میدهد باید به بیمار نزدیک اســتفاده از تجهیزات خود ،آن را
شــود .از همین رو ،تســتهای انجام دهند• .
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سالمت :تکنولوژی ...

آزمایش جدید کرونا با استفاده از نمونه بزاق؛
ارزان ،سریع و بسیار آسان
این تست  ۱۰دالری ،به آسانی اجنام میشود و نتیجه را
کمتر از  ۲۴ساعت نشان میدهد

غذا و
رازمان
داروكشور در گفتوگوي
دارویي
صنعت

با معاون سازمان غذا و دارو

در صنعت دارو
استخطر انداخته است
داختهرا به
دهاي
4896

سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.

جدول عادي

سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.

جدول ويژه
عادي

سودوکو و جدولهای ____________________ عادی و ویژه ____________________ >>

افقي:
-1ضربه سر فوتباليست -نصب و عزل
1
و قبول استعفاي رئيس ستاد مشترك
از وظايف ايشان است -مركز اندونزي
2
 -2محلي كه ورزشكاران براي تفريح
3
يا تمرين گرد آين��د -كودك تازه راه
4
افتاده -مبدل برقي
شاهنامه-
هاي
شخصيت
 -3يكي از
5
وطن -بزرگي ،شكوه
6
 -4امتحان -نرم و روان -لغزش
7
 -5ترش و ش��يرين -ب��ازي معروف
هندوان -از غالت
8
 -6بهره ،حصه -درياچه شيش��هاي-
9
تلخ
 -7مق��دار طعام��ي كه ب��ه يك بار 10
در ده��ان گذارن��د -زبان كش��يدن
11
به بستني -ماضي ش��دن -اصفهان
12
سابق
 -8بلند -ستون -نوعي عدسي
13
 -9ك��م مان��ده آدم ش��ود -ت��كان
14
خ��وردن -روز عرب -اج��راي مرتب
تمرينه��اي بدني براي تكميل قواي 15
جسمي و روحي
 -10لحظه -يكي از صنايع دستي و
جاذبههاي استان تهران
هنرهاي ايراني -سخنان بيمارگونه
 -9نادان -داستان كوتاه -شالوده
Partو
Bپر صدا
Skill:حاد -گريه
 -11جهنم -ضرب شمشير -هنوز قاچ  -10دع��ا -مقابل
نشده!
آزاردهنده
 -12مقابل پود -تنگه استراتژيك -آش  -11نيمتنه معروف -شعر -از نخستين
عدس
شهيدان اسالم
 -13النه زنبور -نيرنگ -سومين شهر  -12بله نجار! -باد سرد -درخت انگور-
وسيع استان گيالن
سرزنش
ناپسند-
و
زش��ت
رس��اني-
-145
مشاور -از رنگها -ضد خوبي
-13
9 1
هيزمكمك 3
 -14مقاب��ل زرنگ! -غذاي خوش��مزه
 -15نوع��ي بازي گوي و چوگان كه در شمالي
7روي ميز انجام ميشود -با 8
جوش آيد -15 4-يك��ي از راههايي كه براي در امان
حرف دهانكجي
ماندن موجودات زنده و غيرزنده از ديده
عمودي:
شدن به وسيله دشمن به كار ميرود-
سرزدن گناه 3
نهانزا -مسلمان9 -
-1دانه
شناس -شاعر مسافر
تاريخي
و
ديدني
آث��ار
 -2از
حل جدول عادی شماره 4895
فارس كه در شيراز
اس��تان
8
1
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
واقع شده -بيماري كمخوني
ن ع ش
د ن
ا ت ش ز
ا ب و
 1ب ه
كودكان��ه-
 -3گ��ردش
د ن
ا س و
م ه
 2ر ن ج ر  2ن ا
ش��ده9 -
گفتوگوي
كشيده
3
برای ي ا س ا
سالم س
ر
راه ا
یک م
م
ا
ا ج ر
شكوهآميز
ل ي س
ا ن د
ر
و ي
 4ت ا ي
وزن:
کــاهش
 6چرخدار كودك-
 -48صندلي
ه
و
گ ر
 5ك ا ش
ك ن
 5ي ر
ه ب
رژیم ب ك
مورد ش ا
ر
اگرثدرا
ا ي
 6س
غذایی
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ع م ه
ا
ز ي ل
ن ا
 7ل و ل و
تأسف
کنجکاوهستید:
کتوژنیک
8
ر
ر گ ب ا
 9ر
س ا
ا ق ا ي ي
2
پيرزن
–
ك��ه
اين
ب��راي
-5
ا
و م
د
 followن
د
گ س ت ر
ا ن
 9و
روسي
تصديق
زشت-
م
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 Bergا ج
م ه
ج ا
ر
 10ا
اي -فل��ز
11
ج ر
ز
ا ن ب ا
م ي ن ا
 -64مرك��ز ريش��ه5
on
YOUTUBE
سكهزني -سخن بيهوده
ا
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ا س
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ه
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ا
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 andا
 here:ه
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و
ر
ر ن ي
 13و
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 6ا
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 14ر ي و
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 -9عنص��ر ش��يميايي -پنه��ان
7 6 5 4 3 2 1
كردن -مانند -پيروز
 -10 1عيب و نقص -فش��ار نگار -از
 2خودراضي
 -11چي��زي ك��ه دي��ده بش��ود-
 3ح��د نص��اب ورزش��ي -از حروف
 4يوناني
 -12 5نيتروژن -جمع شيء -داالن
 -13نهيكنن��ده -كفايتش��ده-
 6گاهنامه
 -14 7گونهه��ا -از نمازهاي واجب-
 8رسم
 -15پي��از حضرت��ي -رودي در
 9آلمان -سطح و رويه
 10عمودي:

-1ضربه سر فوتباليست -نصب و عزل
و قبول استعفاي رئيس ستاد مشترك
از وظايف ايشان است -مركز اندونزي
 -2محلي كه ورزشكاران براي تفريح
يا تمرين گرد آين��د -كودك تازه راه
افتاده -مبدل برقي
 -3يكي از شخصيتهاي شاهنامه-
وطن -بزرگي ،شكوه
 -4امتحان -نرم و روان -لغزش
 -5ترش و ش��يرين -ب��ازي معروف
هندوان -از غالت
 -6بهره ،حصه -درياچه شيش��هاي-
تلخ
 -7مق��دار طعام��ي كه ب��ه يك بار
-1ظلم -ادعا -ميوهاي سرشار از
در ده��ان گذارن��د -زبان كش��يدن
به بستني -ماضي ش��دن -اصفهان 11ويتامين
 -212نام فرنگي آمار -قس��متي از
سابق
13پا
 -8بلند -ستون -نوعي عدسي
 -3گويشي دركشورمان -با گفت
 -9ك��م مان��ده آدم ش��ود -ت��كان
خ��وردن -روز عرب -اج��راي مرتب 14آيد -دلير
تمرينه��اي بدني براي تكميل قواي  -415سبزي خوراكي -دريا -ميوه-
سخنان بيمارگونه
جسمي و روحي
پيش��كشها -مخف��ف
-5
افقي:لحظه -يكي از صنايع دستي و
-10
وب��ا-استان تهران
جاذبههاي
شالوده ك��ه
كوتاه-فرج��ه
تعال��ي
عج��ل
يافت��ن-
سخنانراه
ش��باهت-
بيمارگونه
-1پس��وندايراني-
هنرهاي
اهللداستان
نادان-
-9
(موع��ود)
مه��دي
دع��ا-ام��ام
-10ن��ام
شمشير -هنوز قاچ ب��ا
خارجي قلب
غشاي
ضرب
جهنم-
-11
گريه پر صدا و
مقابل حاد-
24. Sep
2013
دلداري -ستيز -عبادتگاه ترسا ميآيد
 -2نشده!
آزاردهنده
مليح-
آش -6
استراتژيك-
گذاش��ته-تنگه
 -12مقابل پود-
سرگرد
آينده-
 -3بجا
لبخندنخستين
كبود-شعر -از
سوس��نمعروف-
 -11نيمتنه
اسالم نجاري
چسب
نوعي
قديمعدس
شهيدان
رنگ-
گازهاي
شهر -7
سومين
زنبور-
 -13 -4النه
بيانگور-
درخت
پروردگار-باداز سرد-
 -12بله نجار!-
شهر-
نيرنگ-چند
ش��امل
محدودهاي
آحاد
گيالن
سرزنش
استان بازي
وسيع نوبت
محبت-
تصويرنگاري با
-13يك
ميراو ناپسند-8 -
زش��ت
رس��اني-
دختركمك
-14 -5
روشها -ضد خوبي
نوعاز رنگ
مشاور-
مزاحم-
لري-
 -6هيزم
براي
راديواكتيو،
مقاب��لاز مواد
اس��تفاده
خوش��مزه
زرنگ! -غذاي
-14
خوشگذراني -شهري در تركيه-
سلولليها و بافتها
نوع��ي بازي گوي و چوگان كه در شما
-15ايراني
غذاي
ق��ومجوش
شود -با
ميز انجام مي
 -7روي
بازيكن
س��ر-
ناپ��اك -راهف��رق
آيد-9 -
براي در امان
هايي كه
 -15يك��ي از
ايراني-
نخس��تين
ه��وو-
كجي
موجودات زنده و غيرزنده از ديده
ماندن
خودي در تيم
وحشي
دهان –
حرفكه او
مخفف
عمودي:
ميان��يكار ميرود-
بازيك��ندشمن به
شدن به وسيله
فوتب��ال-
يكت��ا و بيمانند -قصد-10 -
 -8گوه��ر
مسافركرمان -لنگهبار
شاعراستان
شناس-در
-1دانه نهانزا -مسلمان -سرزدن گناه شهري
شايسته
تاريخي
و
ديدني
آث��ار
از
پيش��تاز -از
عدد
-11
4895جدول عادی شماره 4895
 -2حل جدول ويژه شماره حل
اس��تان فارس كه در شيراز
انبيا -رودي در عراق
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 515 414 313 212 111 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
واقع شده -بيماري كمخوني
برج
 -12مقابل جزئي-
ن ع ش
ا ت ش ز د ن
م  1ه ب ه ت ا رب دو
ا
ا ب و م س ل م ن
كودكان��ه-
 -3 1گ��ردش
در
اي
تاقچه
فرانس��ه-
ا س و د ن
 2ن ر بن ا ج تر ي ن ا م ه
گ ن د م
 2ن و ق ا
وگوي
گفت
ش��ده-
كشيده
كشاورز
ديوار-
ي ا س ا
ر س
م ا
ا  3ا ر ج ير يا سم
و
ا
م
ن س
ا
 3ت ر
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ا
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ه ب
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ر
ا ني اث ا
جهت -كالم
م ر  6بس ع
نساجي -ي م
 6وشانه ت ك ر
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ز ي ل ا
ر
تأسف و
 7ك ش
نماي
انگش��ت
ا ت ا ك س  7ي ل و ه ل دو ف ن ا-14
ر گ ب ا
ر
س ا
 8ن ا ا ق و ا بي ري
ا
د ل
ن
ا
 8س ي ل
پيرزن
–
ك��ه
اين
ب��راي
-5
نويس��ندهم ارو
خل��ق-
د و
گ س ت ر د ن
ا ن
 9و
ا
خ د
د
 9ي ا
تصديق
زشت-
انگليسي
روسي و ني اد 10ش ا او ر ار هج نيا م همنتقد معروف
م
ا ج ن ا س
د
و ج و
 10ن د
ريش��هاي -فل��ز
مرك��ز
-6 11
ساختمان
ج ر
آثارش ز
م اي شن ا كه ااز ن ب ا
ا ك ن  11و ن
د ي ت
ا
زني-
ا
نامر
توان ح
ميس
زمان را ا
ش 12ر ي ش مم ر جه و ت ن
برد
بيهوده ه
ج
سخن ا
ر
سكه ت
 12د س
د
عل��ف و ل ا
ا
 -15ه
ر و ز
بيابان-
ايتالياي
 13ا و د ر ا ن مي ه
باستان-و ن د
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ح ت
 13ر-7ا
درخ��ت-
ج و ي ا
ا م
گ و
د  14ر م ي ه و يا اس
اندرزگويي ز
ا
ش
هدايت ي
ا
ل
 14ا
كننده،
پسان��داز -فهرس��ت
د ن
ا
ا ن پ س د
ش ب ز
 15ج-8ن از دنق��اط
ديدن��ي نو داز ه  15د ش ا ر ر ع ا نت ا وغذا
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to apply for a new work
permit because they didn’t
have a job offer.

A

pplicants must meet
the following eligibility criteria:
• valid status in Canada
as a visitor on August 24,
2020, with the intention to
;stay in Canada
;• a job offer
• an application for an
employer-specific work
permit supported by a
Labour Market Impact
Assessment (LMIA) or an
LMIA-exempt job offer
submitted no later than
March 31, 2021; and
• meet all other standard
admissibility criteria.
Applicants who meet all
these criteria, and who had
a valid work permit in the
past 12 months, will be
able to begin working for
their new employer before
their work permit has been
fully approved.
IRCC says work permit
applicants can contact
them via their web form to
apply for work authorization while waiting on their
new permits
From:
2020 CIC News

انتخابات آمریکا...
•

واجد حق رای:
در ســال  ،۲۰۱۶حــدود ۲۴۵
میلیون آمریکایی واجد حق رای
بودند ،امــا کمتر از  ۱۴۰میلیون
نفر در انتخابات شرکت کردند.
به گفته اداره آمار ایاالت متحده،
بیشــترکســانی که برای شــرکت
در انتخابــات ثبــت نــام نکردند
گفتنــد که عالقهای به سیاســت
ندارند .کسانی که ثبت نام کردند
ولــی رای ندادند نیــز گفتندکه از
نامزدها خوششان نمیآمد.
• تقلب انتخاباتی:
منتقدان میگویند که رای پستی
احتمال تقلب را افزایش میدهد
 و هــم جمهوریخواهها و همدموکراتها در موارد بسیار نادری
دســت بــه تقلــب زدهانــد  -اما
تحقیقات متعدد نشان داده است

www.paivand.ca since 1993
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

ongoing labour
shortages throughout the pandemic.
“We have heard
from employers
who continue to
face challenges
recruiting and
hiring the workers
they need during
”the pandemic,
Canada’s immigration minister,
www.michaelmonfared.com
Immigration_Michael_Monfared Marco Mendicino,
immigrationmichaelmonfared said in the release.
t.me/immigration_michael_monfared “This exemption
from the normal
temporary work
permit requirements is
aimed at removing barriers to create a more
agile workforce that
leverages visitors with
the skills and experience to accelerate our
”economic recovery.
Canada encouraged
temporary residents
who stayed in Canada
to maintain legal status.
Given that air travel has
for a work permit, they
been restricted around
would need to leave the
the world, some visitors
country and return in orhave been unable to leave,
der to activate the permit.
and some foreign workers
The policy also benefits
had to change their status
Canadian employers who
to “visitor” because their
are hiring foreign workers, work permit was expiring
some of whom have faced and they weren’t able

Visitors Can Now Apply for
Work Permits from Within Canada
The new temporary policy will benefit temporary residents with job offers and
Canadian employers, IRCC says.

I

permits as temporary
residents would usually
need to apply for their
initial work permits before
coming to Canada. If they
already had visitor status
when they were approved

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

info@paivand.ca

holders, business visitors,
and people who came to
Canada through a Global
Skills Strategy work permit exemption.
Before today, people
applying for their work

انتخابات آمریکا...

>> ادامه از صفحه17 :
کــه مدرک معتبری بــرای تقلب
گســترده چه در سطح ملی و چه
در سطح ایالتی وجود ندارد.
• رای پستی:
در آمریکا به دو روش میتوان رای
داد  -بــا حضــور در شــعب اخذ
رای در روز انتخابات یا استفاده از
برگه رای پســتی  -اما قوانین در
همه ایاالت یکسان نیست .همه
ایاالت امــکان نوعی اســتفاده از
رای پستی را فراهم میکنند ،اما
شــما باید در خیلی از آنها دلیل
موجهی برای عدم حضور شخصی
پای صندوق رای در روز انتخابات
داشته باشید.
ویــروس کرونا در بعضی از ایاالت
بــه عنــوان دلیــل موجــه بــرای
درخواســت رای پســتی پذیرفته
میشــود ،امــا در بعضیهــا هم
چنیننیست.

PAIVAND: Vol. 26  no.1488 Sep. 01, 2020

• دیوان عالی:
در سال  ،۲۰۰۰رقابت بین جورج
دبلیوبوش،نامزدجمهوریخواه،
و ال گور ،نامزد دموکرات ،چنان
نزدیک بود که نتیجه انتخابات به
ایالت فلوریدا بســتگی داشت .در
آن ایالــت هم اختــاف دو نامزد
در حــد چند صــد رای بود .چند
هفته دعوای حقوقی به بازشماری
آراء منجر شــد ،اما دیــوان عالی
نهایتا به مســاله ورود کرد .آقای
بوش برنده اعالم شــد و  ۲۵رای
ایالت فلوریــدا در کالج الکترال را
تصاحب کرد و مجموع آراء خود
را به  ۲۷۱رســاند .آقــای گور که
رای بیشــتری در سراســر کشور
آورده بود شکست را پذیرفت.
•
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اســت که تبدیل به یک پاساژ
یــا مجتمــع تجاری بــرای آن
محالت شــدهاند .رشد هفت
برابــری تعــداد امامزادهها در
جمهوری اســامی (از حدود
 ۱۵۰۰در ســال  ۵۷تا بیش از
ده هزار در ســال  )۹۹ناشــی
از همیــن نوع کســب و کار با
مراکز مذهبی است.

•

از آن خودسازی اموال
مصادرهای و بدون صاحب
از اولیــن اموالی که روحانیون
شــیعه و پاســدارن آنها-بــا
قیمتهــا و سندســازیهای
صــوری -به خــود اختصاص
دادنــد امــوال مصــادرهای
مدیــران و صاحبــان صنایع و
ســرمایهداران دوران پهلــوی
بود .بعد این موضوع به اموال
مصــادرهای همــ ه مخالفــان
و ناهمرنگهــا بســط یافت.
اموال مصادرهای قاچاقچیان
و مرتکبــان جراپم مالی نیز به
تدریــج به وفــاداران بــه نظام
باالخص اعضای دادســتانی،
وزارت اطالعــات ،اطالعــات
ســپاه و دیگــر دســتگاههای
دولتی درگیر به عنوان شکالت
و آبنبــات جایــزه وفــاداری
انتقــال یافت .بخــش دیگر از
اموال ســرمایهداران با فشــار
نیروهای نظامــی و امنیتی و
انتظامی به آنها منتقل شد.

•

وقف و طرحهای توسعه
اگــر هیــچ راه دیگــری بــرای
غصــب و برخورداری نباشــد
مقامــات آن ملــک یا کســب

>> ادامه از صفحه11 :

و کار را نخســت وقــف یــک
خیریــه یا امامزاده یا مدرســه
علمیه میکننــد و بعد خود و
نزدیکانشــان برای همیشه بر
سر سفر ه آن مینشینند چون
حسابرســی و حسابکشیای
وجــود نــدارد .بخــش قابــل
توجهــی از کارخانههــا و
شــرکتهای
مصــادرهای
وقــف موسســات مذهبــی
شــده و امروز همه تحت نظر
روحانیــون شــیعهاند .وقــف
منابــع طبیعی مثل جنگلها
یــا کوههــا روش تازه کســب
زمیــن یا معدن برای توســعه
و ساخت و ســاز و درآمدزایی
اســت .انتقال هم ه جنگلها
و کوهها و دشــتها و مراتع و
دریاهــا و دریاچههــا به اوقاف
تنها نیاز به یک سند و امضای
ولــی فقیــه دارد کاری کــه با
دماونــد و مــار و هیرکانــی و
جنگل «آق مشهد» مازندران
کردهانــد .وقف منابع طبیعی
همانــا از آن خودســازی آنها
توسط روحانیت شیعه است.
این هم از اختراعات حکومت
دینــی اســت چــون وقــف به
طور سنتی مربوط میشود به
اموال خصوصی که به استفاده
عمومی اختصــاص مییابند.
وقــف منابع طبیعــی در واقع
عبــارت اســت از اختصــاص
منابــع عمومــی به یک قشــر
خاص یا تحت نظر یک قشــر
خاص.

•

nternational visitors
who are currently in
Canada with a job offer
can now apply for a work
permit without having to
leave the country.
The new policy goes
into effect immediately,
according to an Immigration, Refugees and
Citizenship Canada
(IRCC) media release.
It will benefit temporary residents who are
already in Canada with a
job offer, but it does not
apply to anyone arriving
in Canada as a visitor after
today, August 24.
Visitors who meet the eligibility criteria are able to
apply to the new temporary immigration policy,
which includes Super Visa

فروش اموال عمومی به
عموم

کاری کــه دولــت روحانی در
دوران تحریمها در بازار سهام
انجام میداده از حیث چپاول
امــوال عمومــی حیرتانگیز
بــوده اســت .دولــت روحانی
شرکتها (مثل پاالیشگاهها)
و موسســات عمومــی را کــه
بــا بودج ه خود مردم ســاخته
شده و توسعه یافتهاند در بازار
به خود آنها میفروشــد تا از
ایــن طریق برای دولت فربه و
پر خــرج درآمدزایی کند .این
کارکالهبرداری روشــن است
تا نقدینگی در جامعه کاهش
یابد و تــورم همانند ونزوئال و
زیمبابوه به چنــد هزار درصد
نرسد.

•

آیندهفروشینفت
ظاهــرا یکــی از مولفههــای
وعده «گشــایش اقتصادی»
دولــت روحانی عرضــ ه اوراق
ســلف موازی با پشتوانه نفت
خام اســت .در این طرح قرار
اســت  ۲۲۰میلیون بشکه در
فاصله یکســاله پیشفروش
شــود یعنی بهطــور میانگین
روزی  ۶۰۰هــزار بشــکه .اگر
دولت موفق شود تمام حجم
پیشبینــی شــده را به فروش
رســاند بــا قیمتهــای فعلی
ارز ســنا و نفت سنگین ایران
حــدود  ۱۹۰هــزار میلیــارد
تومان تامین مالی میشــود.
مشخص نیســت درآمدهای
حاصــل از ایــن پیشفــروش
آینده در چه طرحهایی هزینه
خواهد شد.

•
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یادواره...
دق که ندانی که چیست گرفتم،
دق که
ندانی تو
با توام ایرانه خانم زیبا!
( از منظومه رضا براهنی )
حسین افصحی  -تورنتو
------" عقاب به دنبال روباه رفت
"
دق می دانی چیست ؟
دق همان مرضی مسری است که
در این  42ســال گریبان هنرمند
ایرانی گرفته اســت .ویروس دق
جــان یکــی یکــی هنرمنــدان و
نویسندگان و ....ایرانی را به نام
های مختلف امراض :سرطان
ریه ،ســرطان کبد ،سرطان –
ســکته قلبی و و وگرفته است.
این امــراض بهانــه ای بودند،
کــه مــرض اصلــی را بنــام دق
نشناســیم .مرضی که گریبان
هنرمنــدان در ایــران و خــارج
ایران گرفته است.
از بیــژن مفید و غالمحســین
ســاعدی ( در خــارج ایران ) تا
عبــاس نعلبندیــان و فردین و
ناصر ملک مطیعی (در ایران) و
صدها هنرمند دیگر که همه از
یک مرض مردنــد .ان هم مرض
مسری هنرمندان " دق ".
دق که ندانی چیست گرفتند.
بهمن مفید هم رفت.
نه دیروز نرفت ،برخالف نوشته ها
از سرطان ریه هم نرفت.
بهمن مفیــد در  40ســال پیش
که ممنوع کار شــد از مرض دق
رفــت .ولی جســمش مانــد ،به
خارج کشــور آمد و در کنار بیژن
مفیــد دوبــاره زنده شــد .زندگی
می کــرد ،نه آنطور کــه باید و نه
آنطور که الیق اش بود مثل همه
هنرمنــدان در آواره گی .تا اینکه
روباه جمهوری اسالمی حکومت
دارالخالفه را بدست گرفت.
درســت فهمیدید آقــای خاتمی.
بخشــی هنرمندان خارج نشین
را فریــب دادند و آنها که خســته
و خــوش بــاور بودند را بــه ایران
دعوت کردند .درســت در همان
ســالی کــه پوینــده و مختــاری
را قتــل عــام کردنــد .داریــوش
و پروانــه فروهــر را ســر بریدنــد.
خیلــی هــا رفتنــد ،فرهادآییش
– ســعیدراد – ســعیدکنگرانی –
محموداســتادمحمد و بهمــن
مفید و چندتن دیگر.
بخشــی به آب و نانی رسیدند.
بخشی لب تر کرده دارفانی را
وداع کردنــد و بهمن مفید
دوبــاره مرد .پاســپورتش
را گرفتند ،ممنوع خروج
و ممنــوع کار کردندش.
دوبــاره دق کــرد .خودش
در مصاحبه ای در ایران می
گویــد « :گفتند
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بهرامبیضایی:سینما،بهمنمفیدراحرامکرد
ممنوعالتصویــرم .رفتــم تئاتــر
بــازی کــردم.
بعد یکی با کلت
آمد گفــت :تئاتر
تعطیل .من هم
رفتم آمریــکا! با
میانپردهخوانی
زندگــی میکردم
که رئیس دولت اصالحات گفت
همــه ایرانیهــا میتواننــد تا دو
هفته بعد برگردند ایران .من هم
آمدم ،پاســپورتم را ضبط کردند
و نگذاشتند برگردم .بد هم نشد!
ماندم پیش مادرم!» دوباره اجازه

کار به او ندادند .به کســی که در
خانواده تئاتری بدنیــا آمده بود.
پدرش غالمحســین خان مفید
یکی از کســانی اســت که تا انجا
که در توان داشــت شــاهنامه را
زنده نگاهداشــت .در خانواده ای
که یکــی از نابغه هــای تاتر ایران
را در خود داشــت ،زنده یاد بیژن
مفید ،در کنــارش اردوان جوان
خــوش فکرکه نقش بســزایی در
تاتر کانون پرورش فکری داشت،
در کنــار خواهــرش هنگامــه که
تنهادخت این خانواده که بازیگر و
ترانه سرا و شاعر می باشد .حتی
داماد خانواده هم زنده یاد کامبیز
صمیمــی مفخــم بــود و عروس
خانواده جمیله ندایــی و ...پس
بهمن از خانواده تاتری بود .کسی
که در  5سالگی در روی صحنه در
نمایش " یوسف و زلیخا " ایفای
نقش کرده اســت .کســی که در
نیمــه اول عمــرش بیشــتر روی
صحنه بود .نمایش های :
شهر قصه ( بیژن مفید) – ضیافت
(بهرام بیضایی ) و نمایش ها ی
بسیار ،در گروه تاتر ملی ( عباس
جوانمــرد )
فعالیت

کــرد .در زمانــی "بهمن مفید چهل سال مجوز
کــه رادیــو تنهــا بازی نگرفت ،دوســاعته مجوز
یاور خانه هــا بود ،دفن گرفت" .این جملهای بود
که بعد از برگزاری مراسم تدفین
در کنــار ســیروس
ا بر ا هیــمز ا د ه  ،بهمــن مفیــد ،در شــبکههای
رامین فــرزاد ،نیکو اجتماعی تکرار شد.
خردمند« ،تجدد» ،آقای مفید  ،بازیگر سرشناسی
که روز  ۲۶مرداد در  ۷۸سالگی
فهیمــه رســتگاردر
نمایــش هایــی کــه بــر اثــر ابتال بــه ســرطان ریه
بیژن مفید می نوشت درگذشــت ،بعد از انقالب در
و کارگردانــی مــی کرد ایران اجازه فعالیت در سینما
و تئاتر پیدا نکرد.
بازی کرد .بهمن مفید
"بهمن مفید چهل سال
در باله نیــز فعال بود و از آن روز تا امروز شــبکههای
در افتتاح تــاالر رودکی اجتماعــی پــر شــده از گالیــه
تکــی و در بهتریــن
مجوز بازی نگرفت،
ّ
کاربرانی که به ممنوعالفعالیت
اجرای ممکــن؛ یک ه
آفرینی
تهران ،با نقش
ِ
«زال» در اپرای زال و بــودن بعضــی هنرمنــدان و دوساعته مجوز دفن گرفت!
نقش
تــاز در چندین ِ
رودابه به همراه افسانه سانســور حاکــم بــر فضــای
خودســاختهی بسیار
دیهیم و حسین سرشار فرهنگــی و هنــری بــه شــدت بزرگی داشته است.
متفاوت.
ّ
اعتراض دارند.
بــه غیــر از "غریبــه و مــه" و
تکههایی که هنوز این به پایان
حضور داشت.
بهمــن اولیــن بــار در ســینماگران و هنرمنــدان در "کالغ" که ازجملــه فیلمهای نیامده ،بعدی پشــت ســرش
ســینما با مونولوگی که ایران به سانسور و محدودیتهای مــوج نــوی ســینمای ایــران میآمد ،پرشور و شیرین!
نوشــته خــودش بــود ،موجود معترضنــد؛ چه آنها که شــناخته میشــوند ،او "باشو،
ذوق نمایــش را میــراث از پدر
ِ
مشغول کارند و آثارشان با جرح غریبــه کوچــک" کــه بارهــا داشــت .غالمحســین خــان
توانســت مانــدگار ترین
ســکانس فیلم قیصــر را و تعدیــل روی صحنه میرود یا برتریــن فیلــم ســینمای ایران مفیــد در هــزارهی فردوســی
بــازی کند .و بعد در فیلم اکران میشود ،چه آنها که تیغ خوانده شده و "سگکشی" که  ۱۳۱۳روبروی عبدالحســین
سانســور و شــرایط نابسامان ،پرفروشترین فیلم سال  ۱۳۸۰نوشین که رستم بازی میکرد
های بســیاری درخشید،
بازی روان نقش کاکا رستم اساســا خانهنشینشان کرده یا بــود را در کارنامــه خــود دارد .نقــش بیــژن داشــت .همــان
در فیلــم " داش آکل " بــر وادار به مهاجرت شدهاند.
نمایشــنامههای آقای بیضایی سال صاحب اولین فرزند شد
این
گســترده
ارزشــهای فیلم اضافــه کرد .بــه دلیــل دامنه
او
از
و
شوند
ی
م
تحسین
همواره
شــگون نمایش نامش را
به
که
ِ
محدودیتها و برخی اشتراکات به طور معمول در کنار افرادی بیژن گذاشــتند .بهمن چند
در سه قاب ( زکریای هاشمی
) درخشــید .در جوجــه فکلی اینچنینــی ،دربــاره ســکوت چون ناصر تقوایی ،علی حاتمی ســالی پس از اوست و بخشی
که فیلمی بقول دکترکاووســی اجباری آقای مفید زیاد نوشــته و داریوش مهرجویی به عنوان از ذوقورزی نمایشهــای
" فیلم فارســی " بود بازی طنز شــد .درباره برخی آثــار ماندگار آدمهای سرنوشتساز سینمای خانگی قرن پیش که خیلیها
اوهم هر صفحهای را باز کردیم ایران یاد میشود.
از آن بیخبریم از پدر به بیژن
گونه ای از قیصر ارایه کرد.
بهمن مفید در بسیاری از فیلم دیدیــم و خواندیــم .دیالــوگ بهرام بیضایی حاال سالهاســت و بخشــی بــه بهمن رســید.
هــای فارســی هم ایفــای نقش معــروف او را در فیلــم "قیصر" کــه ایــران را تــرک کــرده اما از یکــی از ایــن ّ
یکهگوییهــای
بارها مرورکردیم.
زاویــهای متفــاوت بــا آنهــا که خود ســاختهاش بود که دیده
کرد ،که برای بازیگری در توان او
از نقشــش در "شــهرقصه" بــه ایــن روزهــا درباره آقــای مفید شــد و در فیلم نامــداری ثبت
خیلی کوچک و نا چیز بود .بهمن
ُ
کارگردانی بــرادرش بیژن مفید نوشــتند و نقش فوقالعادهاش شــد و بهمــن گل کــرد  -اما
مفید در سال  1378که به دعوت
بارها یاد شد .درباره فیلم "سرود را در "قیصر" تحســین کردند وعدهیی را که سینما با آن ّ
تکه
رئیــس دولت اصالحــات خوش
تولد" ســاخته علی قویتن هم و آن را بهترین کار او دانستند ،به تماشــاگرانش بــرای آینده
باورانــه به ایران امد ،یعنی در 21
بارها نوشتند؛ نوشتند که تنها میگویــد "بهترین بازی بهمن داد هرگــز به عمــل درنیامد و
ســال پیــش دق کرد 21 .ســال
کار بعــد از انقــاب آقای مفید مفید در هیچ فیلمی ثبت نشده پانگرفت.
اجازه کار نداشت .بهمن مفیدی
بــود کــه در نهایــت از آن هــم است".
ســینما حرامــش کــرد و
که از  5ســالگی روی صحنه بود،
حذف شد .حتی نوشته شد که آقــای بیضایی ضمــن انتقاد از مهمالت خــودش را از زبان او
فقط نه اینکه اجازه بازی نداشته
قرار بــوده بهمن مفید در فیلم افرادی که او را ممنوعالفعالیت گفــت و هنــر درجــازدن را در
باشد ،اجازه هیچ فعالیت هنری
"المینور" ،فیلم آخــر داریوش کردند برای بیبیســی فارسی بهای دســتمزدی کــم و بیش
نداشت.
مهرجویی در کنار علی نصیریان نوشت:
بــه او آموخت .افســوس بر آن
فقط توانســت یکــی دو نقش در
ایفای نقش کند امــا تالش در بهتریــن بازیهــای بهمــن اســتعداد در نقــش صحنهیی
تاتر عروســکی برای کــودکان از
سلطان مار! و مبادند
این زمینه هم ناکام ماند و این مفیــد در هیــچ فیلمــی ثبت داروغهی
صدایش استفاده کند .البته نه با
ْ
همکاری هم ممکن نشد.
نشــده .بهتریــن بازیهــای آن ســتایندگان دیــروزش کــه
نام خودش ،چون آن هم ممنوع
بهــرام بیضایــی ،نویســنده و او در مجلسهــای خودمانــی چهار دهه ضمن عرض ارادت
بود ،با نام فامیلی مادرش " بهمن
کارگــردان صاحبنــام ،یکی از دوســتان بود که به ســادگی و و خاکســاری نگذاشتند هرگز
فریور" .در مملکت خودش اجازه
کسانیست که در ایجاد دگرگونی خودجوش سر میگرفت ،بی بر صحنه یا سینما دیده شود!
نداشــت حتی از صدایــش با نام
روانی آب!
در ســینما و تئاتر ایران ســهم کوششی گزاف و به
بیبیسی
خود استفاده کند .و جالب است
ِ
که یک نفر از این همه هنرمند و
ســلبریتی در خانه سینما و خانه
با تع
یی
ن
و
ق
ت
ق
بل
تاتر و هزاران کوفت دیگر اعتراضی
ی
به ممنوع کاری او نکردند و ساده
شرکت ها و اشخاص :مقرون به صرفه ،قابل اطمینان و حسابداری حرفه ای
انگارانه می نویسند بهمن مفید
بیش از  20سال جتربه | منتخب حسابداران کانادا CGA
از ســرطان ریــه در روز گذشــته
(514) 652-7623 (514) 500-6186
MTL_TILES@YAHOO.COM
دارفانــی را وداع کــرد .نه بهمن
مفید در ســال  1378کــه دوباره است که همه آن هنرمندان مرگ بهمــن مفیــد در روی صحنــه به باغ فردوس برای تماشای این
بــه ایــران آمد ،با مرض مســری پرســت کــه در ممنــوع کاری او دیدم ،نمایش " عقــاب و روباه " نمایش رفتم تا از بازی این دو نفر
همــه هنرمندان در و امثال او ســکوت کــرده بودند ،نوشــته :بیژن مفید و کارگردانی :بعنــوان کالس درس بیامــوزم.
این  42ســال در رثایــش گفتنــد و نوشــتند .اردوان مفیــد ،و بــازی پرانرژی و و این برشــور هــم از آن دوران به
دق کــرد .بمانند تجمعی که در بعد از مرگ پر تــوان زنده یاد جعفــر والی در یادگار است.
و جالب ناصرملک مطیعی کردند در زمان نقش روباه و بهمن مفید در نقش دق کــه ندانی چیســت ،گرفتند
حیاتش اگر می کردند ،چه بسا او عقاب آنقــدر زیبا بود که علیرغم هنرمندان !
اینکه این نمایش از طرف کانون به تامی پسرش ،به اردوان عزیز و
هم دق نمی کرد.
پرورشــی کودکان برای کودکان به خانواده تاتر تسلیت می گویم.
دق که ندانی چیست !
•
اخریــن کار صحنــه ای کــه از تهیه شــده بود .مــن چندین بار
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال
زنان ایرانی که فریاد زدند:
آن مرد به ما تجاوز کرده!...

هشــتگ تجاوز باعث شــد زنان
ایرانی بسیاری با اسم و رسم جلو
بیاینــد و تجربــه خــود را از آزار و
تجاوزبنویسند.
واکنش جامعه بــه آنها همدردی
اســت ،تمجیــد شــهامت آنان و
گاهی شماتت که 'تو خود مقصر
بودی'.
تجربههــای گســترده تجــاوز
میتوانــد بحث با اهمیتــی را در
جامعه ایران باز کند که همیشــه
تابو بوده است.
روایــت زنان ایرانی و تجربهشــان
بسیاری را شگفتزده کرد.
دالیل زیادی وجود داشت:

گســتردگی و تعــداد زیــاد زنــان
آسیبدیده ،شهامت آنها در طرح
موضــوع ،حملــه به کســانی که
تجربهشــان را مطــرح میکردند
به جای شــماتت متجــاوزان ،و
احســاس "بیپناهــی" در برابــر
قانــون و عــرف جامعه و ســوال
اصلی کــه چطــور میشــود این
ادعاها را ثابت کرد؟

ازمتجاوز دفاع نکنیم
در بســیاری از کشورهای جهان
«تجــاوز بــه همســر» یکــی از
مصادیــق تجــاوز اســت و جــرم
محسوب میشود.

بــرای بســیاری از مــا کــه در
فرهنگهایی زندگی کردهایم که
زن را مایملــک مــرد میداننــد و
در رابطــه ازدواج نیــز «تمکین»
جنسی همیشگی زن از شوهر را
بدیهی میپندارند ،ممکن اســت
اصطــاح «تجــاوز به همســر»
( )Marital rapeیا (spousal
 )rapeواژهای عجیب باشــد اما
اگر همسر مردی از لحاظ روحی
و یا جسمی آمادگی رابطه جنسی
با شوهرش نداشــته باشد و مرد
بدون رضایت زن چنین کند این
عمــل تجاوز جنســی محســوب
میشود
تصور کنید کسی تنفروش است
و از ایــن راه امــرار معاش میکند
و شــما بدون رضایت او و با زور یا
استفاده از دارو ،با او رابطه جنسی
برقرارکنید ،نام این تجاوز است.
دختری با پســری قرار میگذارد
و بــه خانهای میرود .دختر قصد
دارد کــه باب آشــنایی باز بشــود
امــا مایــل به ســکس نیســت یا
میخواهد که در حد یک معاشقٔه
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بخش هائی از مصاحبه فریبا امینی با یرواند آبراهیمیان

اشاره 26 :مرداد سالگرد کودتای
علیــه دولت ملــی دکتــر محمد
مصدق است .یرواند ابراهیمیمان
تاریخ نــگار ایرانی در گفتگویی با
فریبا امینی که به مناسبت شصت
ســالگی این کودتا صورت گرفته
بــود ،به بررســی دالیل و ریشــه
هــای این کودتا پرداخته اســت.
ایــن مطلب بــا برگردان ســامان
صفرزایی پیشــتر در سایت تاریخ
ایرانی منتشر شده بود.
دربــاره کودتا و بحــران نفت زیاد
نوشته شده و ممکن است بپرسید
چرا کتــاب دیگری بــا موضوعی

مشابه نگاشته شده است .دلیلی
که مــن را به نوشــتن این کتاب
ترغیب کــرد این بــود که هرچه
بیشتر آرشیو وزارت امور خارجه و
شرکت بریتیش پترولیوم را بررسی
میکردم ،بیشتر متوجه میشدم
که دو مســاله مهــم در این میان
از نگاه عقال پنهان مانده اســت.
اول اینکه تقریبا تمام کسانی که
در مــورد بحران نفت نوشــتند از
جمله آنها که به مصدق گرایش
داشتند اســتدالل میکنند که او
میتوانست موضوع را حل و فصل
کند .آنها ادعا میکنند موضوع

ریشههای تصمیمسازی امارات نسبت ...
ِ
امنیــت
میمانــد ولــی در حــوزه
شــعاع
ملی ،امــارات هم اکنون
ِ
تصمیمسازی خود را در دایرهای
وســیعتر در ســطح منطقهای با
ِ
ماهیتغیرعربیمیگستراند.

•

 .۳ایران ( ۲۰درصد).
ذهن و
به نظــر میرســد کــه در
ِ
ِ
ادراک اماراتیها ،ایران کشــوری
اســت که هر لحظه ممکن است
در داخــل یــا خــارج ،راه و روش
جدیدی را در پیش گیرد.
اگر بازیگری به خصوص در حوزۀ
امنیتی غیرقابل پیشبینی باشد و

به این دلیــل فیصله نیافت که با
وجود پیشنهادات خوب آمریکا و
بریتانیا،مصدقتمایلیبهمصالحه
نداشت .تحلیلی که من در کتاب
مطرح کردهام این است که اگر به
مذاکرات واقعی که پشت درهای
بسته انجام شد به دقت نگاه کنید
و به آنچــه در انظار عموم مطرح
میشد بسنده نکنید ،درخواهید
یافت که بریتانیا با برخورداری از
حمایت آمریکاییها همواره بر این
موضع پافشاری میکرد که ایران
نباید حق نظارت بر صنایع نفت
خود را داشته باشد.

>> ادامه از صفحه13 :

یا حدود  ۶۰تا  ۷۰درصد غیرقابل
پیشبینی باشد نمیتوان به رفتار
آن اطمینان داشت و یا با آن بنای
مشارکت فراهم آورد .بنابراین ،از
دیــد امارات باید ســاز و کارهایی
طراحی کرد تا کمترین صدمه را
دید .این شاخص در حوزۀ امنیت
ملی به مراتب حیاتیتر میشود.
ِ
ســمت
این ذهنیت ،امارات را به
اطمینانســازی در حوزۀ امنیت
ملی خود پیش برد به طوری که:
با توجه به بیثباتیهای خاورمیانه
تقابل ایران
مشــخص
و تبعات نا
ِ
ِ
بــا آمریــکا و اســراییل در اقصــی

نقــاط منطقــه که ممکن اســت
ســالها ادامه یابــد ،امارات خود
را بــه اســراییل نزدیــک و آمریکا
نزدیکتــرکرد تا با ذهنیتی که از
ســطح
رفتارشناســی ایران دارد
ِ
مصونیت خــود را افزایش دهد و
در عین حال ،بر محاسبات ایران
نســبت به خــود و منطقه خلیج
فارس اثر بگذارد.

•

عبندی:
جمـــ 
همه کشــورها حوزۀ امنیت ملی
دارنــد و نســبت بــه دهههــای
قبــل ،بــه مراتب بیشــتر بــه آن

یاد جانباخته گان تابستان  67را گرامی بداریم

وضــرورت برپائــی کارزار جهانی
بــرای آزادی زندانیان سیاســی –
عقیدتی و لغو احکام اعدام را نیاز
زمانه بدانیم
#شــاملوی بزرگ نیســت که به
جــای دختــران دشــت دختران
انتظار
ببیند #...مــادران بغض مادران
بیقرار ،مــادران قاب در آغوش ..
مادران مهر بر دهان
ای تصویرهــای ســاکن خفته در

قاب ،ازجمجمه کدامتان #گلوله
کمانه کرده است تا اوج ارزوهای
جوانیتان
در ســنگفرش کــدام خیابــان
کودکیتــان بــه خــون غلطیدید
و جای قلبتان حفــره ای ماند به
وسعت این #جبر_جغرافیایی
مــادران خشــم ،مــادران اشــک
مادران سردر آغوش بی کسی فرو
برده
مادرانچشمهایمرده،نگاههای

دزدیده پدران غم
غم
#غم و خشم
#خشم
خشممممم
و ما چنان در ســکون این لحظه
#تاریخ مانــده ایم که هر روز باور
کنیم چنان بماند و چنین نیز هم
.....
@azamsm

ســاده رابطه داشــته باشد و پسر
بــه زور با او رابطٔه جنســی برقرار
میکنــد؛ نام این تجاوز جنســی
است.
اینکــه اگــر زنی به هــر دلیلی -
ً
که به باور من
اصال مهم نیســت
 با مــردی در جایی تنها بودندبههیچوجه به این معنا نیست که
مرد میتواند او را مورد آزار جنسی
قرار بدهد.

بــه آدم وقتــی میخواهــد ایــن
بدیهیات را برای دیگران توضیح
بدهد حس بدی دســت میدهد
کــه چهقــدر از لحــاظ اخالقــی،
انســانهایی بایــد ســقوط کرده
باشــند که نیاز به توضیح چنین
واضحاتی داشته باشند.
اینکــه در پــس هر تجــاوزی به
دنبــال ایــن بگردیم کــه ایرادی
رفتاری در قربانی تجاوز پیدا کنیم

تــا نشــان بدهیم که ایــن قربانی
فالن کار اشــتباه را انجام داد که
مورد تجــاوز قرار گرفــت در واقع
داریم از متجاوز دفاع میکنیم.
فــرق شــما بــا آن ارزشــیای که
میگوید بدحجابی زنان باعث آزار
خیابانی آنها میشود چیست؟
بهزاد مهرانی،
نویسنده و روزنامهنگار

آنهــا در ظاهــر از ملــی شــدن
صنعت نفت پشتیبانی میکردند.
در انظــار عمومی خــود را حامی
ملی شــدن نفت نشان میدادند،
اما هنگامی که قرار میشد توافقی
روی میز قرار گیرد میخواســتند
صنعــت نفــت را تحــت کنتــرل
خود داشــته باشند و دست ایران
را کوتــاه ســازند .البتــه بریتانیا
میخواســت نظــارت بــر صنعت
نفــت را به شــرکت نفت ایــران و
انگلیس (انگلوپرشــن) بســپارد
و از طــرف دیگــر آمریــکا طرفدار
ایجادکنسرسیومی برای نظارت و
کنترل بود .مشکل اصلی بحران
ایــن بــود که چــه کســی اختیار
نظارت بر صنعت نفت را به عهده
دارد .در تمام زبانها ملی شــدن

بــه معنی دارا بــودن حق نظارت
و کنترل اســت .از نگاه رســانهها
و عامه مــردم ،بریتانیــا و آمریکا
طرفدار ملی شــدن صنعت نفت
بودند .طبــق قوانین بینالمللی
تمــام کشــورها حق داشــتندکه
صنایعشــان را ملی کنند و خود
بریتانیــا برخــی از صنایــعاش را
ملی کرد ،پس در پیشــگاه عموم
آنها قــادر نبودند مخالفت خود
را علنــی کننــد .در عالم واقعیت
آنها نمیخواستندکنترل صنعت
نفــت در دســت ایــران باشــد .از
نظــر مصدق کــه در ملــی کردن
صنعت نفــت مصمم بــود ،ملی
شدن اینگونه تفســیر میشد که
ایــران نظــارت کامل بــر صنعت
نفــت را در اختیارگیــرد و از حق

حاکمیت بر آن برخــوردار گردد.
او نمیتوانســت از این ایده دست
بــردارد و هیچ گزینه قابل قبولی
برای دســتیابی به توافق بر ســر
ایــن موضوع پیــش رویش نبود.
بیشتر مورخین ،حتی طرفداران
دکتر مصــدق فریــب بیانیههای
عمومی را خوردند .آنها متوجه
نشدند که هرگز یک حق انتخاب
واقعــی کــه بــر اســاس آن بتوان
به سازشی مناســب دست یافت
بــه مصــدق داده نشــد .بنابراین
من میگویم که عامل شکســت
مذاکرات ،بریتانیا و آمریکا بودند
که هرگز پیشــنهاد مورد پسندی
ارائه نکردند.
(برگرفته از اخبار روز )

توجــه میکننــد .ریشــۀ اصلــی
تصمیمســازی امــارات در
عادیسازی با اسراییل دسترسی
بــه اهرمهــای جدیــد در تامین
امنیت ملی است.
سالهاســت کــه در عرصــۀ IT
و هــوش مصنوعــی ،امــارات بــا
اســراییل همکاری میکند و قرار
بــود در  ،Expo2020ســالن
وسیعی به تکنولوژیهای جدید
اسراییل اختصاص داده شود که
به خاطرکرونا به تعویق افتاد.
ِ
تجربیــات آمریکا در
بــا توجه بــه
عــراق و افغانســتان ،دکتریــن
خاورمیانــهای واشــنگتن نیــز
از حضــورِ نظامــی صــرف بــه

فعالیتهــای ســایبری ،هــوش
مصنوعی،لیزر،پهپاد،شبکههای
اجتماعــی و دیپلماســی عمومی
ســوق پیدا کرده اســت .تقابل و
رویارویــی از تانــک و جنگنده به
ِ
هوش مصنوعی
عملیاتی
کیفیت
ِ
ِ
انتقــال یافتــه اســت .امــارات
میخواهــد به طور ســاختاری و
ِ
جدید
شــبکهای به ایــن پارادایم
تامین امنیت ملی بپیوندد.
شــاهزادههای جوان و میانسال
از پانعربیسم جمال عبدالناصر،
وحــدت عربــی و دیگر ایســمها
فاصله گرفتهاند و بیشــتر به فکر
کشور خودشان و آیندۀ اقتصادی
آن هســتند .از ایــن زاویــه ،بــا

نسلهای گذشــته و پدران خود
ِ
هــای جــدی اســتنباطی
تفاوت
دارنــد .رهیافتهــای جدیــد
سیاســت خارجــی و امنیت ملی
ِ
تحت تاثیرِ تلقیات
این کشــورها
سیاســتمداران آنها از شــرایط
میان ِ
مدت منطقه ،غرب ،آمریکا،
ِ
اقتصادی
چالشهای سیاســی/
ِ
ِ
جدید
تعریــف
نظــام بینالملل،
ِ
ِ
قدرت ملی و شــبکه ســازیهای
جهانی است.
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نـطـنـــز...
واسه جاهل؟!
بهمن مفید هم
رفت .یــادش به
خیــر و یــاد و نام
اش مانــدگار،
یعنــی عزراییــل
نالوطــی ،جــان
بهمــن مفیــد را هم گرفــت ولی
ظاهر ًا داش بهمن نازنین به همه
گفته ما جون عزراییل رو گرفتیم
شــما هم بگید گرفته آخه واســه
جاهل خوبیت نداره!
ُبرد موشک؟
وزیــر دفــاع دولت آقا امــام زمان
(عــج) گفتــه :موشــک قاســم
و ابومهــدی ســاخته شــدُ .بــرد
موشــک قاســم  1400کیلومتــر
و برد موشــک ابومهــدی 1000
کیلومتر اعالم شده است .طبق
گزارش ســربازان گمنــام ما ،زن
قاســم سلیمانی به زن ابو مهدی
ُپز میده که موشــک قاســم ما از
موشک ابومهدی شما بلندتره و
بیشترمیره!
خلق حماسه؟
دولــت آقا امــام زمان (عــج) آن
قــدر حماســه خلق مــی کند که
ما مانــده ایم کدام شــان را برای
شــما بگوئیــم؟! یکی از شــیوخ
امارات تــوی دهن حضرت رهبر
ّ
معظــم مــا زد کــه :رابطــه ما با
اســراییل به تو ربطی ندارد! رهبر
مسلمین جهان هم برای جبران
این بدبختی دســتور داد مهراوه
خنــدان دختــر  18ســاله خانــم
نسرین ســتوده را دستگیرکنند!
دیگر آمریکا شکست خورد! اسالم
پیروز شد! ما هم این پیروزی را به
رهبر فرسوده تبریک می گوییم!
ورقهآلومینیومی؟
اینترنت ماهوارهای اســتارلینک
یا «اینترنت آزاد» عملیاتی شــد
و نتیجــه تســت ســرعت آن هم

مونتریال!
ی

منتشر شد .شنیدیم این سرویس
بــرای ایران هــم ارائه می شــود.
بــا اضافــه شــدن ماهوارههــای
بیشتر در هفتههای آتی ،سرعت
اینترنت بر روی این شبکه به 600
مگابایــت هم خواهد رســید .اگر
این سیستم راه بیفتد دیگرکسی
از رهبر ّ
معظــم اینترنت نخواهد
خرید مگر این که روی همه کشور
یک ورقه آلومینیومی بکشند!
سرزمینسوخته؟
نماینده مردم نجفآباد با اشاره به
فروش اوراق نفتی ،اظهار داشت:
اکثــر نمایندگان با ایــن موضوع
مخالفت داشــته و معتقد بودند
کــه دولت با ایــنکار ب ه دنبال به
زمین سوخته برای
جای گذاشتن
ِ
دولــت بعدی اســت .آقــا ،دولت
بعدی چیه؟ آخوند می خواســت
برای مردم ایران؛ زمین ســوخته
باقی بگذارد! که گذاشته! کشوری
حتی
که چهل ســال اســت کــه ّ
یکــی از کارخانه هایش نوســازی
نشــده! در آن یک کارخانه جدید
ساخته نشده! ولی تا دلت بخواهد
کارخانه ها را بســته اند و موا ّد و
زمین اش را یکجا و تاسیساتش را
هم کیلویی فروخته اند! چیزی از
سرزمین سوخته کم دارد؟
هجوم نیاورید؟
در تعطیــات اخیــر هجــوم
خودروهــا برای رفتن به شــمال
جاده چالوس را بست! می گویند
از هر ســه نفری که به شمال می
روند یک نفرشان کرونا می گیرد!
پس کسانی که می توانند به بق ّیه
بگوینــد که هنوز جســد حضرت
امــام راحــل (ج) از دریــا گرفتــه
نشده اســت پس بی خود هجوم
نیاورید!
مدافع حرم؟
ّ
معظــم مســلمین و
رهبــر
مســتضعفین جهــان و حومه به
مناسبت ســالروز شهادت شهید

سیاست خارجی :غایب بزرگ! ...
هم چین و هم روسیه برنامههای
گســتردهای برای تجدید نســل
موشــکهای میان برد و دوربرد
گاه بــا کالهکهای اتمی مطرح
کردهانــد .هــر دو امیدوارند که با
پایان تحریم تسلیحاتی جمهوری
اســامی ایــران در پاییــز آینده،
نســل پیر شده موشکهای خود
را به ایران بفروشــند -جایی که
موشــک داری و موشک بازی در
شکل یک اعتقاد مذهبی تثبیت
شده است.
ایاالت متحــده ،چه بخواهد چه
نخواهــد نمــی توانــد همــه این
مسایل را زیر سبیلی در کند و در
پناه «دکترین مونرو» به گوشــه
ای بخزد.
با ایــن حال شــاید بتــوان گفت
متاســفانه در ایــن دور انتخاباتی
هیچ یک از مســایل ذکر شده در
این مقاله مطرح نشدهاند .هر دو
نامــزد از مطالــب محدودتر و به
نظر آسان تر سخن گفتهاند .هر
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 ۱۹ثانیه بعد از انفجار اول

مطابق خنستین گزارش از محتوای جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی ساقط شده
توسط سپاه پاسداران در آمسان تهران  ۱۹ثانیه بعد از اصابت اولین موشک،
سرنشینانهواپیمازندهبودهاند…
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

«محسن حججی» می فرمایند:
این پوستر شهید حججی دل آدم
را از جا می کند و این خیلی مهم
است!
او ًال چرا پسران شما برای دفاع از
ً
کامال از
حرم نمی روند تا دل شما
جا کنده شود؟
ثانی ًا وقتی میلیون ها ایرانی آواره
شــدند؛ و از فرارشــان میلیاردها
تومان خوردی دلت کنده نشد؟!
بچه های مردم
ثالث ًا وقتی زن ها و ّ
سطل های زباله را می پالند و نان
در مــی آورنــد و در همــان حال
شــهرداری تــو از آن هــا باج می
گیرد دلت از جا کنده نمی شود؟
رابع ًا وقتی دختران بهزیســتی را
به امــارات فروختی یا کولبرهای
بدبخــت را بــا گلوله مــی زنی یا
هزاران نفر را برای خودشــیرینی

>> ادامه از صفحه7 :

دو میگویند باید جلوی چینیها
را گرفــت کــه کمتر تاخــت و تاز
کنند .هر دو از خطر دخالت چین
و روســیه در انتخابات آمریکا ،در
عالم مجازی ،سخن گفتهاند .هر
دو میگویند حمایت از اســراییل
خط قرمز آنان است .آقای بایدن
میگوید :من یک صهیونیســت
هستم و افتخار میکنم ».هر دو
میگویند انتقال ســفارت آمریکا
به بیت المقدس (اورشــلیم) کار
درستی بود و میبایستی سالها
پیــش انجــام میشــد .هــر دو
میگویند حاضرنــد با جمهوری
اســامی ایــران مذاکــره کنند تا
تهران اقداماتی را که الزم اســت
انجــام بدهــد ،درک کند .هر دو
می گویند کشــتن ســردار قاسم
ســلیمانی ،رهبر «صدور انقالب
اســامی» کار درستی بود و باید
زودتر انجام می شد.
هم ترامپ و هم بایدن از اهمیت
حفــظ پیمان آتالنتیک شــمالی

(ناتــو) ســخن گفتــه اند بــا این
تفــاوت که ترامپ بعضی اعضای
پیمــان ،از جملــه آلمــان را بــه
ســودجویی از آمریکا متهم کرده
است .از سوی دیگر ،آقای بایدن
یــک عضو دیگر ناتو ،یعنی ترکیه
را هــدف قرار داده اســت و تعهد
می کندکه از مخالفان آقای رجب
طیب اردوغان ،حمایت کند.
به خوبــی میتوان دیــد که هیچ
یــک از دو نامزد ،از ته دل عالقه
چندانــی بــه سیاســت خارجــی
ندارند و فکر میکنند یک سلسله
بدیهیات وکلیشههای مورد قبول
گروههای فشــاری میتوانند سر
و تــه قضیــه را هم بیاورنــد .این
عدم عالقه به سیاســت خارجی،
شگفتیآور نیست .ایاالت متحده
در حال حاضر با مشکالت بزرگ
داخلی ،در زمینههای اقتصادی،
اجتماعــی و فرهنگــی -روبــرو
است ،مشــکالتی که رویارویی،
چه رســد به حل نهایی ،آنان در

چین به کام مرگ فرستادی دلت
از جا کنده نشــد؟ فقط حججی
دلــت را از جا کند که با حماقت،
فرمــان دفاع از حرم را اجرا کرد و
و خودش را به کشتن داد؟!
خاک کیسه سنگر!
زنی افغان در توئیتر نوشــته :یک
بنگاهــدار ایرانی به دختر شــش
تعرض کرده و هر چه
ساله افغان ّ
داد زدیم به جایی نرسید! خواهر
البته
افغان بی گناه و بی پناه منّ ،
در وحشیگری و حیوان بودن آن
بنگاهدار ّ
شکی نیست ولی ما که
ایرانی هســتیم زیر دســت و پای
آخوند له شــدیم تو مظلوم ،برای
آخونــد رذل ،فقط خــاک داخل
کیسه سنگر حساب میشی!

فکر رفنت به بهشت؟
جنــاب آخونــدی بر منبــر وعظ
و شــاید بــرای گــرم کــردن بازار
خــودش فرمود :بهشــتیان همه
همســران دســت
َمــرد انــد بــا
ِ
نخــورده! و مومنین و مومنات را
در بهت و حیرت گذاشت! حاجی
جــان قربان هیبت کریه و هیکل
قنــاس ات این نکته نغز را دوباره
عمــه جان ما که
و بلندتــر بگو تا ّ
مختصری ثقل ســامعه هم دارد
بشــنود و این همه نماز نخواند و
روزه نگیرد و ما ناچار نشویم تا هر
هفته ایشــان را به کول بگیریم و
مطب
به بیمارستان ،آزمایشگاه و
ّ
دکتر ببریم! شــاید فکــر رفتن به
بهشت و استفاده بهینه از مزایای
مربوطه را از سر مبارک اش بیرون
کند.
ماهیگیر؟
یک ماهیگیر اهل غزّه در مصاحبه
با بی بی سی می گفت :به ما اجازه
نمی دهند بیش از  9کیلومتر در
دریا جلو برویم و ماهی بگیریم ما
در برابر چشــم مردم جهان فقط
زنــده ایم ولــیزندگی نمی کنیم!
پس مردم جنوب ایــران چه باید
بگوینــد؟  9کیلومترکه هیچ ،آن
حتی  9متر
بی پناهان نمی توانند ّ
هم در دریا پیش بروند چون رهبر
معظم ّ
ّ
کل دریا را به کشــور برادر
چین فروخته و پول اش را هم به
نوکرانش داده تا مردم ایران را لت
و پارکنند!

ما خس و خاشاک ها؟
رئیــس جمهوری ســابق ،پدیده
هزاره سوّم پرزیدنت منفور ابلهی
نــژاد خطاب به ســران ســازمان
بهداشت جهانی گفته:
ســازمان بهداشــت جهانــی باید
بالفاصله آزمایشگاهی که ویروس
کرونــا را تولیــد و پخــش کرده و
همچنیــن مراکــز دیگــری که از
جنگ بیولوژیکــی حمایت کرده
اند ،را شناســایی کند .آفرین؛ ما
خس وخاشاک ها هم پشت شما
هستیم اگر جواب ندادند دختری
که در زیرزمین خانه شــان انرژی
اتمی تولید می کرد را می آوریم و
می اندازیم به جان شان!
پلو زیر دیگ!
اخیر ًا دولت آقا امام زمان (عج) به
همه کاســبان مح ّلات نامه داده
که باید از یک میلیــون تومان تا
صد میلیون تومان بدهید وگرنه
مغازه شما مهروموم می شود!
یعنی همســایه ها یــاری کنید تا
علی آقای روضه خوان کشورداری
کنه! مردک بلد نیستی گورت رو
ُگم کن برو دیگه ،مگه کشور ایران
ارث باباته؟ باید خون گریست به
حــال رهبری که ته دیــگ را هم
درآورده ولــی فکر می کند زیرش
هنوز پلو هست!
کانادا – مدینه منوّره مونرآل – اوّل ماه
سپتامبر المبارک! سال  2020دربدری

خون جگری! برابر با یازدهم شهریور ماه

سال  1399مهرورزی زنجیره ای!
شاد و آزاد و سربلند باشید.
پیر خراسانی

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

چارچوب یک ریاســت جمهوری
چهار ســاله ممکن نخواهد بود.
اگر آقای ترامپ برنده شــود ،دور
ســومی در پیش نخواهد داشت.
اگر آقای بایدن پیروز گردد نیز ،با
توجه به سناش ،احتماال نیرو و
کشــش الزم دســتیازی به دور
دوم را پیدا نخواهدکرد.
با این حال ،خبر خوب این است
که ایاالت متحده ،به عنوان یک
قدرت بزرگ ،حتی اگر نخواهیم
بگوییم تنها قــدرت بزرگ جهان
امروز ،در شخص رییس جمهوری
خالصــه نمیشــود .یــک رییس
جمهوری میتواند آونگ سیاست
خارجی را اندکی به این ســو و آن
سو براند ،اما نمیتواند مسیرکلی

آونــگ را تغییــر دهد .بازســازی
ساختار دیپلماتیک و بوروکراتیک
سیاســت خارجی ایاالت متحده
و هماهنگســازی فرابــردی آن
با سیاســتهای دفاعی و امنیتی
بیتردید فراتر از دعواهای حزبی
درونی در چهار ســال آینده مورد
توجه قرارگرفتهاند.
روزنامــه کیهــان تهــران از قول
خانم فدریکا موگرینی ،سخنگوی
پیشــین اتحادیــه اروپــا در امــور
خارجــه مــی گویــد« :کار آمریکا
تمام است! آمریکا دیگر نمیتواند
نقــش اول را مدعــی شــود!»
همــان روزنامــه از قول ولفگانگ
ایشینگر ،مدیر کنفرانس امنیتی
مونیخ میگویــد« :جهان غربی

وارد دوران پسا غرب شده است.
عقبنشینیآمریکاخالئیبهوجود
آورده اســت که روسیه و ایران پر
خواهندکرد!»
شبیه این فانتزیها را در مسکو،
پکــن ،کاراکاس و احتماال هاوانا
نیز میتوان پیدا کرد .خبر خوب
دیگر این است که کسانی که خود
را در چنیــن فانتزیهایی زندانی
کردهانــد ،ممکن اســت خــود را
سلطان جهان یا به گفته کیهان
برای آقای خامنهای «ابر حریف»
و «ابــر مــرد» قلمداد کننــد ،اما
زنجیری که برگردن بســتهاند به
آنان اجــازه نمیدهد کــه فراتر از
درازای آن زنجیر حرکت کنند.
•

ل با دو شرح

4897

جدول روزنامه ايران دارای دو «شرح عادی و ويژه» است .در صورت تمايل به حل دو شرح ابتدا يکی از شرحها را با مداد حل کرده و
شهریور
اول11 ،
شماره 1488
سال26
1399
دوم بپردازيد.
شرح
به حل
جواب
کردن
سپس باپاک
شرح 
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جدول ويژه
استخـــدام

Sam The Handyman
 15 14درد

13چند نفر برای کار در
 12 11 10به

ي كش��اورزي-
نیازمندیم.بهشت -جوش ريز بدن -حواري
امورنصب فورا -8
1
همايون
در ابتدا بصورت پارهخائن
وقت،
2
در
شكستني
ن-
 -9عضو تنفس -شير درنده -دارايي
تمام وقت
Weحال
 areاز
hiringكاش
interestedه��ا-
پهلوان -دل
-10
3
individuals
در بخش مركزي
as Handyman assistant.
تشنه خبر داشت!
4
به
را
خود
آگهی
اطالعات
��تان اردبيل -از
نقشFull
time/Part
time/On
call.
هنري
پافشاري-
سهل-
-11
نشانی زیر ایمیل کنیدinfo@paivand.ca :
Experience is an asset, but not necessary.
ج��ب فراواني و
5
همان
داس��تان-
نوع��ي
 -12آرزو-
(training
will be
provided).
شود
Positions available
immediately.وسني
بس است-
ن -دشت بلند و 6
Please send
application
at: -13
فرخنده
خواهر-
قرار گرفته-
استخـــدام
ختماني
https://sam-thehandyman.com/career/
7
Andي��ك
ش��ناس-
-14
قابلتوجهخامنها
دلجوي��يto:-رهsend CV
info@sam-thehandyman.com
شرکت Panneton & Panneton
م قرآن -آفرين و
8
شركت سوئدي سازنده وسايط نقليه
تعداد محدودی نیروی کا رجنرال
قهـوه
فال
و همچنین راننده با حقوق مناسب
و قطعات آن
آزردگي -بزرگ 9
کند.
می
استخدام
فاي بيمار -جاي و ورق
جلوگيري
نفربراي
منفذها
ظرفشوی
 -15بس��تن به یک
در صورت تمایل با شماره تلفن های
CARWASH
فيلمي علمي،
نش��ت آب و وغيره-
از
 10شادی
کمک آشپز
توسط
 514939009و ( 5145721356پیمان)
به چند نفر کارگر
•
ينات -دعاي زير 11
باتجربهو•كارگرداني
نويس��ندگي
تخيلي به
ویا ایمیل info@pannetonpanneton.com
(514) 678-6451
(پاره وقت یا تمام وقت)
کار در رستوران
برای
تماسبگیرید.
واچوفسكي
برادران
12
برا ی کار در کارواش
کبابسرانیازمندیم.
فورانیازمندیم .عمودي:
كوره -طريقه و
Tel.: 514-933-0-933
13
(احمد)ن��ام ديگر گياه «اكليل الملك»-
تلفن اطالعات-1 :
مركز سيرالئون
ش��مينه پوش14 -
خدماتمالیاتی
Tel.: 514-651-2661
نابيناي��ان-
خ��ط
-2
ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
پرحرف��ي!-ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﺗﻬﯿﻪ ﻭ
15
ميگيرن��د و نق
جايگاه
ﮐﻮﭼﮏ

ﺍﺷﺨﺎص و ﻣﺸﺎﻏﻞ
Little Hollywood presents
گوسفند
دفترداری
و
شرکت
ثبت
 -3پيشوايان -فكر -عنوانها
باخت -كيسه پول قديمي
افقي:
حسابها با نازل ترین قیمت
حضرت
دين
��روان
سرش��ار-
جس��ت
موريتان��ي -گياه��ي -4
ﺳﺎﻝ
وجو-ﻃﻮﻝ 
ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺩﺭ
 ANIMALپس��وند ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ
 -9غروب كردن -مادر رستم -سرازيري  -1پايتخ��ت
FARCE
خيزاب
نشده!-
زنﺣﺴﯿﻦ ﺧﺮﺩﺑﯿﻦ
كاهن -مرد بي >>
A Comedy Film by
 -10ياقوت -ش��هري در استان مركزي -دارويي
514-242-6034
��ك نظامي -كثرت به وسيله
مفصل  -5جمع ش��ريك -مهتر ق��وم -ناز و
Nader
Dowlatshahi
آهنگين اپرا-
 -2بخش اصلي و
كرشمه
تان فارس -شعله -11 -پرحرف��ي -فارس��ي زب��ان -مي��وه بين ران و ساق پا -مزاحم
بهشتي
موي س��ر-
کلبهدرهم
دولشتاهی چينهاي ريز و
خطرناك-6 -
فیلمی بي
 -3س��اكت و
عموجان
صدا-ازمارنادر
کمدی
 -12تصوي��ر ثبت ش��دني لحظات -يال
ویترس ديدن
چندكهنفرهن��گام
پول��ي
پولدوست
ش��اهزاده -به
ياهي طبي و خوشبو
حیوانات)
قلعه
از
الهام
(با
اسب -عضو مشترك انس��ان و ماشين! -4 -پول نقد -نوعي از موسيقي غربي -عروس
بدهندنیمه وقت و تمام وقت •
•
مجري وصيتنامه
انگ��ور-در کلبه
 -7درخت برای کار
یوتیوب،ماردر  12قسمت
جمعدر
عموجانجور-
هماهنگ و
امين -سالح
جايگاه
سرادق-
 -13نامه بلند-
نیازمندیم.
انگلیسیجزايري هواي گرفته
بزرگواري-
الغري-
مظهر
-5
زبان
به
>>
تنومند
درخت��ان
از
ب��ازو-
دوره ساس��انيان در  -14پائي��ن
لطفا با شماره تلفن زیر
بگیرید:آذربايجان
اي -سد
 -8شيريني شاخه
واقع در قاره اقيانوسيه
در س��طح زمين كه جنگلي -باد و باران
تماس
خاكستر و گازهاي  -15فاكس -كسي كه كارهاي شگفتانگيز  -6ضد خيانت -نوعي ش��تر -ضمير شرقي -در آن مكان
Tel.: 514-484-8072
Part
Skill:
 -924. Sep 2013آماسيدن -از پادش��اهان كياني-
 Bجمع
هايش ديگران را
��ه بي��رون ف��وران كند يا ويژگيها و توانايي
 -7اب��زار باغباني -تبعيدگاه ناپلئون -سنگي شبيه عقيق
به شگفتي وادارد
23
س��ورهصفحه
ویژه -10:از
و
 حل جدولهای عادی
هشتم -زور-
��ي و
حل جدول عادی شماره 15 4896
16
حل جدول ويژه شماره  14 4896تصديق روسي
شنده
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 -11 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1س��يلي -مصوني��ت
ف تير-
بيماريها5 4-
3 2پ ر 7ي ك 1ا ر 9د  8در برابر3 7
3 1ه د  5ر 6ه ب 8ر  1ج  4ا ك 2ا ر 9ت ا7
7
 5و خ
 6ر س
 1س 4ا
رس��م
2
ا ن س
ت ر
ن و پ ا
و
د
ر
ا
ك ل ي س ا
ل
ا
ج د
 2ت س ل ي
 3 4م 3ت ر 9و ك 7ا 5ت 1ي ه 8ي 4ا و 6ر  2كننده 1 5 2 8
تي 3-بار 1 3گ و  9د ر 7ز  2م 5ي ه 6ن 8 3
ه ي ب ت
د ا و  -12آماس -مرغ ميرود-
ه معني
ز ل ت
بخش��نده7 1-
 8 4 5ا ي 2ا ل 1ت  4و 6د ا 9د  5 7 3م��رد 6 9
 8 4ا  2ر و 4ي ن9 3س ل 7ي س6 1
8
رن��گ
ا
ز ن
ر
ا
ك ر ي ك ت
 5م ز
ا
ف ا ن ي
ر
س ر ب ا
 5د ت
كمك4 6 -س ه  3م  2ا ك 9و ا 8ر 5ي و 7م  1م ر 6 6ع 2ي ش 4ا 9س 1ت ا 7ن ب 5و ل 6ا 8ش  3طاليي2 8 4 6
6
ج ي
ش د
ل ي س
 7ل ق م ه
د
د
ك و
د
ا
م
 7و س ن ي
 -13م��رد ع��ارف -توب��ه
دنبالهدار8
ستاره 3
پذيرنده7 -
1
 8ي 9ت  3د ر 7خ و 2ر 4
كوژ5 8 -م ر 1ت ف 8ع  6ر 7ك ن  2ه 9م گ 4ر ا 8 3ي 1ت ي 5م ه6
4ن
9
9
ز ش
ر
و
ي و م
ج م
د
ا
ف ا ي ز
ر
ا
و
د س
ي د
عل��ي
لق��ب 9ام��ام6 2
 4و 3ز ي 8ي 5ا ن 10 2ا 7ك  3ب ا 8ر و 6گ 4ر ا 2ف  9ن ن 5ر 5 -14 1
يكديگر 6 10ا ن 7س 9و 1
9
ز ن د
م و النق��ي (ع) -ميانگي��ن-
كودك 3 6
ديده 7 11ر  6د و 1ز خ3 5ي ل 8م ا 4ن  2ق ا 11 9ن  5م 1ر ي 3ي  7ر 2ك و 6ر د 9 4 8صندلي1 4
ها 1
ن س ك ب ا
ر م ز
ه
ر
 12ت ا
و
ر
ه
ا
ر
ا ش ي ا
ز ت
 12ا
درشت
گونهاي5انگور9 7
يفته و 9 13ك ن 4د و 5ف 7ر 2ي ب  1ر 6و د 3س ر 13 8ن  6ا ه 8ي  4م 9ك ف 5ي  1ت ق 2و ي 3م 3 -15 7
5
ه ي م ه
ش ن ي ع
د
ا
م د
 14ا
ا ي ا ت
ع
ا
 14ا ن و
ا ي ي ن دانه و پرآب -از س��رداران
8 3ر ا  4ي ن 5ر 1و  6اسكندر4 9 8 2
1
 2و 5ش  7ي ي
 4د  6خ 9ر
ر
2 15ب ي 8ل ي 3ا
 2ا ن
ر 7ن ج
 15س 9و
مقابل

با م
د شارکت
خ
و
د
،
ر تقو
یت آن
ب
ک
و
ش
یم!

کامیونیتی ایرانیان
PARTICIPATE in our
CO

aznov152104nikpour

شانس اول را به آنها
بدهید!
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MONTRÉAL QC

514-996-9692
Email:
info@paivand.ca
www.paivand.ca
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Vancouver:
Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN,
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W. Vancouver, B.C., V7S 1X8
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فاطی ..............................................
5706-8324
3 1
7 8 6

مسافرتی 1
آژانس8 5
2 3

7

7

4

9

1

2

5

3

7

9

3

5

6

223-6408
7 2 .........................................
شریف 2 4
9
آپادانا 933-1719 .............................................
585-2345
3 6 ...........................................
استار9 6 .
45
خضر989-2229 ................................................
937-5192
2 5 ..........................
موندیال1 .
یونیون 2
5
844-4492 ................................Expert-FX

اسکای.الن 388-1588 ...................................
3842-8000
9 ...............................
فرنازمعتمدی4 6 .
7 8
ناهیدپاکروان844-873-7191................
9 8
8 3 7 6484-4000
سلطـــان2 5....................................
1 4 9
همامهر438-228-9266 ............................
امالک و مسکن
6 3 ...........................
فیروزهمتیان 4
9 2 1849-7711
5 .................
(نسرین)3 8.
یونی7گلوب 6
827-6364
نادرخاکسار969-2492...................... .
1 9 ....................
مسعودنصر 3 .
موسیقی 7 8 4 6
آموزش2 9
5 1
571-6592
صابرجلیل زاده 549-4697 ............................آرش شکور 730-3909 ....................
هایک 1
6 8484-8748
7 9
چه د اغی4 3
قره 2
هارتونیان4 7 ...............5
574-6162
(پیانو)................
شهره شهریان 290-2210 ....................
مسعودهاشمی298-4567.................
آموزش نقاشی
مهدیانصاری 588-0609..............................
حمیرامرتضوی 938-8066............................عرفانمرزبانپور813-3633..............................
کاظم تهرانی971-7407................................ .
8 5 .........................
آناهیتابروجردی 4
6 7 3 9 2 8 1 5
978-9962
آموزشگاهحتصیلی
آرزوگتمیری561-3-561................................
438-238-3091
مدرسهفارسی
3
4
8
5
3
6
4
دهخدا1 .....
9 7
2
مینواسالمی 967-5743............................... .
مدرسهفارسیوستآیلند626-5520........

23

بیمه و مشاور مالی

دندانپزشک 6
8 4 9

شهروزرضانیا (آریا) 933-3337 ..................
2 1 ...............................
نائینی4 7 .
 2 438-793-9168شریف 8
5 7 9.................
ملــک 4
1م8 .
731-1443
علیپاکنـژاد296-9071...................................
(کلینیک) 4
سازی 7 5
دندان 9
6
6 9 8 7 1 3 4
737-6363
6 8 .................................
هادی3 1 .
پزشــکی 4 3 1افخم 2
5 6 2 7
آلفامدیککلینیک933-8383......................
2بنفشه1حجازی..
رستــوران 5 2
9 6 7
7 288-4864
4 5.............................
8 9
پیتزااطلس 524-0-524 ...............................
933-0-933
7 4 .....................................
تاکـسی  8 6 3کبابسرا 1 5 3
2 7 4 5
اطلس 485-8585 ............................................ .کلبه عموجان484-8072 ............... .
270-8437
فاروس3 9 .............................................
2 8 4
9 1 2 6 3 5 8
کارتیه.پرس488-6367..................................
تبلیغات
کوپولــی989-8580 ....................................
996-9692
..............................................
پیوند.
بیبلوس523-9596...........................................
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ترجمه

روانشناسی  /روانکاوی

1فرش8
قالی 2
3
739-4888...............
شوییکارگاه
5

4 7 9
فـیزیوتراپی

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

8

1

4

6

8

فـال
9 2

1

7

5

3

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

Tel.: 514-953-3570

کــــارواش

6

هما484-2644 ................................................. .
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کلینیککایروپرکتیک
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ALIXتویوتا376-9191.................................
2376-9191
5 ................................
تویوتا6ایل پرو9 7 8

وکیلرسمیدادگستریاستانکبک

مهاجرت

1

9482-4500
لیزینگ2 4................
الگانس 5 3
1

نیــوشا ریاحی

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

2

6

7

9

4

6

اتومبیل :خرید و فروش

5

وکیل خدمات حقوقی

لوله کشی

8

2

8

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

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...

فـرش

3

7

تعمیر 3
اتومبیل7 -
6 2 8

1

مراکز پخش پیوند

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

4

1

4

6

3

5

7

8

با ما تماس بگیرید.

عینک سازی

5

5

جای شما در این صفحه
خالی است!

2 8 6 4
فتوبوک984-8944...........................................
فتو ُرز488-7121.................................................

999-2482
بیتــا3 7 ...............................
 1 889-8765دکتر 6 8 2
سروران9 2 ............................
6نغمه 4 7 3
خاطــره یکتــا 438-390-0694 ..........
فروشگاه 6
سوپر و9 7 4
3
7 624-5609
5 8............................
شهریاربخشی2 6.
1 9
ماهیسنلوران369-3474.............................
8 4 1 ...............................
ومالیاتی 4 3کوه نور9 5 .
حسابداری6 5
9 8 1 2 7
2 9 1
450-676-9550
اجنمن ها و سازمانها
آریا(اوتاوا))613( 594-3636...........................
4 8 5 2 9
6 735-0452
انصاری7 3............................
5 932-2953حسن1 4 2
مهاجرین9 8 ........ .
 4به 9
5
CSAIکمک
انجمندوستدارانزرتشت 808-5070........ســرورصدر777-3604 ...............................
قنادی 1
شیرینی7پزی و6 3
8
2 567-3169
ثقفی8 4................................
3 www.zaq.orgمهتاب9 5 7
زرتشتیانکب3ک6 1 ...... .
نجمن 1
ا 2
کردلوئی  652-7623 ......................................نرگس690-4808..............................................
info@addhi.net
بشر.......................
حقوق
562-6453
5 2 ...........................................
 5 362-0382سروین4 1 6 .
حق1 9....................................
7 249-4684ریاض3 8 6
4 2 ........................................IBNG
7 8 6
انجمن زنان مونترال516-3007...................
(فیلمبرداری و5آتلیه)9
عکاسی 8 3
1
حمل و 7نقل9 6 5
2 4 8 848-2424
دانشجویان:کنکوردیا1 3 .............. .
1 3 4
کتابخانه نیمــا 939-0099 ................................... Panneton 485-3652 .........................فتوشاپ846-0221...........................................

3

 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؟...

17
1

1 482-4500
8 4...................................
الگانس 3 5
6اتو 9

آنـان را استخدام کنید!
----------------

13

442-8056
9 5 .......................................
 5 341-2235مونتریال7 3 1.
7 9..............................
ازدواج 3 8 1موسسه6خوئی4 2
6 8 3
المپیک935-3300...........................................
366-1509
صالــح.......................
شــیخ
887-0432
8 3 ..........................
مونترال/تورونتو6 2.
5
اتومبیل3 2 6
بیمه 1
8 7 9 5 4
7 5 1

ارز

بسیاری از ایرانیان تازه وارد
در جستجوی کـارند :در رستوران ،کارگاه،
اداره ،کارخانه ،فروشگاه ،گاراژ ،آژانس،
کارواش و...

info@paivand.ca

جدول اعداد سودوکو در صفحه 14

20

نیازمنــدیها

MMUNITY

استخدام استخدام
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28

849-7373........................
سینا1 .
کلینیک4ابن 9
5

1

2 8 5
کتـابفروشی

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

3

7

2

6

7

1

کلیسا
3 6

9

2

4

پـارس290-2959 ....................................... .
مایکل منفــرد656-8178 .........................

محضر

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

موسیقی (جشن ها)

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

وام مسکن

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

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

گاراژ (درب)

وکیل دعاوی
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9 3
249-4684 ............................
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6 2
گلفروشی

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

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

ویدیو

تپش دیجیتال223-3336 .......................... .
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Soleil dental clinic
)Dr. Sharif Naeini (DDS-DMD

• دکتر بهروز شریف نایینی

دارای دکترای دندانپزشکی
از دانشگاه مونترال کانادا
دارای دکترای دندانپزشکی از دانشگاه تهران
با بیش از  43سال سابقه
-----------------

• دکتر مهرنوش البرزی
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14
در صورت دالر)

معاین اجنام
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----------------•
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ا
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کلینی
ک
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ر
وی
وسار
ژه بیم

دکتر محمد ال بذال
7801-2 Taschereau Blvd
Brossard, QC J4Y 1A3

Tel.: 450-926-2622

صابر جلیل زاده

آمـوزشسنتــور
در كلیه سطوح

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

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

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

Tel.: 514-731-1443
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بیایید به محافظت از خود
ادامه دهیم!

داخل آستین خود
سرفه کنید

دستهای خود را
بشویید

فاصله خود را
حفظ کنید

صورت خود را بپوشانید

در همه انواع حمل و نقل
عمومی و در مکانهای
عمومی تا حدی محصور
برای سنین  12سال و باالتر
اجباری است.

(اگر فاصله کمتر از دو
متر است(

20-210-232W

Québec.ca/coronavirus
1 877 644-4545
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جنب دانشگاه کنکوردیا

خدمات ارزی

)

Tel.: 514-996-9692

info@expertfx.ca

ناهیدپاکروان

سفر به ایران

 Mailing Address:

باباخانی

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

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

info@paivand.ca www.paivand.ca

Email:

کلینیک مدیکال آلفامدیک






Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی

Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده
)1253 Rue Guy (Metro: Guy

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

بهروز

)(Montreal, Ottawa, Victoria, Calgary, Vancouver

since3
199

Tel.:514-844-4492
1405 Maisonneuve W. H3G 1M6
GUY
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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

بدون وقت قبلی

7روز
هفته

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

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

Tel.: (514) 933- 8383

or
Call f

nt
appointme

OR

$100.00

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

الیت
صرافی

فارکس

(خضر)

انتقـال ارز

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

شرکت حمل و نقل بین املللی

نشانی
جدید

LOADEX TRANSPORT INC

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

Tel: 514 989-2229
Tel: 514 289-9003
GUY

Toll Free : 1-866 989 2229
E-mail: GIT110@yahoo.ca

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
سافران

info@loadextransport.com

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

UNION MONDIALE
انتقـال ارز

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ
  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس

در کمتر از  24ساعت
(حتی پس از ساعات اداری)
 نقل و انتقال سریع ارز
به اقصی نقاط جهان
مجهزبه کلیه
  تضمینبهتریننرخروز

کارت های بانکی ایران
با کمترین کارمزد
   آخرین اطالعات ارز


بهمدیریت:
بیژناحمدی

با بیش از  30سال پیشینه در ارائه خدمات ارزی
____________________

1855 Ste-Catherine W.
)St- Marc
GUY

H3H 1M2 (Corner:

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