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Sharif

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

Cote vertu, Bus 121 E

EXCHANGE

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

$

www.sharifexchange.ca

کانادا:
موج دوم...

این بار گسترده تر،
خطرناک تر،
پیچیده تر! ؟

www.ParsPlumbing.ca

مژده
مژده

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

در قلب مرکز شهر گشایش یافت
____________________

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

pg. 17

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

Tel: (514) 290-2959

Nahid Pakravan
416-873-7191

مشاور امالک در مونتریال

و South shore

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

مسعود هاشمی

 ص30:

pg. 5

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

Toll Free: 1-844-873-7191

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

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

Cell: (514) 827-6364
www.sutton.com

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

Tel.: 514-973 51 92
Tel.: 514-989-2229

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 <<

فیروزهمتیان

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

Pars Plumbing
& Heating Inc.

صــرافی  5ستاره

MONDIALE ELITE

مژده
مژده

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

Fall Flight Sale

Canada

Iran

Arezou Gatmiri
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
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مشارکت در ساخت
We build your future

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

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

پروژه های ساختمانی در مونترال کانادا

آرش جامی

درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

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

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

_________________________

Cell.: (514) 561-0-561
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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

Dr. Sharif Naeini (DDS-DMD)

• جراحی دندان عقل و دندان نهفته
• ایمپلنت
• روکش دندان و لمینیت
• دندانپزشکی کودکان
• سفید کردن دندان ها
• ساخت انواع دندان های مصنوعی
ثابت و متحرک
• کاشت دندان
• عصب کشی و درمان ریشه دندان
• درمان لثه
• گذاشتن نگین
• اورتودنسی
__________________________

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













1253 Rue Guy
Montreal, Qc. H3H 2K5

• دکتر بهروز شریف نایینی

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

 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
Guy Concordia

3

Soleil dental clinic

دکترریموندرضایی

Hiring new doctors!!

1399  مهر10  1492  شماره 27 سال

• دکتر مهرنوش البرزی

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

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

Tel.: 514-731-1443

•

:>> دفتر بروسارد

7801-2 Taschereau Blvd
Brossard, QC J4Y 1A3

Tel.: 450-926-2622

مشاور امالک مسکونی در مونترآل و حومه

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

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

Cell.: (514) 561-3-561

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
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NOTAIRE-NOTARY
ﻧﺎمﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﭘﺎرﺳﯽ

زﺑﺎن دﻫﺨﺪا
طوسی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ۲۰۲۱-۲۰۲۰
نازگل فالح ﺳﺎل
تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

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

_________________________

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

ﺴﺘﺮده از داﻧﺶ آﻣﻮزان و واﻟﺪﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰ ﺟﻬﺖ ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻼﺳﻬﺎی :

ﻣﺎﺗﯽ ،اول ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ،دوم ،ﺳﻮم ،ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ
و بسیاری دیگر

Tel.: (514) 697-0225

حسابداری :و ۱۲ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ
خدماتﺻﻮرت آنﻻﯾﻦ(
وع ﮐﻼﺳﻬﺎ )ﺑﻪ
دفترداری
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
_________________________

ﻧﻮﯾﺴﯽ  :ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺪرﺳﻪ
Tel.: 514-777-3604
 ۱۸دﻻر ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺨﺴﺖ  ۱۵۰ ،دﻻر ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻌﺪی
; ;امور دفترداری
و حسابداری
; ;تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی
; ;تاسیس و ثبت شرکت ها

ﻧﺎمﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﭘﺎرﺳﯽ زﺑﺎن دﻫﺨﺪا
ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ۲۰۲۱-۲۰۲۰
5263 boul Cavendish

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

دﻋﻮت ﮔﺴﺘﺮده از داﻧﺶ آﻣﻮزان و واﻟﺪﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰ ﺟﻬﺖ ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻼﺳﻬﺎی :
اول ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ،اول ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ،دوم ،ﺳﻮم ،ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ

Nahid Pakravan
روش ﻧﺎمﻧﻮﯾﺴﯽ  :ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺪرﺳﻪ
داﻧﺶ آﻣﻮزان ،ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ،آﻣﻮزﮔﺎران و ﮔﺮوه اﺟﺮاﯾﯽ :
416-873-7191ﺣﻀﻮر
ﻫﻤﺎﯾﯽ ﺷﺮوع ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎ
ﻧﺎمﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﭘﺎرﺳﯽ زﺑﺎن دﻫﺨﺪا
ﻫﺰﯾﻨﻪ  ۱۸۰ :دﻻر ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺨﺴﺖ  ۱۵۰ ،دﻻر ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻌﺪی
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع ﮐﻼﺳﻬﺎ )ﺑﻪ ﺻﻮرت آنﻻﯾﻦ(  ۱۲ :ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ

Toll Free: 1-844-873-7191
ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ۲۰۲۱-۲۰۲۰
SKYROUTE TRAVEL SERVICES INC. 1200 Markham Road Suite 106 Toronto Ontario M1H 3C3 Canada
ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺷﺮوع ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر داﻧﺶ آﻣﻮزان ،ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ،آﻣﻮزﮔﺎران و ﮔﺮوه اﺟﺮاﯾﯽ :

ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ
۵ Sale
 Fallدر ﭘﺎرک آﻧﮕﺮﻧﯿﻮن )اﻧﺘﻬﺎی ﺧﻂ ﺳﺒﺰ(
Flight

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

Canada

)اﻧﺘﻬﺎیاولﺧﻂ
ﺳﺒﺰ(
 ۵ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ در ﭘﺎرک
دوم ،ﺳﻮم ،ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ،
آﻧﮕﺮﻧﯿﻮنﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ،
اول
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع ﮐﻼﺳﻬﺎ )ﺑﻪ ﺻﻮرت آنﻻﯾﻦ(  ۱۲ :ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ

دﯾﺪار ﺷﻤﺎ و ﺗﺒﺴﻢ ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻤﺎ ﻣﺎ را دﻟﮕﺮﻣﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

Iranو ﺗﺒﺴﻢ ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻤﺎ ﻣﺎ را دﻟﮕﺮﻣﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
دﯾﺪار ﺷﻤﺎ
روش ﻧﺎمﻧﻮﯾﺴﯽ  :ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺪرﺳﻪ

ﻫﺰﯾﻨﻪ  ۱۸۰ :دﻻر ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺨﺴﺖ  ۱۵۰ ،دﻻر ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻌﺪی

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

ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺷﺮوع ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر داﻧﺶ آﻣﻮزان ،ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ،آﻣﻮزﮔﺎران و ﮔﺮوه اﺟﺮاﯾﯽ :

admin@dehkhodaschool.com
+۱-۴۳۸-۲۳۸-۳۰۹۱

 ۵ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ در ﭘﺎرک آﻧﮕﺮﻧﯿﻮن )اﻧﺘﻬﺎی ﺧﻂ ﺳﺒﺰ(

دﯾﺪار ﺷﻤﺎ و ﺗﺒﺴﻢ ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻤﺎ ﻣﺎ را دﻟﮕﺮﻣﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

http://www.dehkhodascholl.com/registration

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

admin@dehkhodaschool.com
+۱-۴۳۸-۲۳۸-۳۰۹۱

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

م .آزرم

1492

no.

Vol. 27, 01 Oct., 2020

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

آمار رسمی قربانیان به یک میلیون نفر رسید!

شادا که رنج ما،

فریاد را به خانهی بیدادُ ،برده است

رضامقصدی

ما ُکشته میشویم به یک ُبغضِ آفتاب.
ما ُکشته میشویم به داغ ِ بلند ِ باغ.
اما

همواره زندهایم به یک آرزوی سبز.

ِ
عشق سربلند.
همواره زندهایم به یک
همواره زندهایم به پیغامِ روزُورود.
*

در حالیکه موارد ابتــا به کرونا در
حال افزایش است و محدودیتهای
مقابلــه با شــیوع این بیمــاری در
برخی مناطق مجددا برقرار شــده،
آمار تایید شده افرادی که در سراسر
جهان در اثــر کرونا جان باختند به
حدود یک میلیون نفر رسید.
محققان دانشگاه جانز هاپکینز که
آمار رســمی کرونا در جهــان را هر
روز منتشــر میکنند ،دوشنبه ۲۸
سپتامبر ۷ ،مهر اعالم کردندکه در
طی ده ماه گذشته یعنی از زمانی که
شیوع بیماری در شهر ووهان چین
رسما اعالم شد ،حدود یک میلیون
نفر در سراسر جهان در اثر بیماری
کووید ۱۹جان باختند.
ایــن آمار بر اســاس آمــار تخمینی
است .در برخی از کشورهای جهان
از جمله ایــران انتقادهایــی درباره
نادرســت بودن آمار رسمی مطرح
شــده و اختالف فاحشی میان آمار
رســمی و شــمار واقعی افرادی که
در اثر کرونا مرده اند وجود داشــته
است.
در ایــن آمار همچنین افــرادی که
در اثــرکرونــا درگذشــتند اما چون
آزمایش کرونا از آنها گرفته نشده و
در شمار افرادی که در اثرکرونا مرده
اند شمرده نشدند ،نیامده است.
بر اســاس گــزارش دانشــگاه جانز
هاپکینــز ،بیــش از  ۳۳میلیون نفر
مبتــا به کرونــا در سراســر جهان
شناساییشد هاند.
• آمریکا با  ۷میلیون و صد هزار نفر
در جایگاه اول و به ترتیب هند با ۶
میلیون و صد هزار نفر و برزیل با ۴
میلیون و  ۷۰۰هزار نفر در رتبه دوم

و ســوم از نظر میزان ابتال و شیوع
کرونا قرار دارند.
این آمار در حالی منتشر شده است
کــه کشــورهای اروپایــی از جمله
فرانســه و اســپانیا با افزایش موارد
ابتــا رو به رو شــده انــد و برخی از
محدودیتهــای مقابله بــا کرونا را
مجددا وضع کرده اند.
• مادرید :این شــهر بــا موج دوم
کرونا رو به رو شــده است و در حال
حاضــر درکل اروپا بدترین وضعیت
را دارد.
در هشــت محلــه شــهر مقــررات
محدودیــت رفت و آمد وضع شــده
است .شــهروندان فقط برای رفتن
سرکار یا مدرسه ،معالجات پزشکی
و یا انجام وظایف قانونی خود اجازه
خروج از خانه را دارند.
دولــت مرکزی اســپانیا که چپگرا
اســت تهدید کرده که کنتــرل را از
دست ایزابل دیاز آیسو ،رهبر دولت
محلی ایالت مادرید بگیرد.
خانم دیاز آیسو مخالف بسط دادن
مقــررات قرنطینــه بــه کل مادرید
است.
بر اســاس آمار رســمی بیش از ۳۱
هــزار نفــر در دوران شــیوع کرونــا
در اســپانیا در اثر این بیماری جان
باختند.
• در فرانســه در پاریــس و ۱۱
منطقه دیگر این کشور میخانهها و
رســتورانها باید از ساعت  ۱۰شب
بســته شــوند و تا ســاعت  ۶صبح
محدودیت تردد وجود دارد.
مســابقات تنیس اوپن فرانســه که
هرســال اواخر بهار برگزار میشــد،
امسال به دلیل همهگیری کرونا به

تاخیــر افتاد و این روزهــا در هوای
پاییزی با محدودیت تماشــاچی در
حال برگزاری است.
هــر روز فقــط  ۱۰۰۰نفر می توانند
در محل برگزاری مســابقات حاضر
باشند.
بیشــتر بازیکنهــا از ســرمای هوا
ناراحت هســتند و مجبور هستند
از لباسهای متفاوتی هم اســتفاده
کنند.
• از ابتــدای شــیوع کرونا ،شــمار
مبتالیــان در آلمــان  ۲۸۶هزار نفر
بوده اســت اما تعداد افرادی که در
اثــر این بیمــاری جــان باختند در
مقایسه با سایرکشورهای اروپایی و
حتی جهان بسیار پایین بوده است.
در آلمان فقط  ۹۴۶۵نفر در اثرکرونا
جان باختند.
• یــک مقــام رســمی ســامت و
بهداشت در مکزیک هشدار داده که
ســالها طول خواهد کشید تا آمار
واقعــی مرگ و میرکرونا در مکزیک
مشخص شود.
این کشور با آمار  ۷۶هزار و  ۴۳۰نفر
در جایگاه چهارمین کشور جهان از
نظر میزان مــرگ و میر بر اثر کرونا
قرار دارد .بر اساس آمار رسیم ۷۳۰
هزار نفر در مکزیک به کرونا مبتال
شدند.
پیشــتر ســازمان عفو بیــن الملل
گــزارش داده بــود کــه در مکزیک
بیش از هرکشــوری در جهان کادر
درمانی و پزشکان و پرستاران قربانی
این بیماری شده اند.
•

هرچند باغِ خانهی ما دلشکسته است -

ِ
ِ
زنیم.
سربلندی مهتاب ،می
جامی به

شادا که رنج ما

ای ریسمانِ تَنگِ فروبسته برگلو!
ارغوان ما
با
ِ

ِ
دقایق آن "پهلوان" بگو!
ازآخرین
*

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



514-996-9692
Email:

info@paivand.ca

www.paivand.ca
FACEBOOK:
paivand.montreal
■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

•
•
•
•
•
•

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

پیوند جویای دیدگاه های متفاوت
با نوشته های چاپ شده است.
پیوند در ویرایش نوشته ها (با حفظ
دیدگاه نویسنده) آزاد است.
نظرات چاپ شده لزوما بیانگــر
دیدگاه های پیوند نیست.
پیوند از درج نامه های فاقد نام و
نشانی و نوشتارهای توهین آمیز
معذور است.
نقل نوشته ها  -با ذکر ماخذ -
آزاد است.
استفاده از طرح آگهی ها مجاز نیست.

■ توضیــح مهم 1
آخــــرین مهلت!

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

■ توضیــح مهم 2

_________
برای ما بنویسید ،اما...

کوتــاه ،زیباتر است

پیوند نشریه کوچکی است ،لطفا
سعی کنید نوشته ها از  500کلمه
بیشتر نشود .نوشتارهای خـود را با
 MSWORDفارسی تایپ ،سپس ایمیل
کنید.

ِ
زیبا ترین ترانهی ما
شعر برگهاست.

با ما بخوان! ترانهی خونین ِ درد را.

Published: since1993

BIWEEKLY NEWSPAPER
for PERSIAN COMMUNITY
(Montreal, Ottawa, Toronto,
)Victoria, Calgary & Vancouver

•

ِ
ِ
آهنگ رنگهاست -
"نوید" خوش
تا خاک را

ای آسمانِ ُصبحدمِ روزگارِ سرد!

514-996-9692
PAIVAND



*

*

آگهی :پیوند

بهدلیل هماهنگی ،شماره گذاری
دوهفته نامهپیوندمونتریال،
با پیوند ونکوور -که بصورت هفتگی انتشار
می یابد -تنظیم می شود.

خورشید ،برکرانهی ما خیمه ،بسته است.

فریاد را به خانهی بیدادُ ،برده است.

منتشر می شود
نشر :پیوند
ویراستار:م.رحیمیان

•

Distributed Free

مرکز آموزشی بزرگساالن هایاسکول مونتریال
انگلیسی و فرانسوی بیاموزید

Montreal, Quebec, Ville
St-Laurent, South Shore,
Laval, West Island,
& all Surrounding suburbs...
& all Major Cities
Ottawa, Toronto, Vancouver

طرح روی جلد:
پیوند
لوگوی پیوند و زربرگ ®
کار استاد علی اصغر معصومی
(هنرمند و نقاش فقید)
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ایران...

دیدگا ه
های ابراز
شده در ای
ن
م
ق
اله،
نظر نویس
ن
ده بوده؛
الزاما
نشری موضع این
ه
را
م
نعکس
ن
م

ی
ک
ند.

www.paivand.ca since 1993

سه چهارم جمعیت ایران ،زیر خط فقر مطلق
هم آمارهای پایه و هم رفتار دولت چنین میگوید

مجیدمحمدی
بنا به گفته بــازرس مجمع عالی
نمایندگان کارگران کشــور ،خط
فقر بــرای یک خانواده چهار نفره
حدود ده میلیون تومان است.
روزنامه اعتماد در اردیبهشتماه
 ،۹۹زمانــی که تورم  ۲۲درصدی
پیشبینی شده ســال  ۹۹توسط
بانــک مرکــزی (رقمــی بســیار
خوشبینانــه) هنــوز بــه تمامی
محقق نشــده بود ،ایــن رقم را ۹
میلیون اعالم کرده بود .این ارقام
خط فقر مطلق را مد نظر دارندکه
نیازهای اولیه (تامین حداقلهای
زندگــی ،از خــوراک و پوشــاک و
ســرپناه تــا بهداشــت و درمان و
حمل و نقل) را شــامل میشود.
بــا تخممــرغ شــانهای  ۳۸هــزار
تومــان و کــره  ۱۰۰گرمی  ۸هزار
تومان ،گســترش آلونکنشینی
پشتبامی ،و کاهش  ۳۵درصدی
مصرف گوشــت قرمز نســبت به
ســال  ،۱۳۹۸این ارقام دیگر مایه
تعجبنیست.
کاالهــای وارداتــی نیــز کــه اکثر
مایحتــاج مردم را بــه قیمت روز
ارز تامین میکننــد (جز  ۷مورد
مــواد غذایــی کــه بــا ارز ۴۲۰۰
تومانــی وارد میشــوند) ،گاه تــا
دو تا ســه برابر قیمت جهانی (با
ارز  ۲۸هــزار تومانــی) در بــازار
ایــران عرضه میشــوند .مقامات
درست میگویند که همه چیز در
ایران هســت ،چون بــا ارز ۴۲۰۰
تومانی که به چند صد نفر خودی
دادهاند ،همه چیــز وارد کردهاند
و بــه قیمت روز میفروشــند ،اما
قــدرت خریــد در اکثریــت مردم
وجود ندارد .پرســش این اســت
که با وضعیتی که بازار و قیمتها
دارند و میزان اشتغال و نیز سطح
درآمدها ،چند درصد از مردم زیر
خط فقر مطلق زندگی میکنند.
البته تخصیص یارانــه کاالیی به
 ۶۰میلیــون ایرانــی ( ۶۰و ۱۲۰
هزار تومــان) نشــان میدهد که
دولت  ۷۲درصد مردم ایران را زیر
خط فقر مطلق میداند.
امــا بــدون ایــن نتیجهگیــری
تحلیلی ،آیا میتوان بــا آمارهای
پایه موجود ،تعداد افراد زیر خط
فقر را تعیین کرد؟
میزان متوسط درآمدها
در ســال  ۱۳۹۹حقــوق ماهانــه
متوسط بازنشستگان حدود چهار

میلیــون تومان،
حقــوق ماهانــه
متوســط کارکنان
دولت حــدود ۵.۴
میلیــون تومان،
و حداقل دریافتی
کارکنــان دولــت
میلیــون
۲.۸
تومان بوده است.
بــا توجــه بــه آمار
اشــتغال کشــور،
امــکان درآمــد
بیــش از یــک نفر
درخانــواده بــرای
اقشــار معمولــی
(نــه خودیهــا
و مرتبطــان بــا
حکومت) بسیار پایین بوده است.
از جمعیت کشور ۲۳.۴ ،میلیون
نفر شاغل هستند و بقیه جمعیت
 ۵۷میلیونی در سن کار (افراد ۱۵
تا ۶۵ســال) بدون شغل و درآمد
هســتند .این بدین معناست که
تنها حدود نیمــی از جمعیت در
ســن کار ،شاغل هســتند .اکثر
ایــن جمعیت غیرشــاغل را زنان
تشکیل میدهند .جمعیت شاغل
کشور ( ۲۳.۴میلیون نفر) بسیار
نزدیک اســت به تعداد خانوارها
در کشور ( ۲۵میلیون)؛ یعنی به
طور متوسط یک شــغل به ازای
هر خانوار.
حــدود ده میلیــون نفــر
مستمریبگیر عمومی (کارکنان
دیوانساالری اداری ،بازنشستگان
دســتگاههای مختلف ،نیروهای
نظامــی و انتظامــی ،و کارکنــان
شــهرداریها) هستند که در آمد
آنهــا حــدود  ۳۳میلیــون نفــر را
پوشــش میدهنــد .از جمعیــت
حــدود  ۲.۴میلونــی کارکنــان
دولــت ،حــدود  ۲۰۰هــزار نفــر
در مشــاغل مدیریتی هستند که
حقوقهــای بــاالی  ۱۰میلیون
تومانــی میگیرنــد .حقــوق
اعضای نیروهای مســلح (غیر از
فرماندهان) اعالم نمیشود ،اما
مشاهدات میدانی نشان میدهد
که آنهــا درآمدهایی باالتر از بقیه
کارکنــان دولــت ندارنــد (غیر از
سطوح فرماندهی) و تنها برخی
امتیــازات ،مثل زمین یا اجناس
ارزانتر و ســود سهام ،به بخشی
از آنهــا ،بهویژه به اعضای ســپاه
پاسداران،تعلقمیگیرد.کارکنان
ســطوح مدیریتی و کارشناســی

امپراتور یهــای
مالــی و اقتصــادی
ســپاه و بیــت نیز
نمیتواننــد بیــش
از  ۲۰۰هــزار نفــر
باشــند .اگر این را
در کنــار متوســط
 ۵.۴میلیون تومان
درآمــد کارکنــان
دولــت بگذاریــم،
بدین معنا خواهد
بــود کــه کارکنــان
ردههای پایین اکثرا
زیر رقم پنج میلیون
تومان درآمد دارند.
بدین ترتیب ،تنها
حدود چهار درصد
از مســتمریبگیران دولتــی و
حکومتی و بخش عمومی (حدود
چهارصد هزار نفــر از ده میلیون
نفــر) درآمدهای بــاالی خط فقر
دارند.
از پانــزده میلیــون خانــواری که
نانخور دولت و حکومت نیستند،
نیز اکثر جمعیــت کارگری میان
 ۲.۴میلیــون تومــان (حداقــل
دستمزد به اضافه حق مسکن و
بن کارگری که سی درصدکارگران
را شامل میشود) و  ۶.۳میلیون
تومان (دستمزد میانه با  ۱۵سال
ســابقه کار) دریافــت میکننــد.
درآمد باالی  ۱۰میلیون برای یک
کارگــر ایرانی ،با توجــه به جدول
حقــوق و مزایای کارگران ،بعد از
ســی ســال نیز غیرقابل تصور به
نظر میآید.
تنهــا صاحبان کســب و کارهای
خصوصی و مغازهداران میتوانند
چنین درآمدهایی داشته باشند.
تعداد صاحبان واحدهای صنفی
در ایــران حــدود  ۲.۵میلیــون
اســت که جمعیت آنهــا در میان
 ۵۱میلیــون شــاغل در بخــش
خصوصــی ،حــدود  ۱۷درصــد
اســت .تعداد کارگاههــای دارای
ده نفر کارگر و بیشــتر ،در ســال
 ۱۳۹۲حــدود پانزده هــزار واحد
بوده است که با دو دوره تحریم،
بعید اســت در سال  ۱۳۹۹تعداد
آنها بیشــتر شده باشــد .کسانی
که با سود بانکی میتوانند زندگی
کننــد ،تنهــا حــدود  ۲درصد از
جامعه هســتند که هفتاد درصد
سپردهها را در اختیار دارند .این
دو رقم ،تاثیر چندانی در محاسبه
ما در تشخیص افراد زیر و باالی

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
خط فقر نــدارد .درآمد  ۲۵درصد
جمعیت کشور نیزکه در روستاها
زندگی میکنند ،نمیتواند ماهانه
بیش از  ۱۰میلیون تومان باشد.

درصد ُپردرآمدها
بــا در نظرگرفتــن مجموعههای
اطالعــات فوق و با فــرض درآمد
باالی  ۱۰میلیون تومانی بخشی
از اســتادان دانشــگاه ،وکال،
پزشکان ،و بخشی از مهندسان و
اهل ِح َر ِف باسابقه که واحد صنفی
ندارنــد (جمعیتــی کمتــر از دو
میلیون نفر) ،و حدود  ۲میلیون
صاحبان ملک که کار نمیکنند،
اما اجارههای قابل توجه میگیرند
(فــرض کنیم حدود ســی درصد
از خانههــای اجــارهای که حدود
هفــت میلیــون واحــد اســت) و
چیــزی حدود دو میلیــون نفر از
قشــر مدیران جمهوری اسالمی
ایــران در چهــل ســال اخیــر که
دارای ثروت انبوه هستند ،شمار
افراد باالی خط فقر در مجموعه
ایــن بخشهــا چیــزی در حدود
ده میلیــون نفــر اســت؛ یعنی با
همه ارقامی که دســت باال گرفته
شدهاند ،حدود  ۱۲درصد.
تعداد آن بخش از کســانی که در
خانوارهای صاحب خانه با بیش
از  ۶تــا نه میلیون تومــان درآمد
در اســتانهای مختلــف زندگــی
میکنند و متوســط اجارهای که
نمیپردازند ،درآمد متصور خانوار
آنهــا را به ده میلیون میرســاند،
نمیتواند بیــش از  ۸میلیون نفر

در خانوارهــای تامیــن شــده در
بخــش خصوصــی باشــد .اینها
بخشی از دهکهای درآمدی نهم
و دهم هســتند .متوســط اجاره
در ســال  ،۱۳۹۹میان  ۳۲۰هزار
تــا  ۳میلیــون و  ۲۰۰هزار تومان
بــرای یک آپارتمــان ۸۰متری در
اســتانهای مختلف بوده است.
اگر این تعداد  ۸میلیون نفر را به
شمار فوق اضافه کنید ،میشود
حــدود ۲۲درصــد .بدین ترتیب،
با در نظر گرفتن حداکثر کســانی
کــه درآمدهای باالی  ۱۰میلیون
دارند ،در نیمه ســال ۷۸ ،۱۳۹۹
درصــد از مردم ایران زیر خط فقر
مطلق زندگی میکنند.
در ایــران حــدود  ۷۲درصد مردم
در ملک مســکونی غیــر اجارهای
زندگــی میکننــد ،اما اکثــر آنها
(مثل بازنشســتگان کشــوری و
لشــگری) درآمدهــای کمتــر از
پنج میلیــون تومان دارنــد .این
افراد نمیتوانند ملک مســکونی
خــود را ،هر چنــد ارزش آن چند
برابر شــده باشــد ،برای مصارف
روزانــه مصــرف کنند .اگــر رقم
 ۷۵درصدی زیر خط فقر شــما را
شوکه کرده اســت ،فقط رقم ۳۸
میلیون حاشیهنشین ( ۴۶درصد)
را لحاظ کنیدکه همگی در شرایط
زیر خط فقر زندگی میکنند.

دستاورد بزرگ نظام
چهار دهه سیاســتهای داخلی
(اقتصادی ،اجتماعی) و خارجی
نظــام جمهــوری اســامی ایران

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

بــه همــراه فســاد ،ناکارآمدی و
اتــاف ،یــک کشــور ثروتمند با
منابــع بیکران انســانی و طبیعی
را به جایی رســانده است که سه
چهــارم جمعیــت آن در وضعیت
فالکتبــار فقر مطلق (و نه حتی
فقر نســبی) زندگــی میکنند .بر
خالف تبلیغات بوقهای تبلیغاتی
رژیم ،در دوران پهلوی روندها به
سوی کاهش تعداد افراد زیر خط
فقر بود .درصد افراد زیر خط فقر
از  ۵۴درصــد در ســال  ،۱۳۵۰به
 ۲۸درصد در سال  ۱۳۵۴کاهش
یافت.
مردم ایران نیازی به پولپاشــی و
صدقهدهی رژیم ندارند.
کافی است رژیم دســت از رویای
ابرقدرتی با اتکا به نفرت از غرب،
تروریسم و برنامههای هستهای و
موشکی جاهطلبانه بردارد و منابع
کشور را به شهروندان بازگرداند.
تجربه کشورهای آلمان و ژاپن بعد
از جنگ جهانی دوم و بلوک شرق
در سه دهه اخیر نشان میدهدکه
مردم در دنیای آزاد و دموکراتیک
به سرعت میتوانند فالکت دوران
فاشیسم و سوسیالیسم را پشت
سر بگذارند و به رفاه دست یابند.
جمهوری چک و لهستان تجربه
بســیار موفقــی در این حــوزه به
جای گذاشتهاند و در مقابل کوبا
و ونزوئــا و کره شــمالی به علت
سیاســتهای گســترشطلبانه
و سوسیالیســتی همچنــان
درسرازیری سقوط به سر میبرند.
•
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کمک هفته ای پانصد دالر به دو صورت بیمه بیکاری و چراکاناداییهابهاپلیکیشنهشدارکوویدبیاعتنایند؟
یارانه جدید  CRBادامه پیدا می کند

در پی توافق َجگمیت سینگ
و جاســتین تــرودو ،الیحــه
پیشنهادی لیبرالها به تصویب
می رسد و کمکهای اضطراری
دولت بــه مردم در قالب بیمه
بیکاری و یارانه جدید سی.آر.
بــیCanada Recovery .
 )Benefit (CRBبه مبلغ هر
هفته  500دالر ،ادامه پیدا می
کند.
جگمیت سینگ ،رهبر حزب
نیودمکرات کانادا ،اعالم کرد
دولت لیبرال ترودو با دو خواسته
اصلی این حزب موافقت کرده و
بنابرایــن او و نماینــدگان حزب
نیودمکرات در مجلس از لیبرالها
حمایت می کنند.
بدین ترتیب دولت اقلیت ترودو
از خطــر ســقوط نجــات یافت.
جگمیت ســینگ ایــن توافق را
تاریخی خواند.
نیودمکراتهــا دو خواســته اصلی
داشتند که عبارت بود از:
• پرداخت هفته ای حداقل 500
دالر در سیســتم جدیــد بیکاری
(یا یارانه سی.آر .بیCanada .
– Recovery Benefit
 .)CRBلیبرالهــا هفته ای 400
دالر در نظرگرفته بودند.
• بهره مند شــدن نیروی کار از
دو هفته مرخصی اســتعالجی با
حقوق در طول دوران پندمیک.
• دریافت کنندگان سرب

میلیونهــا کانادایــی کــه در پی
پاندمی کرونا کارشان را از دست
داده و یا درآمدشان کاهش یافته
بــود ،در طول ماههــای اخیر از
کمک اضطــراری هفته ای 500
دالر موسوم به ِسرب Canada
Emergency Response
 )Benefit (CERBاســتفاده
می کردند .این کمک در روز۲۶
سپتامبر به پایان رسید.
در مجمــوع  9میلیون کانادایی
کمک ماهی  2000دالر CERB
را دریافــت کــرده انــد .تعــداد
دریافــت کننــدگان  CERBدر
هفته های اخیر نزدیک به چهار
میلیون نفر بود.
در صورتی کــه لیبرالها موافقت
نیودمکراتها را جلب نمی کردند،
چندین میلیون کانادایی تا زمان
انتخابــات زودرس و مشــخص
شــدن دولــت جدیــد از حمایت

مالی دولت محروم می شدند
و در بهترین حالت بالتکلیف
مــی شــدند .امــا بــا توافــق
میان نیودمکراتها و لیبرالها
انتظــار مــی رود ایــن الیحه
بــه ســرعت تصویب شــود و
دریافت کننــدگان ،CERB
از این پس در قالب سیســتم
مدرنیزه شــده بیمه بیکاری
 EIو یا یارانه اضطراری جدید
 CRBکماکان هفته ای 500
دالر را دریافت کنند.
• یارانه CRB
برای آن گــروه از کانادایی هایی
کــه واجد شــرایط دریافت بیمه
بیــکاری  EIنباشــند ،یارانــه
جدیــدی بــه نــام Canada
 Recovery Benefitدر نظــر
گرفته شده.
اپلیکیشــن این یارانــه از روز 11
اکتبر باز می شــود و متقاضیان
می توانند برای دریافت آن اپالی
کنند.
جگمیت ســینگ ابراز امیدواری
کــرد کــه الیحــه  2-Bill Cدر
هفته آتی به ســرعت به تصویب
برسد ،زیرا اکنون نیودمکراتها از
آن حمایت می کنند.
محافظــه کاران به رهبــری اِرِ ن
ُاتول  Erin O’Tooleگفته اند
کــه به ایــن الیحــه رای مخالف
خواهند داد- .
سالم تورنتو

تکخال رستوران های ایرانی کبابسرا در محل جدید!

K A B A B S A RA

روزهای شنبه و یک شنبه >> بین ساعت سه تا شش
چلو کباب کوبیده >> با آش یا ساالد

فقط  10دالر
---------سفارش فقط حضوری،
حداکثر دو پرس برای هر نفر.
اسپیشال برای بیرون بر

KABABSARA
755 Atwater Ave,
Montreal, QC H3J 2K3

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

ساعات کار:

سه شنبه تا یکشنبه
از 11ونیم صبح تا  8شب

از میــان همــه فرصــت هایی که
در دوران پاندمــی از دســت رفت
هیچ یــک به بزرگــی بی توجهی
مردم کانادا نسبت به استفاده از
اپلیکیشن هشدارکووید نبود.
همه ما از ترس ویروســی نامرئی
قالــب تهی کرده ایــم آن وقت در
نصب اپلیکیشــنی کــه آن را می
شناســد و تشــخیص مــی دهد
کوتاهــی مــی کنیــم .امــا خوب
اســت بدانیم تا زمانی که به جای
ویروس ،استفاده از این اپلیکیشن
همه گیر نشود ،ویروس به تاخت
و تاز خود ادامه خواهد داد.
نمی توان تصور کرد چه طور مردم
از بروز موجب دوم نگران هستند
در حالــی که کار ســاده ای مانند
دانلود یک اپلیکیشن را ،که دقیقا
برای جلوگیری از شــیوع مجدد
بیماری طراحی شده ،برای مقابله
با آن انجام نمی دهند.
تا امروزکمتر از 2میلیون کانادایی
نســبت به نصب این برنامه روی
گوشــی هــای همراه خــود اقدام
کرده اند که برای کشــوری با 38
میلیون نفر جمعیت ،جای هیچ
توضیــح و توجیهــی باقــی نمــی
گذارد.
هشدار کووید یک معجزه نیست
امــا ابــزاری قدرتمنــد در برابــر
گسترش شیوع است که با غفلت
و سهل انگاری مردم وکم توجهی
سیاســتمداران به حاشــیه رانده
شده است.
ایــن برنامه می تواند ناقلین -به
ویــژه ناقلین بی عالمــت -را به
سرعت شناسایی کرده و پیش از
آن که ناخواسته عده دیگری را به
ویروس آلوده کنند ،و یا پزشــک
از آنهــا بخواهد خــود را قرنطینه
کنند ،کسانی را که با او در ارتباط

سیاســی ،بــی توجهی رســانه و
تــرس کاذب مردم از تجــاوز به
حریــم خصوصی شــان ،گرفتار
شده اســت .اما فراموش نکنیم
در فقــدان سیاســتمداران و
مقاماتی که فواید استفاده از این
اپلیکیشــن را برای مردم روشن
کنند ،ویروس کار ســختی برای
راه انــدازی مــوج هــای بعــدی
بیماری ندارد.
اکنــون ماه هــا از
در کبک( ،با
ارائــه اپلیکیشــن
بدترین آمار
می گــذرد و با این
پاندمی)استفاده وجود هنــوز فقط
تعــداد محــدودی
بــوده انــد از احتمال از این «اپ»
خطر آگاه کند.
از اســتان ها به آن
مجوز ندارد.
در شرایطی که انتظار
مجهز شده اند.
مــی رود نصــب این
داگ فورد ،نخست
اپلیکیشــن در جامعــه همچون وزیر انتاریو ،در ابتدا با استقبال از
استفاده از ماسک فراگیر یا حتی این اپلیکیشــن ،از فرانسوا لوگو،
اجباری اعالم شــود ،استفاده از نخســت وزیــرکبک درخواســت
آن به اختیار افراد گذاشته شده تا کرد مقاومتی را که نسبت به این
در جامعه ای کــه حاضر به دفاع سالح ویروس یاب به وجود آمده
همه جانبه از خود نیست ،فرصت بشــکند و اســتان خــود را به آن
مانــور بیشــتری بــرای ویــروس تجهیزکند.
فراهم شود.
اما هنوز هم در کبک ،استانی که
در واقــع اســتفاده از ماســک نیز در کل کشــور بدترین وضعیت را
زمانــی در میان مردم جا افتاد که در دوران پاندمــی تجربــه کــرد،
دولــت ها و مقامات بهداشــت و حــرف و حدیث هــا درباره نقض
ســامت اهمیت آن را با تکرار و حریــم خصوصــی توســط ایــن
تاکید به مردم نشــان دادند .اما اپلیکیشن به پایان نرسیده است.
دولت اپلیکیشن هشدارکووید را این در حالی است که این نرم افزار
غریب و بی پشتیبان به حال خود بدون نیاز به هیچ گونه اطالعات
رها کرد.
شــخصی ،صرفــا گوشــی هــای
عدم نصب این اپلیکیشن معادل همراهی را که بیش از  15دقیقه
دیجیتــال عــدم تزریق واکســن در فاصله دو متری فرد قرار داشته
آنفلوانزا است.
اند شناسایی می کند .در صورتی
در حالی که افراد با تزریق واکسن که شخصی مبتال به کووید19-
آنفلوانــزا هــم خــود را در برابــر شده باشد ،با وارد کردن یک کد،
ویــروس مقــاوم می کننــد و هم بــه تلفن همراه همــه افرادی که
جلوی شیوع آن را در جامعه می در نزدیکی او قرار داشته اند ،یک
گیرند ،نصب این اپلیکیشن هم پیام هشدار ارسال می شود.
عالوه بر مزایای فردی ،می تواند جالب اینجاســت که در روزگاری
در بلندمدت شیوع کووید 19-را کههمهماشخصیتریناطالعات
در جامعه متوقف کند.
خود را بدون لحظه ای درنگ در
همیــن حالت در مورد اســتفاده اختیار گــوگل ،فیس بوک ،تیک
از ماســک هــم صدق مــی کند .تاک ،اینســتاگرام و آمــازون قرار
بنابرایــن اگــر مردم هم ماســک می دهیم ،نســبت به نصب یک
بزنند و هم هشدارکووید را نصب اپلیکیشن نجات بخش در وسط
کنند ،شــاهد پیشــرفت فردی و یک بحران سالمت دچار وسواس
جمعی فــوق العــاده ای در مهار حفظ حریم خصوصی شده ایم.
ویروس کرونا خواهیم بود.
محققــان دانشــگاه آکســفورد
ایــن در حالــی اســت کــه فعــا معتقدند ردیابی دیجیتال نقش
اپلیکیشن هشدار کووید در برزخ ویژه ای در کنترل پاندمی دارد و
رقابــت هــای اســتانی ،انجمــاد نمونه مشابه این تکنولوژی در
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کانادا...

چرا با وجود پاندمی و پیامدهای اقتصادی آن،
قیمت مسکن در کانادا سیر صعودی دارد؟

بــه صورت تاریخی ،بــه ازای هر یک درصــد افزایش بیکاری ،چهار
درصد قیمت مســکن کاهش پیــدا میکند! با این حــال این اتفاقی
نیســت که طی چنــد ماه اخیر افتاده اســت .بین فوریه و آگوســت
امســال ،نرخ بیکاری دو برابر شــد اما بازار مســکن کانــادا به اوج
فعالیت خود رسید.

ایرونی ها :مالکانی که کار خود را
در دوران پاندمی از دســت دادند
توانســتند به خاطــر برنامههای
مختلف جایگزین درآمدی دولتی
و تعویق پرداخت وامهای مسکن،
خانههایشان را حفظ کنند .این
ابتکارها برای مالکان کمی زمان
خرید و به آنها اجازه داد بتوانند
خانهشان را برای فروش نگذارند.
در عین حــال ،نرخ بهره کاهش
پیــدا کرد .این باعث شــد هزینه
قــرض گرفتن بــرای خریــداران
کاهش یابد و ســقف خانهای که
امکان خریدش را داشــته باشند
باالتر رفت.
نــرخ پایینتر همچنین در زمانی
تقاضــا را افزایــش داد کــه عرضه
نســبتا پایین بــود و در نتیجه با
وجود دو برابر شدن نرخ بیکاری،
قیمت مســکن بــه اوج جدیدی
رسید.
اینکــه رونــد افزایشــی فــروش و
قیمت مسکن ادامه داشته باشد
یا نه به چند فاکتور بستگی دارد:
• جدیــت موجهــای بعــدی
کووید،۱۹-
• سرعت بهبود اقتصادی و
• باز شدن دوباره مرزها به روی
مهاجران.
با این حال ،چیزی که بیشترین
اثر را خواهد داشــت عمل دولت
و سیاستهای دولت برای شناور

لیستینگهایجدید
کاندوها در حال افزایش
است ،تعداد خانههای
مستقل دارد کم میشود.
نگه داشتن اقتصاد و کاناداییها
خواهد بــود .تا موقعی که کمک
دولتــی از راه برســد ،کــه ممکن
اســت تا ورود واکســن یا روی پا
ایســتادن دوبــاره اقتصــاد ادامه
داشــته باشــد ،قیمت داراییها
میتواند بــه افزایش خــود ادامه
دهد.
از نظــر مالــی ،به طور متوســط
کاناداییها حاال نسبت به دوران
پیــش از پاندمی وضعیت بهتری
دارند .مخارج خانــوار  ۱۳درصد
کاهش یافتــه که میزان پسانداز
را  ۲۸درصد افزایش داده است.
برنامههــای جایگزیــن درآمدی
دولت نه تنها موثر بوده ،که به
نظر میرســدکمی بیــش از حد
هــم بوده چــون دولت بــه طور
تقریبــی هر دالر از دســت رفته
به خاطر پاندمــی را با  ۲.۵۰دالر
جایگزینکرد.
حاال کــه کمکهای دولتی کمی
عقب کشــیده میشــوند ،اثرات
این مسئله روی اقتصاد و مسکن
جالب خواهد بود.
به نظر نمیرســد هفت درصد از

دارندگان وام مسکن در بریتیش
کلمبیا که پرداختهایشان را به
تعویق انداختهاند نتوانند آنها را
پرداخت کنند .بعضی از تعویقها
به خاطر ضرورت نبــوده و مردم
حس میکنند پسانداز کردن
ممکن اســت در این شــرایط
بهتر باشــد .بعضیهــا هم به
خاطر از دست رفتن مقطعی
شــغل پرداختهــا را معــوق
کردهاند ،امــا بعد برنامههای
دولتی به کمک آنها آمد .در
هر دو حالت افــراد میتوانند
وام مســکن خــود را پرداخت
کنند.
متاســفانه مالکانی هســتند
که بیــکار ماندهانــد و ممکن
اســت وقتی انتخاب تعویق وام
مسکنشــان تمام شود مجبور
به فروختن خانه شــوند .برای
ایــن افــراد حداقــل یــک نکته
مثبت وجود دارد و آن این است
که قیمت مســکن باال رفته که
باعــث میشــود آنها نســبت به
شــش ماه قبــل وضعیت بهتری
داشته باشند.
گروهی که بیشــترین ریســک را
دارندسفتهبازانکاندوهاهستند.
تغییرات عظیمی در مسکنی که
مطلوب محسوب میشود شکل
گرفته است .حاال که جنبش کار
از خانــه دیگر نه فقــط یک روند
موقتی بلکه یک ضرورت اســت،
نزدیــک محــل کار زندگی کردن
خیلی اهمیت نــدارد .اقالمی که
امروز در صدر لیســت خرید افراد
هستند شــامل خانههای دارای
حیاط پشــتی و اتاق اضافی برای
دفتر خانگی میشوند.
خیلیهــا دارند کاندوهــای مرکز
شــهر خــود را میفروشــند و در
حومه شــهر خانه میخرنــد .در
نتیجه ،در حالیکه لیستینگهای
جدیــد کاندوها در حــال افزایش
اســت ،تعداد خانههای مستقل
دارد کــم میشــود .ایــن روندی
اســت که در آینــده نزدیک فقط
تشدید خواهد شد.
•

Facebook.com/
paivand.montreal
به ما بپیوندید!

واشنگتن ،قابلیت آن را در
کاهش آمــار ابتال ،تعداد
افراد بستری در بیمارستان،
و مرگ و میر ثابت کرده است.
اکنون تنها به عــزم جمعی برای
دانلود و نصب این برنامه نیاز است
تا از آثار مثبت آن در کنترل شیوع
بهره مند شــویم .برای ایجاد این
عزم ،از نخست وزیران استان ها

انتظار می رود همان اندازه که هر
روز به اشکال مختلف بر استفاده
از ماسک تاکید می کنند ،اهمیت
نصــب این برنامــه را نیز به مردم
یادآوری کنند.
یک راه ساده در انتاریو این است
کــه نخســت وزیــر ،ممنوعیــت
اســتفاده از موبایــل در کالس
درس را بــرای دانــش آموزانی که

اپلیکیشــن را نصب کرده باشند
لغو کنــد .با آشــنا شــدن دانش
آمــوزان با این برنامــه والدین نیز
کم کم تحت تاثیــر قرار خواهند
گرفت.
پس بیایید همه با هم به فراگیری
اپلیکیشــن هشــدارکووید کمک
کنیم نه به شیوع خود کووید!
•
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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

یارانه برای رستوران های کانادایی

راه نجات آن است که دولت بخشی از
صورتحساب مشتری را بپردازد!

در تابســتان گذشــته  ،دولت
انگلســتان طرحــی را بــرای
حمایــت مالی از رســتورانها و
ممانعت از تعطیلی گســترده
آنهــا بخاطــر محدودیــت در
پذیــرش مشــتری و کاهــش
درآمــد اجرا کرد .در این طرح
تمامی مشــتریان رســتورانها
کــه در ســاعات تعیین شــده
از ســوی دولت به رســتورانها
مراجعه مــی کردند  ،تنها 50
درصد هزینه غذا را پرداخت می
کردند و پرداخت  50درصد باقی
مانــده صورت حســاب از ســوی
دولت تقبل می شد.
اجــرای ایــن طــرح با اســتقبال
چشمگیر مردم انگلستان مواجه
شــد تا جایی که مشتریان برای
صــرف غــذا در رســتورانهای
پرطرفدار بایستی ساعتها در صف
می ایستادند.
حــال بــا توجه به کاهش شــدید
درآمد رســتورانها و بســته شدن
تعداد زیادی از آنها در شــهرهای
بــزرگ کانادا  ،پیشــنهاد اجرای
طرحی مشــابه در کشور از سوی
اتحادیــه رســتورانهای کانــادا
مطرح شده است .
در شــرایطی که هوای سرد از راه
میرسد صنعت رســتوران کانادا
دارد آماده بسته شدن پاسیوهای
خــود میشــود و متخصصــان
میگویند از دســت رفتن فضای
نشســتن در هــوای آزاد میتواند
نابودکنندهباشد.

متخصصــان خدمــات غذایــی
میگوینــد بــدون کمــک دولتی
هدفمند ،ترکیب کاهش ظرفیت
نشســتن و احتمال وقــوع موج
دوم کوویــد ۱۹-میتوانــد ایــن
صنعت را فلج کند.
دیویــد لوفبــور معاون ســازمان
رســتورانهای کانــادا از اتــاوا
خواســته به صورت مســتقیم از
طریق یک یارانه غذا از این صنعت
حمایت کند.
او میگوید در حالیکه نخستوزیر
جاستین ترودو در سخنرانی اخیر
خود برنامه یارانه دستمزد
فــدرال و برنامــه کمک به
بوکارها را تمدیدکرد،
کس 
یارانهایســازی غــذای
مشــتریان میتواند کمکی
مستقیم برای زنده ماندن
رســتورانهای به مشــکل
خورده باشد.
ســیلوین شــارلبوا اســتاد
سیاستگذاری و توزیع غذا

در دانشــگاه دالهوســی میگوید
رستورانها دارند با اضافه کردن
هیتر و پتو برای باز نگه داشــتن
طوالنیتر پاســیوهای خــود ،راه
حلهای خالقانه ارایه میکنند.
بــا وجــود اینکــه او قبــول دارد،
کمک هدفمند مورد نیاز اســت،
او یارانه غذا را «استمپ غذا برای
ثروتمندان» میخواند و میگوید
برنامــه تخفیفــی نیوبرانزویــک
برای غذا و نوشیدنیها جایگزین
بهتری است.
•

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

موانع مبارزه با حکومت اسالمی

فاضل غیبی
شــیوۀ برخورد با مخالفان بیانگر
ویژگی هر حکومتی است.
حکومتهایدمکراتیک نه تنها
احــزاب مخالــف
ســرکوب
را
نمیکننــد ،بلکه
از فعالیتتبلیغی
آنها نیز پشتیبانی
مالــی میکننــد.
درحالیکه نابودی
جریانات مخالف،
اصلــی
هــدف
حکومتهای توتالیتر است ،آنها
با حــذف مخالفــان و حتیرقبا،
میکوشــند حــرف اول و آخــر را
بزنند و فراتر از آن ،میخواهندکه
مردم حتی تصوری از دوران پس
از آنها نداشته باشند.
تاریــخ نشــان داده اســت کــه
هواداران حکومتهای فاشیستی
چنــان بــه تبلیغاتخــودی باور
میکنندکه واقع ًا از تصور آیندهی
پس از سقوط رژیم عاجزهستند.
نمونۀ تاریخــی ،رفتارگوبلز ،وزیر
تبلیغــات رژیــم نازی اســت ،که
بالفاصله پس از خودکشی هیتلر،
شــش فرزند خردســال خــود را
به کمک همســرش باخوراندن
سیانور به قتل رساند ،تا «مجبور
نشــوند در توحش پــس از هیتلر
زندگی کنند»!
تفــاوت حکومتهای داعشــی با
رژیمهای فاشیســتی در این هم
است که اگر رژیمهای هیتلری و
استالینی مخالفان خود را سرکوب
و نابــود میکردنــد ،دســتکمدر
توهم اینکه دنیایی نو برپا خواهند
کرد ،به سازندگی و حتی پیشرفت
علمی نیز میدان میدادند.
اما حکومت اســامی ایــران در
ماهیت ســرطانی خــودتنها از
یک ویژگی برخوردار است و آن
ویرانی و خرابکاری است.
چنانکه ازفروش نفت دهها برابر
دوران پیشــین درآمد داشت ،اما

نتوانســت حتی پروژههایی را که
در آن دوران آغاز شده بود (مانند
پروژه سدســازی) به ثمربرساند
و آنهــا را بــه معنی واقعــی به ِگل
نشاند.
امــا مهمتریــن
«موفقیت» رژیم
اسالمی خرابکاری
در میان گروههای
مخالفبود ،که نه
تنها به شیوههای
مختلف توانست از
نزدیکیآنهاجلوگیرد،
بلکــه بــا اســتفادۀ ماهرانــه از
ضعفها ،به کمک عوامل نفوذی
خــود به اوضــاعاســفبارکنونی
دامن زند .تا بدانجا که مخالفانی
کــه بــه نســبت از ســطحرشــد
فرهنگی باالیــی نیز برخوردارند،
بــا علــم بدینکــه خیزشهــا و
کوششهایهممیهنان در درون
کشور بدون پشتیبانی از خارج به
جایــی نخواهد رســید،از تدارک
کوچکترین حرکت سازنده و حتی
تبلیغی برعلیــه حکومت جهل و
جنونناتوان ماندهاند.
جهانیان در حیرتاند که چگونه
بیــش از هشــت میلیــون ایرانی
که دســتکم بهسبب نارضایتی از
رژیم اســامی ترک دیارکردهاند،
گامی در راه سرنگونیمنفورترین
حکومت دنیا برنمیدارند .چنانکه
گویــی از مهــر بــه میهــن بــری
هســتند و از هویــت ملــی خــود
شرمسارند!
البته چنین نیســت و دلبستگی
ملی و وابستگی میهنی به سادگی
رنگ نمیبــازد .کمترین نشــانۀ
آن همانــا این که اغلــب ایرانیان
در هر فرصتی گوشبزنگ اخبار
ایران هستند و قلبشان از اوضاع
زندگی هم میهنان بدرد میآید.
بنا بر شــواهد بسیار ،ورشکستی
کار اپوزیسیون و پراکندگی هرچه
بیشترایرانیان نه ناشی از کمبود
حس میهندوســتی ،بلکه پیامد

دکتر شریف نائینی:
جراحدندانپزشک

رفتارهــای رهبــران گروههــای
سیاسی،اجتماعیومذهبیاست
کــه از درک نیازهای زمانه ناتوان
مانده و با پافشــاری بر شعارها و
مرزبندیهــای پیشــین ،در پی
حفظ«محبوبیت» خود هستند
و بــا آنکه در این میــان هواداران
دیروزی خود راسرخورده ،ناامید
و سرگشته کردهاند ،اما به حضور
خود در رسانهها ادامه میدهند و
این توهم را زنده نگاهمیدارند که
اپوزیسیونازجناحهاییبرخوردار
است که اگر متحد شوند ،کار به
سامان خواهد رسید.
تنها راه برون رفــت از این روند مــا را از نزدیکــی و همبســتگی تاریخــی قابــل انکار نیســت و ما
اضمحاللــی و پراکندگــی ملی ،بازمی دارند .رهبران آنان با طرح ایرانیان پــس ازدروغپراکنیهای
بی شــک یافتــن خودآگاهــی شعارهای انحرافی این را مخدوش اســامی دربارۀ شــخصیتهای
میهندوستانهدربرابرجریانات میکننــد ،که حکومت اســامی تاریخــی ایــران ،بایــد آگاهانه به
و رهبرانــی اســت که مســئول نه رژیمی عادیبا نارســاییهای سوی روشــن چهرۀ آنان بنگریم
بــزرگ و کوچــک ،بلکــه رژیمی و ماننــد دیگر ملتها بــه آنان در
چنیناوضاعیهستند.
ایــن «رهبــران» بــه کمــک توتالیتر و همسرشــت رژیمهای هویــت تاریخــیو فرهنگی نوین
«پژوهشگران»،دودستگیهای هیتلری و استالینی است و بدین خود جایگاهی شایسته ببخشیم.
مصنوعیرا زنده نگاه میدارند ،تا ســبب که از اعتقــادات مذهبی بنــای نظام دمکراتیــک در دهها
بتوانند «حقانیت تاریخی» خود بخشی از مردماستفاده میکند ،کشــور دنیــا بــر بســتر فرهنگ
از آنها نیز ســختجانتر اســت و تاریخی به شــکلهای مختلف با
را حفظ کنند.
ً
مثال برای آنکــه جمهوریخواهی گذار از آن بــدون هزینۀهنگفت موفقیت به پیــش رفته و جامعۀ
را تبلیــغ کننــد ،مصــدق را ارج و کمــک کشــورهای دمکراتیک ایران ،حتی با گذشت چهار دهه
مینهنــد و بــهشــاهان پهلــوی امکان پذیر نیست.
تسلط توحش اســامی از آگاهی
میتازند و یا هدفشان از اشاره به مــا ایرانیان از این دو دســتگیها الزم بــرای گــذار بــه دمکراســی
خدمات شــاهان پهلوی،ترویج خســته شــدهایم و برایمان دیگر برخوردار است.وانگهی میلیونها
فــرق نمیکنــدکــه رضاشــاه را ایرانی تحصیل کرده در پیشرفته
سلطنتطلبیاست!
فراتــر از آن ،با تکرار شــعارهایی انگلیســیها آوردنــد و یا مصدق ترین کشورهای دنیا،سرمایهای
از قبیــل «خودمــردم ایران باید چه اشــتباهاتی کــرد .میدانیم ،هستندکه کمترکشور دمکراتیکی
کشــور را رها ســازند!» «کمک کــه چهــرۀ همۀ شــخصیتها و در آســتانۀ گــذار از آن برخــوردار
آمریکا به سرنگونی رژیماستقالل رویدادهای تاریخی در همه جای بوده است.
کشــور را به باد خواهد داد!» و یا دنیا دستکم دو رودارد وکسی که بنابراین ضرورت مبــارزه ایجاب
«تحریمها مردم را هدف دارد،نه این را در نظر نمیگیرد ،اصو ًال از میکنــدکه همــۀ ایراندوســتان
حکومتگران را!» و شعارهایی که بلوغ کافی برای اظهارنظر دربارۀ اینک از جریانات و رهبرانی که در
میتواند از وزارت اطالعات رژیم پدیدههــای تاریخــی برخــوردار دهههای گذشته گامی در جهت
نیزسرچشــمه گرفته باشــد ،به نیســت .هیــچ کــس نمیتوانــد عقــبرانــدن حکومت اســامی
انــکارکند کــه« :اگر رضاشــاه را برنداشــتهاند ،بخواهنــد که کنار
بقای رژیم کمک میکنند.
بنابرایــن ناتوانــی مــا ایرانیان در انگلیسیها آوردند ،ایران نوین را بکشند.
مقابله با حکومت جهل و جنایت مدیونســازندگی او هستیم ،».بطور مشخص در وهلۀ کنونی سه
در وهلۀنخســت وجود جریانات «اگر مصدق در احقاق حق ایران گروه کمابیش مانع اصلی در راه
هستند:

سیاســی و مذهبــی اســت که با شکســت خورد ،اما بهاحســاس همبستگیایرانیان
پیشداوریهایی کهکاشــتهاند ،سرافرازی ملی نزد ایرانیان دامن •
زد ».و یــا «اگر محمد رضاشــاه نخست ،سازمان مجاهدین است
مشروطیت را تعطیل کرد ،اما از کــه رفتــار رهبــران آن در پنجاه
هیچ کوششی برای آبادانی ایران سالگذشــته و بویژه در برخورد
بــا اعضای خود ســازمان نشــان
کوتاهینکرد».
هیچیــک از دو روی چهرههــای داده است که درنظام دمکراسی

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

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
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جایی ندارند ،زیرا از هیچگونه
ناراســتی برای کســب و حفظ
قدرت ابــا نداشــته و تبلیغات
فریبندۀ آنان فقــط در خدمت
توجیه رفتارهایضدملی است.
از این دید ،رهبران مجاهدین
نمایندگان بدترین نوع اســام
هســتند و همانگونــه کــه
حکومتگران اسالمی بخشی از
مردم ایران را به سبباعتقادات
مذهبی بــه گروگان گرفتهاند،
آنان نیز بنا به ســنت اسالمی،
خونقربانیان سازمان را دلیل
حقانیت خود دانسته ،اعضا و
هواداران را درراه حفظ قدرت
خود به گروگان گرفتهاند.
•
دوم ،طیف وســیع چپ است
که با رهبرانی از زمرۀ «نگهدار»
تــا «شــالگونی» از لشــگری
بزرگ تشــکیل شــده اســت.
موضع دوگانۀ آنــان که از طرفی
خــود را مخالــف رژیم اســامی
جلــوه میدهنــد و از طرف دیگر
از «مبارزۀضدامپریالیستی» آن
دفاع میکنند ،آنان را به بزرگترین
پایگاه برای حفظو بقای حکومت
مالیان بدل ساخته است.
این دودوزه بازی نشــان میدهد
کــهتنهــا هــدف رهبــران چپ
طفره رفتن از مســئولیت پذیری
دربــارۀ سیاســتهای گذشــته
اســت .بدین ســبب هنوز هم به
توهمات و یاوههای «ضدلیبرالی
وضدامپریالیستی»دامنمیزنند
و بدینوســیله برای سیاستهای
ضدملــی حکومتوالیــت فقیه،
توجیه تئوریــک و تبلیغی فراهم
میکنند.
•
ســوم ،شــاهزاده رضا پهلوی در
میان طیف سلطنتطلبان است
که از سوییبیانگر حسرت و امید
به بازگشت دوران گذشته هستند
و از سوی دیگر بادمکراسیخواهی
میخواهنــد که به «ســلطنت»
برگزیده شــوند .از یکسو هنوز به
سوگند به «سلطنت(موروثی)»
پای میفشــارند و از ســوی دیگر
بــه جمهوریت نیزتمایل نشــان
میدهند .ایشــان متأسفانه همه
چیــز را بــه آیند ه وامــی گذارندو
تا بحال به عملی سیاســی دست
نزدهاند .تا بحال تنها سرمایهشان
شاهزادگی است و ظاهر ًا مرزها و
تابوهایــی را رعایت میکنند ،که

{>> ادامه در صفحه}19 :

دلیـوری روزانه (تلفنی)

)

11

 سال  27شماره  10  1492مهر 1399

www.paivand.ca since 1993

PAIVAND: Vol. 27  no.1492  Oct. 01, 2020

اقتصاد...

پرواز دالر در ایران؛ تا کجا ،تا چند؟

فریدون خاوند
 3مهــر  -نــرخ دالر آمریکا در
بازار آزاد ارز تهران ،که به باالی
 ۲۸هــزار تومان رســید ،یکبار
دیگر برای بخش بسیار بزرگی
از مردم ایران پرسشی را مطرح
میکند کــه عمری تقریبــ ًا ۴۱
ســاله دارد؛ قله بعــدی دالر در
چه ارتفاعی است؟
در حــال حاضــر ،بــا توجــه به
بلندای قلهای که دالر بدان دست
یافته ،مردم از خود میپرسند که
آیا اوجگیری اسکناس سبز آمریکا
در بــازار آزاد ارز ،حد و مرزی هم
دارد؟
تجربههای قدیمی (آلمان بعد از
جنگهــای اول و دوم جهانی) و
یا تازه (زیمبابوه و ونزوئال) نشان
میدهند که سقوط پول ملی یک
کشور حد و مرز نمیشناسد.
با شکســت آلمــان در جنگ اول
جهانــی و َا َبر تورمی که در پی آن
آمــد ،مارک چنان بیارزش شــد
کــه مردم این کشــور برای خرید
نان مجبور بودند حجم عظیمی
از اســکناس را با استفاده از چرخ
دستی تا نانوایی حمل کنند .در
زیمبابوه ،پول ملی (که آنهم دالر
نام داشــت) به چنان ســطحی از
ذلت رســیده بود که اگر به زمین
میافتاد ،کســی برای برداشــتن
آن زحمــت دوال شــدن بــه خود
نمیداد.
این کشــورها گرفتار «ابر تورم»
بودنــد ،وضعیتی کــه در آن نرخ
تــورم به بــاالی  ۵۰درصد در ماه
میرسد.
ایــران هنــوز بــا تورمــی در ایــن
سطح فاصله زیادی دارد ،ولی در
شرایطی به سر میبرد که شماری
از پیشدرآمدهــای « َا َبرتــورم»
در آن دیــده میشــود .ایــن
پیشدرآمدها معمو ًال با ســقوط
اعتمــاد به پول ملی همراهند ،از
جمله این که مردم سعی میکنند
هر چــه زودتر دارایی خــود را به
«غیــر پــول» و یــا پــول خارجی
بدل کننــد تا پسانــداز و قدرت
خریدشــان محفوظ بمانــد .گاه
حتــی بــه ارزشگــذاری کاالها و
خدمــات بر پایه پولهای خارجی
عادت میکنند.
چنین نشــانههایی را ما بیش از
بیش در ایران میبینیم .در بعضی
از مناطق پایتخت ،صاحبخانهها
اجــاره را بــه ارز خارجــی از
مستاجران خود مطالبه میکنند.
حتــی بعضی کاالهــا ،در پیوند با
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Monfared

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

جتربههای قدیمی نشان
میدهند که سقوط پول
ملی یک کشور حد و
مرز منیشناسد.
دالر ،بــه مقیــاس ارزشگــذاری
بدل میشوند.
روزنامه «دنیــای اقتصاد» چاپ
تهران در شماره سوم مهر ماه خود
مینویسدکه «برخی از مردم برای
ارزیابی نوسانات دالر احتیاجی به
رفتن به صرافیها و یا چک کردن
قیمت ارز در گوشــیهای موبایل
خــود ندارند .وقتی کــه وارد بازار
میوه میشوند و قیمت یک کیلو
موز را در تابلوی میوهفروشــیها
نگاه میکنند ،احتمال میدهند
که نــرخ دالر در بــازار آزاد نیز به
چه میــزان تغییر کرده و ســطح
حدودی آن چقدر است .درنتیجه
این ادعا وجود دارد که یک کیلو
مــوز (معادل یک دالر) به عنوان
یــک معیار در ذهــن مردم نقش
بسته است».
مهم نیســت که ایــن ادعا چقدر
واقعیت داشته باشد .آنچه اهمیت
دارد ،از میان رفتن تدریجی نقش
پول ملی به عنوان ابزار محاسبه
ارزش کاالها و خدمات است.
از ســوی دیگــر افزایــش قیمت
دالر در بــازار آزاد بــرای مردم به
پیشدرآمداوجگیریقریبالوقوع
تورم و فروریزی قدرت خرید آنها
بدل شــده است .در عمل بخش
بزرگــی از مــردم ایــران در پیوند
تنگاتنگ بــا دالر زندگی میکنند
وبــا دالر برنامهریزی میکنند .و
حال کــه دالر به بــاالی  ۲۸هزار
تومــان رســیده ،پرســش درباره
تحوالت بعــدی نرخ برابری ریال
به دالر رهایشان نمیکند.
در پاســخ به این پرسش طبیعی
و قابــل فهــم ،شــرح کوتاهی از
تاریخ پولی جهان ضروری به نظر
میرسد:
تــا جنــگ جهانــی اول ،پــول
کشورها بر طال تکیه داشت و فلز
زرد پشتوانه ارزش اسکناس یک

کشور ،و تعیینکننده نرخ مبادله
آن بــا دیگر ارزها بــود .این نظام
پولی در پایــان جنگ جهانی اول
فروریخــت و به گونه تــازهای در
سال  ،۱۹۴۴در کنفرانس معروف
برتون وودز ،بازسازی شد.
در نظام تــازه ،ارزش دالر آمریکا
به طال متصل بود و ارزش ســایر
پولها به دالر .نرخ مبادله میان
پولها میتوانســت در یک دایره
محدود نوسان کند ،ولی دولتها
متعهد میشــدند بــا مداخله در
بازار اجازه ندهند نوسان پول آنها
از ایــن دایره محــدود فراتر برود.
اگرکشــورها از توانایی الزم برای
مداخله در بازار ارز محروم بودند،
صنــدوق بینالمللی پول موظف
بود امکانات الزم را در اختیار آنها
قرار دهد.
نظــام پولی برتون وودز در ســال
 ۱۹۷۱بــه ابتــکار آمریــکا فــرو
ریخت و در ســال  ،۱۹۷۶بر پایه
معاهدههــای جامائیــکا ،نظــام
تازهای به وجود آمد که طال دیگر
در آن جایی نداشت و پولها نیز
از حــق نوســان آزاد در رابطــه با
یکدیگر برخوردار شدند.
از آن زمــان تا به امــروز پول یک
کاالســت و ماننــد هــر کاالی
دیگــری ارزش آن بــر پایه عرضه
و تقاضا تعیین میشود ،البته به
شرط آنکه دولتها با دخالتهای
خود مکانیسم عرضه و تقاضا را بر
هم نزنند .با این حال تجربه ثابت
کــرده که تأثیر دخالــت دولتها
بر ارزش پــول نیز حد و حدودی
دارد و هیــچ دولتــی نمیتواند با
دســتکاریهای خــود یــک پول
بیارزش را صاحب ارزش کند.
به ایران بازگردیم
و به نوسانهای بازار ارز آن ،که در
مرکز سیاست و اقتصادکشور قرار
گرفته ،نگاهی بیندازیم؛ از بعد از
انقالب تا به امروز ،میانگین نرخ
تــورم ایران در خوشــبینانهترین
ارزیابــی پیرامــون  ۲۰درصــد در
سال نوسان میکند ،حال آنکه در
منطقه دالر این میانگین از سه در
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صد بیشتر نبوده است.
تفاضــل میان ایــن دو نرخ تورم،
در حالت طبیعی و بدون مداخله
دولت ،باید مبنــای کاهش نرخ
برابری ریال در برابر دالر باشــد.
ولی در ایران این تعدیل در شرایط
طبیعــی انجــام نگرفتــه و دولت
جمهوری اســامی ،هر زمان که
توانســته ،با تکیه بــر درآمدهای
ارزی حاصــل از نفــت و تزریــق
بخشــی از آن بــه بــازار ارز ،نــرخ
برابری ریال را به صورت مصنوعی
بــاال نگهداشــته و در واقع جلوی
عادی شــدن رابطه میان ریال و
دالر را گرفتــه اســت .عبدالناصر
همتی ،رئیــس کل بانک مرکزی
جمهوری ،در خرداد ماه گذشته
گفــت که نهاد زیر نظــر او در ۱۵
ســال گذشــته  ۲۸۰میلیارد دالر
ارز ،معــادل  ۱۸.۵میلیــارد دالر
در ســال ،ارز به بازار تزریق کرده
است.
ولــی در شــرایطی ،زیــر فشــار
عوامل اقتصادی از جمله کاهش
درآمدهــای ارزی ،فنــر ارز رهــا
شــده ،دالر اوج گرفتــه و نــرخ
برابری آن نسبت به ریال در همان
سطحی قرارگرفته که باید باشد.
در حال حاضر وضــع از چه قرار
است؟
همــه شــرایط الزم ،از کســری
بودجه نجومی گرفته تا ســونامی
نقدینگــی ،برای بــاال ماندن نرخ
تورم فراهم است .همین شرایط
زمینههــای الزم را بــرای تــداوم
اوجگیری دالر فراهم میآورد.
درعــوض بــا توجــه بــه تحریــم
حداکثــری آمریکا ،دامنــه مانور

جمهوری اســامی برای مداخله
در بــازار ارز بــه منظور جلوگیری
از جهــش دالر ،تــا انــدازه زیادی
کاهش یافته است.
گفتیم که ارز کاالست و قیمت آن
تابع عرضه و تقاضا.
در شــرایط کنونی ،با قطع شدن
شریانهای صادرات نفت ،منبع
اصلی تأمین ارز جمهوری اسالمی
تقریبــ ًا خشــکیده ،حــال آنکــه
تقاضای ارز بر بازار فشار میآورد،
چه از سوی بنگاههای اقتصادی،
و چه از ســوی پساندازکنندگانی
کــه برای حفــظ دارایــی خود به
خرید ارز رو میآورند.
در رویارویــی بــا ایــن وضعیت،
بانک مرکزی جمهوری اسالمی
دو گزینه پیش رو دارد:
• گزینــه اول؛ ادامــه تزریــق ارز
بــه بازار تا حد ممکــن به منظور
جلوگیری از سقوط باز هم بیشتر
پول ملــی ،بــه ویــژه از آن رو که
انتخابات ریاســت جمهــوری در
آمریــکا نزدیک اســت و ورود یک
رئیسجمهور تازه به کاخ ســفید
احتما ًال خواهد توانست شماری
از دادهها را عوض کند.
ولــی آیا ادامــه تزریق ارز بــه بازار
ذخایــر ارزی محدود ایــران را به
خطر نمیاندازد؟ و آیا کاهش این
ذخایر ،در انتظار تغییر سیاســت
آمریکا ،که حتی بعد از شکســت
احتمالــی دونالــد ترامپ ممکن
اســت بــه درازا بکشــد ،امنیــت
اقتصادی جمهوری اسالمی را به
خطر نمیاندازد؟
• گزینــه دوم؛ بانــک مرکــزی
جمهوری اســامی حفظ ذخایر

موجــود ارزی خــود را ،به عنوان
مهمترین سالحی که در زرادخانه
خــود دارد ،در اولویــت قــرار
میدهد .این به معنای آن اســت
که بانــک مرکزی مداخله در بازار
ارز را رهــا خواهــد کرد تــا ذخایر
ارزیاش از سطح کنونی پایینتر
نرونــد .در صــورت پیاده شــدن
این ســناریو ،اوجگیری نــرخ ارز
با شتاب بیشــتری ادامه خواهد
یافت .اگر بــازار ارز به این نتیجه
برســدکه بانک مرکزی به منظور
حفظ ذخایــر ارزیاش از مداخله
در بازار دســت برداشته و یا دیگر
توانایــی مداخلــه در بــازار ارز را
نــدارد ،راه بــرای صعــود دالر به
قلههای تازه باز خواهد شد.
در این شرایط به نظر میرسد که
بانک مرکزی میان این دو گزینه
سرگردان است.
دیگــر بازیگران بازار ارز تهران نیز
در این ســرگردانی شــریکند .تازه
فرامــوش نکنیم که در خــارج از
مرزها ،بازارهای دیگری بر قیمت
دالر در ایــران تأثیــر میگذارنــد
که یکی از مهمتریــن آنها ،از قرار
معلوم ،بازار هرات است.
همه دادههای بنیادی اقتصادی
ایــران تداوم ســقوط ریــال را در
کوتاهمــدت و حتــی میانمــدت
پرهیزناپذیر میکنند .ولی شدت
ایــن ســقوط ،و یــا ارتفــاع آتــی
پــرواز دالر ،در ورای متغیرهــای
اقتصــادی ،چنــان بــا عوامــل
سیاسی و ژئوپولیتیک گره خورده
که هر سناریوی نامحتمل امروز را
میتواند به واقعیت فردا بدل کند.
•
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حکومت سانسور و سرکوب...
نویسندگان زندانی؛ آنها که رفتهاند،
آنها که ماندهاند
مصائب اهل قلم در ایران تنها سانسور آثار آنها نیست .دستگاههای
قضایی و اطالعاتی با نگاه امنیتی و اتهامات مشــابه ،برای شاعران
و نویسندگان پرونده میســازند .کانون نویسندگان حکم  ۱۸۶ماه
زندان سه عضو خود را "وهن عدالت" خواند.
مهدیسلیمی
کیوان باژن
 ۴۲ماه حبس برای نویسندگی ...نویسنده ،مترجم و سردبیر نشریه
باژن در مقالهای مینویســد« :تا اینترنتی زغال ،اواســط تیر  ۹۹با
زمانی که فقط خودمان را ببینیم اتهاماتی چــون «فعالیت تبلیغی
و اصلیترین دغدغهمان این باشد علیهنظام»«،توهینبهمقدسات
که کتابمان چاپ بشــود و مهم اسالم»« ،تشویق مردم به فساد
نباشــد کجا و چطور ،با سانسور و فحشا» و «اجتماع و تبانی علیه
یــا بدون آن؛ و تــا زمانی که برای امنیت کشــور» در اهر دســتگیر
عرضــه خــود از ســرو کــول هم شــد .ســلیمی که در جستاری،
بــاال برویــم و مهمترین بحثمان "ادبیات سیاسی ،بالگردان مردم
این باشــد که چرا کتاب سانسور ستدیده ،ســیر تاریخی قیامهای
شــد ه من در فالن نشریه معرفی ایران تا رویدادهای آبان را بررسی
نشده ،انتظار هر تحول در ادبیات کــرده ،موقتا و با قرار وثیقه ۵۰۰
میلیــون تومانــی از زنــدان اوین
داستانی بیهوده است».
رضا خندان مهابادی
بیرون آمده است.
دبیر کانون نویسندگان ،منتقد و مژگان کاوسی
فعال اجتماعی را به شــش سال نویســنده ،پژوهشــگر و فعــال
حبس محکوم کردهاند .شرکت در اجتماعی کــرد ،با اتهاماتی چون
مراسم بزرگداشت احمد شاملو و "تشــویق مردم برای بر هم زدن
آماده کردن کتابی پژوهشــی در نظــم عمومــی" و "تبلیــغ علیه
بــاره تاریخ  ۵۰ســاله کانون برای نظــام" بــه پنــج ســال و  ۹مــاه
انتشــار داخلی ،مصداق اتهاماتی زندان محکوم شــده که سه سال
چــون "اجتمــاع و تبانی به قصد آن الزم االجراســت .کاوســی که
اقدام علیه امنیت کشور" معرفی پس از دســتگیری در اعتراضات
شدهاند .کانون نویسندگان ایران سراســری آبان  ،۹۸با وثیقه ۱۰۰
دالیــل و مســتندات دادگاه را میلیــون تومانی موقتا آزاد شــده
نامربــوط تر و سســتبنیاندتر از بود ،بهار  ۹۹برای تحمل حبس
به زنــدان مرکزی نوشــهر انتقال
خود اتهامات خوانده است.
بکتاشآبتین
یافت .او پــس از انتقال به اوین،
اردیبهشــت  ،۹۴ماموران وزارت در اعتراض به وضعیت زندانیان،
اطالعــات با یورش بــه خانه این اعتصاب غذا کرد.
شاعر و فیلمســاز ،هزاران فیلم و پوریا عاملی
روزنامههــای
عکس ،موبایل و لپتاپ شخصی ســتوننویس
و اســناد کانــون نویســندگان را سیاســی و نویسنده داستانهای
ضبط کردنــد .او به اتهام "تبلیغ "اکونآبادیهــا" و "آدمهــای
علیه نظام" به شش سال حبس عوضی" ،متهم پروندهای بود که
محکوم شده است .آبتین در سال وزارت اطالعات احمدینژاد برای
 ۹۷نیز به ســه ماه کار اجباری در شماری از روزنامهنگاران تشکیل
بهزیســتی و پنج میلیــون تومان داد .او به "اتهام تبلیغ علیه نظام"
جریمه نقدی محکوم شــده بود .به ۵ســال حبس تعلیقی محکوم
علــت :انتشــار عکــس از چهــره شدکه بعد به یکسال تقلیل یافت.
زخمی مــزدک زرافشــان پس از عالمــی پیش از رفتن بــه اوین از
حمله پلیس به مراســم قربانیان مطبوعــات خداحافظــی کــرد و
نوشت« :حرف هم نزنم سیاسی
قتلهایزنجیرهای.

صابر جلیل زاده

آمـوزشسنتــور
در كلیه سطوح

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

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

اســت .از حماقــت بنویســم ،از
جسم سخت بنویسم ،از میمون
بنویسم سیاسی است».
فاطمه اختصاری -
مهدی موسوی
دادگاه انقالب ،این دو نویسنده،
شــاعر و منتقــد اجتماعــی را به
اتهــام "توهین به مقدســات" و
"تبلیغ علیه نظــام" به  ۹۹ضربه
شــاق ،جریمــه نقــدی و زندان
طویــل  ۹و  ۱۱ســاله محکــوم
کرد .این سرایندگان"غزل پست
مدرن" ،پس از اعتــراض به رای
دادگاه و احتمال باالی عدم تغییر
حکــم در دادگاه تجدیدنظــر ،از
ایران خــارج شــدند .کتابهای
اختصــاری و موســوی بارهــا از
بــازار جمع و خمیر شــدهاند ولی
اینک به صورت زیرزمینی فروخته
میشوند.
یعقوبیادعلی
نویســنده رمــان آداب بیقراری
که جایزه هوشــنگ گلشیری به
عنوان بهترین رمان اول را ربود،
اسفند  ۸۴به اتهام "توهین به قوم
لر" بازداشت و به یک سال حبس
محکوم شــد و کتابش ده ســال
توقیف ماند .یادعلی پس از هفت
سال سکوت ،با رمان "آداب دنیا"
به عرصه ادبیات برگشــت .او در
مصاحبهایبامجله"تجربه"گفته
اســت« :نوشــتن برای نویسنده
خود زندگی اســت؛ اگر حواشــی
رایج مملکــت ما اجــازه بدهد و
نویسنده جوانمرگ نشود».
شهرنوشپارسیپور
نویسنده رمانهایی چون "سگ
و زمســتان بلند"" ،عقل آبی" و
"کمی بهار" ،در سرکوبهای دهه
شصت ،به خاطر "حمل چمدان
نشریه" چهارسال از عمر خود را
در زندان گذراند .او پس از آزادی،
با ترجمه و تاســیس کتابفروشی
زندگی میکرد اما ماموران کمیته
انقالب از او میخواســتند درباره
مراجعهکنندگان اطالعات بدهد.
پارســیپور به اتهام طرح مسئله
بــکارت در کتــاب "زنــان بدون

مــردان" بازجویی شــد و پس از
چهارمین بازداشــت ایران را ترک
کرد.
فرج سرکوهی
عضــو پیشکســوت کانــون
نویسندگان و سردبیر پرنفوذترین
هفتهنامه مســتقل ایــران در دو
دهــه اول انقــاب ،شــاهد زنده
ربایش و آزا ر در دستگاه اطالعاتی
جمهوری اسالمی است .او را پس
ی موقت و هنگام
از چند دستگیر 
سفر به آلمان ،در فرودگاه ربودند
و ادعــا کردنــد که در اروپاســت.
پــس از افشــای ماجــرا و ورود
مجامع بینالمللی به این مسئله،
ســرکوهی بــه اتهام تبلیــغ علیه
جمهوری اسالمی به یک سال و
نیم زندان محکوم شد.
یوسف عزیزی بنیطرف
نویســنده و پژوهشــگر عــرب به
اتهــام دامــن زدن بــه تظاهرات

ســال  ۸۴در اهــواز و تحریــک
مردم به پنج سال زندان محکوم
شد .این عضو کانون نویسندگان
ایران پس از ســخنرانی در کانون
مدافعان حقوق بشر و اعتراض به
سرکوب خشــونتبار ناارامیهای
خوزســتان ،دســتگیر شــده و با
وثیقــه ۱۰۰میلیون تومانــی آزاد
بود .او سرانجام و پس از چند بار
احضار و تهدید به بازداشت ،ایران
را ترک گفت.
علیاکبرسعیدیسیرجانی
سیرجانی از نخستین نویسندگانی
اســت کــه بــه زنــدان جمهوری
اســامی رفتند و برنگشتند .این
پژوهشــگر که از همــکاران بنیاد
فرهنگ ایران بود ،پس از مقاالت
و نامههایــی سرگشــاده در نقــد
خامنهای و حاکمیت ،در اسفند
 ۱۳۷۲بازداشت شد .عضو کانون
نویســندگان را به "جاسوســی"،

"لــواط" و "اقــدام علیــه امنیت
ملی" متهم کردند و ده ماه بعد،
جسدش را تحویل خانواده دادند.
مرگی بر اثرکپســول پتاســیم ،نه
سکته قلبی که رسما اعالم شد.
محمد مختاری  -جعفر پوینده
دو عضو کانون نویسندگان ایران
در جریــان "قتلهای زنجیرهای"
در ســال  ۱۳۷۷ربــوده و کشــته
شــدند .وزارت اطالعــات آنها را
پیشتر چند بار احضار و بازجویی
کرده بود .جسد محمد مختاری،
شاعر و نویســنده در بیابانهای
امینآباد تهران پیدا شــد و جنازه
جعفر پوینــده ،جامعهشــناس و
مترجم آثــار فلســفی و ادبی ،در
روستای بادامک در شهریار.
هر دو را خف ه کرده بودند!
•

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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دیدگا ه
شده های ابراز
در
ای
ن
مقاله،
نظر نویس
الزاما م نده بوده؛
نش وضع این
ریه
نم یک را منعکس
ند.

نگاه...

دکترکورش عرفانی جامعه شناس و عضو حزب ایران آباد اســت)www.iraneabad.org( .
برای دیدن برنامه های تلویزیونی وی از وبسایت  www.didgah.tvدیدن کنید.
آدرس ایمیل برای تماسkorosherfani@yahoo.com :

دکتر کورش عرفانی

آن چه در انتظار ایران است!
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استفاده خواهدکرد.
• اگر جنگ نظامی کلید نخورد
اما فشارها و تحریمها بر اقتصاد
Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.
Dr. Faranak Hashemi D.M.D.
Dr. Zahra Tabatabaei D.M.D.
Dr. Shahrouz Rezania
D.M.D.
ایــران -بــه دلیــل بالتکلیفی Dr. Mehri Heidari D.M.D.
انتخابات در آمریکا -ادامه پیدا
Dr. Mana Vojdani, D.M.D.
کند ،میلیونها ایرانی گرسنه Dr. Mahsa Zamani, D.M.D.
چــارهای جز تســویه حســاب
 ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم Invsalign
خونین با حکومت آخوندی-
 ردیف کردن دندانها بصورت سریع
پاســداری دزدســاالر نخواهند
در کمتر از یک سال Rapid Orthodontics
داشــت و بــه ســوی یکــی از
 کاشتن دندان Implant
پرحادثــه ترین و پرهزینه ترین
 درمان ریشه Root Canal

Invisalign
 سفید کردن دندانها توسط دستگاه Zoom 2 ACP
تاریخ
جنبشهــای اجتماعــی
عقل
دندانهای
جراحی
و
کشیدن

ایران خواهیم رفت.


 دندان اطفال
از ایــن ســه احتمــال ،دوتا به
دندانهای مصنوعی
گذاشتن

Rapid Orthodontics







یکی 

به
ســوی جنگ نظامی و
 پر کردن دندان ها (همرنگ دندان)
میل
ســمت جنــگ اجتماعی
Implant
CEREC
AC Bluecam 
میکند.
1834 Ste Catherine W. Suite 200

Root Canal
سناریو چهارمی اگر در راه باشد
)Montreal, Qc H3H 1M1 (Metro: Guy
یافت
باید شــواهد متقنی بــر آن

Zoom 2 ACP
قبولکلیه
تا بتوان در این محاســبات آن را

لحاظ کرد.
بیمه های مدیکال
پنجم
چرخ
بسیج
مثال،
به طور 
و بیمه های دانشجوئی
نظام -یعنی تفالههای باقی مانده

اصالح
از جریــان ورشکســتهی
بیت
طلبــان -بــا چــراغ ســبز
رهبری و شورای فرماندهی سپاه

مؤتلفه
و ســفارش اتاقهای فکر
میتواند شــواهدی براین سناریو
Lumineers Veneer
بسیارکم احتمال باشند.
نگارنده بر این باورست که آن چه
GESTION FINANCIERE LOYALE
بر ســر ایران خواهد آمد بیشتر از
SOROOR SADR ACCOUNTING
; ;امور دفترداری
AND BOOKKEEPING SERVICES
آن چــه حاصل یک وضعیت ملی
BOOKKEPPING & ACCOUNTING
حسابداری
و
و حتی منطقهای باشد ،قرار است
FINANCIAL STATEMENT PREPRATION
; ;تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی
PERSONAL AND INCORPORATION TAX RETURN
آغازگر اســتقرار منطق یک نظم
COMPANY CREATION AND
REGISTRATION
Montreal,
نوین جهانی باشد که در مقاالت ; ;تاسیس و ثبت شرکت هاQuebec H3H 1M1
WITH APPOINTMENT
_________________________
قبــل از آن بــه عنــوان «عصــر
, Fax: (514) 933-2861
5263 boul Cavendish
Montreal Quebec H4V 2R6
پساکرونایی» نام بردیم.
Email: loyale.accounting@gmail.com
در ایــن عصر ،تمام کشــورهای
دارای مدیریــت ضعیف دولتی از
یک سو و جامعهی مدنی ضعیف
از سوی دیگر ،محکوم به پرداخت
مشاور امالک در مونتریال:
باالترین هزینههــا خواهند بود.
به این ترتیــب میبینیم که -به
مسکونی و جتــاری
طور بالقوه -کشورمان به سوی
موقعیتــی مــیرود کــه در آن،
 ارزیابی رایگان از خانه شما
وضعیت کشورهایی مانند یمن،
 کمک به تهیه وام مسکن با کمترین بهره
لیبی ،سوریه ،افغانستان و عراق،
 مشاوره رایگان برای خرید و فروش خانه
به مراتب بهتر و قابل تحمل تر از
 پرداخت هزینه محضر تا 1300دالر
ما خواهد بود.
درک واقعیــت ســهمگین
ســناریویی کــه در حــال تقویت
Kazem Partow Tehrani
برای شــکل بخشــیدن به آینده
Real Estate Broker
ایران است کار آسانی نیست ،اما
Groupe sutton Sur L’île inc.
38 Pl.Du Commerce #280
کاریســت ضــروری .در نبود یک
L’Île-des-Soeurs,QC H3E 1T8
جایگزینفراگیرمردمیبراینظام
bur: (514) 769-7010
Fax: (514) 769-7030
جمهوری اسالمی ،جایگزین رژیم
kpartowtehrani@sutton.com
در هر یک از سه سناریو باال-www.suttonquebec.com
میتواند نیرویی غیرفراگیر ،مورد
حمایت قدرتهــای دخالتگر در
ایــران و همســوی بــا نظم نوین زمــان توهــم درک ضــرورت و هم ریختن تناســب شانسهای مسئولیت پذیر جامعه است.
ِ
•
بالفعل
واقعیت
جهانــی در عصــر پســاکرونایی تدارک رویکردی عمل گرا در قبال بالقــوهی خوب و
ِ
ِ
باشد .به نظر میرسد که به پایان این واقعیت جدید رســیدهایم .به بــد بر عهــدهی نیروهــای آگاه و






















 


رژیم ایران در حال تبدیل شــدن
بــه یک نظــام در حــال محاصره
است .محاصرهی خارجی از سوی
آمریکا ،اســرائیل و متحدانشــان
بــه شــکل نظامی و اقتصــادی و
محاصــرهی اجتماعــی از ســوی
اکثریتــی خشــمگین ،ناراضــی،
کرونــا زده ،بیمار ،بــی نان و بی
آب وگرسنه از مردم ایران .در این
شرایط ،یگانه روزنهی امید تهران
به انتخابات آتی ریاست جمهوری
در آمریکا بود .این روزنه ،با وخیم
ترشدن چشم انداز این رویداد در
آمریــکا ،از همین حــاال در حال
بسته شدن است.
«دونالــد ترامــپ» بــه طــور
غیرمســتقیم اعالم کرده اســت
کــه آمریــکا را تا مــرز یک جنگ
داخلــی بــه پیــش خواهــد برد،
امــا کاخ ســفید را تــرک نخواهد
کرد .این خبــر از آن میدهد که،
کاندیــدای مطلوب رژیــم ایران،
«جو بایــدن» ،به عنوان برندهی
احتمالی انتخابات سوم نوامبر در
آمریکا ،باید از میان آتش و خون
عبور کند تا به کاخ سفید برسد.
ایــن که بعد ،دربین َســمنهای
خود ،وقت داشته باشد به یاسمن
پژمــردهی رژیم ایران هم بپردازد
به چشــم انــدازی دور و دیر نیاز
دارد.
در ایــن فاصلــه امــا وضعیــت
داخل کشــور به ســوی «انقالب
اسیدهای معده» به پیش میرود.
تمامــی گزارشهــا حاکــی از
لشگرکشی گســتردهی نیروهای
سپاه و بسیج به خیابان هاست؛
رژیم در انتظار آغاز شورش مردم
فقیــر و خشــمگین روزشــماری
میکنــد .در ایــن بین ،ســایهی
جنــگ در خلیج فــارس و هجوم
گســتردهی نظامــی اســرائیل-
اعراب-آمریکا بر ســر ایران سایه
افکنده است .نفع این جنگ برای

ترامــپ
درآمریکا ،نتانیاهو در اســرائیل و
نیز مستبدین کشــورهای عرب
منطقــه ،در کنــار کارکــرد رونق
بخش آن به اقتصاد َف َشــل اروپا و
آمریکا ،میتوانــد انگیزهای قوی
برای آغاز آن باشد.
پس ،سه پارامتر احتمالی دخیل
در معادلــهی تعییــن تکلیــف
وضعیــت و آینده ایران را لیســت
کنیم:
•
 .۱انتخابــات آمریــکا بــه جنگ
داخلی ختم شود.
•
 .۲اســرائیل درصــدد برآیدکه آن
جنگ داخلی احتمالی آمریکا را به
جنگ بیرونی این کشــور با ایران
گره بزند.
•
 .۳فشــارهای اقتصــادی و
وخامت معیشتی علتی برای آغاز
شــورشهای خونیــن در داخل
شود.
هر ســه عامــل به طور مــوازی و
همزمان و در عین حال مرتبط و
موثــر برهم به پیش میروند .اگر
این سه متغیر را در یک معادلهی
مرتبــط قرار دهیم برآیندهای آن
به طور روشن این است:
• بــروز جنگ داخلــی در آمریکا
بهانــه و فرصتــی بــرای انتقــال
بحران درونی این کشور به بیرون
میشود و به این واسطه جنگ با
ایران کارکرد و حتی ضرورت پیدا
میکند.
• در صــورت بــه خطــر افتادن
آینــدهی ترامپ در ســایهی یک
انتخابات پرحادثه ،اسرائیل برای
از دســت ندادن فرصت ،از اتحاد
جدید خود با اعراب برای شــروع
ِ
آمریکای هنوز
جنگ و کشــاندن
تحــت حکومــت ترامــپ بــه آن
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حسابداری و دفترداری
خدمات
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سرورصدر

1834 Ste-Catherine W., Suite 200
Tel.: (514) 933-3337

Guy

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

Cell.: (514) 971-7407

کاظم پرتو تهرانی

14

www.paivand.ca since 1993

 سال  27شماره  10  1492مهر 1399

جامعه..

فعالیتهایبشردوستانهافرادمشهور:
عطش خدمت یا طمع شهرت؟

PAIVAND: Vol. 27  no.1492 Oct. 01, 2020

14

مشاور امالک مسکونی
در مونترآل و حومه
خریدارهیچگونهوجهیبابتکمیسیونمنیپردازد

«برد پیت و جرج کلونی نیت خیر دارند ولی نتیجه کارشان نتیجه مثبتی ندارد»

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

خالد خسرو
یکــی از اجراهای معــروف فردی
مرکــوری ،آوازخوان نامــدار گروه
کوییــن ،در اســتادیوم ویمبلــی
لنــدن بــرای کنســرت خیریــه
«الیو  اید» در ۱۹۸۵بود که یکی از
بهترین اجراها در تاریخ موسیقی
راک به حســاب میآید و بیش از
هفتاد هزار شــرکتکننده را با آن
اجرای پر شور خود به وجد آورد.
این کنسرت خیریه به همت باب
گلــداف ،هنرمند ایرلنــدی برای
کمک بــه قحطــیزدگان اتیوپی
برگزار شده بود.
شــاید این کنســرت یک خاطره
ماندگار برای دوســتداران کویین
باشــد ،امــا حاصــل آن همــه
عرقریزی و اعانات به ارزش ۱۲۷
میلیــون دالر ،نجــات کــودکان
قحطیزده اتیوپی نبود.
دکتر کوپر الورنس در کتاب خود
داســتان غمانگیــزی را در مورد
سرنوشت اعانات کنسرت الیواید
نقل میکند؛ چک اعانات طی یک
مراسم پر زرق و برق به منگیستو
هایله ماریام ،دیکتاتور کمونیست
اتیوپــی داده شــد و او نیــز پــول
خیریه را صرف خرید سالحهای
پیشرفته از شوروی سابق کرد تا
مخالفــان و شورشــیان داخلی را
سرکوب کند!
دکتــر الورنــس مینویســد کــه
فعالیتهــا و کنشــگریهای
ستارههای مشهور سینما اغلب
نتیجــهای ملموس و دیرپا در پی
ندارد .مورد اتیوپی نشان داد که
شــاید هنرمندان و افراد مشهور
با شــوق و نیــت خیــر بخواهند
مشکلی را حل کنند ولی به همان
انــدازه «در برابــر سوءاســتفاده
دیگرانآسیبپذیرند.
این واقعیت دالیل مختلفی دارد.
ً
مثال ،آنها نمیخواهند بیادب

و تندمزاج به نظر بیایند یا خیلی
ســادهدل و ســطحی بــا موضوع
برخوردمیکنند».
نویســنده با این که در نیت خیر
و زحمات افراد مشــهوری مانند

برد پیت و جورج کلونی تردیدی
ندارد ولی در کلیت به نتایج مثبت
کارشان بدبین است.
جورج کلونی سالها برای توقف
جنــگ و خونریــزی در دارفــور
تالش کرد و حتا در ســال ۲۰۱۲
بــه خاطــر تظاهــرات در برابــر
ســفارت ســودان در واشینگتن
برای چند ساعتی از سوی پلیس
به جرم اخاللگری دستگیر شد.
او در مصاحبههــای مطبوعاتی و
جلسه شهادت در برابر نمایندگان
کنگره آمریکا از رنج مردم دارفور
به دســت نیروهای عمر البشــیر
سخن راند.
ولی بــه گــزارش روزنامه گاردین
بــه نقــل از اهالــی ایــن منطقه،
«باوجــود کار ســخت کلونــی و
افزایــش آگاهی عمومی وضعیت
در دارفور تغییری نکرده اســت.
کشــتار ،آوارگی ،تعرض و تجاوز
جنســی همچنــان علیــه مردم
عادی ادامه دارد».
واقعیــت این اســت کــه قحطی
اتیوپــی در دهــه هشــتاد و
جنگهای قومی و مذهبی جاری
در دارفــور ،بــا نیتهــای خیر و
جمعآوری اعانات قابل حل نبوده
اســت .چنان که فقــر و بیماری
در قــاره آفریقــا پــس از ســالها
امداد بینالمللــی و فعالیتهای
سازمانهای بشردوستانه به حال
خود باقی است .در واقعیت ،برای
توقــف این بحرانهای انســانی،
راه حلهای بزرگتر مانند ایجاد
دولتهــای باثبــات و کارامــد و
راهکارهایی برای رشد اقتصادی
نیــاز اســت تــا ســفرهای جورج
کلونی و آنجلینا جولی به مناطق
جنگزده آفریقا و آسیا.
البتــه ،شــاید خواننــدگان از این
حرف دکتر الورنس تعجب نکنند
که افراد مشهور به دالیل شخصی
و مادی هــم وارد کارهای خیریه
میشوند.
به گفته او« ،نامداران اغلب با اتکا
به شــهرت خود با ســازمانهای
خیریــه کار میکنند یا بنیادهای

خیریــه خــود را میســازند کــه
بیشــتر در خدمت کســب اعتبار
یا منحرف کردن اذهان عمومی
از جنجالهــا و رســواییهای
شخصیشان است».
او بــه فعالیتهای بشردوســتانه
آنجلینــا جولی اشــاره میکندکه
راهی برای فرار از رفتارهای ناپسند
و رسواییهای پرسروصدایش در
رسانهها بود!
عــاوه بــر مــوارد اســتفاده از
موادمخدر و رفتارهای نامعمول
جنســی ،داستان پر سر و صدای
«اغوای برد پیت همســر جنیفر
انیستون ،بازیگر دوستداشتنی
آمریکایی نیز مطرح بود».
نویســنده میگویــدکــه راهبــرد
ســتارههای معروف بــرای حفظ
نام و اعتبارشــان ،یکباره «مادر
ترزا» شدن است.
ً
مثــا ،کســانی چــون مدونــا و

آنجلینا جولی ،کودکانی را از آفریقا
به فرزندی میگیرند ،سفیر نیت
خیر ســازمان ملل میشوند ،به
اردوگاههای آوارگان رفته و با آنان
عکس میاندازند.
نویسنده کتاب میگوید که افراد
مشــهور میلیونهــا دالر از نام و
اعتبــار خود به دســت میآورند.
ســتارههایی ماننــد مدونــا،
مایلی ســایرس و بریتنی اسپیرز
قراردادهــای شــرکتهای بزرگ
مانند پپســی و نایک را به خاطر
رســواییها شــخصی از دســت
دادند .زیــرا ،مصرفکنندگان به
ســتارههایی با شهرت بد اعتماد
نمیکننــد و کاالهــای مزیــن به
نــام و چهرهشــان را نمیخرنــد
و تبلیغاتشــان ســودی نصیب
اسپانسرهانمیکند.
نکتــه خطرنــاک در مــورد افراد
مشــهور تاثیــرات منفیشــان به
خاطر اشاعه معلومات نادرست و
تئوریهای توطئه است.
نویســنده به جنی مــک کارتی،
مــدل معروف مجله پلــی بوی و
دوســت دختر سابق جیم کری،
کمدین آمریکایی اشاره مینماید

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید

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

Immo-Plus

MASSOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

1980 Notre Dame O.
Montreal Qc H3J 1M8
Tel.: 514.933-1221
Fax.: 514.933-1251

massood.hashemi@century21.ca

Cell.: 514-298-4567

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
کــه یکــی از چهرههــای معروف
ضدواکسیناســیون کــودکان
اســت و بــاور دارد کــه واکســن
باعث اوتیســم در پســرش شده
اســت .همچنــان ،تام کــروز در
یک مصاحبه تلویزیونی مخالفت
خود را با رواندرمانی برای عالج
افســردگی ابراز داشــت که باعث
واکنش تنــد انجمن رواندرمانی
آمریکا شد.
نویسنده باور دارد که «بسیاری از
نامدارانخیالمیکنندموجودات
اســتثناییاند و بــه همین خاطر
همیشه اظهاراتشان را که اغلب
نادرســت و برگرفتــه از دیگــران
است ،حرفهای عالی و کمنظیر

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

میداننــد .من بــا بازیگــری کار
میکــردم کــه ترانههای محبوب
خــود را اشــتباه میخوانــد امــا
هیچکــس جــرات اصالحــش را
نداشت».
البتــه ،نویســنده قصد نــدارد از
ســتارههای معــروف چهرههای
منفی و سودجو ترسیم کند.
او نیــت خیر برخــی از آنان مانند
جان اســتوارت ،مجری محبوب
و پیشــین برنامه «دیلی شــو» و
تیلور سویفت آواز خوان معروف را
میستایدکه اولی به تمدید بودجه
بیمه آتشنشانان متضرر از حادثه
یــازده ســپتامبر درکنگره کمک
کرد و دومــی باعث افزایش ثبت

نــام رایدهنــدگان در انتخابات
ایالتی شد.
نویسنده به خواننده خود هشدار
میدهدکه ورود به کارهای خیریه
بخشــی از کسب وکار ستارههای
معروف است.
____
مشخصاتکتاب:
دکترکوپرالورنس
سلبریتیســاالری :دســتورکار
پرخطــای افــراد مشــهور در
دموکراسی پست مدرن
انتشارات پست هیل پرس
 ۲۴۰ص۲۰۲۰/
•

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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ترامپ علیه «استکبار جهانی» قیام کرده است؟
از جدال جتاری با چین تا حتریم ایران
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هایکهارتونیان
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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

حمیدکیهان
ســخنرانی کوتاه دونالد ترامپ
در نشســت مجــازی مجمــع
عمومی ســازمان ملل همراه با
انتقاد از نهادهای سازمان ملل
و تبلیــغ دســتاوردهای
داخلــی دولتش ،بار دیگر
شــیوه متفــاوت او در
رهبــری قدرتمندتریــن
کشور جهان را نشان داد.
طبیعی است که این شیوه
مورد ستایش طرفداران و
انتقــاد مخالفانــش قــرار
گیــرد اما در مقایســه بــا کارنامه
دیگــر رئیســان جمهــوری آن
کشــور ،بعضــی اقدامــات ایــن
رئیــس جمهوری سنتشــکنانه
و غیرمتعــارف بــه نظر میرســد
و برایــش دوســتان و دشــمنانی
عجیب ســاخته و بررسی نظری
عملکردش را دشوارکرده است.
ترامپازمعدودرئیسان جمهوری
آمریکا در دهههای اخیر است که
پیشتر عضو نهادهای حکومتی -
یا به قول آمریکاییان "تشکیالت
واشنگتن"  -نبوده و ارتباط قابل
توجهی با آن نداشته است.
البته اصالحــات و بهبود کارآیی
این تشکیالت بارها در شعارهای
انتخاباتــی نامزدهــای انتخابات
ریاســت جمهوری آمریکا مطرح
شــده اما دونالد ترامــپ نه فقط
آن را به عنوان یکی از شــعارهای
محــوری انتخابات ســال ۲۰۱۶
برگزیــد و نــه فقــط در انتخابات
کنونی هــم وعده داده اســت که
"به جــای اینکه واشــنگتن ما را
تغییر دهد ،ما باید واشــنگتن را
تغییر دهیــم" بلکه ظاهرا در این
تشکیالت دست هم برده است.
اینکه نتیجه اقداماتش اصالحات
ســازنده بوده یا صرفا به عملیات
ایذایــی ماننــد مانــع تراشــی در
انتصــاب رده هــای عالیرتبــه
محــدود شــده ،ســئوالی اســت
کــه دســت انــدرکاران همــان
تشکیالت جوابش را میدانند اما
موضعگیریهای شخصیتهای

سیاســی و دولتی نشان میدهد
که دونالد ترامپ رئیس جمهوری
محبوب "واشنگتن" نبوده است.

جنگ با رسانهها
برخــاف تشــکیالت حکومتی،
ترامپ به واسطه پیشینه فعالیت
تلویزیونی خود با ماهیت رسانهها
و نقش آنها در جامعه آمریکا آشنا
بوده است.
در آمریــکا ،همــواره از رئیــس
جمهوری و مقامات ارشد دولت
انتظــار میرفتــه "بــه واســطه"
رســانههای همگانــی بــا مــردم
ارتبــاط برقرارکنند .نتیجه اینکه
طی حدود یکصد ســال گذشته،
رسانههای آمریکایی به عناصری
گاه بســیار تاثیرگذارتر از رهبران
سیاسی تبدیل شدند.
برخالف این سنت ،ترامپ برای
ارتباط با مردم به جای مصاحبهها
و نشستهای خبری کاخ سفید
و امیــد به انعکاس مثبت نظرات
توسط رسانهها ،از همان ابتدا به
رقابت با آنها برخاست و از طریق
شــبکههای اجتماعــی ،مــردم
آمریکا و جهانیان را به مخاطبان
بالواسطه خود تبدیل کرد.
او با ابداع اصطالح "فیک نیوز"
صحت هر خبر یا تفسیری را که
مطلوب ندانسته مورد تردید قرار
داده و بزرگترین سرمایه رسانهها،
یعنی ادعای دقت و بیطرفی آنها را
زیر سئوال برده است.
شــاید ابتــکار رئیــس جمهوری

آمریــکا بــه گســترش نفــوذ
شــهروند-خبرنگاران در برابر
اقتدار حکومتها و شکســتن
انحصار رســانهها کمک کرده
باشد ،تحولی که در کشورهای
تحــت نظام اســتبدادی
بسیار مثبت است.
در همانحال ،این رویکرد
باعــث محبوبیــت او در
میان رسانههای حرفهای
نشــده و نتیجــه آن را در
موضعگیریهایبسیاری
از آنها میتوان دید.

حتریم ایران
و تهدید جتارت بیناملللی
آثــار ریاســت جمهــوری دونالد
ترامپ برای موقعیت تشکیالت
"واشــنگتن" و رســانههای
آمریکایــی ماهیتــی سیاســی و
حیثیتی داشته ،اما تبعات بعضی
از اقدامات او به دالر و یورو و یوآن
و ریال هم قابل محاسبه است.
فهرســت تفصیلی این اقدامات،
از فشــار مالی بر متحدان آمریکا
در ناتو گرفته تا حمایت دولتی از
صنایع داخلی ،و از نادیده گرفتن
مالحظــات زیســتمحیطی بــه
منظور گسترش سرمایه گذاری
نفتی در آمریکا گرفته تا استفاده
از بودجــه دولتــی در حمایــت از
صنایــع ،بــه اصطــاح مثنــوی
هفتاد من کاغذ میشود.
اما عواقب دو مورد آشناتر ،یعنی
تحریم ایران و محدودیت تجاری
علیــه چیــن را می تــوان به طور
سادهتر شرح داد.
ایــران در دوره قبــل از انقــاب
روابــط تجــاری گســتردهای بــا
بســیاری از کشــورهای جهــان
داشــت اما آمریــکا از نظر صدور
اقالم ســرمایهای و تســلیحات و
همچنیــن برقراری تســهیالت
ارتبــاط ایــران بــا بازارهای نفتی
جهــان رده اول را بــه خــود
اختصاص داده بود.
بــا وقوع انقالب ،از یکســو رکود
کمابیــش دایمــی اقتصــاد ایران

اساسا مبادالت تجاری را کاهش
داد و از ســوی دیگــر ،اختالف و
بعدا خصومت سیاسی باعث شد
آمریــکا موقعیت خود را در زمینه
مبادالت کاال و خدمات با ایران از
دست بدهد .با وجود این ،روابط
گســترده دو طرف در حوزههای
مهم نفتی و مالی به طور مستقیم
یا به واسطه موسسات وابسته به
آمریکاییان همچنان ادامه داشت
و حتی تجارت کاال و خدمات نیز
پــس از یک دوره فطرت ،از اوایل
دهه  ۱۳۷۰رو به رشد گذاشت.
حتیتصمیمبیلکلینتون،رئیس
جمهوری پیشین ،در تحریم نفتی
و ســپس تجاری ایران در ســال
 ۱۹۹۵هــم اگرچه شــهروندان و
شرکتهای آمریکایی را از برقراری
ارتباط تجاری و مالی مستقیم با
ایران منع کرد ،اما مانع از ارتباط
غیرمســتقیم موسســات عمده
آمریکایــی با ایران و ســودبری از
این ارتباط نشد.
البته قرار بود این تحریمها ارتباط
تجاری و مالی ایران با کشورهای

ثالث را هــم محدود و حتی قطع
کنــد اما در عمــل ،دولت آمریکا
تحریمهــای ثانوی را هرگز جدی
نگرفــت و تلویحــا به موسســات
تجاری و مالی غیرآمریکایی امکان
داد بــه مبــادالت و بــه خصوص
واســطهگری نفتی با ایران ادامه
دهنــد و مانــع دســتیابی دولت
ایران به عواید ارزی نشوند.
بنابرایــن ،اگرچه تحریــم آمریکا
دردســرهای مختصــری را برای
ایــران پدید آورد ،امــا عواید ارزی
و در نتیجه ،قدرت خرید ایران را
از بازارهای تجاری و مالی جهانی
حذف نکرد.
ایــن وضعیت بــرای حفظ منافع
آمریکاییــان ضرورت داشــت زیرا
صاحبان ســرمایه و شــرکتهای
آمریکایی ســهامداران مســتقیم
یــا غیرمســتقیم بســیاری از
موسســات "کشــورهای ثالــث"
بودنــد و کشورشــان ،بــه عنوان
قدرت مسلط بر اقتصاد جهانی،
در هرحال از منافع حفظ ارتباط
بازارهــای بینالمللــی بــا ایــران

برخوردار میشد.
حتی در تحریمهای ســختگیرانه
هســتهای قبــل از برجــام نیــز
صــادرات نفتی ایــران تا حد قابل
توجهــی تحمــلشــد و تاکیــد
دولت وقت آمریکا بر جلوگیری از
دسترسی جمهوری اسالمی به ارز
نفتی بود که بانکهای خارجی آن
را موقتا مسدودکردند.
این محدودیت برای مدتی دولت
ایــران را با مشــکل پرداختهای
خارجی و کمک مالی به دولتها
و سازمانهای خارجی وابسته به
خود مواجه کرد ،اما ارز مســدود
شــده (که بین یکصد تا یکصد و
پنجاه میلیارد دالر برآورد میشد)
از چرخــه تعامــات مالی جهانی
حذف نشد بلکه در اختیار همان
نهادهــای مالــی قرار داشــت که
آمریکاییان هم از سهامداران آنها
هستند.
بــا حصــول برجــام ،پولهــای
مســدود شــده به شــکل قدرت
خریــد جدیــد یــا ســپردهگذاری

{>> ادامه در صفحه}16 :
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نیویورک تایمز :ترامپ در سال  ۲۰۱۶فقط
 ۷۵۰دالر مالیات داده است

روزنامه نیویورک تایمز
ادعا کرد که به ســوابق
مالیاتــی دو دهــه اخیر
دونالــد ترامــپ ،رئیس
جمهوری آمریکا دست
پیدا کرده و دریافته است
که او در بیشتر سالهای
اخیر مالیات شخصی خود  ۷۰هزار دالر ریاست جمهوریاش
فقط  ۷۵۰دالر مالیات
را به دولت فدرال پرداخت از درآمد،
نکرده است.
برای هزینه داده است.
از آنجا که مطلب نیویورک آرایش مو! به نوشته این روزنامه،
تایمــز پیــش از نشســت
ســوابق مالیاتــی دو
خبری دونالد ترامپ منتشر شد ،دهه اخیر ترامپ و شرکتهایش
رئیــس جمهوری آمریــکا در این نشــان میدهدکه انــدک مالیات
نشســت به آن واکنش نشان داد پرداختی او هم بیشتر بابت زیان
و آن را «یــک خبر کامال جعلی» مالــی اســت کــه شــرکتهای او
خوانــد .آقــای ترامپ بــا رد این در اظهارنامههــای مالیاتی خود
خبرگفــت« :در واقع من مالیات آوردهاند.
دادهام .اما به محض آن که اوراق بــه جز شــخص دونالــد ترامپ،
مالیاتــیام انجام شــود ،خواهید مجموعه اقتصادی تحت مالکیت
دید».
او نیــز ادعــای مطــرح شــده در
نیویــورک تایمــز مینویســد که گزارش نیویورک تایمز را رد کرده
دونالد ترامپ در سالی که رئیس و گفته اســت که ترامپ تا کنون
جمهور شد و نیز در سال نخست «دهها میلیون دالر» مالیات داده

قیام ترامپ علیه «استکبار جهانی» ...
دولتی و شــخصی نزد موسسات
مالــی خارجی بــه ســازوکارهای
تجاری و مالی جهانی راه یافت.
دونالــد ترامپ در انتقــاد از آنچه
که ســهلانگاری دولــت قبلی در
حصول توافق هستهای مینامد،
با تحریمهــای جدید در پی قطع
صادرات و حذف عواید ارزی ایران
بوده و آشــکارا این جنبه از منافع
سرمایهداران آمریکایی را در نظر
نگرفته است.
این تحریمها قــدرت خرید ایران
(و خارجیان وابسته به کمکهای
مالــی جمهــوری اســامی) در
بازارهــای جهانــی را بــه شــدت
کاهــش داده و دســت اندرکاران
نهادهای تجاری و مالی را متضرر
کرده است.
همزمان ،با توجه به نیاز به تقویت
قــدرت خریــد به منظــور مقابله
با یک رکود بادوام ،ناخرســندی
دولتهــای غربــی را هــم در پی
آورده اســت در حالیکــه بعضــی
از این دولتها مانند ســی ســال
گذشته همچنان معتقد بودهاند
که تعامل سیاســی و اقتصادی با

است.
نیویــورک تایمــز مینویســد که
بدهیهای شخصی دونالد ترامپ
بابت ضرر شــرکتهایش به ۳۰۰
میلیــون دالر میرســد که موعد
بازپرداخت آنها تا چهار سال دیگر
تمام خواهد شد.
در بخش دیگــری از این گزارش
آمــده کــه آقــای ترامپ
زمانــی کــه برنامــه
تلویزیونی اجــرا میکرد
در اظهارنامه مالیاتیاش
 ۷۰هزار دالر از درآمدش
را بهعنوان هزینه آرایش
و پیرایش موکســرکرده
است.
گــزارش ایــن روزنامــه در حالی
منتشــر میشــود کــه آمریــکا
در آســتانه برگــزاری انتخابــات
ریاستجمهوری اســت و برخی
میگوینــد خبــر مالیات نــدادن
ترامپ ممکن است به زیان او در
این رقابت سیاســی بزرگ منجر
شود.
چهار ســال قبل ،در آســتانه دور
پیش انتخابــات نیز گزارشهایی
مبنــی بــر فــرار مالیاتــی ترامپ
منتشــر شــد و او بر خالف روال
نامزدهــای ریاســت جمهوری،
پیش از انتخابات درباره داراییها
و مالیات شــخصی خــود چیزی
نگفت.
یورونیوز

>> ادامه از صفحه15 :

ایران سرانجام روزی به اصالحات
در این کشور منجر خواهد شد و
یک بازار چند صد میلیاردی را به
روی آنها خواهدگشود.

دشمنی با جهانی شدن
به این ترتیب آیا باید نتیجه گرفت
کــه دونالــد ترامــپ ،یعنــی یک
سرمایهدار نسبتا بزرگ آمریکایی
که از یک حزب مشهور به ارتباط
با ســرمایهداران بزرگ به رهبری
بزرگتریــن کشــور ســرمایهداری
جهان رسیده ،به طبقه اجتماعی
خود خیانت کــرده و علیه منافع
سرمایهداران به پا خاسته است؟
برای پاســخ باید به رویکرد خاص
او نســبت بــه عملکــرد داخلی و
خارجی اقتصاد آمریکا نگاه کرد.
رئیــس جمهــوری آمریــکا در
ســخنرانی ســال گذشــته در
مجمــع عمومــی ســازمان ملل
صراحتا "گلوبالیســم" یا همان
جهانی شــدن را عامل مشکالت
اقتصــادی کشــورش و بقیه دنیا
دانســت و امســال نیــز بــه همه
دولتها توصیه کــرد منافع ملی

خــود را در اولویت قــرار دهند تا
جهانی بهتر ساخته شود.
درک اســتدالل دونالد ترامپ در
این زمینه آســان نیست اما آنچه
که مسلم اســت اینکه او صراحتا
بــه درون-نگــری یــا ملیگرایی
اقتصادی آمریکا متعهد اســت و
این دیدگاهی است که دست کم
از زمان جنــگ دوم جهانی مورد
تایید دولتهای آمریکا و متحدان
آن نبوده است.
تحریم نفتی ایران ممکن است به
زیان منافع جهانی ســرمایهداری
آمریکایــی باشــد امــا از نظــر
دونالد ترامــپ ،در نهایت به نفع
آمریکاییان خواهد بود.
با ســهل گرفتن مســایل زیست
محیطــی ،او بــا حمایــت از
سرمایهگذاری گسترده در منابع
انــرژی داخــل آمریکا ،ســرانجام
توانســت اعــام کنــد کــه تولید
از مصــرف داخلی پیشــی گرفته
و زمینهســاز تبدیــل آمریــکا بــه
صادرکننــده عمــده نفتی شــده
است.
از نظر ترامپ ،تحریم نفتی ایران
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و ونزوئال عالوه بر منافع سیاست
خارجــی ،ســرمایهداری داخلــی
را تشــویق کــرده ،باعــث ایجاد
فرصتهای شغلی در این صنعت
شده و نفوذ اقتصادی آمریکا را در
جهان افزایش داده است.

جنگ جتاری با چین و
سرمایهداریجهانی
جدالتجاریباچینجنجالیترین
جنبه ملیگرایی اقتصادی ترامپ
و عامل خسارت حتی بیشتری به
عالیق سرمایهداری جهانی بوده
است.
از اواخر دهه  ۱۹۷۰رهبری جدید
جمهوری خلق چین انزواطلبی
سیاسی و اقتصادی را کنارگذاشت
و برای بهبود سطح زندگی مردم،
درهای این کشور سوسیالیستی
را بــه روی ســرمایهگذاران غربی
گشود.
همزمان ،بهبود مستمر در سطح
زندگــی و افزایش دســتمزدها در
کشــورهای پیشــرفته غربــی در
مقایسه با کشورهای کمتر توسعه
یافته بــه تدریج اســتخدام کارگر
بومــی را در تولید کاالهای دارای
فنــاوری ســاده و دارای ارزش

افزوده اندک بیصرفه کرده بود.
به عنوان مثال ،حتی پس از رشد
اقتصــادی دهــه  ۱۹۸۰در چین،
متوســط دستمزد ســاالنه کارگر
چینــی (به قیمتهــای ثابت) از
 ۶۱۱دالر در سال ۱۹۹۰به ۱۰۵۴
دالر در سال  ۲۰۰۰رسید.
همین رقم برای دســتمزد کارگر
آمریکایی از  ۱۲۷۶۵دالر در سال
۱۹۹۰و  ۳۱۲۶۷دالر در ســال
 ۲۰۰۰بود.
راه منطقــی بــرای کشــورهای
پیشــرفته اســتفاده از نیروی کار
"گرانقیمــت" خــود در تولیــد
کاالهــای بــا فنــاوری جدیــد و
ارزش افــزوده فــراوان و همزمان
ســرمایهگذاری در کشــورهایی
ماننــد چیــن بــا کارگــر ارزان و
روابط کارگری سهلتر به منظور
انتقال تولیدکاالهای انبوه به این
کشــورها و وارد کــردن آنها برای
مصرف داخلی بود.
ورود سرمایه ،مدیریت و فناوری
مناســب غربــی و ترکیــب آن بــا
نیروی کار فــراوان و ارزان داخلی
طی دو دهه چین را به بزرگترین
ســازنده و فروشــنده کاالهــای
صنعتی به کشورهای مختلف از

جمله کشــورهای غربــی تبدیل
کرد و طبیعتا تعطیلی واحدهای
تولیدکننــده این نوع کاالها را در
کشــورهای ســرمایهگذار درپــی
آورد .احتمــاال بــه دلیل انعطاف
ناپذیــری ســاختاری ،نتیجه این
تحول در ایاالت متحده شدیدتر
بود و به صورت بیکاری مزمن در
میان کارگران با مهارت کمتر بروز
کرد.
از نظر دونالد ترامپ ،این وضعیت
تحقیرآمیز و غیرقابل قبول است
و ســرمایه آمریکایی میبایســت
به ســود کمتر رضایت میداد ،به
خــارج مهاجرت نمیکرد و باعث
بیکاری کارگر آمریکایی نمیشد.
بررســی اینکــه چنیــن راهبردی
تا چه اندازه عملی و مفید اســت
برعهده نظریهپــردازان اقتصادی
اســت اما از نظــر آقــای ترامپ،
محدودیــت واردات و حمایــت از
تولیــد داخلــی راه معقــول برای
تشــویق ســرمایهگذاری و ایجاد
اشتغال در داخل بوده است.
همین چند روز پیش ،او با متهم
کــردن بــاراک اوباما بــه "فراری
دادن سرمایهها" گفت که دولت

{>> ادامه در صفحه}24 :
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چهلمین سالگرد ویرانی...

در جنگ ایران و عراق هر دو
کشورشکستخوردند
هیچ جنگی مقدس نیست!

مجیدمحمدی
24ســپتامبر  -علــی خامنهای
در مــورد جنــگ ایــران و عــراق
میگویــد« :ملت ایــران در دفاع
مقــدس توانســت در مقابــل
قدرتهــای شــرق و غــرب و
کشورهای وابسته به آنها بایستد
و بــا ســربلندی پیــروز شــود…
این دفــاع پیروزمندانه ،بخشــی
از هویــت ملــی ایــران اســت…
ایــن دفــاع از همــان شــروع کار
یعنی همــکاری ارتش و ســپاه و
انتخاب تاکتیکهای مبتکرانه و
شجاعانه و انجام اقدامات بزرگ
و شــگفتآور در عملیاتهــا تــا
پایان جنــگ و قبــول قطعنامه،
همــه مبتنی بر عقالنیت و تدبیر
بــود ۳۱( ».شــهریور  )۱۳۹۹در
این نوشته به پنج افسانهسازی در
این سخنان اشاره میکنم.
ِ
واقعیت
تبلیغ پیروزی در برابر
شکست
اگر به دنبال یافتن نمونه اندیشه
غیرتحلیلــی ،توطئــه -محــور،
یکســویه،
خودحقپنــدار،
تبلیغاتی و قدرتمحور هســتید
به چند جمله علــی خامنهای در
مورد جنگ در عبارات فوق نگاه
کنیــد .در چهار جملــه همه این
عناصر بــا هم جمع شــدهاند .او
در ارزیابیهــای خــود از جنــگ
هشتســاله واقعیــات را بیــان
نمیکند و همان تبلیغات دوران
جنگ را تکرار میکندکه خبر آزاد
شدن شــهرها و روستاهای ایران
یــک به یک و چند بــار برای یک
شــهر داده میشــد ،بدون آن که
پیش از آن خبر سقوط آنها داده
شده باشــد .خامنهای از ایرانیان
درخواســت میکند کــه نگذارند
تاریخ جنگ تحریف شــود اما هر
آن چــه در مــورد جنگ میگوید
(غیر از اعزام  ۱۴سالهها) خالف
واقع یا بخش کوچکی از واقعیت
است.
اولین افسانهســازی در ســخنان
فوق ادعای پیروزی اســت بر این
اساس که نظام اسالمی شکست
ندارد .چهار معیــار برای ارزیابی
پیروزی و شکســت بــه ما کمک
میکند.
معیار اول این که جنگها همیشه
یک پیروز و یک شکســتخورده
ندارند .گاه هر دو طرف شکست
میخورند .نمونه روشــن این امر
ایران و عراق در جنگ هشتساله
هســتند .دو کشــور بعد از بیش
از حــدود صدهــا هــزارکشــته و
یــک میلیــون زخمــی و معلول
و هــزاران مفقــود در هــر طــرف
و صدهــا میلیارد دالر خســارت
برای هــر طرف به ســر مرزهای
اولیه بازگشتند .این جنگ هیچ

دستاوردی برای دو طرف غیر از
خسارت انسانی و مالی نداشت.
معیار دوم این کــه جنگ یک
رویداد منفرد نیست تا شکست و
پیروزی در آن را به همان رویداد
محــدود کنیــم .در یــک جنگ
چندساله طرفها ممکن است
دهها پیروزی و شکست را با هم
متحمل شــوند .جنــگ ایران و
عراق سه دوره داشت.
در دوره اول ایــران در از دســت
دادن شهرها و مناطقی گسترده
در غــرب کشــور تا ســال ۱۳۶۰
شکستخورده میدان بود.
در دوره دوم یعنــی از رفــع حصر
آبادان تا بازپسگیری خرمشــهر
براساس هدف بیرون کردن عراق
از خاک کشور ،ایران پیروز میدان
بود.
در دوره ســوم یعنــی بعــد از
بازپسگیری خرمشــهر در سال
 ۱۳۶۱تا  ۱۳۶۷برای شــش سال
ایــران طرف شکســتخورده بود
حتــی با وجود فتح فــاو چون فاو
جایی نبود کــه ایران بتواند آن را

حفظ کند و درنهایت با شکست
سنگین آن را از دست داد .ایران
در این دوره به دنبال فتح بصره و
کربال و کل عراق بود و در برآورده
کردن همه این اهداف با شکست
شدید مواجه شد .در این جا به
معیار سوم میرسیم بدین معنا
که پیروزی و شکست در جنگها
بر اساس اهداف ذکر شده ارزیابی
میشــود .اگــرکشــوری بخواهد
کشــور دیگر را به تصــرف درآورد
و نتواند ،شکســت خورده اســت
حتی اگر سرزمینی از دست نداده
باشد.
معیار چهارم نیز این که شکست
و پیــروزی در جنگهــا بایــد بر
اساس محاسبه هزینهها و فواید
اریابی شــود .ممکن اســت یک
کشور برای تســخیر چند هکتار
زمین یا یک جزیره صدها هزار نفر
را از دست بدهد یا میلیاردها دالر
هزینه کند .این پیروزی نیســت
نوعی شکست است که با زرورق
پیروزی پیچیده میشود.
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Iran–Iraq War
(جنگ ایران و عراق)
– Sep. 22, 1980
Aug. 20, 1988
-------------The Iran–Iraq War was a
protracted armed conflict
that began on 22 September
1980 when Iran was invaded by neighbouring Iraq.
The war lasted almost 8
years, ending in a stalemate
on 20 August 1988, when
Iran accepted a UN-brokered ceasefire.
--------------

وقتــی خســارات دو طــرف را در
جنــگ هشتســاله و بعــد از آن
بــدون جانبــداری از یــک طرف
لحاظ کنیــم میتوانیم پیــروز و
شکســتخورده در این میدان را
با چشمی بازتر تعیین کنیم .هم
در دوران جنــگ و هم پس از آن
در ســه دهه شــاهد افول ایران و
عراق از هر جهت در دنیا بودهایم.
دو کشــور که از بیشترین منابع
نفــت وگاز در دنیــا برخوردارنــد
بــه واســطه جنــگ بــه دو ملت
فالکتزده و فقیر تبدیل شدند.
همچنیــن جنــگ مایــه تقویت
نهادهای نظامی و شــبهنظامی و
سست شدن نهادهای غیرنظامی

در این دو کشور شد:
یکــی بــه جنــگ علیــه
همســایگان پرداخــت (حملــه
بــه کویــت) و دیگری پتانســیل
دموکراســیخواهی را با تمســک
به نیــروی نظامی ســرکوب کرد
و نظامیان به یکی از فاســدترین
اقشار تبدیل شدند.
در نتیجه جنگ هشتساله سپاه
پاســداران بــه هیوالیــی بــزرگ
و همیشــه طلبــکار تبدیل شــد
کــه مشــغول ســرکوب و غــارت
همیشــگی ایران و جنگافروزی
در منطقــه بوده اســت در حالی
که نیروهای وطندوســت ایرانی
یا در جنگ کشــته شدند یا پس
از جنگ از سپاه و بسیج رفتند یا
بالفاصله تصفیه شدند.

قبول پایان دادن به جنگ در
سال  ۶۱عقالنی بود
بعد از فتح خرمشــهر هیاتهای
مختلفی برای پایان جنگ همراه
با دادن خســارت به ایران آمدند

و قطعنامههایــی در ایــن مــورد
صادر شد .خمینی و فرماندهانش
که مســت از غــرور بازپسگیری
خرمشــهر بودنــد بــه هیــچ
معاملهای تن درندادند .خمینی
و فرماندهانش تازه متوجه شــده
بودنــد کــه میتواننــد عملیــات
نظامی موفق داشته باشند .پایان
دادن به جنگ با خســارت بسیار
انــدک انســانی و مالــی در ســال
 ۱۳۶۱عقالنــی بــود و نه پذیرش
قطعنامه  ۵۹۸در حالی که کشور
رو به تباهی رفته و خسارت جانی
و مالی سر به فلک میکشید.
پذیــرش قطعنامــه از ســر اجبار
و فقــط بــرای حفــظ نظــام بود
و نــه بــرای حفــظ کشــور .برای
اســامگرایان همیشــه ایــران،
نظام ،و حاکمان موجود مساوی
بودهاند ،افســانهای کــه مدام به
جامعه تزریق میشود.

جنگ هشتساله الگوی
جدیدی ارائه نکرد
خامنــهای روش جنــگ ایــران

را «یــک مــدل جدیــد از حضور
مردمی و بروز استعدادها در دفاع
مقــدس» مینامــد (همانجا).
بــردن کودکان  ۱۳و ۱۴ســاله به
جبهه جنگ ،فرســتادن جوانان
روی میــن و قربانی کردن حدود
هفتاد تا صد هزار نفر در عملیات
کربالی چهار و پنج و عملیات بدر
و خیبــر (همه بــرای فتح بصره)
شــکل جدیدی از جنگ نیست؛
نقــض مقررات جنگ و ســاخی
نیروها برای جاهطلبی است.
این امور در تاریخ جنگها بسیار
ســابقه دارنــد .روش جنگهای
نامنظم و پارتیزانــی نیز به عصر
ماقبل آهن باز میگــردد .ظاهرا
چیزی در دنیا نیســت که توسط
جمهوری اســامی ابداع نشــده
باشد (افسانهسازی سوم) و تاریخ
از  ۲۲بهمن  ۱۳۵۷آغاز میشود.
بیاطالعــی خامنــهای از تاریــخ
جنگ در دنیــا در بیان این نکته
حیرتانگیــز اســت در حالی که
اعضــای دفتر و دستبوســانش
او را فــردی اهــل مطالعه معرفی
میکنند.

جنگ مقدس نیست
هیچ جنگی در دنیا جنگ مقدس
نبــوده ،نیســت و نخواهــد بــود
مگــر آن کــه گروهی آدمکشــی و
خشــونت را در خدمــت تحکیم
قــدرت خویــش مقــدس بدانند
(افسانهســازی چهــارم) .جنگ
تا وقتی کــه وجه دفاعی داشــته
باشــد امــری مشــروع و اخالقی
اســت (و نه مقــدس) و هنگامی
که وجــه دفاعی نداشــته باشــد

از شــرور عالم اســت که شــرارت
دیگری را نیز بر مردمان تحمیل
میکنــد .بزرگتریــن تحریف در
مورد جنگ را جمهوری اسالمی
و رهبران آن مرتکب شــدهاند که
آن را مقدس تعریف میکنند .نه
بمباران مردم بیدفاع شهرهای
ایران با موشــک ،مقدس است و
نه تیرباران دهها اســیر به دســت
بســیجیان در روزهــای حمله به
عراق .نه اشــتهای تسخیر بصره
توســط خمینــی و فرماندهــان
سپاه مقدس اســت و نه تسخیر
خرمشهر و بخشی از آبادان توسط
ارتش عراق.

هویت ملی ایرانیان با جنگ
تعریف منیشود
ملتــی کــه هویتــش بــا جنــگ
تعریــف شــود وقتــی کــه صلــح
بخواهــد یــا صلح بــر آن تحمیل
شــود ،هویتش را از دســت رفته
میبینــد .به همین علت اســت
که ســپاه و حکومت شیعه امروز
که خــود را با گســترشطلبی و
تنش تعریف میکننــد و نظام را
شایسته ابرقدرت شدن میدانند
(افســانه پنجم) در آینــده زندگی
مسالمتآمیز ایرانیان با دنیا جایی
ندارنــد .هویــت چند هزار ســاله
ایرانیان با تنوع قومی و جغرافیایی
و اقلیمی و دستاوردهای تمدنی را
نمیتوان به هشت سال جنگ که
شش سال آن جنبه دفاعی نداشته
تقلیــل داد .رهبــران جمهــوری
اسالمی هنوز متوجه نشدهاند که
بر چه کشوری حکم میرانند.
•
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چگونه در بزرگسالی دوست جدید پیدا کنیم

سالمت و زندگی...

کار از خانه راحتتر است!

ا
م
ا
ن
ت
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ج
ه
ب
ر
ا
ی
جوانان چطور؟

بریتانیــا  -بنــا به یــک پژوهش
جدید ،بیش از نیمی ( ۵۸درصد)
از کسانی که از خانه کار میکنند
گفتهاند بازدهشــان بیشــتر شده
است.
این پژوهش که توسط ارائهدهنده
خدمــات اینترنتــی «تــاک
تــاک» انجــام شــده ،همچنین
نتیجهگیری کرده که کارفرمایان
تاییــد میکننــد کار از راه دور
پیامــدی مثبــت بــر روز کاری و
کارمند داشته است.
ســی درصد از کارفرمایان ،روسا،
مدیران ارشــد یــا صاحبــان کار
در پاســخ بــه ایــن که چــه فواید
غیرقابل انتظاری از کار کارمند از
خانه مشــاهده کردهاند ،گفتهاند
تیمهایشــان بازدهــی بیشــتری
داشــتند و ســی و پنــج درصــد
نیــز گفتهانــد کارکنــان از راه دور

همکاری بیشــتری از خود نشان
میدهند.
در گرماگــرم بحثهای داغی که
در مورد بازگشت به دفاتر در میان
همهگیری کرونا در جریان است،
ایــن پژوهش نشــان میدهد که
کار میتواند با موفقیت از آرامش
خانههای کارمند و کارفرما انجام
شود.
تریســتیا هریســون ،مدیرعامل
«تاک تاک» حتی میگوید میزان
بازده کار از خانه آن قدر باال است
که چهار روز کار از خانه میتواند
جــای یک هفته کار در محل کار
را بگیرد.
او میگویــد« :با انعطــاف در کار
میتوانیم بازده بیشــتری داشته
باشیم به این ترتیب که اکنون به
نظر میرسد بریتانیا بازده پنج روز
کار را در چهار روز دریافت میکند

که در شرایطی که
بریتانیا در تالش
پشت سرگذاشت
بحــران اســت،
باعث دلگرمی است».
حــدود یک چهــارم افرادی
که از خانه کار میکنند (۲۴
درصــد) میگویند عالوه بر
انجام کارشــان در این وضع
اضطراری بهداشتی جهانی،
توانستهاند در طول قرنطینه
کوشش خود را بر فراگیری
یک زبــان دیگر ،یک پنجم
( ۲۲درصــد) آشــپزی۱۵ ،
درصد پختــن نان و کیک و
 ۱۳درصد بر باغبانی متمرکز
کنند.
اما این نگرانی ابراز شــده اســت
که جوانــان باید برای پیشــرفت
در محیــط کار بــا همکارانشــان
باشند .آموزش ،پیشرفت کاری و
خدمات مربوطه بخشی از زندگی
کاری کارمنــد بــه ویــژه افرادی
اســت که به تازگی به نیروی کار
پیوستهاند .این جنبههای کار در
محیط اداره بهتر پرورش مییابد.
کارولیــن فربــرن ،مدیــر عامــل
کنفدراســیون صنایــع بریتانیــا
میگوید:
«آمــوزش رو در رو در محیــط
کار راهــی بینظیر برای توســعه
مهارتهــا و اعتمــاد بــه نفــس
است .ما نباید نسل آینده را از این
فرصت محروم کنیم».

روز جهانی آلزایمر

هر  7دقیقه یک ایرانی به دمانس مبتال میشود

 21سپتامبر روز جهانی آلزایمر است.
ماه جهانی آلزایمر 1 ،تا  30سپتامبر
فرصتی جهانی برای افزایش آگاهی،
آموزش و جلوگیری از ابتال به زوال
عقل بوجود میآورد.

مدیرعامل انجمن آلزایمر ایران
اعالم کرد کــه با توجه به آمار
جهانی تخمین زده میشود که
بیــش از  ۷۵۰تا  ۸۰۰هزار نفر
در ایران به دمانس (فراموشی)
مبتال هســتند .توجه به کیفیت
زندگــی این افراد و مراقبت از آنها
ضرورت دارد.
--------انجمن جهانی آلزایمــر برای روز
جهانــی آلزایمــر در ســال ۲۰۲۰
شــعار «بیایید بدون شرم درباره
بیماری آلزایمر صحبت کنیم» را

انتخاب کرده است.
-------دمانــس و آلزایمر هر دو شــامل
اختالالت رفتاری ،شناختی و از
دست دادن حافظه کوتاهمدت و
بلندمدتهستند.
دمانــس نوعــی اختــال قابــل
برگشــت در حافظه اســت که به
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دالیل مختلفی نظیر
 کمکاری یا پرکاری تیروئید، افسردگی،ف داروهــای مؤثــر بر
 مصــر روی مغز و یا افسردگی به وجود
میآید.
امــا بیمــاری آلزایمــر غیرقابــل
برگشت است و درمان قطعی نیز
ندارد .در هر دو حالت سالمندان
برای گذران زندگی روزانه خود به
کمک و مراقبت نیاز دارند.

معصومه صالحی ،مدیرعامل
انجمن آلزایمر ایران گفت:
«بر اساس آمار جهانی تخمین
میزنیم بیــش از  ۷۵۰تا ۸۰۰
هــزار نفر مبتــا بــه دمانس
در کشــور زندگــی میکننــد .در
ایــران هر هفت دقیقه یک نفر به
دمانس مبتال میشود .با توجه به
رشد جمعیت سالمند کشور این
عدد هم رشــد میکند ،اما نباید
فراموش کرد با پایبندی به نکات
ذکر شــده میتوان آمــار ابتال به
آلزایمر را کاهش داد و سالمندان

•
 -۱در بزرگسالی ،دوستی به
طور طبیعی و خود به خود
ایجاد منی شود
آدم ها وقت آزادشان خیلی کمتر
می شود .مسئولیت های زندگی
آنها را خســته و کــم طاقت و بی
انگیزه می سازد.
بــرای همین افــرادی که منتظر
شــانس و فرصــت های ایــده ال
هستند و امیدوارند یک نفر آنها را
کشف کند معموال تنها می مانند.

•

 -۲باید به خودتان بقبوالنید
که آدم جالبی برای دوستی
هستید
اغلب آدمها از حریم شخصی شان
بیــرون نمی آیند و بــا وجود نیاز
یا کنجکاوی نســبت به اشــنایی
و دوســتی ،از دیگران می گریزند
چون فکر می کنند شــخصیت و
رفتارشــان به اندازه کافی دوست

داشتنینیست.
ولــی تجربــه زندگــی و صدهــا
تحقیق در همه دنیا نشــان داده
اســت اگر حتی خیــال کنیم که
دیگران ممکن است از ما خوش
شــان بیاید خود به خود ،شانس
دوست داشتنی بودن مان بیشتر
می شود.

•

 -۳باید شروع مثبت و با
گذشت تری داشته باشید
همه ما الگوها و ترازوهای خاص
خودمان را در بزرگســالی نسبت
به همه چیز پیدا می کنیم .برای
دوســتی ولی بد نمی شود اگر در
قدم های اولیه ،روی خط و نشان
هــای اصلی مــرام و شــخصیت
خودمان تاکید زیادی نکنیم…
می شود برای شروع ،آسان گیرتر
و و راحت تر بود.

•

 -۴بیرون آمدن از برج و
باروی شخصی

این روزها بشر خوشبختانه یاد
گرفته است نســبت به دیگران
و فضای شــخصی که هــر فرد
برای خود ساخته است احترام
بیشتری قائل شــود .ولی بهتر
اســت بدانیــم بــرج و بــاروی
محکمــی کــه دور خودمــان
کشــیده ایم در درجه اول برای
پنهــان ســاختن ایــن حقیقت
است که فرد کاملی نیستیم .ما
می ترسیم و نگرانیم.
مــی ترســیم تلنگری بــه حریم
شخصی دیگران بزنیم چون پیش
خودمان می دانیم قصد اصلی در
الک خود خزیدن ،پنهان ساختن
خودمــان و همــه شــکنندگی و
ضعف های طبیعی و انســانی ما
است.

•

 -۵همه مثل همدیگر هستیم
در برابر هر انسانی قرار بگیرید یا
وارد هر جمعی شــوید این فرض
حتمی را در نظر بگیریم که بقیه
آدمها مثل ما خجالت می کشند.
همه سعی می کنند خودشان را
پنهــان نگه دارند مبــادا قضاوت
نادرستی از آنها ایجاد شود.
باید به این فهم برسیم که همه ما
شــکننده ایم .ضعف هایی داریم
و اشــتباهاتی مرتکب شــده ایم.
انســان ها نمی توانندکامل و بی
نقص باشند .نترســیم و از الک
خود بیرون بیاییم تا دیده شویم.
How to make friends as an
مرد روز adult

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

سرورصدر

Tel.: 514-777-3604

بهترین نرخ روز

Tel.:514-844-4492
ســالمی در جامعه داشت .اکنون
در دنیــا بیــش از  ۱,۱تریلیــون
دالر برای بیمــاری آلزایمر هزینه
میشــود و چــه بهتر که بــه فکر
پیشگیری از دمانس باشیم».
بــر اســاس غربالگــری کــه ایــن
سازمانباکمکسازمانبهزیستی
انجام داد از  ۷۲۰نفر مورد مطالعه
حدود  ۲۸۵نفر سالمندان مبتال
به افسردگی بودند و بین  ۸تا ۱۰
نفــر به دمانس مبتال بودند .این
اعــداد بیانگر این اســت که وضع
ایران هم بــه وضع کلی در جهان
شباهت دارد .شرم از این بیماری
اما تشخیص و پیشگیری و درمان

را دشوارکرده است.
معصومه صالحی در ادامه گفت:
«اگر شــرم از ابراز بیماری وجود
نداشته باشد ،میتوانیم بیماری
را زودتر تشخیص دهیم .هر یک
سال تشــخیص زودهنگام سبب
میشود پنج سال مشکالت ناشی
از بیمــاری آلزایمر به تعویق افتد
که همین امر سبب میشود فرد
زندگی بــا کیفیتتــری را تجربه
کند».
مدیرعامل انجمــن آلزایمر ایران
در ادامــه این گفتوگو یــادآوری
کرد که افســردگی ،فوت همسر،
دورشــدن فرزندان ،تغییر محل

زندگــی و تنهایــی ســالمندان
زمینــه بــروز آلزایمــر را فراهــم
میکنــد .معمــو ًال افــراد پــس از
بازنشســتگی نیز ممکن است به
افســردگی مبتال شوندکه آن هم
در شــکلگیری دمانس و آلزایمر
بیتأثیرنیست.
برآورد میشــود تا  ۳۰سال آینده
 ۲۵درصــد جمعیــت ایــران را
ســالمندان تشکیل دهند .بدون
برنامهریزی بــرای این جمعیت،
بحرانهــای عمیقی در جامعه به
وجود میآید.
•
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مرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال
همکاری مشترک دو کمپانی ارزی باسابقه و معتبر
به مدیریت :بیژن احمدی و یحیی هاشمی
در قلب مرکز شهر گشایش یافت
____________________

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

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

Tel.: 514-973 51 92
Tel.: 514-989-2229

 ص30:

ایران در صدر فهرست آمار کرونا در خاورمیانه
the latest update :COVID19

آخرین یافتهها درباره کرونا:
از واکسن تا توصیههای جدید
 ۷,۵میلیارد ســاکن کــره زمین
بیصبرانــه در انتظــار شــنیدن
خبرکشــف واکسن مؤثر و ایمنی
بــرای کرونا هســتند و همزمان
دانشــمندان و تیمهای پژوهشی
در سراســر جهــان مشــغول کار
و تحقیــق بر روی بیــش از ۱۰۰
واکســن برای مقابله بــا بیماری
کوویــد ۱۹-هســتند۲۷ .
واکســن در حــال حاضــر مرحله
ایمنی و تعییــن میزان مصرف را
میگذراننــد ۱۴ ،واکســن در فاز
دوم هستند که مرحلهای فراتر از
آزمایشهای ایمنی بالینی است.

کی خاطرمان آسوده
میشود؟
تولیــد واکســن کار طوالنــی و
زمانبری است اما در مورد کرونا
سیاســتمداران و کشــورها برای
تســریع تولیــد و توزیع واکســن
فشــار میآورنــد .در آمریکا حتی
صحبت از اواخر ماه اکتبر هم به
میان آمده است.
در هــر صــورت اگر همیــن فردا
هم واکســنی مؤثر به بازار بیاید،
بیمــاری کوویــد  ۱۹-و ویروس
کرونا یک شــبه از میان نخواهند
رفت و این مشــکل تا مدتی با ما
خواهد ماند.
>> تازهها
فریاد نزنید!
صحبت کردن با صدای آهســته
جلــوی پراکنــده شــدن ویروس

کرونا را میگیرد.

ورزش کنیم یا نکنیم؟
در حالــی کــه بســیاری از
کارشناســان بــا تأکید بــر اینکه
ورزش و آمادگی جســمی موجب
تقویت سیستم ایمنی بدن شده و
ما را برای مبارزه با ویروس کرونا
آماده میکنند ،یک مطالعه جدید
توصیه میکنــدکه اگر به ویروس
آلوده شــدهاید بهتر اســت سراغ
ورزش نروید.
چاقی مفرط و کووید۱۹-
پژوهشگران در مطالعات متعدد
و مستقل به این نتیجه رسیدهاند
که عالیــم کوویــد ۱۹-در افراد
مبتال به چاقی مفــرط (اوبیس)
میتواند به مراتب شدیدتر باشد.
دوایی برای کرونا
تا بــه امروز هیــچ دارویــی برای
درمــان یــا پیشــگیری از ابتال به
کووید ۱۹-درســت نشده است.
سازمان جهانی بهداشت میگوید
کــه هیــچ داروی خاصــی بــرای
درمــان یــا پیشــگیری را توصیه
نمیکند.
تالشهای در دست اجنام
برای یافنت درمان
بیــش از  ۱۵۰داروی مختلف در
سراســر جهان در دســت بررسی
اســت .اغلب ایــن داروهــا برای
درمــان دیگــر بیماریها بــه کار

موانع مبارزه با حکومت اسالمی...
بانیازهای دمکراســی همخوانی
ندارنــد ،از جمله در نظــر ندارند
کــه جامعۀایــران پس از گــذار از
حکومــت اســامی جامعــهای با
ماهیتــی دیگــر خواهد بــود ودر
آن نهادهای اسالمی دیگر آهنگ
زندگــی را تعییــن نخواهند کرد.
بنابراینپادشــاه وظیفــه دارد از
فرهنگ و کیســتی ایرانی در برابر
ضدفرهنگ اسالمیدفاع کند.

میرونــد و اکنــون پژوهشــگران
در حال بررســی تأثیر آنها بر روی
ویروس کرونا هستند.
داروی کرونا کی آماده
میشود؟
جواب کوتاه و ســریع این است:
شــاید هیــچ وقت و شــاید خیلی
زود .باید صبور بود.

چه کنیم؟
برخــی از کارشناســان هشــدار
دادهانــد کــه هنــوز اول راه کرونا
هســتیم و این ویروس مدتها با
مــا خواهد ماند .برخی از مناطق
و کشــورها (از جمله ایران) باز به
وضعیت قرمز بازگشتهاند.
در غیاب واکســن ،فاصلهگذاری
اجتماعــی ،پوشــیدن ماســک،
شســتن مرتــب دســت ،ســرفه
نکــردن در جهــت دیگــران،
خــودداری از شــرکت در مناطق
و اماکن شــلوغ و محــدود کردن
مســافرتها بهتریــن راه بــرای
مقابلــه و کنترل شــیوع بیماری
کرونا است.
کالم آخــر اینکه حتــی ژلهای
ضدعفونی کننده هم گفته شــده
که شــاید چندان مؤثر نباشــند،
چــون اغلب آنهــا بــرای مبارزه
بــا باکتری ســاخته شــدهاند ،نه
ویروس.
هنوز ارزانترین و در دسترسترین
راه پیشگیری ازکووید ۱۹-همان
راه قدیمی بهداشتی است :صابون
زدن دستها.

>> ادامه از صفحه10 :

جامعــۀ مدنــی ایــران در داخل و
خارج از کشــور پس از چهار دهه
حکومــتایرانســتیز ،از اســام
گذشت ه و بخوبی میداند که گذار
از دریــای خون ونفــرت موجود
تنها با آگاهی ،سرافرازی و اعتماد
ممکن است.
آگاهــی بــر اینکــه ایــران پیش از
اســام یکی از پیشــگامان تمدن
بشری بودهاست .سرافرازی برای

آنکه ما ایرانیان شایسته و تواناییم
که میهن خودرا از ویرانۀ اسالمی
به ایرانشــهر بدل کنیم و باالخره
بر پایۀ مهر واعتماد ،همبستگی
الزم برای چنین گذاری را ممکن
سازیم.
بر این پایه ،دمکراســی پارلمانی،
انتخابــی ســلیقهای نیســت،
بلکــه ضرورتیاســت تاریخی که
در نقطــۀ مقابــل «جمهــوری

این در حالی است که
درســتی آمــار دولتی
در ایــران از ســوی
منابع مســتقل مورد
تردید جدی قرار دارد
و دســتکم شــمار
قربانیان ،چندینبرابر
آمــار رســمی تخمین
زده میشود.
عربســتان سعودی با
بیش از  ۳۲۰هزار نفر،
پاکستان با کمی کمتر
از  ۳۰۰هــزار نفر و عراق با حدود
 ۲۷۴هزار نفر در رتبههای بعدی
این فهرست قرار دارند.
به گفته مدیر منطقهای سازمان
بهداشت جهانی ،افزایش سفرها،
بازگشــایی مــدارس و آغاز فصل
شیوع آنفلوآنزا ،خطر همهگیری
کرونا را افزایش داده است.
از شــش مــاه گذشــته تاکنون،
حدود  ۲۸میلیون نفر در سراسر
جهــان بــه بیمــاری کرونا مبتال
شدهاند.

 10سپتامبر  -سازمان بهداشت
جهانی اعالم کرد شمار مبتالیان
بــه کرونــا در کل خاورمیانــه ،از
مراکــش تــا پاکســتان ،از مــرز
دو میلیــون نفــر گذشــت .ایران
بیشترین موارد مبتال به کرونا را
در منطقه به خود اختصاص داده
است.
به گــزارش خبرگزاری فرانســه از
این ســازمان بینالمللی ،شــمار
مبتالیان در منطقه خاورمیانه از
اول مــاه ژوئیه تاکنون ،در عرض

دو ماه و نیم ،دو برابر شده است.
احمد ماندهری ،مدیر منطقهای
سازمان بهداشت جهانی هشدار
داده حتــی کشــورهایی مثــل
اردن ،لبنــان ،مراکــش و تونس
که توانسته بودند شمار مبتالیان
خــود را کنتــرل کننــد ،در حال
حاضر با افزایش قابل توجه شمار
بیماران مواجه شدهاند.
بیشترین موارد ابتال در خاورمیانه
در ایران گزارش شده که بر اساس
آمار ارائهشده دولتی ،بیش از ۳۹۳
هزار نفر است.

رییس کمیته ســامت شــورای
شهر تهران از فوت  ۱۲هزار تن در
پایتخت به دلیل ابتال به کرونا خبر
داد و گفت :متاسفانه همزمان با
آغاز موج ســوم کرونــا در تهران
آمار فوتیها ناشــی از این بیماری
همچنان رو به افزایش است.
ناهیــد خداکرمی افــزود :از زمان
آغاز موج سوم کرونا تعداد فوتیها
در طــول روز بــه  ۹۰هم رســیده
کــه البتــه هنــوز وارد پیک موج
ســوم نشدهایم و احتمال افزایش
فوتیها بیشــتر از موج اول و دوم
وجود دارد.
این عضو شورای شهر تهران ادامه
داد :همه ظرفیت بیمارستانهای

خصوصی و دولتی در حال حاضر
به دلیــل افزایش آمــار مراجعات
تکمیــل شــده و بســیاری از
شــهروندان از این بیمارستان به
آن بیمارســتان بــه دنبــال تخت
بســتری بــرای برخــی از اعضای
خانواده خود به دلیل ابتال به این
بیماریهستند.
خداکرمــی گفــت:درمــان کرونا
پیچیــده اســت و در بخــش
خصوصــی نیــز هزینــه بســتری
بســیار گرانتــر از بخــش دولتی
است بنابراین رعایت پروتکلهای
بهداشتی هر چه بیشتر باید مورد
توجه شهروندان قرارگیرد.
وی با بیان اینکه متاسفانه بخشی

از آمار متوفیان را جوانان به خود
اختصــاص دادهاند گفت :جوانان
اکثرا سرپرســت خانواده هستند
و فوت آنها عواقب جبرانناپذیری
را به لحاظ اجتماعی و اقتصادی
بــرای خانوادهها به همــراه دارد
بنابرایــن رعایت فاصله اجتماعی
و ماســک امر ضروری اســت که
همچنــان باید آن را مــورد توجه
قرار داد.
خداکرمی اظهار داشت :در تهران
تاکنون  ۱۲هزار نفر به دلیل کرونا
جــان خــود را از دســت دادهانــد
این در حالی اســت کــه با درایت
میتوان از ابتالی افراد و فوت آنها
جلوگیری کرد• .

اســامی» از پیشینۀ فرهنگی در
تاریخ ایران برخوردار اســت و در
انقالب مشروطه پس از هزار سال
گامی بزرگدر جهت بازیافت آن
برداشته شــد .اینک نیز ضروری
است که «مشروطیت»مدرنیزه
شــود و از «سلطنت موروثی» به
«پادشاهی گزینشی» تکامل یابد.
گزینش پادشاه از میان نخبگان،
از سویی بدانکه به هر ایرانی امکان
برگزیده شدن میدهد ،این نهاد را
دمکراتیزه میکند و از سوی دیگر

بدینکــه از میان نخبگان برگزیده
میشــود ،پادشــاه را مورد مهر و
اعتمادهمۀ ایرانیان قرار میدهد.
با توجه به اختیارات وسیع رئیس
جمهور و دیوارهای خشم و نفرتی
کــهحکومتگران اســامی میان
گروههای اجتماعی برافراشتهاند،
جمهوریخواهــی ماجراجویــی
خطرناکــی بیش نیســت .تجربۀ
کشــورهای منطقه که به ســبب
محرومیــت از مشــروطیت بــه
جمهوریــت روی آوردند ،نشــان

میدهــد کــه آنهــا ،از مصــر تــا
پاکســتان و از ســوریه تا سودان،
هیچیک به دمکراسی نرسیدند.
تفــاوت امیدبخــش ایــران بــا
چنیــن کشــورهایی داشــتن
فرهنــگ تاریخــی دیرینــهای
اســت کــه پادشــاهی انتخابی از
دســتاوردهای آن اســت .ایــران
پیــش از اســام تنهــاکشــوری
بود کــه در آن دســتکم از دوران
اشــکانی به این ســو ،شاهنشــاه

مرگ  ۱۲هزار بیمار مبتال به کرونا در تهران

{>> ادامه در صفحه}26 :
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کاهش قابل توجه سطح یخها در شمالگان

محیط زیست...

ته سیگار؛ کوچکترین و بزرگترین پسماند
سیگاریها ســالی  ۵/۴تریلیون
تــه ســیگار در کوچــه و خیابان،
زیســتگاههای طبیعی و آبراههها
میاندازند.
ته ســیگار حاوی فلزات سنگینی
چون سرب و مس ،متداولترین
و بیشــترین آشــغال دنیاســت.
پســماندی کوچــک بــا خطرات
بزرگ برای انسان و محیط.

•

ل جهان
بیشترین آشغا 
تعجب نکنید .ســهم ته ســیگار
از کل پســماندهای دنیــا  ۳۰تــا
۴۰درصــد اســت .از  ۶تریلیــون
ســیگار مصرفــی در ســال۵/۴ ،
تریلیــون عــدد در جنگلهــا،
ســواحل ،آبراهههــا و معابــر
شــهری انداخته میشوند .یعنی
تنها یک سوم چوب پنبهها سر از
سطل آشغال در میآورند.

•

سیر و سیاحت طوالنی
زیر پا له کردن ته ســیگار یا پرت
کــردن آن از پنجــره خــودرو بــه
معنــای ناپدیــد شــدن پســماند
نیست .باران و باد ته سیگارهایی
را که در کوه و جنگل ،جاده ،نهر
آب و باغچه و ...انداخته شدهاند،
به رودخانههــا ،دریاچهها و حتی
اقیانوسهامیبرد.

•

پسماندنفسگیر
با انداختن هر ته سیگار به زمین،
مواد شــیمیایی زیانبــاری چون
نیکوتین و فلزات ســنگینی مثل
ارســنیک وارد محیط میشــود.
ماهیهــا و آبزیــان یــا پرنــدگان
و جانورانــی کــه تصادفــا آنهــا را
میبلعند ،در معرض مسمومیت
یا خفگی قرار میگیرند .بسیاری
اوقــات و صدها کیلومتر دورتر از
مناطق شهری ،در شکم پرندگان
دریایی یا الکپشــتها ته سیگار
کشف میشود.

•

جتزیه نشدنی
فیلتر سیگارکه بافت و شکلی پنبه
ماننــد دارد ،از نوعی پالســتیک
بسیار ماندگار به نام سلولز استات
( )cellulose acetateســاخته
شــده اســت .تجزیــه ایــن فیبر

بسته به کیفیت آن  ۱۸ماه تا ۱۰
ســال زمان میبرد .الیافهای ته
ســیگار در چرخــه جابجایی ،به
خیل عظیم میکروپالستیکهای
موجــود در جنگلهــا ،آبراههها،
دریاها و اقیانوسها میپیوندند.

•

قاتل بیصدای گیاهان
تاثیر کامل ته سیگار برگل و گیاه
هنوز مشخص نیست .مطالعهای
در ســال  ۲۰۱۹در دانشــگاه
 Anglia Ruskinانگلســتان،
ثابت کرد که جوانهزنی و شکوفایی
گیاه کاشته شده در خاک آسیب
دیده از ته سیگار ،حدود ۲۵درصد
کــم میشــود .همچنیــن حجم
ریشه و استحکام آن نیز ۶۰درصد
پاییــن میآیــد .محققــان در این
پژوهــش ،زمینهایــی را مــورد
مطالعــه قــرار دادندکــه عمال به
عنوان جاسیگاری استفاده شده
بودنــد .در خاک یکی  ۱۲۸فیلتر
سیگار وجود داشت.

•

معضل سیگارهای الکترونیک
در فاصلــه ســالهای  ۲۰۱۴تــا
 ،۲۰۱۷فروش ســیگار الکتریکی
(ویــپ) هفت برابر شــد .اما دفع
بهینه این ســیگارها هم خودش
معضل جدیدی اســت؛ زیرا حاال
با ترکیبی از نیکوتین ،غالفهای
پالستیکی وکائوچویی و باطریها
طرف هستیم .تعداد سیگارهای
الکترونیکــی دورانداختــه شــده
در ســواحل و کرانههــا روز به روز
بیشتر میشود .این در حالی است
که تحقیقات درباره آثــار زیانبار
زیست محیطی این دورریز ،هنوز
در مراحل مقدماتی قرار دارد.

•

خالقیت در پاکساز 
ی
پاکســازی شــهرها و معابــر از
تــه ســیگار ،یکــی از کارزارهــای
کنشگران زیست محیطی است.
فعاالن این حوزه در کره جنوبی،
دسامبر  ۲۰۱۹با هزاران ته سیگار
گــردآوری شــده ،یــک درخــت
کریســمس برپــا کردنــد .یــک
ابتکار پرمعنا و هشداردهنده ،آن
هــم جلوی دفتر مرکزی شــرکت
دخانیات در سئول.
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•

پاکسازی با حفظ فاصله
 ۱۹ســپتامبر از ســال  ۲۰۰۸روز
جهانی پاکسازی زمین نامگذاری
شــده و کارزارهــای جمــع آوری
تــه ســیگار در ایــن روز بــه اوج
میرسند .امســال البته به دلیل
کرونــا ،فعالیتهــای زیســت
محیطی شبیه قبل نبود.
 ۱۵۷کشــور دنیــا روز جهانــی
پاکسازی زمین را برگزار میکنند
که ایران هم یکی از آنهاست.

•

از جویبار تا جاسیگاری
کمپانیهــا موظفنــد خطــرات
ناشــی از مصرف توتون و تنباکو
را پشــت پاکتهــای ســیگار بــه
آگاهی مصرفکنندگان برسانند.
امــا هنوز هیچ هشــداری در باره
پیامدهای دورانداختن ته سیگار
روی این پاکتها دیده نمیشود.
هر ته سیگار در صورت بارندگی،
نزدیک یــک متر مربــع زمین را
آلوده میکند.

ســطح اقیانوس پوشیده از یخ در
شمالگان زمین برای دومین بار
در هشــت ســال اخیــر و به طور
کلــی ،برای دومین بــار در تاریخ
ثبــت مســاحت آن از  ۱۹۷۹تــا
کنــون ،به کمتر از چهار میلیون
کیلومتر مربع رسید.
تغییرات اقلیمی ناشی از گرمایش
زمین در شمالگان زمین هر روز
آشــکارتر میشــود .دانشمندان
اعالم کردندکه تصاویر ماهوارهای
از قطب شمال نشان میدهد که
میزان سطح پوشیده از یخ تا ۱۵
سپتامبر به ۳,۷۴میلیون کیلومتر
مربع رسیده است.
این دومین رکورد از نظرکمترین
مســاحت یخ اســت .رکــورد اول

 ۲۰۱۲و پــس از یــک فصــل
گردابهــای گــرم نامعمول رقم
خورد که یخها را در هم شکست.
آن زمان مساحت به حدود ۳,۴۱
میلیونکیلومتررسید.
در ســال جــاری ،از آن گردابها
خبری نبود  ،اما یک موج گرمایی
شــدید در روزهــای  ۳۱اوت تا ۵
سپتامبر از سیبری شروع شد.
در این شش روز ،نرخ ذوبشدن
یخها از هر زمان دیگری در تاریخ
ثبتشــده  ۴۰ساله ذوب یخهای
شمالگان سریعتر بود.
روند کاهش یخها در طول سال:
 ۲۰۱۲کمتریــن میزان یخ رویت
شــد و امســال دومین رکورد در
کاهش سطح یخی شمالگان ثبت
شد.

ذوب یخهــا یک اثر دومینویی
ایجــاد میکنــد .با آب شــدن
یــخ ســفید ،آب تیــره جایش
را میگیــرد و نور خورشــید به
جای انعکاس از سطح یخ ،در
س هر چه بیشتر و بیشتر
اقیانو 
به صورت انرژی گرمایی ذخیره
میشــود .بــه عبــارت دیگــر،
گرمایش تشدید میشود.
دمای شــمالگان در  ۳۰ســال
اخیر بیش از دو برابر ســریعتر
از هــر جای دیگر جهــان افزایش
یافته است.
خرسهــای قطبــی کــه
زیستگاهشــان یخهای شمالگان
اســت ،در معرض انقــراض قرار
دارنــد .دانشــمندان میگوید تا
پایــان قــرن اغلب ایــن خرسها
ناپدید خواهند شد.
جهان در یک وضعیت اضطراری
اقلیمی قرار دارد اما اغلب دولتها
هنوز بــه تعهدات خودشــان در
توافــق پاریس عمــل نمیکنند.
توافــق پاریس به عــاوه توافقی
اســت که فعاالن محیط زیســت
بــرای مقابله واقعی بــا گرمایش
زمین نابسنده میدانند.
•

هر سال  ۴۰۰هزار اروپایی قربانی
آلودگی هوا میشوند

•

بیست کیلو ته سیگار
ته سیگار  ۱۷۰میلیگرمی را قاتل
کوچک زمیــن میخوانند .فیلتر
ســیگار زبالهای ارگانیک نیســت
و وا رفتــن آن در آب ،یعنی ورود
سم به چرخه طبیعت .در پویش
جمع آوری ته سیگار در تهران ،از
خیابان ولیعصر  ۲۰کیلو ته سیگار
جمع شد.

•

آالینده خاموش
هر چند ســیگاریها عامل تولید
چنینپسماندیهستنداماقانون
بــرای دورانداختــن ته ســیگار،
مجازاتی پیشبینی نکرده است.
یــک مســئول کنتــرل دخانیات
وزارت بهداشــت پیشــنهاد
فرهنگســازی در ایــن زمینه را
میدهــد .مدیرعامــل ســازمان
مدیریت پسماند شهرداری تهران
گفته که به زودی سطلهای ویژه
جمعآوری فیلتر سیگار در سراسر
خیابــان ولیعصر نصــب خواهند
شد.
•

حسابداری و کلیه امور مالیاتی
ب
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بلی

بــر پایــه پژوهش آژانــس محیط
زیســت اروپا سالی چند صد هزار
نفــر بــر اثــر پیامدهــای آلودگی
هــوا جــان خــود را از دســت
میدهند .در این پژوهش عوامل
زیســتمحیطی دیگرکه سالمت
شهروندان را تهدید میکنند نیز
بررسی شدهاند.
آژانــس محیــط زیســت اروپــا
( )EEAگــزارش ســاالنه خــود
درباره چالشهای زیستمحیطی
کشــورهای عضو اتحادیه اروپا را
در کپنهــاگ ،پایتخــت دانمارک
منتشرکرد.
مطابق این گزارش که خالصهای
از آن بامداد هشــتم سپتامبر در
برخــی رســانههای آلمانیزبــان
منتشر شــد ،پیامدهای آلودگی
هــوا مهمتریــن عامــل مــرگ
زودهنگام شهروندان در اتحادیه
اروپاست.
پژوهشهــای این آژانس نشــان
میدهــد کــه هر ســال بیــش از
 ۴۰۰هزار نفر در  ۲۷کشور عضو
اتحادیــه اروپــا بر اثــر پیامدهای

آلودگــی هوا دچار مــرگ زودرس
میشوند.
در این گــزارش دادههای مربوط
به تاثیر عوامل زیستمحیطی بر
سالمتی و رفاه شهروندان اروپایی
تجزیه و تحلیل شده است.

آلودگی هوا عامل یک هشتم
مرگهای زودرس
بر پایه بررسیهای آژانس ،آلودگی
هــوا همچنــان اصلیترین علت
مرگهای زودهنــگام در اتحادیه
اروپا به شمار میرود و حدود یک
هشتم موارد مرگ و میر ناشی از
پیامدهای آن است.
با این حال در یک ســال گذشته
شمار قربانیان پیامد آلودگی هوا
به نسبت ســال  ۱۹۹۰که به یک
میلیون نفر میرسید ،نزدیک به
شصت درصدکاهش یافته است.
در گزارش آژانس محیط زیســت
اروپــا دومیــن علــت مرگهــای
زودهنگام اختاللهای ناشــی از
آلودگــی صوتی معرفی شــده که
طی یک سال به مرگ  ۱۲هزار نفر

منجر شده است.
بــه گفتــه کاتارینــه گنتسلبن،
از همــکاران آژانــس ،پیامدهای
تغییــرات آب و هوایــی ،نظیــر
افزایــش شــدید دمــای هــوا و
سیالبهای ناشی از بارندگیهای
شــدید نیــز در مــرگ زودرس
شهروندان سهیم هستند .در این
زمینه ســاکنان مناطق شــهری
بیشتر در معرض خطر بودهاند.
گزارش آژانــس میگوید آلودگی
منابع آب و اســتفاده بیش از حد
از آنتیبیوتیکها که باعث مقاوم
شدن عوامل بیماریزا میشوند
نیز از اختاللهای زیستمحیطی
هستند که در مرگهای زودرس
نقش دارند.

شرق اروپا بیشتر در معرض
خطر
نکته قابل توجــه در این گزارش
تفاوت فاحش میزان تاثیر عوامل
زیســتمحیطی در مرگهــای
زودهنگام در کشــورهای شرق و
غرب اروپاست .در اغلب
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رژیم غذایی...

این 5دروغ بزرگ سالمتی شما را به خطر میاندازد
با چربی وزن کم کنید!

---------Rhiannon Lambert
BSc MSc RNutr
A leading private nutrition clinic specialising
in weight management,
disordered eating

----------با توجه به این که دنیای علم دائما
در حــال نتیجهگیریهای جدید
است ،مشکل میتوانیم در مورد
نحوه تغذیهمان تصمیم بگیریم.
آیا کره بد است یا مفید؟
آیــا باید همچنــان به نوشــیدن
ترکیب آبمیوه با وجود داشــتن
شکر ادامه دهیم؟
اگر سبزی به آن اضافه کنیم چه؟
لبنیات خوب است یا بد؟
به خوب و بدهای بسیاری معتقد
بودیم کــه نابهجــا از آب درآمد و
ممکن بود سالمتمان را به خطر
بیندازند.
در دنیــای مملــو از توصیههــای
تغذیــهای گیج کننــده و ُمدهای
زودگذر رژیمهای غذایی ،ریانون
المبرت ،کارشناس تغذیه ،مرجع
تعادل و منطق است.
توصیههای عملی و منطقی او به
بســیاری کمک کرده است تا بار
دیگر با مواد غذایی رابطهای سالم
برقــرارکنند .به همین دلیل پای
صحبت المبرت نشســتهایم تا از
 5دروغ عمــده و معمول تغذیه و
ماهیت آنها آگاه شویم.

• دروغ بزرگ:

 -۱مصرف بیش از حد ختم
مرغ ضرر دارد
بســیاری از مــردم با تصــور این
که تخــم مرغ حاوی کلســترول
باالســت ،از مصــرف آن اجتناب
میکننــد ،اما تخم مــرغ به رغم
داشــتن کلســترول باال ،موجب
افزایش نوع خطرناک کلسترول
در خون انسان نمیشود.
«در واقــع تخــم مرغ همــواره به
افزایــش نــوع مفیــد کلســترول
خــون یــا «اچ دی ال» کمــک
میکند که خطر ابتال به بسیاری
از بیماریهــا را کاهــش میدهد
 ».پژوهشهای بســیاری اکنون
حاکــی از آن اســت کــه مصــرف

کشــورهای اروپای شــرقی
موارد مرگ زودرس ناشی از
پیامدمعضالتزیستمحیطی
بــه مراتب بیشــتر از کشــورهای
غربی است.
در یک ســال گذشــته بیشترین
مــوارد مــرگ زودرس ناشــی از
آلودگیهــای زیســتمحیطی در
کشــور بوســنی و هرزگوین ثبت
شــده کــه  ۲۷درصــدکل مــوارد
فوت در این کشــور بوده اســت.
کمترین موارد ،با حدود  ۹درصد

تخم مــرغ به بیماریهای قلبی
ارتباطی ندارد.
تخــم مــرغ غذایــی بیعیــب و
سرشار از پروتئین ،چربی مفید،
مواد معدنی و آنتی اکسیدانهای
نادر اســت که کمتر ماده غذایی
میتواند چنین خصوصیاتی را در
خود جمع کند.
«تخــم مرغ حــاوی کلیه اســید
آمینههای الزم (عناصر ســازنده
پروتئین) در اندازههای مناســب
اســت ،به گونهای که بدن انسان
قادر اســت نهایت اســتفاده را از
پروتئین موجود در آن ببرد .تخم
مــرغ همچنیــن دارای خاصیت
سیرکنندگیاست».
کارشناســان ایــن روزها مصرف
تا ســه تخم مــرغ در روز را تایید
میکنند و هرچند شاهدی بر این
که مصرف بیشتر آن مضر باشد،
وجود نــدارد ،اما هنــوز در مورد
آن به اندازه کافی تحقیق نشــده
است.

• دروغ بزرگ:

 -۲روغن نباتی سالم است
ایــن ادعــا که روغن نباتی ســالم
اســت «،چنــدان هــم حقیقــت
ندارد».
پژوهشهای پیشــین نشان داده
است که چربیهای اشباع نشده
خطــر حملــه قلبــی را کاهــش
میدهند .به همین دلیل اســت
که مردم فکر میکنند روغن نباتی
مثل روغن آفتابگردان ،به حفظ
سالمتی کمک میکند.
اما المبرت میافزاید« :مهم است
بدانیم انواع مختلفی از چربیهای
اشباع نشده  -عمدتا از نوع امگا
 ۳و امگا  - ۶وجود دارد».
«در حالــی کــه چربی نــوع امگا
 ۳در ماهــی و حیوانات علفخوار
یافت میشود ،امگا  ۶حاصل تخم
و خــود گیاهان اســت .مهم این
اســت که نســبت این دو در بدن
حفظ شــود .اما بسیاری از مردم
به انــدازه کافــی امــگا  ۳مصرف
نمیکنند».
«دلیــل اصلــی خطرنــاک بودن
روغنهــای نباتی این اســت که
از رونــد فرآوریهــای کارخانهای

در کشورهای ایسلند و نروژ ثبت
شده است.
هانس بروینینکس ،مدیر اجرایی
آژانس محیط زیست میگوید در
حالی کــه در اروپا شــاهد بهبود
وضعیت محیط زیســت هستیم
بررسی دادههای یک سال گذشته
نشان میدهد که الزم است برای
حفاظت از آســیبپذیرترین افراد
جامعــه اقدامــات بیشــتری در
دستور کار قرارگیرد.
گــزارش تــازه آژانــس بــر پایــه

میگذرند.
المبــرت میگویــد« :اگــر
میخواهید خطر ابتال به بیماری
را کاهــش دهید ،چربــی امگا ۳
و روغنهــای نباتی مثــل روغن
زیتون و روغن کلزا بیشتر مصرف
کنید».

• دروغ بزرگ:

 -۳گوشت برای سالمتی مضر
است
بســیاری از قطعات گوشتهایی
که ایــن روزها در فروشــگاهها به
مــا عرضه میشــوند ،کیلومترها
بــا آنچــه نیاکانمــان مصــرف
میکردند ،فاصله دارد.
امروزه حیوانات در قفس و اسارت
نگاهداری میشوند و گوشتشان
به شــدت فرآوری شــده اســت.
این بدین معناســت که در برخی
موارد ،مصرف گوشــت میتواند
تاثیــر منفی برســامت انســان
داشته باشد ،اما این در مورد همه
گوشت ها عمومیت ندارد.
المبرت به بزرگترین پژوهشی که
تاکنون در مورد بیماری و تغذیه
انجــام گرفته (و همچنــان ادامه
دارد) ،موسوم به « ِاپیک» (چشم
انــداز اروپایــی تحقیــق در مورد
ســرطان و تغذیه) اشاره میکند
و میگویــد« :ایــن پژوهشها در
ســال  ۲۰۱۳نتیجهگیری کردند
که گوشت فرآوری شده احتمال
مــرگ  ۵۶۸هــزار و  ۴۴۸شــرکت
کننــده در این پژوهش را افزایش
داد ،امــا گوشــت قرمز طبیعی و
فــراوری نشــده ،چنیــن تاثیری
نداشته است».
او میگویــد مصــرف یــک بــار
درهفته گوشــت قرمز فــرآوری
نشــده و کامــا پخته اشــکالی
نــدارد ،زیــرا چنیــن گوشــتی
سرشار از ویتامین ،مواد معدنی،
ضداکســیدان و پروتئینهــای
سالم و چربیهایی است که تاثیر
فراوانی بر حفظ سالمتی ما دارد.
نهایتــا یــک رژیم غذایی ســالم،
حفظ تعادل است.
المبرت میگوید« :نمیتوان یک
روش غذایی را برای همه تجویز
کــرد .ما همــه موجوداتی خاص

 -۴همه کالریها یکسان
هستند
«برخی می گویند اگر میخواهید
وزن از دســت بدهید ،بایدکالری
کمتری به بدنتان برسانید.
این نظر واقعیت ندارد.
کیفیت آنچه میخورید ،مهمتر
از تعدادکالری مصرفی است».
المبــرت در توضیــح میگویــد:
«مــواد غذایــی مختلــف از
کانالهای مختلف متابولیسمی
در بــدن میگذرنــد و غذایــی
کــه میخوریــم ،مســتقیما روی
هورمونهایــی اثــر میگذارنــد
کــه زمام نــوع و مقــدار تغذیه ما
را دردســت دارنــد ،و نیــز میزان
کالــریای که بدن می ســوزاند،
تعیینمیکند».
صرف مقدار معینــی پروتئین در
مقایســه با همــان مقــدارکالری
ناشــی از چربــی وکربوهیدرات،
بیشتر اشــتها را کم میکند ،زیرا
شــاخص ســیرکنندگی پروتئین
باالست.
از آن گذشته ،برخی از مواد غذایی
را میتوان به آســانی بیش از حد
معمول خورد یا سختتر میتوان
دست از خوردنشان کشید.
فکر میکنید خوردن  ۴۰۰کالری
بستنی آسانتر است یا همان مقدار
براکلی؟دقیقا!

دادههــای ســازمان بهداشــت
جهانــی مربــوط به ســال ۲۰۱۲
تنظیم شده اســت .این سازمان
هنــوز گــزارش جدیــدی در این

زمینه منتشر نکرده است.
مطابــق آمار ســازمان بهداشــت
جهانی  ۱۳درصد از موارد ساالنه
مــرگ و میر درکشــورهای عضو

هســتیم و آنچــه برای یــک فرد
موثر و خوب است ،برای دیگری
نیســت .اما اگر گروههای غذایی
مثــل گوشــت را از غــذای خــود
حــذف کنید ،خــود را در معرض
کمبــود ویتامین و مــواد معدنی
قرار خواهید داد.

• دروغ بزرگ:

ایــن خطــر وجــود دارد کــه
اکثریت مــردم (این توصیه)
را ســوءتعبیر کنند .بسیاری
گوشتهای پرچربی و لبنیات
را به رژیم غذاییشان اضافه،
و کربوهیــدرات ،میوه و حتی
سبزیجات را کم خواهندکرد.
بنا به توصیه المبرت ،اینها
موادی اســت که برای تامین
چربــی ســالم بایــد مصــرف
کنید:
• ماهیهای چرب
اجــازه ندهیــد کالــری باالی
ماهیهایــی مثل ســالمون و
ماکارِ ل (ماهــی خالدار بومی
اقیانوس اطلس) گولتان بزند.
آنها مملو از اسیدهای چرب
امگا  ۳هســتند که برای قلب
مفید است.
• آووکادو
ایــن میوه سرشــار از اســید
بنابرایــن ،روی غذاهایــی کالری اولئیــک اســت که فشــار
تمرکــز کنید که شــاخص ناشی از خون را پایین میآورد.
سیرکنندگیشان باالست ،ختم مرغ • ماست پرچربی
از جملــه ســیبزمینی ،آب پز با ایــن ماســت حــاوی
گوشــت گاو ،تخــم مرغ ،کالری باکتریهای مفید است که
از دستگاه گوارش حفاظت
غالت و میوه ،و البته باید ناشی
از شــیرینیجات و کیــک از یک میکننــد .نــوع طبیعی،
پرهیزکنید.
دونات پرچربی و بدون شکر آن را
«
گویــد:
ی
م
المبــرت
بخرید.
برابر
انتخاب یا پرهیز از غذاهای نیست • ».انواع آجیل
دلپذیر تفاوت آشــکاری بر
یک مشــت بادام در روز از
تعــادل انرژی بــدن در بلندمدت میــزان کلســترول «ال دی ال»
خواهد داشــت ،زیرا کالری ناشی (نــوع بــد کلســترول) در خــون
از تخم مرغ آب پز مشــابه کالری میکاهــد و قند خون را تنظیم م
ناشی از یک دونات نیست».
کند.
«هرچند کالری مهم اســت ،اما • کره
ایــن که بگوییم تنهــا عامل مهم سرشــار از ویتامیــن «د» و «آ»
در وزن و ســامت است ،اشتباه و اســیدهای چــرب اســت .کره
است».
میتواند کلسترول مفید خون را
• دروغ بزرگ:
افزایــش دهد .هرجا توانســتید،
 -۵مصرف چربی باعث
نوعی را بخرید که از شیر حیوانی
افزایش وزن میشود
تهیه شــده باشــدکه با علف تازه
در دهــه  ۱۹۷۰کارشناســان تغذیه شده است.
نتیجهگیــری کردند کــه مصرف المبرت میافزایــد« :هرچند هر
چربی باعث اضافه وزن میشــود گرم چربی نســبت به پروتئین و
و به دنبال آن ،فروشگاههای مواد کربوهیــدرات کالری بیشــتری
غذایی پر شد از غذاهای بیچربی دارد ،امــا مصرف چربــی فرد را
یا کمچربی.
چاق نمیکند».
اما اکنون ایــن توصیه قدیمی به رژیــم غذایــی سرشــار از
کلی رد شده است.
کربوهیــدرات و چربی (تواما) به
در واقــع ،بســیاری از مــواد اضافه وزن کمک میکند ،اما نه
کمچربی مملو از شــکر اســت به خاطــر چربی موجــود در آن.
تــا کمبود مــزه آن را کــه نتیجه درواقع ،پژوهشها نشان دادهاند
کمچربی بودنشان است ،جبران که کســانی که مقادیر معتنابهی
کند.
چربی ســالم مصــرف میکنند،
امــا المبــرت معتقــد اســت که بیشــتر وزن از دست میدهند تا
توصیه به مصرف چربی بیشــتر افرادی که چربی را از غذایشــان
مسئلهســاز میشــود« :بــدون حذف میکنند.
اطالعات درســت در مورد تعذیه پس برویم سراغ آووکادو.
The Independent

اتحادیه اروپا به نوعی با معضالت
زیستمحیطی ارتباط دارند .این
بــه معنای مــرگ زودهنگام ۶۳۰
هزار نفر در سال بر اثر پیامدهای

خدمات حسابداری و دفترداری

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

Tel.: 514-777-3604

آلودگی محیط زیست است.
بیماریهایــی ماننــد ســرطان،
نارســایی قلبــی و بیماریهــای
تنفسی بیشتر در پیوند با آلودگی
محیط زیســت قرار دارند .آژانس
در گــزارش خــود تاکیــد میکند
کــه بــا کاهــش آلودگیهــای
زیســتمحیطی میتــوان جلوی
بســیاری از مرگهای زودرس را
گرفت.
•
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میکروبیوم سالم روده و مراقبت از
اندازٔه دور کمر و همچنین پایین
نگه داشــتن میزان فشار خون و
کلسترول از عوامل اصلی دور نگه
داشتن بیماریهای قلبی است.
چند راهکار ساده:
•
 .۱تا میتوانید مواد غذایی
سرشار از فیبر بخورید
بــا خــوردن مقدار زیــادی غالت
کامــل و مــواد غذایی سرشــار از
فیبر ،باکتریهای روده سالمت
میماننــد و باعــث میشــوند که
میزان کلسترول بدن هم کاهش
پیدا کند.
مــواد غذایــی سرشــار از فیبــر
شامل ســبزیجات (سیبزمینی
و ســبزیجات مانند آن را پوســت
نکنیــد) ،لوبیاهــا و حبوبــات و
میوههــا هســتند .تــا میتوانید
انــواع ســبوسدار و کامــل
کربوهیدراتهای نشاســتهدار را
انتخاب کنیدمانندنانسبوسدار
و غالت کامل صبحانه و پســتا با
آردگندم کامل و برنج سبوسدار.
•
 .۲مواد غذایی دارای
چربیهای اشباعشده خنورید
مقدار زیاد چربیهای اشباعشده
در رژیم غذایی باعث میشود بدن
شما کلسترول تولیدکندکه باعث
افزایــش خطر بیماریهای قلبی
میشــود .چربیهای اشباعشده
در پنیــر ،ماســت ،گوشــتهای
چرب ،کره ،گوشت خوک ،کیک
و شــیرینی و بیسکوئیت و روغن
نارگیل وجود دارد.
بــرای آنکــه میزان مصــرف خود

یکه از
ی
م غذا
یکند
در رژی ت م 
حافظ
تغ ی ی ر
شما م
قلب

را در حــد ســالمی نگــه دارید به
جای بعضی از مواد غذایی دارای
چربیهــای اشباعشــده از مواد
غذایی که چربیهای اشباعنشدٔه
تک زنجیره و چندزنجیره دارند،
مصرف کنید.
این مواد غذایی شامل ماهیهای
روغنــی ،میوههــای مغــزدار و
دانههــای روغنــی میشــود.
کربوهیدراتهای پیچیده مانند
غالت کامل و دانههای سبوسدار
جانشــین مناسبی است که ما را
مدت زمان طوالنیتری سیر نگه
مــیدارد .این دو تغییــر در رژیم
غذایی میزان کلســترول خون را
پایین نگــه میدارد و باعث پایین
آمدن احتمال بیماریهای قلبی
میشوند.

کـــدام مواد غذایی را
انتخابکنیم

•

.۱روغن زیتون ،کلزا ،آفتابگردان،
ذرت و گردو و کرههای تهیهشده
از آنها.
•
 .۲لبنیــات کمچربــی ماننــد
شیرهای کمچربی و پنیر و ماست
کمچربی .توجه داشته باشید که
محصوالتی بــدون شــکر افزوده
انتخاب کنید .اگر برای مزٔه بهتر
پنیر پرچــرب را انتخاب میکنید
مقدارکمتری از آن بخورید.
•
 .۳گوشت کمچربی مانندگوشت
بوقلمون ،مــرغ و قطعات بدون
چربــی را انتخاب کنید .قطعات
چربی را از گوشــت جــدا کنید و

پوست مرغ را بگیرید.
•
 .۴هــر هفته حداقل یــک وعده
ماهیهای روغنی بخورید.
•
 .۵در میانوعدههــای خــود بــه
جای چیپس و بیسکوئیت آجیل
و دانههای گیاهی بخورید.
چربیهایاشباعشده
•
 .۳با منک خداحافظی کنید
مصرف زیاد نمک باعث باال رفتن
فشار خون میشــود که احتمال
بیماریهای قلبی و سکته را باال
میبرد .به گفتٔه سیستم خدمات
بهداشــت ملــی بریتانیــا (ان اچ
اس) بزرگســاالن نبایــد روزانــه
بیش از  ۶گرم (حدود یک قاشق
چایخوری) نمک مصرف کنند.
•
از روشهای دیگــری برای طعم
دادن غــذا اســتفاده کنید مانند
گیاهــان و ادویههــا .طعم نمک
اکتســابی اســت و هر چه کمتر
نمک بخوریم کمتر به آن تمایل

ربانهماهیموسسهآیتا...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

پیدا میکنیم .حدود  ۴هفته طول
میکشید تا پرزهای چشایی شما
به غذاهای کمنمک عادت کند و
بتوانیدکمتر نمک مصرف کنید.
•
از نــوع کمنمــک محصوالتــی
مثل آجیل و ســس گوجهفرنگی
استفاده کنید .همیشه به میزان
نمک بر روی برچســبهای مواد
غذایــی توجه کنید چــون حدود
ســهچهارم نمکــی کــه مصــرف
میکنیــم از مواد غذایی اســت.
غذاهای آماده و ساندویچهایی که
میخریم و سسها بیشتر اوقات
سرشــار از نمــک اســت پیش از
خرید ،برچسب آنها را بخوانید.
•
بــه جــای خریــدن انــواع آمــادٔه
پرنمک سسهای پستا ،کاری و
اســپاگتی خودتان آنها را در خانه
درســت کنید تــا بتوانیــد مقدار
نمک آن را کنترل کنید.
•
 .۴ویتامینها و موادمعدنی را
فراموشنکنید
مــا به ویتامینهــا و مواد معدنی
گوناگونی در رژیــم غذایی روزانٔه
خود نیاز داریم تا ســالم بمانیم و
آنهــا در کاهش احتمــال ابتال به
بیماریهای قلبی هم مؤثرند.
مــواد معدنــی ماننــد کلســیم،
منیزیم و پتاسیم نقش مهمی در
جلوگیری از باال رفتن فشار خون
دارند و اثر مثبتــی هم بر عوامل
دیگر خطرساز بیماریهای قلبی
دارند.
بســیاری از کارشناســان بــر این
باورندکه ما با رعایت رژیم غذایی
سالم و متعادل همٔه ویتامینها و
مواد معدنــی مورد نیاز بدن خود
را میتوانیــم تأمیــن کنیم بهجز
ویتامین دی.
نیازی نیست که برای تأمین آنها

مکملهای غذایی مصرف کنیم،
اگر نگــران میــزان ویتامینها و
موادمعدنی مصرفی خود هستید
روزانــه این مــواد غذایــی را باید
بخورید.
•
 .۱روزانــه حداقــل  ۵وعده میوه
و ســبزیجات بخورید .یک لیوان
کوچک آبمیوه ( ۱۵۰میلیلیتر)
همــراه با غذا هم میتواند یکی از
این پنج وعده باشد اما اگر بیشتر
هم بنوشــید باز هم یک وعده به
حساب میآید .حبوبات و غالت
سبوسدار هم یک وعده حساب
میشود.
•
 .۲آجیل و دانههای خوراکی برای
تأمیــن ویتامیــن ای که شــامل
کرههای گیاهی هم میشود.
•
 .۳ماهی ،لبنیات و غالت کامل
برای تأمیــن ویتامینهای گروه
ب.
•
 .۴موز ،سیبزمینی و ماهی برای
تأمینپتاسیم.
•
 .۵عــدس و غــات کامــل برای
تأمینمنیزیم.
•
 .۶لبنیات و ســبزیجات برگدار
برای تأمین کلسیم.
•
 .۵اگر اضافهوزن دارید،
میزان کالری مصرفی خود را
کم کنید
اگر تغییرات  ۱تا  ۴را به طور کامل
اجرا کرده باشید نباید مشکلی با
مرحلٔه  ۵داشته باشید.
اگــر رژیــم غذایــی متعــادل بــا
چربیاشباعشــد ه و نمــک و
شــکرکم و سرشــار از چربیهای
اشباعنشــده ،فیبــر و ویتامین را

رعایت کنید احتمال اینکه اضافه
وزن داشته باشیدکم است و قلب
ســالمتر و شــیو هٔ زندگــی بهتری
خواهید داشت.
اضافهوزن احتمــال بیماریهای
قلبی را بیشتر میکند بهویژه اگر
انباشــتگی چربی دور کمر باشد.
بدون در نظر گرفتن تناســب قد
و وزن ،اگــر دور کمر شــما برای
مــردان بیش از  ۹۴ســانتیمتر و
برای زنان بیش از  ۸۰ســانتیمتر
باشد بهتر اســت وزن خود را کم
کنید.
•
چند راه دیگر برای داشنت
قلب سالم
•
 .۱هــر شــب بین  ۷تا  ۹ســاعت
بخوابید.
•
 .۲هــر هفتــه بیــش از  ۱۴واحد
الــکل ننوشــید .اگــر  ۱۴واحــد
مینوشید آن را یکجا ننوشید و
در روزهای هفته تقسیم کنید.
•
 .۳حــدود دو ســاعت و نیــم در
هفته ورزش کنید.
•
 .۴اســترس و تنشهــای خود را
مهارکنید.
•
 .۵سیگار نکشید.
شــاید ندانید که آنچــه در دوران
بــارداری میخوریــد بــر رشــد و
پرورش نوزاد شــما اثر میگذارد.
رژیم غذایی ناکافی باعث میشود
نوزادان در بزرگســالی در معرض
چاقــی و بیماریهــای قلبی قرار
بگیرنــد .رژیــم غذایــی ســالم و
متعادل داشته باشد و تا میتوانید
فعالیتکنید.
•

11
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سالمـت...

زماني كه براساس قانون ممنوعيت بهكارگيري اسامي ،عناوين و اصطالحات
بيگانه مقرر ش��د س��ردر مغازهها از الفاظ و عناوين بيگانه پاك شده و عناوين
اصيل ايراني جايگزين آن شود ،بسياري اين اقدام سازنده را ستودند.
هر چند اجراي اين قانون منجر به به هم خوردن نظم بصري شهرها شد ،اما
اي��ن به هم خوردگي از آنجا ك��ه ارزش مهمتري را براي ايرانيها حفظ ميكرد،
يعني همان هويت ملي و زبان دوم عالم اسالم ،براي كمتر كسي موجب آزار شد؛
كما اين كه با گذشت چند سال از اجراي اين قانون هستند مغازههايي كه هنوز
نام قديم آنها با برچسبهايي حذف شده و چهره نازيبايي به شهر بخشيده است،
اما با ديدن اسامي فارسي،هيچ كس از اين نا زيبايي رنجيده نمي شود.
البته اگر كمي اهل گش��ت وگذار در ش��هر خود باش��يد ،متوجه ميشويد
عدهاي از اين قانون با همه س��ختگيريها ،به راحتي سرپيچي كردهاند و هنوز
برخياگر
داروها
اس��امي نمی
را طلــب
مغازهها خودنمايي ميكن��د .عالوه بر آن اين
کننــد .در
بيگانه بر س��ر
غذايي و آرايشي بسياري هستيم كه متأسفانه
تجویزتوليد
براساسش��اهد
روزها
محصوالتقدم
دکتر قدم به
كش��ند .شاهد آن همين چيپسها ،ماست و
مي
يدك
خود
با
را
بيگانه
اس��امي
کاهش یابند تاثیرات ترک شــان
شامپوهايي است كه به تازگي تبليغات آن در رسانهها آن هم با عناوين خارجي
خواهد
بسیارکم
بود.اگر درخش��يدن اين اسامي بيگانه بر سر در مغازهها براي
نيس��ت.
بيگانه،كم
و

زماني كه براساس قانون ممنوعيت بهكارگيري اسامي ،عناوين و اصطالحات
بيگانه مقرر ش��د س��ردر مغازهها از الفاظ و عناوين بيگانه پاك شده و عناوين
اصيل ايراني جايگزين آن شود ،بسياري اين اقدام سازنده را ستودند.
هر چند اجراي اين قانون منجر به به هم خوردن نظم بصري شهرها شد ،اما
اي��ن به هم خوردگي از آنجا ك��ه ارزش مهمتري را براي ايرانيها حفظ ميكرد،
يعني همان هويت ملي و زبان دوم عالم اسالم ،براي كمتر كسي موجب آزار شد؛
كما اين كه با گذشت چند سال از اجراي اين قانون هستند مغازههايي كه هنوز
نام قديم آنها با برچسبهايي حذف شده و چهره نازيبايي به شهر بخشيده است،
اما با ديدن اسامي فارسي،هيچ كس از اين نا زيبايي رنجيده نمي شود.
البته اگر كمي اهل گش��ت وگذار در ش��هر خود باش��يد ،متوجه ميشويد
عدهاي از اين قانون با همه س��ختگيريها ،به راحتي سرپيچي كردهاند و هنوز
اس��امي بيگانه بر س��ر در برخي مغازهها خودنمايي ميكن��د .عالوه بر آن اين
روزها ش��اهد توليد محصوالت غذايي و آرايشي بسياري هستيم كه متأسفانه
اس��امي بيگانه را با خود يدك ميكش��ند .شاهد آن همين چيپسها ،ماست و
شامپوهايي است كه به تازگي تبليغات آن در رسانهها آن هم با عناوين خارجي
و بيگانه،كم نيس��ت .اگر درخش��يدن اين اسامي بيگانه بر سر در مغازهها براي
ما غيرقابل قبول اس��ت ،پس با پخش اين اس��امي آن هم از رسانه ملي چگونه
بايد كنار آمد؟
كارگيري اس��امي ،عناوين و
ممنوعيت به
دیده شود.
است.
گذش��ته از اين در همان قان��ون انرژی
است كه•اس��تفاده از اين واژههاي بيگانه روي
ش��ده
تأكيد
بيگانه
اصطالحات
داروهــای ضدافســردگی بــرای
كليه توليدات داخلي اعم از بخشهاي دولتي و غيردولتي كه در داخل كش��ور
کردید
شروع
وقتی
شرايطمی
نیستند.است و در اين -۶
بیماری
معالجه
بيشتري بر
نظارت
گویندرود
انتظار مي
شود ،ممنوع
عرضه مي
دالیل اين قانون
حسن اجراي
گيرد .به مصرف داروها ،باید تا آخر عمر
صورتکه
بسیاری دارد
افسردگی
ایــنمغازه
باشــید.سر در
اسامي بيگانه بر
بههايي كه
سختگيري
هایهمان
خیلی اگر
ادعاهایا
بردنمتکی
كارآن
کیفیتدر به به
شان مربوط
و توزيعكنندگان محصوالت به كار گرفته شده بود درباره توليدات موادغذايي و
توسط
تواند
شاهدنیز می
عمومی
ژنتیک
اجتماع و
زندگی و
اين دست
تبليغاتي از
شبههامروز
شــانكار ميرفت،
بهداشتي به
آرايشي و
محصوالت
این
از
زمانی
که
انســانی
میلیونها
است.در رسانهها نبوديم ،ضمن اين كه همين اسامي روي محصوالت نوشته شده و به
پاسداري
داروهــاخورد.
• مراتب بيشتر از سردر مغازهها به چشم مردم مي
رد
متوليانکردند
هرچند مــی
اســتفاده
شود.اسالمي تاكنون حساسيتهاي الزم
فرهنگ و ارشاد
میزبان
 -۵از
وزارتتغییر
ازجملهباعث
فارسيداروها
گویند
تابلوهاي
از
خارجي
اسامي
حذف
در
را
آن
نمونه
و
دادند
خرج
به
زمينه
اين
در
را
6 Antidepressant Medication
شــوند
كنندگان می
شــخصیت افراد
ولی در كشورش��اهد بوديم ،اما بهتر است رؤساي
توليدي
محصوالت
عرضه
Myths
https://www.psychologytoday.
هدف پاسداري از هويت ملي ايراني و زبان فارسي،
توليدكنندگان هم با
شــخصیتی
صنوفهاو مشــکل
افســرده
com/us/blog/two-takes-deزيرمجموعههاي خود را موظف به رعايت قانون كنند.
دستگاهها،
همگام با ساير
شــان
زندگی
از
روزهایی
ندارند و
pression/202009/6-antidepresبهتر اس��ت همان نهضت ش��كل گرفته در حذف اس��امي بيگانه از سردر
sant-medication-myths
هســتند .قرار
مغازهکه
هســت
محصوالت توليدي در داخل هم شكل گيرد تا هويت
عادیتوليدات و
ها درباره
نویسنده ترجمهی محمد رادفر
برای
داروهــا
ايراني این
و کاربــرد
بماند.
فقطبرجا
محكم و پا
همچنان
تغییر روحیه غمگیــن و افزایش

ادعای غلط در باره
داروهای افسردگی

تا مدتها این ادعا وجود داشــت که افســردگی یک بیماری لوکس و
مربوط به جهان اول است .اما شواهد و آمار نشان می دهد افریقا و
جهان سوم به اندازه بقیه دنیا از افسردگی رنج می برد.
افســردگی نوعی بیماری جسمی بــرای تصمیم گیری منطقی ایفا
اســت و منشــا آن وقفه ای است می کنند.
کــه در ترموســتات درون بخش داروهای ضدافســردگی همیشه
قدیمــی و غریزی مغز صورت می برای ذهن بشــر ،توام با شــک و
گیرد .در بخش لیمبیک مغز یک شــبهه و حس بی اعتمادی بوده
سیستم تنظیم حس و حالت به اســت … دلیــل اصلــی اش این
طور طبیعی وجود دارد که گاهی اســت که هنــوز تربیــت عمومی
بــه دالیلی نمی توانــد منظم کار بشــر ،بیماری روحی و افسردگی
بیماریكرد
تهران بزرگ در مصاحبه با را یکاعالم
رانندگي کند.
جسمی نمی بیند.
به طور دقیق تــر حدود نیم قرن هر نــوع دســتکاری در هورمون
اســت که داروهای ضدافسردگی هــا و فعل و انفعاالت شــیمیایی
مناسبی برای تنظیم ترموستات مغــز برای خیلی هــا غیرعادی و
مختل شده روحیات کشف شده نادرست به نظر می رسد
•
است.
در کنــار داروهــا ،تکنیــک های  -۱مــی گوینــد داروهــای
مشاوره وگفتگو درمانی نیز سهم ضدافســردگی اعتیــاد آور اســت
مهمی برای کنترل حس و روحیه ولی همه اســتفاده کنندگان این
افســرده و یافتــن راه هــای بهتر داروها می دانندکه بدن شان آنها

•ما غيرقابل قبول اس��ت ،پس با پخش اين اس��امي آن هم از رسانه ملي چگونه
بايد كنار
مــیآمد؟گوینــد داروهــای
-۲
میو
عناوين
اس��امي،
كارگيري
به
ممنوعيت
قان��ون
همان
در
اين
از
گذش��ته
ضدافسردگی شادیبخش هستند مشــکالت را به نوعی پنهان
اصطالحات بيگانه تأكيد ش��ده است كه اس��تفاده از اين واژههاي بيگانه روي
بخشکه
می ازدانند
افسرده ها
خود
ولی
حاالت
نیــز در
غيردولتيادعا
کننــد .ایــن
داخل كش��ور
كه در
هاي دولتي و
داخلي اعم
توليدات
كليه
نیست.
درستی
ادعای
نمی
داروها دیده
مصرف
بيشتري بر
کنندگان نظارت
انتظار ميرود
است و در اين شرايط
ممنوع
ميشود،
اینعرضه
قانون صورت
داروهــا اجراي
حسن
روحیــه و
عمــااينفقــط
گيرد .شود.
اگر همان سختگيريهايي كه در به كار بردن اسامي بيگانه بر سر در مغازهها
حــس افــراد را کمــی تنظیم می •
و توزيعكنندگان محصوالت به كار گرفته شده بود درباره توليدات موادغذايي و
برعکس،
داروهای
سالمبهاگر
همینو فرد
کنند.
ضدافسردگیاز اين دست
امروز شاهد تبليغاتي
كار ميرفت،
بهداشتي
برایآرايشي
محصوالت
شده و به
محصوالت ونوشته
همين اسامي
ضمن اين كه
داروهــایها نبوديم،
در رسانه
می
مجهزتر
رويهشــیارتر
افــراد را
اســتفاده
موردنظــر را
پاسداري
خورد.
چشم مردم مي
مغازهها به
بيشتر از
تر
متولياندرست
هرچندو فکر
تصمیم
سازند تا
تاثیرات
سردرجــز
تغییری
مراتبهیچ
کنند
از زبان فارسي ازجمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي تاكنون حساسيتهاي الزم
باند.
داشته
آلود
خــواب
نظیــر
دارو
فیزیکــی
را در اين زمينه به خرج دادند و نمونه آن را در حذف اسامي خارجي از تابلوهاي
احساسدر •
كنندگان اشتها یا
عرضهافزایش
شدن،
كشورش��اهد بوديم ،اما بهتر است رؤساي
محصوالت توليدي
فارسي،
زبان
و
ايراني
ملي
هويت
از
پاسداري
هدف
با
هم
توليدكنندگان
و
صنوف
درد و اذیت در سیســتم گوارشی  -۴مــی گویند ایــن داروها یک
همگام با ساير دستگاهها ،زيرمجموعههاي خود را موظف به رعايت قانون كنند.
درمان ســریع و مقطعی هستند
نخواهند داشت.
بهتر اس��ت همان نهضت ش��كل گرفته در حذف اس��امي بيگانه از سردر
آنها
مصرف
ولــیدرهمه
کننــدگانهويت
شكل گيرد تا
داخل هم
•مغازهها درباره توليدات و محصوالت توليدي
گوینــدمحكم و پا
مــیهمچنان
ايراني
برجاهــا
داروهــا آدم
-۳
بماند .می دانند که حداقل یک ماه باید
را بیخیال یــا کرخت می کنند یا از خوردن دارو بگذرد تا تاثیراتش
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کرده و
مداددوحل
شرحها را
یکی از
عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرحها را با مداد حل کرده و
«شرح
ایران بادارای
روزنامه
جدول روزنامه ایران دارای دو «شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتداجدول
24. Sep 2013
Part
جواب شرح B
Skill:
شرح دوم بپردازید.
اول ،به حل
سپس با پاک کردن
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.

جدولويژه
جدول
جدول عادي
عادي____________________ >>
ویژه
های ____________________ عادی و
سودوکو و جدول
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 -1حرفه��اي نامرب��وط و خ��ارج از  -10غاي��ب -زين��ت -منش و رفتار
1انساني
موضوع زدن -اشاره به نزديك
 -2كش��ور قذاف��ي -ع��دد زير خط  -112ماشين خاكبرداري -قاتل امام
3هادي(ع) -آب در لغت محلي
كسري -جمع حكم
 -12فراخواندن مكرر كسي به وسيله
وبا
جايگاه-
خوش-
 -3دستخط
 -4چوب��ه اع��دام -ب��اران كم -گلي 4بلندگ��و -مردمك چش��م -پس��وند
5نسبت -زنبيل
معطر -خاطر
 -13مرد بخشنده -در مقام تحسين
 -5سنگ آسياب -باستاني و كهن6 -
ميكشند -نوشتن
پارچه كبريتي
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 -12خراشيدن -نت مخمور -آرزوها-
غزنوي
مسعود
محمود و
 -7سلطان
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October will shape Canadian
immigration for years to come
We will have a strong sense of the direction that
Canada's immigration system is heading towards
by the end of October.
Two major events
over the coming
month will shape
Canada’s immigration system for
years to come.
The first will be a
new mandate letter
that will be written
by Prime Minister
Justin Trudeau
to immigration
minister Marco
Mendicino. This letter will
contain Canada’s new immigration priorities and it
should be released shortly,
perhaps as soon as within
the coming week.
The second is Canada’s
Immigration Levels Plan
2021-2023. The plan
will outline Canada’s
new permanent residence
targets over the next three
years and it should be announced by October 30th.
New immigration mandate letter
In Canada, the prime
minister outlines the
responsibilities that they
would like their respective
cabinet members to pur-

sue while the ruling party
manages the government.
In this case, Trudeau will
provide minister Mendicino with a letter that will
guide Mendicino’s efforts
to lead the operations of
Immigration, Refugees
and Citizenship Canada
(IRCC).
In what will be a rare
occurrence, the prime
minister will issue his second immigration mandate
letter in less than one year.
Mandate letters tend to
be issued to each minister
every two to four years.
They are typically issued
when a new government
takes office and when a
minister is assigned a new
portfolio.

 بــه،در کشــورهای مختلــف
خصــوص کشــورهای پیشــرفته
.غربی را آغاز کردند
نتیجه اینکــه امروزه ســرمایهدار
آمریکایی نــه تنها مالک آشــکار
شــرکتهایی اســت که تمامی یا
،اکثریت سهام آن را در اختیار دارد
بلکــه در مالکیت و ســود هزاران
شــرکت و موسســ ه غیرآمریکایی
در کشــورهای مختلف شــریک
است و بسیاری ازاین شرکتها به
ســرمایهگذاری در چین مبادرت
.کرده و از سود آن منتفع شدهاند
 تولید ناخالص،طبق آمار رسمی
داخلی ایاالت متحده به حدود یک
چهارم تولید ناخالص جهان بالغ
 محاسبه سهم مستقیم.میشود
و غیرمســتقیم سرمایه آمریکایی
در ســرمایه جهانی آســان نیست
،امــا براســاس آنچه که گذشــت
میتوان گفت کــه احتماال از این
.رقم هم بیشتر است
 محدودیت تجاری،به این ترتیب
علیه چین و کاهش رشــد تولید
و سودبری شــرکتهای فعال در
آن کشــور فقط به منافــع دولت
و ســرمایهگذاران چینــی آســیب
نمیزند بلکه دامن ســرمایهداری
 ســرمایهدار،جهانی و در راس آن
.آمریکایی را نیز میگیرد

امــا مالــکان و ســهامداران
ایــن کارگاه فقــط دولــت و
ســرمایهگذاران چینــی نیســتند
 و،بلکــه ســرمایهگذاران خارجی
عمدتا غربی از جملــه آمریکایی
سهمی مهم در این کارگاه داشته
 به واقع میتوان گفت که.و دارند
برای ســرمایهگذاران و بازرگانان
 ایــن کارگاه،کشــورهای غربــی
تولیــدی نوعی "شــرکت تعاونی
مصرف" است که سهامداران آن
.خریدار محصوالتش هم هستند
۱۹۹۷  بین سال،در مورد آمریکا
،۲۰۰۷ تــا رکــود جهانــی ســال
 میلیارد دالر در۶۳۳ آمریکاییــان
بخشهــای صنعتــی و خدماتی
چین سرمایهگذاری کردندکه رقم
قابل توجهی است اما نشاندهنده
ابعاد مشــارکت سرمایه آمریکایی
.در چین نیست
 باید سرمایهگذاری،در درجه اول
شرکتهای وابسته به موسسات
بزرگ آمریکایی را منظور کرد که
 اما.در آمار رسمی دیده نمیشود
 ارتباط غیرمستقیم،مهمتر از آن
آمریکاییان با جریان ســرمایه در
.سطح جهانی است
از جنــگ دوم جهانــی بــه بعــد
،۱۹۶۰ و بــه ویــژه پــس از دهــه
آمریکاییان سرمایهگذاری وسیع

•

In August, however,
Trudeau ended the last
session of Canada’s Parliament as he wanted
to reset the government’s priorities in
the wake of the coronavirus pandemic.
The Canadian
government’s new
priorities were
defined on September 23rd during the
speech from the
throne, which kicked
off the new session
of Parliament. The
throne speech formally
underscored Canada’s
goal of welcoming more
immigrants to maintain
its competitive economic
standing.
As such, Trudeau will now
define new immigration
priorities for Mendicino
and IRCC to pursue.
If last year is any indication, the new immigration mandate letter may
become publicly available
by early October. Last
year, the December 5th,
2019 Speech from the
Throne was followed by
mandate letters being released on December 13.
COVID-19 has derailed
many of the priorities

کاالهــای لوکــس خارجــی بوده
.است
 دولت چین،بــا ایــن تمهیــدات
از یکطــرف ســود تولیــد را در
حــدی نگــه داشــته که مشــوق
ســرمایهگذاران داخلی و خارجی
 واردات از،باشد و از ســوی دیگر
خارج محدود را محــدود کرده و
.صــادرات را افزایش داده اســت
ترامــپ با وضــع محدودیتهای
تجــاری در صــدد تغییــر ایــن
.وضعیت بوده است

زیان سرمایهداری آمریکایی
"! "کارگاه تولیدی جهان:چین
شک نیست که اشتهای مشکوک
دولت چین برای انباشت ذخیره
ارزی بــه منزله اجحــاف به کارگر
چینــی و نابــودی شــغل کارگــر
آمریکایی و به نفع تولیدکنندگان
خصوصــی و دولتــی چیــن تمام
 اما این فقط بخشی از.شده است
.واقعیت است
یکی از پژوهشــگران گفته اســت
"که چین "کارگاه تولیدی جهان
است زیرا انواع کاالها را میسازد و
به چهارگوشه زمین صادر میکند
 ســود قابل توجهی،در این میان
هم نصیب مالکان یا سهامداران
.این کارگاه عظیم میشود
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its Immigration
Levels Plan for the
second time in the
same year.
The levels plan is
usually announced
each fall around
the last week of
October. This is
stipulated by the
Immigration and
Refugee Protection
Act.
IRPA is the main
www.michaelmonfared.com
Immigration_Michael_Monfared law that guides
immigrationmichaelmonfared Canada’s immigrat.me/immigration_michael_monfared tion system.
However, IRPA
outlined in Mendicino’s
also stipulates that
current mandate letter.
the levels plan announceMendicino was well on
ment can be delayed in
his way to implementing
election years, as was the
the government’s imcase in 2019 when Canamigration agenda when
dians went to the polls.
he announced Canada’s
Hence, Mendicino will
Immigration Levels Plan
follow the 2020-2022 lev2020-2022 in early March. els plan announcement he
But the pandemic has
made in March of this year
now delayed goals such as with a similar announcelaunching a new Municiment that will likely come
pal Nominee Program and by Friday October 30th.
eliminating Canadian citiIRPA states that the
zenship application fees.
immigration minister is
We should expect Mento announce the plan by
dicino’s forthcoming
November 1st each year
mandate letter to heavily
when Parliament is sitting
emphasize the coronavihowever that date coinrus. Namely, the governcides with a weekend, and
ment will likely provide
hence the announcement
an overview of how it
should occur a bit earlier.
seeks to adapt Canadian
Mendicino has also conimmigration policy and
stantly affirmed Canada’s
how it will process applicommitment to immigracations moving forward in tion throughout the panthe wake of the pandemic. demic. This commitment
•
is being demonstrated
Immigration Levels Plan by the ongoing Express
2021-2023
Entry draws that IRCC is
In another rare occurrence, conducting that are seeing
Canada will announce
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

16 :>> ادامه از صفحه
 عدم توازن تراز،از نظر اقتصادی
تجــاری قطعا نشــانه اختالل در
رونــد منطقی روابــط و مبادالت
،بین کشورهاست و از این جهت
شکایت دونالد ترامپ و این اتهام
که قواعد تجارت آزاد در مبادالت
آمریکا با چین مخدوش شده بی
.اساس نیست
البته نمیتوان به ســادگی اثبات
کــرد کــه دولت چین بــا تخطی
 از طریــق،از قواعــد تجــارت آزاد
حمایــت اعــام نشــده از صنایع
،صادراتــی و دخالت در بــازار ارز
بهــای کاالهای صادراتی را پائین
نگــه داشــته و مانــع از رقابــت
کاالهای وارداتــی در بازار داخلی
.شده است
امــا میتوان با اطمینان گفت که
دولت چین با پائین نگاه داشتن
 برتــری غیرعــادی،دســتمزدها
صــادرات بــر واردات را امکانپذیر
.ساخته است
نتیجه محروم کردن کارگر چینی
از دریافــت ارزش واقعــی کارش
اوال پاییــن مانــدن هزینــه تمام
شــده و بهای کاالهــای صادراتی
و ثانیــا محــدود کــردن توانایــی
دستمزدبگیران چینی برای خرید
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record levels of individuals receive invitations
to apply for permanent
residence.
The question on everyone’s mind leading up to
Mendicino’s forthcoming
announcement is: How
will COVID-19 impact
Canada’s immigration
levels?
Over the medium- and
long-term, Canada can be
expected to return to high
levels of immigration.
This is due to Canada’s
need for immigration
to support its economy.
The latest speech from
the throne also strongly
suggests Canada intends
to return to high newcomer levels.
But there is far greater uncertainty as to the number
of immigrants Canada will
able to welcome amid the
pandemic. While Express
Entry and Provincial
Nominee Program (PNP)
draws and application
processing continue, the
actual number of immigrants completing their
permanent residence
landing process remains
limited by COVID-19.
The combination of the
new mandate letter and the
2021-2023 Immigration
Levels Plan announcement
will give us more clarity
in terms of how quickly
the Canadian government
believes the immigration
system will be able to
return to normal.
--------2020 CIC News

... »قیام ترامپ علیه «استکبار جهانی

MAGA
بازگشت عظمت به آمریکا؟
مبنایملیگراییاقتصادیدونالد
 شعار "عظمت را به آمریکا،ترامپ
بازگردانید" است که در مبارزات
. مطرح کرد۲۰۱۶ انتخاباتی سال
اگرچــه او تصویــری شــفاف از
"آمریــکای بــا عظمت" ترســیم
 امــا بــه نظــر میرســد،نکــرده
"عظمت" مورد نظــرش مربوط
بــه یکی دو دهه بعد از جنگ دوم
جهانی اســت کــه آمریــکا قدرت
برتر نظامی و سیاســی جهان بود
و درحالی که اقتصادهای صنعتی
دیگر هنوز گرفتار خسارات جنگ
 تولیــدات آمریکایــی بر،بودنــد
بازارهای داخلی و جهانی مسلط
شــده و باالترین ســطح زندگی را
.برای آمریکاییان فراهممیآورد
 آنچه که،از نظر رئیس جمهوری
امروز بیش از هر چیز به عظمت
آمریکایی آســیب میزنــد ناتوانی
تولیــدات آمریکایــی در تامیــن
تقاضــای داخلی و پیشــتازی در
بازارهــای خارجــی اســت که در
کســری تــراز مبــادالت تجــاری
آمریکا به خصوص با چین اســت
.انعکاس یافته است

او صنایــع داروســازی پورتوریکو
البته با مداخله در ســازوکار- را
 احیا و هزاران فرصت-بــازار آزاد
شــغلی برای بیکاران ایجاد کرده
 او در حملــه به سیاســت.اســت
اقتصادی حــزب دموکرات گفته
است که "آنها عالقهای به کارگران
".و سرمایههای کوچک ما ندارند
آمار رسمی الاقل تا قبل از شیوع
ویروس کرونا نیز موفقیت دولت
ترامــپ در ایجــاد شــغل بــرای
کارگران کم مهارت را که بیشتر از
اقلیتهای قومی و نژادی آمریکا
 تایید میکنــد تا جایی،هســتند
 با همان عبــارات مبالغه،کــه او
 خود را مدافع حقیقی حقوق،آمیز
اقلیتهــا و حتی بزرگترین خادم
سیاهپوســتان از زمــان آبراهــام
.لینکلن معرفی کرده است
اینکه سیاســت اقتصادی ترامپ
حمایت کارگــران را جلب کرده یا
نه در انتخابات پیش رو مشخص
خواهد شــد اما قطعا محدودیت
تجاری علیه چیــن فقط به زیان
دولــت و ســرمایهدار چینی تمام
نشــده بلکه هزاران ســرمایهگذار
.خارجی را نیز متضرر کرده است
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بیشتر خویشــتنداری و تحمل و
گذشت و دم بر نیاوردن دعوتشان
روایتگران روزهای اخیر
میکنند.
ِ
ایــن توصیههــای همیشــگی را
ندیــده گرفتهاند و طبعــ ًا بیش از
پیــش در معرض اتهام پرحرفی و
شلوغکاری قرار میگیرند.

زنــان...

>
> بخ
ش
پ 2
ایانی

PAIVAND: Vol. 27  no.1492  Oct. 01, 2020

فرمان «شلوغش نکنید»
از
ِ
سرپیچیکنیم
سارا احمد ،نویسنده و فمینیست
استرالیاییـبریتانیایی ،کتابی در
دســت نگارش دارد کــه در آن به
موضوع شکایت همچون کنشی
فمینیســتی میپــردازد و فصــل
بــه فصــل آن را در وبــاگ خود
منتشر میکند .مباحث این کتاب
که هنوز اســمی برای آن انتخاب
نشده ،بیشتر به شکایتها از آزار
جنسی در محیطهای دانشگاهی
وکاری اختصاص دارد.
احمد از جمله به این نکته اشــاره
میکنــد کــه وقتــی زنــان درباره
از اعمــاق ،هرچند اغلب از مرکز ،تجربههای آزار صحبت میکنند،
بــه آنها گفته میشــود کــه دارند
پیوسته ادامه داد؟
روایتگریها را پایانی نیست.
«شلوغشمیکنند[.»]9
سدی شکســته است .موجی که ظاهر ًا شــکایت کــردن وگفتن از
بــه راه افتــاده ،دیگــر
آزار ،یعنی زیادی شلوغش
درنکوهش
ِ
نمیخوابــد و اگــر در
کــردن؛ «انــگار شــکایت
کوتاهمــدت از ارتفــاع روایتگران دارد چیــزی را بیش از حد
آن کاســته شــود ،تنها میتوان
بزرگ جلوه میدهد؛ انگار
دید که
بهمعنای گسترش ابعاد
داری خــودت را زیــادی
چگونه
آن در میانمــدت و
گنده میکنی»[ ..]10هر
هنجارهای
بلندمــدت خواهد بود.
بار کــه زنان سکوتشــان را
مردانه
تقویــت ایــن موجهای
درباره تجربه آزار میشکنند
بازتولید
کوتــاه و بلند مســتلزم
تــا صدایشــان را بــه گوش
ی
م
شوند
حفظ نوعــی همدلی و
دیگران برسانند ،با همین
همبستگی فمینیستی تا کار بیش
واکنش روبهرو میشوند:
ِ
بیخ
اینها
از
جمعی و فراگیر اســت
«شلوغشنکن»!
که طــی روزهای اخیر ،پیدا نکند!
ِ
قالــب
طــرح شــکایت در
موتور محرک بسیاری
روایت آزار و تعرض و تجاوز
از روایتگران بوده است.
نمایش
میشــود شــلوغکاری و
ِ
همانگونه کــه روایتگری فردی مجازی .حوصلهها ســر میرود.
زنــان به تولیــد فضایــی جمعی توهینها،سرزنشها،نکوهشها
علیه ساختار مردساالر و متجاوز سرازیر میشود.
حاکم انجامیده ،سکوت آنها نیز خطراصلیهمینجاست.
بیش از آنکه بــه خصایص فردی همچنان که احمد تأکید میکند،
آنها برگردد ،ریشه در سلطه تام و «غیاب دیگر شکایتها [روایات]
تمام همان ساختار در حوزههای تشــخیص این امــر را که چیزی
خصوصی و عمومی داشته است .برای شــکایت کردن وجــود دارد
همین حاال هم در اشکال متنوع سختتر میکند .و این همچنین
نکوهش روایتگــران میتوان دید بدین معناســت که :شــکایتها
ِ
ِ
[بازگویی] شــکایتها
کــه چگونــه هنجارهــای مردانه بــا توقــف
ِ
بار دیگر بازتولید میشــوند تا کار میتوانند متوقف شوند»[]11
بیش از اینها بیخ پیدا نکند.
چاره چیست؟
زنــان را همــواره بــا پرحرفــی و نگذاریم شکایتها متوقف شوند.
شلوغکاریشــان میشناسانند و چاره چیست؟
فرمــان «شــلوغش نکنیــد»
به ســکوت ،حیا ،شــرم و هرچه از
ِ

روایتگری علیه تجاوز:
شلوغکاری،جنزدگی

درواقع،فضایمجازیتجربههای در فضــای مجــازی تشــخیص
آزاردیدگان جنسی را رؤیتپذیر و دادهانــد و از آن بهره بردهاند تا با
بیان جمعی روایتهای مربوط به استفاده از همه ابزارهای موجود،
آن را ممکن کرده است .بهتعبیر به حرکتی جمعی و متکثر شــکل
کری رنچلر در بحثی دیگر« ،توان بدهند.
مسئولیتپذیری[»]5فمینیستی در برابــر بدبینی و شــکاکیتی که
میان زنــان را افزایــش داده تا به فضای مجازی را موجب به حاشیه
سخن دربیایند و «فعاالنه در روند رانــدن کنشهــای انضمامی در
سوبژکتیویتهایمبتنیبرشبکهها دنیای واقعی جلوه میدهد ،چاره
و تولید رســانهای»[ ]6شــرکت کار قطع ًا خوشبینی به شبکههای
کننــد .حامــان ایــن رهیافــت اجتماعــی و بســنده کــردن بــه
فمینیســتی ،همزمان که خود را کنشــگری آنالین نیســت ،بلکه
نسبت به بار ستمی که با سکوت بهتعبیــرِ جودیت باتلــر ،پذیرش
بردوش میکشــیدهاند مسئول و رابطه متقابلی اســت که در عمل
پاسخگو میبینند،
میــان آنهــا وجود
چیست؟
چاره
بــا گفتــن از آن و
دارد[.]8
شکســتن سکوت نگذاریمشکایتها
اینترنــت بدیــل
متوقف شوند.
خود دیگران را نیز
دنیــای واقعــی
چیست؟
چاره
دربرابر آن مسئول
نیست؛ دیگر حتی
از
ِ
میدانند.
فرمان «شلوغش بهســختی بتــوان
کنیم.
سرپیچی
نکنید»
بحث مطلق ًا بر سر
تمایــزی اساســی
چیست؟
چاره
اصالتبخشــی بــه
میــان اینترنــت و
شلوغشکنیم.
هر نوع کنشــگری
دنیای واقعی قائل
آنالیــن ،بهویژه در
شد و درهمتنیدگی
حــوزه زنــان ،نیســت ،چنان که اینها را ندیده گرفت.
اشکال دیگری از شبکهسازیهای مــوج روایتگــری اخیر ســرانجام
اینترنتی را میتوان ســراغ گرفت روزی باید آغاز میشد:
که بهواسطه ارتباط با رسانههای در روزنامههــا و کتابهــا و
جریــان اصلــی و قدرتهــای اعالمیهها و دیوارنوشتهها ،یا در
بزرگ شــکل گرفتهاند تا بهظاهر اینترنــت .و از هر جایــی که آغاز
«صــدای کســی باشــند» ،امــا میشــد ،ناگزیر به فضاهای دیگر
بهواقع« ،پروژه»[ ]7خودشان را سرایت میکرد.
پیش ببرند .فارغ از این مسائل ،اما چگونــه میتوان صدایی را که
باید به ظرفیتی چشم دوخت که بهدنبال شکستن سکوتی طوالنی
روایتکنندگان شناس و ناشناس بلند شــده ،هرچند ریز ،هرچند
ایــن محدودیتهــا دولتهای
غربی را هم از تاثیر رشــد سریع
اقتصــادی چین در درمــان رکود جهانی
نومیدکرده است.

پرچم ضدامپریالیستی در کاخ
سفید؟!
سیاســت اقتصاد خارجــی دونالد
ترامــپ فقط رهبران ایران و چین
را خشمگین نکرده بلکه به منافع
جهانــی ســرمایهداری و بــه طور
مستقیم ،سرمایه آمریکایی صدمه
زده و ناخرسندی دولتهای غربی
را هم در پی آورده است.
در آغازقرن بیستم ،جان هابسون،

روزنامهنگار بریتانیایــی ،پیشبینی کرد
که گسترش جهانی ســرمایهداری باعث
رقابت "امپریالیســتی" بر ســر بازارهای
صادراتی ،جنگ بین کشــورهای بزرگ
سرمایهداری و نابودی آنها میشود.
پانزده ســال بعد ،والدیمیر لنین ،رهبر
انقالب روسیه ،از دیدگاهی مارکسیستی،
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"امپریالیســم" را عالیتریــن مرحلــه
ســرمایهداری و جنگ جهانی اول را نبرد
امپریالیستی ،عامل نابودی سرمایهداری
و پیروزی جهانی کمونیسم توصیف کرد.
در طــول زمــان ،عملکــرد جهانــی
ســرمایهداری  -یعنــی امپریالیســم
هابسون و لنین  -متحول شده و امروزه

سرپیچیکنیم.
چاره چیست؟
شلوغشکنیم.
شلوغکاری این امکان را به زنان
میدهد تا با حضــور مداوم خود
و تثبیت جایگاه روایتگرانهشان،
فضا را هرچه بیشتر برای عامالن
ن کنند.
آزار و تعرض و تجاوز ناام 
در چنین فضای شلوغ و پرهیاهو
و بیمالحظهای است که منطق
عقل سلیم مردانه بیش از پیش از
کار میافتد و ایبسا عادیسازی
و بازتولیــد خشــونت جنســی به
حداقل میرسد.

جنزدگی؛راهکارفمینیستی
شــهرنوش پارســیپور در رمــان
زنــان بــدون مــردان زندگی پنج
زن را بــه تصویر میکشــد که هر
یک بهشــیوه خود میکوشــند از
چارچوبهای موجود فراتر بروند
و رویاهــای خــود را پــی بگیرند.
یکی از آنها ،زریــنکاله ،کارگری
جنســی اســت کــه در شــهر نو،
در خانــه اکرمطــا کار میکنــد.
روزی یکــی از مشــتریهایش را
«بیســر» میبینــد ،و از آن روز
به بعد ،این اتفــاق مدام میافتد
و همــه مشــتریها بــرای او
«بیسر» میشــوند .زرینکاله
از دیدن این مشتریهای بیسر
یا حتــی بازگویی آن برای دیگران
میترســد .وحشــت ســراپای
وجودش را میگیرد ،اما نمیتواند
جیغ بکشــد« ،چون ممکن بود
جنی شــده اســت .خبر
بگوینــد ّ
جنی شــده بود
زنی را داشــت که ّ
و هرشــب ساعت هشــت شروع
میکــرد بــه عربــده زدن .ایــن
ساعت حمله جنها بود و همین
چندصباحی مشتریها را از خانه
جنی
تارانده بود ».او برای اینکه ّ
نشود و مشتریها را نتاراند ،چاره
را در آن میبیندکه ســمت پاشیر
برود و جــای عربده ،آواز بخواند.
البته زندگی زرینکاله به همینجا
ختم نمیشود :بعد از آنکه مدتی
آواز میخواند ،سرانجام طاقتش
طــاق میشــود و ماجــرا را برای
دختــری پانزدهســاله و «بیحد
محجــوب» تعریــف میکنــد و
جواب میشنود که نماز بخواند و
نذر و نیاز کند و باقی ماجرا.
ِ
شخصیتزرینکاله
ظرفیتیکهدر
ذخیره شــده ،اما آزاد نمیشــود،
درواقــع ،جنزدگی اوســت؛ اگر
مثل جنزدهها جیغ میکشــید،
مشتریها میپریدند .جنزدگی

کشــورهای پیشــرفته به جای رقابت بر
ســر بازارهــای خارجــی ،راه همــکاری
در ســرمایهگذاری و توســعه جهانــی
ســرمایهداری را برگزیدهانــد تا حدی که
برخی چپگرایان ســنتیتر در مخالفت با
روند جهانــی شــدن ،آن را "چهره دیگر
امپریالیسم"دانستهاند.
شــک نیســت که دونالد ترامپ
انتظــار داشــته بــا محدودیــت
واردات و تشــویق ســرمایه
آمریکایــی به بازگشــت به وطن،
باعث ایجاد اشتغال و محبوبیت
در میان بیکاران شــود و حمایت
انتخاباتی بیشــتری کســب کند
(و در ایــن میــان ناخــودآگاه از
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یکی از انگهایی بوده که همواره
بــر پیشــانی زنانی میخــورده که
خارج از چارچوبهای مقرر عمل
میکردهاند .میتوان منطق آن را
معکوس کرد و از آن اســتعارهای
ســاخت که یکی از تاکتیکهای
مبــارزه علیــه نظــم موجــود را
توضیــح میدهــد .جنزدههــا و
جنیها زنانی هستندکه مناسبات
مردســاالرانه موجــود را ندیــده
میگیرنــد ،عربــده میکشــند و
جایگاههــای تثبیتشــده را بــه
هــم میزننــد .شــلوغکارانیاند
کــه خانه/محلکار/خیابــان/
فضــای مجازی را روی سرشــان
میگذارند ،هر آن کسی را که آنها
را ابژه تملــک و تصرف بینگارد،
میتاراننــد و فضای مردانه حاکم
را به چالش میطلبند .جنزدگی
و شلوغکاری؛ اینها راهکارهایی
فمینیستیاند.
پس شلوغش کنیم.
نهفقط در این لحظه خاص و حتی
دربــاره ایــن موضوع خــاص ،که
همواره ،همهجــا و تا میتوانیم،
شلوغشکنیم.
[1] Killjoy feminist
[2] Lorde, Audre. (1978).
“The Transformation of
Silence into Language and
Action.” Sinister Wisdom,
No. 6, pp. 40-44

[ ]3همان .ص44

[4] MeToo Movement
[5] Response-ability
[6] Rentschler, Carrie.
(2014). “Rape Culture
and the Feminist Politics
of Social Media.” Girlhood Studies 7, No. 1, pp.
65-82.

[ ]7زنگنــه ،نیکزاد .2019 .علیه
فمینیســم اپورتونیست :مسیح
علینژاد و حواریون او .نقد اقتصاد
سیاسی.
علیــه فمینیســم اپورتونیســت:
مســیح علینژاد و حواریون او /
نیکزادزنگنه
[8] Butler, Judith. (2015).
Notes Toward a Performative Theory of Assembly.
London, UK: Harvard
University Press.
[9] Making a fuss
[10] Ahmed, Sara. “In
the Thick of it.” In www.
feministkilljoys.com.
In the thick of it
[ ]11همان

اســتثمارکنندگان کارگر چینی هم انتقام
گرفته است).
اما بــا توجه بــه اینکه  -همداســتان با
چپگرایان  -پدیده جهانی شدن را محکوم
کرده و باعث مانعتراشی در برابرگسترش
جهانی سرمایهداری شــده ،آیا باید گفت
که رهبر بزرگترین قدرت ســرمایهداری
جهــان که خود یک ســرمایهدار نســبتا
بزرگ و مشــهور به راستگرایی است ،به
دفاع از حقوق زحمتکشــان به پاخاسته
و پرچــم "مبــارزه بــا امپریالیســم" یا به
قول جمهوری اســامی ایران "استکبار
جهانی" را در کاخ سفید برافراشته است؟
-بیبیسی
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سالمت...

چرا چاقی و اضافه وزن خطر ابتال به بیماری
کرونا را افزایش میدهد؟

بعــد از مطالعــه و بررســی
پژوهشهایــی کــه تاکنــون
انجام شــدهاند ،متخصصان
به ایــن نتیجه رســیدهاند که
افرادی که اضافــهوزن دارند،
بیشتر در معرض خطر ابتال به
نوع جدیتــر ویروس کرونا و
حتی مرگ ناشی از آن هستد.
پژوهشــگران بــا بررســی
پژوهشهای سالمت عمومی
انگلستان (Public Health
شــواهدی
)England
پیــدا کردهاندکه نشــان میدهد
اضافهوزن احتمال بستریشدن و
نیاز به مراقبتهــای ویژه را برای
بیماران کرونایی افزایش میدهد.
همچنین در نیویورک ۴۰ ،درصد
از بیماران مبتال بــه کرونا که در
بیمارستان بســتری بودند و نیاز
به دستگاه تنفسی داشتند ،چاق
بودند.
همچنیــن  ۹۰درصــد از مــوارد
بیمارانی که در بیمارســتانهای
فرانســه بســتری بودند و نیاز به
دســتگاه تنفسی داشــتند ،چاق
بودند.
کاهــش وزن فوایــد بیشــماری
برای سالمتی دارد.
یکــی از فوایــد آن کاهــش خطر
ابتــا بــه ویــروس کرونا اســت.
بهگفته دکتر آلیسون ،هیچ زمانی
مثــل این دوره همهگیری کرونا،
کاهــش وزن ضــرورت نداشــته
است.
دالیل مختلفی وجود دارد مبنیبر
اینکــه افراد چاق بیشــتر از دیگر

افــراد
در معرض
فوت ناشی ازکرونا

خطــر
قرار دارند.

•

 .۱فشار چربیهای بدن به
ریهها
میــزان زیــاد چربی در ســینه و
شــکم به ریهها فشار میآورد و به
این افراد اجازه نمیدهد بهراحتی
ریههایشان را پرکنند .این کاهش
گنجایــش ریههــا بــه فشــارها و
مشکالت تنفسی دیگر در بیماران
میافزاید.

•

 .۲نیاز بیشتر به اکسیژن
تحمــل وزن زیــاد ،نیــاز بدن به
اکسیژن را افزایش میدهد.
بعضــی از افرادی کــه اضافه وزن
دارند ،ممکن اســت بهآهستگی
نفــس بکشــند یــا تنفسشــان
بهقدری آهســته باشد که نتوانند
اکسیژن الزم را به بدن برسانند.
این عوامل حتی در زمان سالمتی

هم فشــار زیادی بر قلب و
ریهها وارد میکنند.

•

 .۳چربی ،منبعی برای
ایجاد التهاب
در مقاله جدیدی که نتیجه
پژوهشهــای زیــادی را
مرور و بررســی کــرده بود،
پژوهشــگران بهدنبال علت
ایــن موضوع بودنــد که چرا
بیمــاران دارای اضافــهوزن،
در معرض خطر بیشتری در
برابر کرونا هستند .بر مبنای
این یافتهها ،بافتهای چربی
میتواننــد خود منبعــی برای
التهاب مهارنشدنی باشند که
میتوانــد بــه اندامهایی مانند
ریهها آسیب برساند.

شــرایطی در بدن ایجاد میکنند
کــه شــبیه واکنشهایــی اســت
که بــدن به ویروس کرونا نشــان
میدهد؛ یعنی سیستم ایمنی آنها
به عفونــت ویروس کرونا واکنش
افراطی نشان میدهد.
همچنیــن بافتهــای چربــی
ماننــد منبــع ذخیــره وســیعی
برای ســلولهای ایمنی ،ازجمله
ماکروفاژها و سلولهای تی عمل
میکننــد .ماکروفاژهــا عوامــل
عفونــتزا (ماننــد باکتریهــا
و ویــروس هــا) را میبلعنــد و
باقیمانــده را بــه ســلولهای تی
میفرســتندکــه بــدن را از وجود
عفونت باخبرکند.
دادههایی کــه از ووهان چین به
دســت آمدهاند ،نشــان میدهند
که واکنش ســیگنال ایمنی بدن
در افــراد مبتال به انــواع جدیتر
ویروس کرونا بیشتر است .به این
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واکنش طوفان ســیتوکین گفته
میشــود .ســیتوکینها بهعنوان
پیامرســانهایی عمــل میکنند
که بــه دیگــر ســلولهای ایمنی
بــدن دربــاره خطــرات احتمالی
اطالعرســانی و التهابی را ایجاد
میکنند (معموال بهشــکل تب یا
تــورم) که عوامل بیمــاریزا را از
بیــن میبرد؛ اما گاهی سیســتم
ایمنی بدن واکنش افراطی نشان
میدهد و ســیتوکینهای زیادی
آزاد میکنــد .این واکنش افراطی
همان طوفان سیتوکینها است.
بعد از اینکه فرد چاقی به ویروس
کرونا مبتال شــد ،بدن او ممکن
است ذخیر ه زیادی از سلولهای
ایمنی را فعال کنــد که در چربی
ســاکن شــدهاند .ایــن موضــوع
باعــث تــورم و التهــاب بیــشاز
اندازه میشــود .این فعالســازی
غیرعادیسیستمایمنی،میتواند

سلین دیون ،با ۴۵۰میلیون دالر سومین خواننده ثرومتند زن!
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یکم و پانزدهم ماه
را بر روی سایت بخوانید

به اندامهایی ازجمله ریهها آسیب
برساند.
معمــوال از روز هفتم تا دهم بعد
از ابتال به ویروس کرونا ،بیماران
یا شــروع به بهبودی میکنند یا
وضعشــان وخیمتر میشود .این
وخیمشــدن نشــان میدهــد که
آســیب اصلیای کــه کرونا ایجاد
میکنــد ،ممکــن اســت بهدلیل
طوفان سیتوکین باشــد نه خود
عفونت.
ازآنجاکه بافت چربی انبار بزرگی از
سلولهای ایمنی است ،احتمال
اینکه افــراد دارای اضافهوزن ،در
هنــگام ابتال بــه ویــروس کرونا،
بیشتر از افراد دیگر دچار طوفان
سیتوکتین شــوند ،بیشتر است.
ایــن مســئله باعث آســیبدیدن
ریهها ،فشــار جدی به سیســتم
تنفسی و حتی مرگ میشود.
•

ریحانا َمدونا را پشت سرگذاشت؛ دارایی ثروتمندترین
خواننده زن به  ۶۰۰میلیون دالر رسید !

ریحانا بــا دارایــی  ۶۰۰میلیون
دالری با پیشــی گرفتن از مدونا
ثروتمندترین خواننده زن جهان
شد.
مدونــا خواننــده  ۶۲ســاله
آمریکایــی بــا دارایــی ۵۷۰
میلیون دالری سالها عنوان
ثروتمندتریــن خواننــده زن
جهان را در اختیار داشت.
در حال حاضر ،سلین دیون،
خواننده  ۵۲ساله کانادایی و
بییانسه ،خواننده  ۳۹ساله
آمریکایی نیز به ترتیب با ۴۵۰
از طــرف دیگــر ،افــراد چــاق
و  ۴۰۰میلیون دالر سومین و
معموال سیستم ایمنی نامتعادل
چهارمین خواننــده ثروتمند زن فــروش آهنگهایــش تــا ســال
و ضعیفــی دارنــد .میــزان
 ۲۰۱۶بــه حــدود  ۲۲.۳میلیون
هستند.
ســیگنالهای التهابی در خون
ریحانا تا کنون  ۶۰میلیون نسخه دالر رسید.
آنها زیاد اســت .این ســیگنالها
از آلبومهــای موســیقی خــود را تــور جهانــی ریحانــا بــا نــام
فروختــه و  ۲۱۵میلیون نســخه «دایاموند» (المــاس) درآمدی
دیجیتالی تک آهنگهای او نیز  ۱۳۷میلیون دالری را نصیب او
از ســوی طرفــداران او خریداری کرد.
رشــد اخیــر ثــروت او متاثــر از
شده است.
او در ســال  ۱۹۸۸به دنیا آمده و شــراکت بــا برندهــای معــروف
خوانندگــی را از  ۱۵ســالگی آغاز تولید پوشــاک همچــون پوما و
کرده اســت .عایــدی او از محل تولید محصوالت آرایشی و لباس
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موانع مبارزه با حکومت اسالمی...
ازســوی انجمن مهــان برگزیده
میشــد و در ورای خودگردانــی
«شاهنشینها»(ساتراپها) تنها
وظیفه اش سرکردگی سپاه برای
دفــاع ازمرزهای امپراتوری بود.
چشــم پوشــی از ایــن دســتاورد
بزرگ کــه در کارنامۀملی ایرانی
«شــاهنامه» نیز بازتــاب یافته،
مانند بریــدن از فرهنگ تاریخی
و ملــی اســت ،امــا بازســازی
دمکراتیــک آن ،بــه ایــران آینده
ویژگی یگانهایخواهد بخشید.
بنابراین جمهوریخواهی نه نشانۀ
پایبنــدی بــه دمکراســی ،بلکه
بیانگرنارســایی آگاهــی تاریخی
و رســوخ عمیــق تبلیغــات چپ
اســامی اســت ،که بابرشمردن
نارســاییهای «ســلطنت» بــه

تحت نام ِفنتــی بیوتی
()Fenty Beauty
بوده اســت .او از ســال
 ۲۰۱۷تولید محصوالت
خــود را با عقد قــرارداد
شــراکت بــا شــرکت
فرانســوی الویاماچ
( )LVMHادامــه داده
است.
او با وجود آن که یک خانه
ویالیی  ۶.۸میلیون دالری
در لسآنجلــس خریداری
کرده ولی فعال ساکن لندن
اســت و در یک خانه  ۷اتاق
خوابه کــه اجاره هفتگــی آن ۲۰
هــزار و  ۳۶۳دالر اســت ،زندگی
میکند.
مخارج هفتگــی او  ۳۸هزار دالر
برآورد شده است.
ریحانــا در ســال  ۲۰۲۱بنیــاد
خیریه «کالرا لیونل» را با هدف
گســترش عدالــت آموزشــی و
توسعه بهداشت در میان کودکان
جهان تاسیس کرد.

>> ادامه از صفحه19 :

بیاعتمــادی به نهاد پادشــاهی
دامن میزند.
همانطــور کــه اهمیــت پارلمان
در ایــن اســت کــه نماینــدگان
گروههــای گوناگونبا اظهار رأی
مورد داوری ملت قرار میگیرند،
وجود پادشــاهی که ورایاحزاب
و جریانهــای سیاســی ،با تکیه
بر منافــع ملی آنها را به نزدیکی و
همگامی بخواند؛ بویژه در دوران
پــس از گــذار از حکومت ضدملی
اسالمی امریحیاتی است.
مــا ایرانیــان پــس از چهــار دهه
بمبــاران تبلیغــات دروغیــن به
زنــان و مردانینیــاز داریم که به
ویژگیهــای برتر اخالقی و منش
ایرانشــهری همچونشهروندان
جامعهای دمکراتیک رفتار کنند،

زیــرا گــذار از حکومــت جهــل و
جنون بــه آلترناتیو زنــدهای نیاز
دارد که (نه تنها در ادعا ،بلکه) در
عمل نیز ضامن منش دمکراتیک
باشــند .تنها از ایــن راه میتوان
اعتمادایرانیان را جلب کرد.
مخالفــان دمکراســی پادشــاهی
اظهار نگرانی میکنند که پادشاه
ممکــن اســت بــهخودکامگــی
گرایش پیدا کند .در پاســخ باید
گفــت ،اگر بــه فردی کــه مهان
ونخبگان کشــور از میــان خود
برمیگزیننــد ،نتوان بــرای دفاع
پیگیر ازدمکراســی اعتماد کرد،
شایستۀ فردایی به از این نیستیم.
•
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مونتریال!
ی

یر خراسان
زیده است
طنـز پ
ش پناهی گ
برای خوی
ودو» ایم!
هر کس
«الیوت تر
پناه وارث
pirekho
ما در
@rasani
yahoo.c
a

نطــنـز...
آزادترین کشور دنیا!
در کشور کاپیتالیستی آمریکا می
شــود عالیجنــاب دانالــد ترامپ
رئیــس جمهــور را مســخره کرد
در کشــور کمونیســتی صد ساله
بالروس هم میشه علیه لوکاشنکو
تظاهرات کرد ولی درکشور اسالم
ناب محمدی آقا امام زمان (عج)
نمیشــه گفت باالی چشــم یک
آخونــد ســابق ًا دو قرانــی پیزوری
ابروست .یادتان باشدکه خیلی ها
مدعی اندکه این آخری ،آزاد ترین
کشور دنیاست!
روشن مثل خورشید؟
رهبر ّ
معظم گفته :پیروزی ایران
در جنــگ  8ســاله عــراق مثــل
خورشید روشــنه! ُخب س ّید اگر
روشــنه پس چرا امام راحل (ج)
جام زهر را نوشید؟ چرا تا دو سال
هــزاران کیلومتر مر ّبــع از خاک
میهن ما دســت عراق بود؟ شما
با این وضع پیروزید ولی آمریکا که
صدام را ک ّله پا کرد
 20روزه ّ
وعراق را گرفت شکست
خورده است؟!
فساد ناپذیر؟
ابراهیــم رئیســی
مــی گویــد :ذات
جمهوری اسالمی
فساد ناپذیر است!
حاج آقا راســت می
گوئــی خیلــی وقت
اســت کــه حکومــت
آخوندی خشــک شــده و
رگ و پی اعصابش از کار افتاده!
دیگر چه چیزش می خواهد فاسد
ً
اصال رشــوه
شــود؟ رهبرش که
را احســاس نمی کند! اعدام هم
برایش ســه تا و ســیصد تا و سه
هزارکشته هیچ حساب می شود!
ولــی اگر یک پیرمرد فلســطینی
زمین بخورد ببین چه هیاهویی

www.paivand.ca since 1993

توی ســیمای آخونــدی به پا می
شــود و تــا روزها ادامــه پیدا می
کند؟!
هنوز همان یزید؟
ّ
معظم مســلمین
امســال رهبر
و مســتضعفین جهــان و حومه
و ســرداران ســپاه ماســتخواران
انقالب افالســی که خودشــان را
در حال ســقوط دیدند ،مراســم
محــ ّرم را با موتورهای بســیج و
سپاه شــروع کردند! یعنی مردم
بترســید که ما هنوز ک ّلی سپاه و
طرفدار داریم! ما هنوز همان یزید
هستیم!
واکسن کرونا؟
در خبر هــا آمده بود کــه :تولید
مشترک واکسن کرونا در دستور
کار ایــران و روســیه قــرارگرفتــه
اســت .رئيس صندوق ســرمايه
گذاری مستقيم روسيه هم گفته:
توليد انبوه واكسن با مشارکت و
همکاری ایران بــه زودی در
دســتور کار قرار می
گیــرد .و ما هم
به عنوان وکیل
فضول های
مح ّله اعالم
مــی کنیم:
حتم ًا برای
خواهــران
و بــرادران
در
مــان
ونزوئال ،لبنان،
فلسطین ،نجف،
مجانــی و برای
کربالّ ،
مردم ایران  50میلیون تومان نقد
و بق ّیه قسطی!
به خاطر یک مشت دالر؟
در صرافــی هــای فــروش دالر
برخــی مردم با هــم دعوا و کتک
کاری می کنند! حاال معنی واقعی
فیلم به خاطر یکمشــت دالر را

فهمیدیم! الکن طوری نشــد
که یک طوری بشــد که مردم
فکرکنند طوری شده!؟
آورین!
واکنش آخوند پاچه ورمالیده،
پناهیان بــه ا ّتهامــات مالی و
ماجرای ملک چند میلیاردی
اش :امــام و رهبــری با هدیه
دوستانشان زندگی می کردند،
من هم با هدیه دوستان زندگی
می کنم اگر شرایط زندگیام را
برایتان تعریف کنم ،برایم اعانه
جمع میکنیــد! واقع ًا عجب
اســتعدادی دارد ایــن بچــه
آخوند؟ چرا به فکر ما نرسید؟
با هدیه دوستان!؟ آورین!
گارانتی؟
بــه تازگی فهمیدیم کــه در ایران
آخوندی ،فرق کاالی بی گارانتی
و با گارانتی این است که؛ اوّلی را
خــودت از اوّل کار مــی دانی که
گارانتی ندارد .ولی در مورد دوّمی
بایــد صبــرکنی تــا بال به ســرت
بیاید بعد که با ک ّلی امید رفتی به
نمایندگی به تــو بگویند گارانتی
شامل اش نمی شود!
ت ّپه سالم؟
حاج شیخ حســن آقای پرزیدنت
گفتــه :تــوی شــش مــاه اخیــر
استراحت نکردم .بزرگوارکاش از
روز اوّل می رفتی به کشور خودت
اسکاتلند و استراحت می کردی،
دیگــر هیچ ت ّپه ای ســالم نمانده
البته این را هم می فهمیم
مومن! ّ
کــه علیاحضرت ملکه اجازه نمی
دهند چون ایران باید آنقدر ویران
شــود که ّ
کل لندن و اسکاتلند از
کیسه مردم ما یک جا آباد شود!؟
وعدهانتخاباتی؟
حاج شیخ حســن آقای پرزیدنت
گفته« :شایســته نیســت مردم
دچــار معضل مســکن و افزایش

کانادا :اطالعات جدید درباره تعداد
بیزینس هایی که تعطیل کرده اند
ســازمان آمارکانــادا Statistics
 Canadaاطالعــات تــازه ای
درباره بسته شدن بیزینسها در
ماههای پس از شــروع کرونا،
بیرون داد.
اطالعــات جدیــد مربــوط به
تعداد بیزینسهایی می شود که
در ماه جون بسته یا باز کردند.
پاندمــی کرونا از نیمــه ماه مارچ
فعالیــت اغلــب بیزینســها را بــا
مشــکل مواجه کرد .بسیاری از
بیزینسها به کار ادامه دادند ،اما
با ادامه بحران اقتصادی ناشی از
کرونا ،در ماههــای بعد تعطیل
کــرده و بعضــی از آنهــا هنــوز
نتوانسته اند باز کنند.
در ماه جون
در مــاه جــون 56296 ،بیزینس
تعطیــل کردنــد .ایــن تعــداد
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اگرچه زیاد اســت ،اما نسبت به
مــاه قبــل از آن (مــاه مــی) 5.6
درصد کمتر است.
پراکندگی بیزینسهایی که تعطیل
کردنــد در اســتانهای مختلــف
تقریبــا یکســان بــوده .فقط در
اســتان کبــک اســت کــه تعداد
بیزینســهایی کــه در مــاه جون
بسته شدند بیشتر از ماه می (دو

درصد) بوده.
در ماه می
در ماه جون 52.723 ،بیزینس
در ســطح کانادا دوباره شروع
بــه کار کردنــد کــه  33درصد
بیشتر از ماه می است.
با ایــن حال ،به گفته ســازمان
آمــار ،فقــط یــک پنجــم از
بیزینســهایی کــه در ماههــای
مــارچ و اپریــل تعطیــل کردند،
موفق شــدند تا ماه جون دوباره
باز کنند.
در مجمــوع 14.1 ،درصــد از
بیزینسهایی که در قبل از شروع
پندمیــک فعــال بودنــد امــا در
ماههــای مارچ یــا اپریل تعطیل
کردنــد ،در مــاه جــون هنــوز
تعطیل بودند.
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آقای روحانی و فعالیت زنان در همه عرصهها
قیمت آن باشــند!» این بابا هنوز
هم دارد وعده انتخاباتی می دهد؟
یکــی برود روشــن اش کندکه تو
االن چند سال است انتخاب شده
و تمــام پــول های مــردم را علی
برکت الله کردی!
صد سال!
حاج شیخ حســن آقای پرزیدنت
گفــت :رشــد اقتصــادی هیــچ
کشوری قابل مقایسه با ما نیست!
البته حاج آقا ُپــر بی راه هم نمی
ّ
گوید! فقط طفلک گرانی و رشــد
قیمــت ها را بــا رشــد اقتصادی
اشــتباه گرفته اســت! آخه طفل
معصــوم! تــازه  40ســال اســت
که اشــتباهی داخل صف ســران
کشــورها شده اســت! تا بخواهد
فقــط معنــی این نوع کلمــات را
بفهمد صد سالی طول می کشد!
دلیل آتش سوزی در جنگل؟
عالیجنــاب دانالــد ترامپ جمع
نکردن برگ و شاخه های خشک
درختــان در جنگل را باعث آتش
ســوزی دانســت! واقع ًا ایــن بابا
لیاقت دریافت جایزه صلح نوبل و
جایزه جنگ گوگل را دارد ایشان
حد پرزیدنت
شــاهکاری است در ّ

منفور ابلهــی نژاد
خودمــان! مــا هم
دلیــل غرق شــدن
مــردم در دریــا را
کشف کردیم اگر همه
آب هــای دریــا را جمع
کنیم دیگر کسی در
دریا غرق نخواهد
شــد ،همچنین
اگر همه میکروب
هــا را از محیط زندگی مان جمع
کنیم دیگرکسی بیمار نمی شود!
گروگان؟
در کشــور آقــا امام زمــان (عج)
جوانــی چاقو خورده او را برده اند
به بیمارستان و جراحی کردند و
طرف ُمــرده! اولیاء بیمارســتان
به جــای این که با خانــواده اش
همــدردی کننــد جســد را برای
دریافت هزینه های بیمارســتان
از خانــواده اش ،مخفــی کرده و
گــروگان گرفتــه اند کــه از توی
ایــن معامله پول خوبی هم برای
جیب گشاد آقا دربیاید! یعنی این
جوان از ام القراء اســام به اندازه
یک سرم و یک ماده بیهوشی هم
سهم نداشته است؟!
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این همه ادا؟!
ســران رژیم ناشریف جمهوری
افالســی برای کمک به ســیل
زدگان افغــان اعــام آمادگــی
کردند! کوری عصا کش کوری
دگر شــود! آقای آخوند؛ تو اوّل
شــلوار خــودت را بکــش بــاال
یعنی ســیل زدگان سیستان،
خوزســتان و ترکمــن صحرا و
زلزله زدگان بم و کردســتان را
جمع و جور و به آن ها رسیدگی
کن ،افغانســتان پیشکش ات!
آدم گدا و این همه ادا؟!
شغال باغا؟!
مجمــع
عضــو
تشــخیص مصلحت
نظام گفته :متاسفانه
جــدی
هشــدارها
ّ
گرفته نشد ،کسی به
فکــر راه چاره نبود و
بخشی از ســرمایه مردم از دست
رفــت! آقا چــرا تشــویش اذهان
عمومی می کنی ما که می دانیم
این پول رفته توی جیب شــغال
باغا! ما مردم هم ثواب کردیم هم
وضع ساندیس خورها خوب شد!
هم آخونــد در حــال خفگی یک
نفسیکشید!
___________
کانادا – مدینه منوّره مونرآل
– اوّل ماه اکتبر المبارک! سال
 2020دربدری خون جگری!
برابر با دهم مهر ماه سال 1399
مهرورزی زنجیره ای!
شاد و آزاد و سربلند باشید.
پیر خراسانی

ایرکانادا :سفر نامحدود داخلی برای مسافران
بزرگترین ایرالین کانادا امیدوار
اســت بتواند با ارایه امکان ســفر
نامحدود به مشتریانش در سراسر
کشــور ،آن هم در دورانی که کار
از خانه تبدیل به هنجار شده ،به
سود خود بیفزاید.
ایرکانــادا خبــر صــدور Infinite
 Flight Passجدیــد خــود
را چهارشــنبه اعــام کــرد و
گفت این بســته را به مشــتریان
«انعطافپذیــری بیرقیــب و
اطمینان برای ســفر داخلی» در

دوران پاندمــی کوویــد 19-ارایه
میکند و به آنهــا اجازه میدهد
تا ســقف ســه ماه هر چقــدر که
میخواهند درکانادا پرواز کنند.
ایــن بســته در قالــب مدلهــای
یــک ،دو و ســه ماهــه با شــروع
قیمــت  2260دالر در دســترس
اســت و کاربــران میتواننــد بین
ســه طبقهبندی خدمات ایرکانادا
انتخابکنند.
ایــن پیشــنهاد فقــط تــا روز
توســوم ســپتامبر اعتبــار
بیس 

داشت و میشــد با استفاده از آن
تا یک ســاعت پیش از پرواز برای
رزرو بلیت اقد ام کرد.
همچنین هیچ محدودیت تاریخ
یــا رزرو دیگری وجود نــدارد و از
کاربــران کارمــزد کنســل کردن
دریافت نمیشود .به خاطر اینکه
پروازهــا داخلــی هســتند ،وقتی
مســافران به مقصد خود برسند
یا بــه خانــه بازگردند ،نیــازی به
قرنطینه کــردن خــود نخواهند
داشت.

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

با تع

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

یین وقت قبلی

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

با دو شرح

4899

جدول روزنامه ایران دارای دو «شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرحها را با مداد حل کرده و
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.
www.paivand.ca since 1993
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جدول عادي
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جدول ويژه
استخـــدام

جنگل��ي –
درن��ده
اس��تان –
-8 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Sam
The
Handyman
به چند نفر برای کار در
نشريه
بدرستي كه
1
نیازمندیم.
جر – از نامهاي
كشيدن – نزديكتر از خويشاوند
امورنصب فورا -9
2
وقت،پناه
پاره در
در ابتدا بصورت –
تمام وقت
ما دور كن��د – 3
 -10پسوندي براي تصغير – هميشه
We are hiring interested individuals
ناسك
سپاسگزار
–
4
as Handyman assistant.
به
را
خود
آگهی
اطالعات
حضرت
صفت
فينال
قطعي –
Full time/Part
time/On
call.-11
info@paivand.ca
5
کنید:
ایمیل
زیر
نشانی
Experience
is
an
asset,
but
not
necessary.
برادر
هر و
 -12بوي نامطبوع – نظير –
درخت PARTICIPATE in our
(training will be provided).
اشاره
6
جوان
Positions available immediately.
COMMUNITY
گيرنده
–
سفيد
سوا،
كننده –
بخشنده –
Please
باطلsend
application
at: -13
7
استخـــدام
شوند
خبردار
https://sam-thehandyman.com/career/
ممتاز
توجهخامنها
And send CV to: info@sam-thehandyman.com
شرکت Panneton & Panneton
قابل 8
– ويراس��تار –
 -14آواره – تيره شده – از شهرهاي
تعداد محدودی نیروی کا رجنرال
فال قهـوه
سودان
9
و همچنین راننده با حقوق مناسب
گرفته
استخدام می کند.
 -15پ��رده داخل��ي مغز – عدس��ي
شدههاي– و10ورق
به یک نفر ظرفشوی
قطعه
رتي
در صورت تمایل با شماره تلفن های
دوربين
CARWASH
ی
و کمک آشپز
توسط شاد
 514939009و ( 5145721356پیمان)
ي ظرفشويي به 11
به چند نفر کارگر عمودي:
• باتجربه •
ویا ایمیل info@pannetonpanneton.com
(514) 678-6451
(پاره وقت یا تمام وقت)
Published Since 1993
كارگرداني
کار درب��ه
فيلمي
رستوران
-1جهن��م – برای
12
تماسبگیرید.
ث قائمالزاويه –
BIWEEKLY NEWSPAPER
کارواش
در
کار
ی
برا
نیازمندیم.
کبابسرا
جنگي،
ژان��ر
در
چيمين��و
ماي��كل
FOR PERSIAN COMMUNITY
13
پهاي پيوس��ته
فورانیازمندیم.
داستاني Tel.: 514-933-0-933
(Montreal, Toronto, Ottawa,
تلفن اطالعات( :احمد)
چوبي
 -2واحد طول انگليسي – آش هليم )Victoria, Calgary & Vancouver
14
–
نابينايان
خط
مالیاتی
خدمات
Tel.:
514-651-2661
 Mailing Address:
– روز عرب
15
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ
ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﻭ
ﺗﻬﯿﻪ
 -3هدي��ه دادن – صورتگ��ر – 4010 Ste-Catherine W.
حافظي
ﮐﻮﭼﮏ

ﺍﺷﺨﺎص و ﻣﺸﺎﻏﻞ
MONTRÉAL QC
افقي:
موس��يقي سنتي  -9س��تاره معروف – يك دسته سرباز
 Little Hollywood presentsادامهدهنده
ثبت شرکت و دفترداری
ترین قیمت
–نازل
حسابها با
روسي – طرز لباس پوشيدن
آدم(ع) – 514-996-9692
فرزند
-1گرمادرماني – تيرهاي از پستانداران  -4نوعي خط كش
پهناور
ﺳﺎﻝ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ 
ANIMAL
FARCE
دريايي
ت��ور
–
موس��يقي
ت چيزي يا كاري  -10از س��ازهاي
سوپ كلم
–
كردن
پنهان
خاك
زير
>>ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺮﺩﺑﯿﻦ
A Comedy Film by
 -2بيبنيان – پوشاننده –
كاهكشي – يكي از دو جنس
514-242-6034يازده!
اندوهگين  -5كشور نيشكر – حمله –
Email:
Nader Dowlatshahi
ر كودك – تازه و  -11نقشه انگليسي – فرشته محبت –  -3از رنگهاي اصلي – كلمه افسوس  -6فلز سرخ – نغمه خواني – شهري
info@paivand.ca
– پيوند ازدواج
بازار سهام
www.paivand.ca
در ايتاليا
کلبه
دولشتاهی
نادر
از
کمدی
فیلمی
–
مفرد
شخص
اول
ضمير
–
س��ده
ام باق��ر(ع) هيچ -12
كاري
مش��غول
كه
كس��ي
ب��راي
-4
عموجانماندگي پیونددرونکـــــوورهرهفته
 -7آموزش – اختالل در خود
ویترس
نفر
چند
به
ً
منتشرمیشود:
اد ارزش معنوي ستايش كردن – حرف مفعول بيواسطه
اس��ت ب��ه
معم��وال
عنوان – ميگويند نيمي از ديدار است
حیوانات)
س��نگينقلعه
(با الهام از
• نیمه وقت و تمام وقت •
Vancouver:
از
مانند مجاهده در  -13بيجنب��ش و بيحرك��ت –
–
سرچشمه
–
گويند
مي
خوش��امد
ماشين –
در
مؤثر
خيلي
وسايل
از
-8
برای کار در کلبه عموجان
در یوتیوب ،در  12قسمت
Ramin Mahjouri
–
تلويزيون
فيلمي از مهرداد سيس��تمهاي نمايش رنگي
شبيه
تواناييها – عابد نیازمندیم.
Tel.: (604) 921-IRAN,
انگلیسی
زبان
به
>>
زي س��عيد راد و مغازه
قديمي
قفل
–
ساختن
ظاهر
-5
تلفن زیر
لطفا با–شماره
باريتعالي
نردبان –
 -9كشوري در آسيا
765 GREENWOOD Rd.,
بگیرید:
تماس
 -14زبان عرب – گرمابخش زمس��تان  -6مادر ايراني امام چهارم – رونق –
 -10از تقس��يمات كوچ��ك دوره W. Vancouver, B.C., V7S 1X8
Tel.:
514-484-8072
– سم
ادات تشبيه
-----------------------Part B
Skill:
زمينشناس��ي – اش��اره ب��ه دور –
گدايي
–
گروهي
ورزش
نوعي
يهاي مخصوص -15
باغباني
ابزار
–
رو
روبه
–
منبر
-7
خرماي پخته
درش��ت –
23
آواي صفحه
 -11از
شماره  4898ویژه:
جدول ويژه و
حل جدولهایحلعادی
حل جدول عادی شماره
4898
يشان
15
 16شقايق – پرندهاي از سرده
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
كي بر
نيوزلند
در
Apteryx
ا ي ن
 1پ ر ت و پ ل ا گ ف ت ن
 2و ن
 1خ 5ت ر  8م ي 3ل ي
 1د
4
7 9 2 4 1 8 6 5 3
 6ر  9ا  4م ن7
ن ا ق و س  -12پايتخ��ت باس��تاني
م
ا ح ك ا
م خ ر ج
 2ل ي ب ي
ا ج
و
ر
ا ب و
 2ر
نب و
3
كه از 4 8 3 6 5
نوع��ي 7گياه 2
ك ل ر ا  3ه 7م 9ا ن 6ا  8ا ر 5ي ا2 4م س 1ر ي 3اروپا9 –1
ا
و
ا
م
ا ن ا
 3خ و
د
ي ا
م ر ي م
ر ش
ر
ا
 4د
ا خ م
ا ن ش ا
ا
د
ر
 4م و
8
گيرند 5 6 1 7 9
اسانس2عطر4مي 3
 5ر 3ش  2ه  4م ي 1ا ن 9ر 7خ 5ا م 8 6آن 8
5
م خ م ل
ق د ي م ي
ا س
ستادن
– اتومبيل – وزغ
6
ش ا
س ي ل ي
ا
ه م ن و
ا
6
ا
ل
م ف ل س
ش ا ي ا ن
ا
ي!
2
نوعي 6 1 7 5 8
عبيد – 9
2 3
4 5 9 1 8
 2ا  7ن 3ا س4-13 6زادگاه
ت ا س
ا ل و
خ ر م
ر
ا
 7ف ر
ب گ و ن ي
د
و
ر
 7د
ضرت
ق ا ص د ك
ا ن ي
و ي ي ن
 8ر
 8ب
1
پيامبر 3 4 9 2 7
مهاجرت 6
ط��الق –8 1
5
 2ا 3س ي 7ل  6ش ت 8ا  9ل 1ا ي 5ي ك4
م ر ي ي
ر ت ش ب د
ا
 9ي ا ل
م س ت و ج ب
 9ي ق ه
ج ا ه ل اسالم از مكه به مدينه
دي –
7
هفتم 2 5 8 3 4
شالوده – 9هنر 1
 4م  6ز 5ي و 7ر  1ا د 3م 8ي ت 2ر7 6-14 9
ز
ا ل ي ا ف
ا ت ا ن
 10ن ل
 10گ
11
م و
ج ن ج ا ل
ه
و
ق ه
11
و
ا
م ت و ك ل
ر
د
ل و
5
سخن 9 2 4 8 3
نوشتاري 5
 5ن  4س 9ب د – 1به7شيوه1 6
 6ي 8ج 3ن ي 2ن ي7
ح ي ف
و س
و
ر
ز
ر
 12ب ن ا
ي
 12پ
رماني
ت ح ر ي ر گفتن
م ر
ا
و
ا
ن س ا ب
 13ي س ن ا
ا
ر
و
ه
م
ا
 13ه م
6
عبدالرحمن 8 3 6 1 2
3 1ا م 8ا م9-15 5اثري4از 7 5
و ن و س ق ش و ن  14ن 9ا 7ج و  2ر  4ا ز6
و د
و
ا
 14د
ر م
– موي
ف ر خ ي س ي س ت ا ن ي
 15ل ج ن
ا ت ي
ز ش ك ل
س ر ب ا
 15ه م ت
9
كرمينه1 7 5 9 6 4 3
جامي – 8
2
2 7 6 8 3 9 1 4 5

28

نیازمندیهای

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

کامیونیتی ایرانیان

استخدام استخدام

PAIVAND

aznov152104nikpour

abedi free

استخدام
hosskherad@yahoo.ca azjan12paid60+120+120

پیوند
نیـازمنـدی هـای 20

جدول اعداد سودوکو در صفحه 14

آرایشـــــگاه

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

آژانس مسافرتی

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

آموزش موسیقی

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

آموزش نقاشی

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

آموزشگاهحتصیلی

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

اتومبیل-تعمیر

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

اتومبیل :خرید و فروش

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

شــیخ

ازدواج4

3

1

9

7366-1509
صالــح1 6.......................

9

ارز

5

8

7

2

6

اتومبیل 8
2بیمه3 4

5

اتو الگانس 482-4500 ...................................

مالی 4
1 9
3 7 2223-6408
5 .........................................
8
شریف
بیمه و6مشاور
آپادانا 933-1719 .............................................
438-793-9168
9 4 6 .................
 1585-2345م3.ملــک2 8
7 ...........................................
5
 5استار.
علیپاکنـژاد296-9071...................................
خضر989-2229 ................................................
8937-5192
6 ..........................
9
یونیون موندیال.
844-4492 ................................Expert-FX

2

3

مسکن 4
امالک و 7

4
9

فیروزهمتیان 827-6364 ...........................
نادرخاکسار.
6969-2492
2 ......................
3
مسعودنصر 571-6592 .................... .
5730-3909
آرش شکور 8 1....................
هایک هارتونیان574-6162...............
شهره شهریان 290-2210 ....................
مسعودهاشمی298-4567.................
عرفانمرزبانپور813-3633..............................
کاظم تهرانی971-7407................................ .
آناهیتابروجردی
5978-9962
9 .........................
1
آرزوگتمیری561-3-561................................
مینواسالمی .
2967-5743
6 ...............................
4

ها 7
سازمان3
اجنمن ها و 8

CSAIکمک به مهاجرین.
1932-2953
8 ........
زرتشت6.
808-5070.......
انجمندوستداران

3www.zaq.org
انجمنزرتشتیانکبک5 7...... .
حقوق بشرinfo@addhi.net .......................

4

1

5

2

پزشــکی

3

7

کلینیک1 5 ..........8............
آلفامدیک9 7
6
933-8383
بنفشهحجازی288-4864...............................
5

6

3

1

تاکـسی

8

2

7 9 ............................................
اطلس5 1 4 .
8
485-8585
2

9

7

4

تبلیغات

6

3

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

24

ترجمه

خاطــره یکتــا 438-390-0694 ..........
3 6 ............................
شهریاربخشی8 4 .
7 2
624-5609

1

3

8

9

7

حسابداریومالیاتی

5

انصاری1 2 ............................
حسن 4 9 5
6
735-0452
ســرورصدر777-3604 ...............................
ثقفی7 9 ................................
مهتاب 3 2 4
5
567-3169
کردلوئی 652-7623 ......................................
حق2 4 ....................................
ریاض 1 6 8
9
362-0382

9887-0432
4 ..........................
مونترال/تورونتو7 2 .
1 5

3

8

6

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

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

 اگر جویای کمک ،کارگر ،کارمند و...
هستید ،آگهی استخدام خود رادر صفحه
پرتردد نیازمندی های پیوند درج کنید.
 جویای دوست ،همسر ،هم خانه،
هم صحبتهستید؟
 آیا وسائل خانه برای فروش دارید؟
 آیا فنی و حرفه ای می شناسید که به
درد دیگران میخورد؟
 آیا به سفر می روید ،جویای همسفر
هستید؟
 چیزی برای فروش ،جایی برای اجاره،
حرفه و هنری برای عرضه دارید؟...

جای شما در این صفحه
خالی است!
24. Sep 2013

با ما تماس بگیرید.
info@paivand.ca

6

دندانپزشک 8
6 3 9 4
شهروزرضانیا(8آریا)..................7
5933-3337
3 1
6
شریف نائینی731-1443............................... .

1

5

7

9

4

2

2

3

2

5

8

1

7

دندان سازی (کلینیک)
.................................
3737-6363
9 4
افخم8هادی6 7.

9

رستــوران 2
5 1 4

6

عینک سازی
فـرش

18

1

8

4

5

2

7

5

فـیزیوتراپی5
1 2

7

8

3

2
9

فـال 6 3
4 9 2 1524-0-524
5 3...............................
پیتزااطلس 8 6
7
933-0-933
.....................................
کبابسرا
شادی678-6451 ............................................ .
کلبه عموجان484-8072 ............... .
1 9
3 7 8 4270-8437
فاروس6 .............................................
2 9 5 1
کــــارواش
کارتیه.پرس488-6367..................................
4 7 .................................................
 8989-8580هما5 1 6.
کوپولــی7 9....................................
4 3 2
484-2644
بیبلوس523-9596...........................................
روانشناسی  /روانکاوی

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

کلینیککایروپرکتیک

23

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

3

7

6369-3474
4 ............................
لوران1 9 .
ماهی2سن 7
کوه نور450-676-9550 ............................... .

کتـابفروشی5
4 6

8

3

4

3

فروشگاه9
سوپر و 2 8
1 5

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

5

8

کلیسا 2 7
2 9 1 8)613(7594-3636
5 ..........................
(اوتاوا)3 6 .
آریا 4
انجیلیفارسیزبان999-5168......................
قنادی3
پزی و 7
شیرینی 6
2 8

1

4

9

5

گاراژ (درب)

8

6

گلفروشی 2
7 8

3

9

نرگس690-4808..............................................
6 1 ............................
3 .UNI-TECK
1 2 5562-6453
8 ...........................................
سروین6 4 9 .
7
249-4684

3

1

موسسهخوئی
4341-2235
2 ..............................
5

مونتریال442-8056 ....................................... .
935-3300
8 3 ..........................................
المپیک6 1 9 .
7

7488-7121
ز6 .................................................
فتو ُر8 1 4 3

9

لوله کشی 9
5 2

7

6

4

4

8

6

5

9

1

8

2

3

7

فتوبوک984-8944...........................................

4

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

1

9

5

2

3

1

7

6

9

ســن لوران ،عموجــان ،کوپلــی ،2:فرحت،
7 3 9 6 4 1 2
اتوکلیفتــون ،NDG auto ،فتوشــاپ ،ارز
مارشه 3
اکس8 ،
خضر ،اف 6
لوموند5 ،
آپادانا7 ،
فایواستار1 ،
9 4
المیزان2،بازار4 ،
آلفامدیک7 ،
کلینیک8آریــا3 9،
6 ،PA
5
متروپولیس ،کبابسرا و...
افغان1 ،
مارشه 5
آدونیس9 ،
ریوسود :کوه6نور1و2 4،2
8 3
مراکزفرهنگی4و9 ...
کلینیک2میرا8 6 ،
1مارشه3آریا7 ،
وست آیلند  :آدونیس ،سمی فروت ،پنراسلکت
7 3 2 1 5 9 4 8
شاتوکباب ،و...
فروت 6 1
آدونیس4 ،سمی 5
لوران8 :
سن 3
2 7
الوال :کوه نور ،آدونیس ،سمی فروت و...

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

8

8
5

739-4888
قالی4شویی6کارگاهفر9ش3 6...............

4

5

مراکز پخش پیوند
مونتریال1 :
شهر 7
مرکز 3
2 5

14

ماهی 2
پــرس6 ،
کارتیه 4
شــاطرعباس8 ،
تپــش1 5 7،
9

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

نقل 8
حمل و 5
7 1 3 9249-4684
4 2........................................IBNG
انجمن زنان مونترال516-3007...................
939-0099
9 1 ...................................
2 5 6Panneton
4 8848-2424
7 ..............
دانشجویان:کنکوردیا3 .
کتابخانه نیمــا485-3652 .........................

شانس اول را به آنها
بدهید!

19

آتلیه) 9
(فیلمبرداری و 2
عکاسی4 5 3
1
2846-0221
فتوشاپ5 ...........................................
9 7 8 6

6

نیازمنــدیها

3

حقوقی 5
خدمات 7 9
6وکیل4 2

نیــوشا ریاحی

کبک 3
دادگستری6استان2
رسمی 1
وکیل 8
7 9
تجاری در3کانادا4
حقوق 5
9 6
1
4
7

1

8

تاسیسشرکت،قرارداد،
/سهام 5
شرکت 7
خریدوفروش 9
4 8
خانواده در
 7کبک9 8
حقوق 1
3
طالق توافقی و غیر توافقی،
فرزندان3 1
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§

____________________

توجه :پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد.
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هماهنگی قبلی الزم است.
 
Tel.:

 210سنت ژاک غربی >>مترو
واندوم :اتوبوس ،90به مست غرب

)5780 Sherbrooke W., Tel.: 369-3474(FISH
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مژده
مژده

PAIVAND: Vol. 27  no.1492 Oct. 01, 2020

MONDIALE ELITE

مژده
مژده

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

انتقـال ارز

در قلب مرکز شهر گشایش یافت

  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
  تضمینبهتریننرخروز

با کمترین کارمزد
   آخرین اطالعات ارز


سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ
با بیش از  30سال پیشینه در ارائه خدمات ارزی
____________________

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

Tel.: 514-289-9003

Toll free: 1866-989-2229

Tel.: 514-973 51 92
Tel.: 514-989-2229

30

مجهزبه کلیه
کارت های بانکی ایران

E
X
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H
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E

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

• جراحی دندان عقل و دندان نهفته
• ایمپلنت
• روکش دندان و لمینیت
• دندانپزشکی کودکان
• سفید کردن دندان ها
• ساخت انواع دندان های مصنوعی
ثابت و متحرک
• کاشت دندان
• عصب کشی و درمان ریشه دندان
• درمان لثه
• گذاشتن نگین
• اورتودنسی
__________________________

• 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

----------------•

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

Tel.: 450-926-2622

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

Tel.: 514-731-1443
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www.paivand.ca since 1993

PAIVAND: Vol. 27  no.1492  Oct. 01, 2020

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  10سال و باالتر
اجباری است.

20-210-232W

Québec.ca/coronavirus
1 877 644-4545

31

PAiVAND

جنب دانشگاه کنکوردیا

خدمات ارزی

)

BIWEEKLY NEWSPAPER for PERSIAN COMMUNITY

Tel.: 514-996-9692
since3
199

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

بهروز

)(Montreal, Ottawa, Victoria, Calgary, Vancouver

Published by: PAYVAND comm. inc. Advertising: PAIVAND
Tech.: S. Rezai | H. Harandi | Distribution: Babak V.

   مطمئنترینوسریعترینروش انتقالارز

با استفاده از کلیه کارت های بانکی ایران

   خریدار ارزهای خارجی

بابهترین نرخ روز

Vol.27, no.1492, 01 Oct., 2020

info@expertfx.ca

 Mailing Address:

باباخانی

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

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

info@paivand.ca www.paivand.ca

Email:

کلینیک مدیکال آلفامدیک






Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی

Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده
)1253 Rue Guy (Metro: Guy

هایکهارتونیان

o
Call f
nt
مشــاورامالک
t
appoin me
r

• 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

بدون وقت قبلی

7روز
هفته

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

Tel.: (514) 933- 8383
مژده
مژده

MONDIALE ELITE

مژده
مژده

مرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

مجهزبه کلیه
کارت های بانکی ایران

در قلب مرکز شهر گشایش یافت

انتقـال ارز

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

شرکت حمل و نقل بین املللی

  انتقالارزبهسرتاسر

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

با کمترین کارمزد
   آخرین اطالعات ارز


LOADEX TRANSPORT INC

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

خدمات حمل و نقل :هوایی ،دریا یی و زمینی

در ارائه خدمات ارزی با بیش از  30سال پیشینه

به ایـــران ،سراسر کانادا ،امریکا و سایر نقاط جهان

www.loadextransport.com

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

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

Cell. : 514 574-6162

Fax.:514-685-3168

مشاور رمسی وام مسکن

Tel.:514-234-3399
info@loadextransport.com

____________________

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

GUY

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

Tel.: 514-973 51 92
Tel.: 514-989-2229
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Nahid Pakravan
416-873-7191

Toll Free: 1-844-873-7191

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

Fall Flight Sale

Canada

Iran

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید

