Bureau de Change

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

صرافیشــریف

. انتقال ارز به ایران و برعکس نداریم:توجه

Cote vertu, Bus 121 E

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

$

www.sharifexchange.ca

1496

Sharif

EXCHANGE
Vol.27, no.1496, 01 Nov., 2020

MONDIALE ELITE

www.ParsPlumbing.ca

مرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

لوله کشی و نصب شوفاژ پارس

همکاری مشترک دو کمپانی ارزی باسابقه و معتبر
 بیژن احمدی و یحیی هاشمی:به مدیریت
شهر
در قلب مرکز
____________________

Pars Plumbing
& Heating Inc.

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

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

pg. 17

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

Tel: (514) 290-2959

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

6600 Trans-Canada, Suite 750
Pointe-claire, Qc H9R 4S2
Montreal Qc. H3B 2K4

Tel.: 514.426.7200

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

عباسشفیعی

مشاور امالک در مونتریال بزرگ
_________________________
Abbas Shafiee (B. Comm)
Real Estate Broker
Groupe Imm. Premium Inc.
134 - 2545 boul. Cavendish
Montréal, Quebec H4B2Y9

Tel.: (514) 806-0060
Montrealvr@gmail.com

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

Minoo Eslami

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

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

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

 کلیه خدمات حسابداری و مالیاتی
برای شرکت ها و اشخاص
 انواع مشاورت های مالی
 آموزش استفاده
از سیستم های حسابداری

1155 Rene Levesque W. #2500

مینو اسالمی

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

4010 Ste-Catherine W.

pg. 5

 ستاره5 صــرافی

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

Nahid Pakravan
Nahid Pakravan
416-873-7191
416-873-7191

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

مشاور امالک در مونتریال

South shore و

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

Toll Free: 1-844-873-7191

Toll Free: 1-844-873-7191

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

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

Fall Flight Sale

Canada
Fall Flight Sale

Iran

Canada

Iran

:دکتر شریف نائینی

D.M.D.
1998 دانشگاه مونرال
D.D.S.
1973دانشگاه تهران

جراحدندانپزشک

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

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

فیروزهمتیان

Cell: (514) 827-6364

fhemmatiyan@sutton.com

www.sutton.com

مشاور امالک در مونتریال
11 :

مسعود هاشمی

MASSOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

Cell.: 514-298-4567

2
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مشاور امالک مسکونی
در مونترآل و حومه
خریدارهیچگونهوجهیبابتکمیسیونمنیپردازد
مشاوره ختصصی سرمایه گذاری در امالک

نرخ کمیسیون ترجیحی برای فروش خانه تان

همراه با شما در انتخاب ،خرید و فروش

با هزینه کمتر از اجاره صاحب خانه دخلواهتان شوید

مشاوره و ارزیابی رایگان

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
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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

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

دکترریموندرضایی

Hiring new doctors!!

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

Dr. Raymond Rezaie

 اورژانس:پزشک خانواده

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

Dr. VAN TINH DUONG
 ساعت24 __________________ جواب در
  پزشکان متخصص جهت امراض

Specialist doctors

 اﻋﺘﻤﺎد، دﻗﺖ،ﺳﺮﻋﺖ

ختنه ک
0 :ودکان

:پزشکان متخصص

، قلب،گوش و حلق و بینی،روانپزشک،جراح ارتوپدی

E
 سالگی6 UIS BOURQU ،انکولوژیست،جهازهاضمه،متخصصزنان،جراحعمومی
O
AN L

DR JE

• دکتر بهروز شریف نایینی

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

  
OSTEOPATH
Dr. Lucien Dick
 Dr Shirin BAHRAM,
naturopathic doctor,
  
OPTHAMOLOGIST
Dr. Samir Antaki
 ENDOCRINOLGUE:
Dr. Jack Elstein
  
UROLOGUE:
Dr. Jean-Louis Bourque
 ALLERGIE:
Dr. Phil Gold
 CARDIOLOGUE:
Dr. Abed G Kahwati
 GYNÉCOLOGUE:
Dr. Michael Ah-Sue

3
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 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

Tel.: (514) 933-8383
رو7
aurent زMontreal
1253 Rue Guy
هفته
2S8












Montreal, Qc. H3H 2K5

(Ofﬁce)
(Soleimani)
(Majlesi)
:دفاترمونتریال

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)

Guy Concordia

• 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

NET Exchangeurrency e

NET Exchange

 اﻋﺘﻤﺎد، دﻗﺖ،ﺳﺮﻋﺖ

 اینک در خدمتNET Exchange
:عزیزانافغان
Add : Montreal,
1425 Boul
St - Laurent Montreal
QC H2Z 1J5
/Qc,H2X
سرویس ارسال ارز
1425 St Laurent
Blvd2S8
Montreal, QC H2X 2S8
بهافغانستان
1-514-8455959
(Ofﬁce)
Tel.: 514-871-1119
1-514-9179988 (Soleimani)
Tel.: 514-845-5959Add : 1425بهBoulارزSt -ارسال
خدمات
Laurent Montreal
1-438-9238582
(Majlesi)
-----------------/Qc,H2X 2S8
(اروپا و مالزیOfﬁce)
،آمریکا
1-514-8455959
:دفترتورونتو
MONTREAL Office:
1112 St Laurent Blvd

 اﻋﺘﻤﺎد، دﻗﺖ،ﺳﺮﻋﺖ

 اﻋﺘﻤﺎد، دﻗﺖ،ﺳﺮﻋﺖ

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

Add : 1425 Boul St - Laurent Montreal
Tel.: 647-343-1011
/Qc,H2X 2S8
6174 YONGE st, UINT 201

C chang
Ex

NORTH YORK,ON M2M 3X1

www.NETMONEYEXCHANGE.com
1-514-8455959
(Ofﬁce)
www.NETMONEYEXCHANGE.com
WWW.SARAFINET.COM
1-514-9179988 (Soleimani)

•
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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

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

خدمات رایگان برای خریداران امالک

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

خدمات کامل برای مستاجران

مشاوره و همراهی در تهیه وام با بهترین شرایط

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

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

ÁnHm¬ ¾ÄI¶ow n¼¶H nj Â~~hU ¥nk¶ ÁHnHj

آناهیتابروجردی

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

Cell.: 514-978-9962

¥°¶H x»oÎ » kÄoi }~hT¶

I¿TºH IU HkTMHpH Iµ{ ÁI¿¶k¤ IM ³I«µÀ

k{ILÃ¶ ·I«ÄHn ·HnHkÄoi ÁHoM I¶ RI¶ki

Cell : (514) 571-6592

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

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

5

زﺑﺎن دﻫﺨﺪا
NOTAIRE-NOTARY

ﻧﺎمﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﭘﺎرﺳﯽ
ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ۲۰۲۱-۲۰۲۰
www.paivand.ca since 1993
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تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

آژانس مسافرتی دایرکت تراول

نازگل فالح طوسی

یامسین تقی علی

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,

ﺴﺘﺮده از داﻧﺶ آﻣﻮزان و واﻟﺪﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰ ﺟﻬﺖ ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻼﺳﻬﺎی :
• سفر شما به ایران
با بهترین نرخ های بازار
• مسافرت های جتاری،
با سرویس برتر
و بهای عالی به
سراسر دنیا
• فروش بلیت کلیه
شرکت های
هواپیمائی

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

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

و بسیاری دیگر

Tel.: (514) 697-0225

خدمات حسابداری و دفترداری

وع ﮐﻼﺳﻬﺎ )ﺑﻪ ﺻﻮرت آنﻻﯾﻦ(  ۱۲ :ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ

سرورصدر

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

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

ﻧﻮﯾﺴﯽ  :ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺪرﺳﻪ

GESTION FINANCIERE LOYALE

ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﭘﺎرﺳﯽ زﺑﺎن دﻫﺨﺪا
ﻧﺎم
____________________________
 Les Services Direct Travelﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ۲۰۲۱-۲۰۲۰

Tel.: 514-777-3604

Yasmeen Taqui Ali
Cell.: 514-594-0344
400
ave
Sainte
Croix,
Bureau 100
از داﻧﺶ آﻣﻮزان و واﻟﺪﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰ ﺟﻬﺖ ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻼﺳﻬﺎی :
ﮔﺴﺘﺮده
دﻋﻮت

 ۱۸دﻻر ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺨﺴﺖ  ۱۵۰ ،دﻻر ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻌﺪی

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

Montréal, QC., H4N3L4

اول ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ،اول ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ،دوم ،ﺳﻮم ،ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع ﮐﻼﺳﻬﺎ )ﺑﻪ ﺻﻮرت آنﻻﯾﻦ(  ۱۲ :ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ

به کاهش
بپرسید که
ختفیف هایی
در باره
ﻫﻤﺎﯾﯽ از من
داﻧﺶ آﻣﻮزان ،ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ،آﻣﻮزﮔﺎران و ﮔﺮوه اﺟﺮاﯾﯽ :
ﺣﻀﻮر
ﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎ
ﺳﺎل ﺗ
ﺷﺮوع
روش ﻧﺎمﻧﻮﯾﺴﯽ  :ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺪرﺳﻪ

ﻓﺮزﻧﺪکند
دﻻرمی
کمک
ﻧﺎمﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﭘﺎرﺳﯽ زﺑﺎن دﻫﺨﺪا
ﻧﺨﺴﺖ  ۱۵۰ ،دﻻر ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻌﺪی
هایتان۱۸۰ :
هزینه ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ۲۰۲۱-۲۰۲۰
ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺷﺮوع ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر داﻧﺶ آﻣﻮزان ،ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ،آﻣﻮزﮔﺎران و ﮔﺮوه اﺟﺮاﯾﯽ :

برای ۵
ﭘﺎرکوآﻧﮕﺮﻧﯿﻮن )اﻧﺘﻬﺎی ﺧﻂ ﺳﺒﺰ(
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ در
استعالم قیمت
دریافت رایگان

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

)اﻧﺘﻬﺎیاولﺧﻂ
ﺳﺒﺰ(
 ۵ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ در ﭘﺎرک
دوم ،ﺳﻮم ،ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ،
آﻧﮕﺮﻧﯿﻮنﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ،
اول

شما ﺗﺒﺴﻢ ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻤﺎ ﻣﺎ را دﻟﮕﺮﻣﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
متناسبﺷﻤﺎ و
دﯾﺪار
اطالع از انواع پوشش های

ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع ﮐﻼﺳﻬﺎ )ﺑﻪ ﺻﻮرت آنﻻﯾﻦ(  ۱۲ :ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ

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

Mehrdad Malekjamshidi
Ahunstic- BC 317
9256 Boul. De L’acadie

Mehr

438-793-9168

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

Ahunsاﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ،از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻞ و ﯾﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺪرﺳﻪ دﻫﺨﺪا ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ :
ﺖ ﮐﺴﺐ
mmalekjamshidi@allstate.ca

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

9256 B

438-

mmal

182155 04/18

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

http://www.dehkhodascholl.com/registration
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دیدگا
ه های ابر
این مقاله ،ن از شده در
بوده؛ الزا ظر نویسنده
ما
نشریه را منعک موضع این
س نم 
یکند.

چه بایدن ،چه ترامپ

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

جمهوری اسالمی رفتنی است

بالتکلیفی م ّلی...
>> هادی خرسندی

فاست
ت وسحرگا هبالتکلی 
بسیا هاس 
ش 

فاست
بشد ه وما هبالتکلی 
مه رغای 
نغرق هب هاشکم ،اما
مما موط 
د رغ 

فاست
بخست همن ،آ هبالتکلی 
ب رل 
تب همشروع هخود ،باای 
خ ررسید هس 
نحال
فاست
نکا هبالتکلی 
نیونج ه وآ 
نای 
بی 
میولد
د وَ ل 
مَ ی ِل 
یک هُ بو دَ ل 
نخدائ 
آ 
فاست
طاینهم هالل هبالتکلی 
وس 

نمانده
فنادا 
بینواخسته ءمستضع 

کچا هبالتکلی 
بی 
منتظ رب رل 
فاست

لزبال هپسری ،پیرزنی
ب رس رسط 

فاست
یلقم هدلخوا هبالتکلی 
د رپ 
نکارشناس
ب وفال 
نحز 
ندست ه وآ 
نای 
بی 

فاست
د وبیرا هبالتکلی 
ش وب 
لفح 
سی 
ن ُققنوسی
لزنا 
نجلسه ،با 
سآ 
د رپ 

فاست
تآگاه ،بالتکلی 
نهیئ 
تای 
گف 
قبالتکلیفیست
یک هخو دا وغر 
رهرو 
فاست
نرا هبالتکلی 
عذ رآورد هک های 

نبامشکل
ش ودرگی رشد 
نآرام 
بی 
فاست
مپس رشا هبالتکلی 
بگمان 

یراست
دکار 
ت ونش 
یا زدس 
ته رفرصت 
رف 

فاست
تب هبزنگاه ،بالتکلی 
چونک همل 

مک هچراشی رژیان
ت وندان 
شه رقص هس 
فاست
نز دبوزین ه وروبا هبالتکلی 

دب هصف
فخود ،افرا دنیاین 
تاب هتکلی 
فاست
قوطنخوا هبالتکلی 
هادیا ،خل 

آبان  - ۹۹لندن

فریدون احمدی
بســیاری از برنامهریــزان و
کارشناســان اتاقهــای فکــر
نظام سیاســی ایران مســتقیم
و غیرمســتقیم چنیــن تبلیــغ
میکننــد کــهاگــر در انتخابات
امریــکا جــو بایدن برنده شــود
اوضاع به کلی دگرگون شــده و
مشکالت رفع خواهند شد.
برخی از مســئولیننیــز به این
توهم باور داشــته و اســتراتژی
خــود را براین پایــه گذاردهاند.
در کنــار دایــره اصلــی قــدرت،
اصالحطلبان کهاکنون دیگر به
نیروئی کامال حاشیهای تبدیل
شــدهاند و نیز طیــف رنگارنگ
یاوران آنهــا در بیرون حکومت
نیز تالشهای فراوانی کردهاند
که همین ایده را به میان مردم
و سپهر سیاسی ببرند.
هدف حکومتیان و پایورانشــان
در این زمینهاین است که :
•

 -منبــع تمام نابســامانیها و
بحرانهــا را در ایــران نیــرو و
فشــارهای خارجــی و تحریمها
قلمداد کنند؛
•
 -شکســت و بنبســت نظــام
سیاســی در همــه عرصههــا و
ناگریزی شکست قطعی و پایان
کار جمهــوری اســامیبــر اثر
عوامل داخلی الپوشانی شود؛
•
 -بــا نمایش اینکــه جمهوری
اسالمی با نرمشی دیگر و صلح
امــام حســنی تمام مشــکالت
و مناســبات با امریــکا و جهان
غرب را حل خواهــد کرد ،اراده
مردم ایران در جنبش و خیزش
علیه نظام را تضعیف کنند.
این تبلیغــات از جمله به دلیل
وجود روانشناسی نگاه به خارج
در میان بخشی از مردم و اینکه
تــا کشــتیبان را سیاســتی دگر
نباشــد تغییری ایجاد نخواهد
شــد تا حدودی نیز موثر بوده و
گسترش یافته است.
اما بــه این واقعیت آشــکار باید
توجه داشــت که عواملی چون
نــا کارآمــدی مطلــق و فقدان
مدیریــت ،فســاد همهگیــر
و نهادینــه شــده ،اســتیالی
باندهــای مافیائــی ســپاه و
نهادهــای تحــت اداره بیــت
رهبری بــر اقتصاد و سیاســت
کشور ،تبعیض و بیعدالتی در
همه عرصهها ،ســرکوب و ترور
دولتی ،بــه تــاراج دادن منابع
و ثروتهــای ملــی ،بنبســت
ساختار سیاســی وایدئولوژیک
و مداخلهگرانــه بودن حکومت
و سیاســت خارجیاش از جمله
عواملــی هســتند کــه اســاس

بحرانها در ایرانو مشــکالت
کشــور را تشــکیل میدهنــد.
حــل ایــن کــوه مشــکالت و
دشــواریهای ســترگ بــرای
مجموعه ناهمگونی کهحکومت
را تشــکیل داده است ،ناممکن
به نظر میرسد.
قطعــا نــوع تنظیم مناســبات
خارجی و پیروزی این یا آن نامزد
ریاســت جمهــوری در آمریکا،
بایدن یا ترامپ میتواند تاثیراتی
در تشدید و یا تخفیف روندهای
سیاســی در ایران داشتهباشند
امــا تعیینکننــده وضعیــت و
آینده نظام و سرنوشــت کشور،
همچنــان روندهــا و شــرایط
داخــل ایــران اســت .نتیجــه
انتخابات آمریــکا تعیینکننده
امکان ادامه حیات و یا پایان کار
جمهوری اســامی نیست .این
خود مردم ایران هســتند که در
اکثریت بســیار باالئی کل نظام
ساســی حاکــم را نفی کــرده و
خواهان براندازی و گذر از آنند.
“رژیم چنج” رویکرد خودمردم
ایران است .
ترامــپ در پــی تغییــر رژیــم یا
“رژیــم چنج” نبود کــه اکنون
بایــدن جانشــین احتمالــی او
به کلی سیاســت دیگــری را در
پیــشگیــرد .هــر دوی آنهــا
در پــی تغیییر رفتــار جمهوری
اســامی در منطقه و در جهان
هســتند .تفاوت شــاید در حد
همــان پلیسخوب و پلیس بد
باشد .قابل پیشبینی است که
در صــورت پیروزی دموکراتها
“فشــار حداکثــری” تعدیــل
یابد اما سیاســتاعمال فشــار
و بخــش مهمــی از تحریمهــا
با هــدف به پــای میــز مذاکره
کشــاندن جمهــوری اســامی
ادامــه یابــد .مذاکــرهپیرامون
سیاســتهای رژیــم ایــران در
عرصههــای موشــکی ،مداخله
جوئیهــای منطقــهای ،تهدید
امنیــت اســرائیل ،حمایــت از
گروههای تروریستی و ...یعنی
همان مضامین برنامــه دوازده
گانه پمپئو روی میز قرار خواهد
داشت.
قابــل پیشبینــی اســت
دموکراتها در صورت پیروزی،
دستاوردهای ترامپ را در اعمال
فشــار حداکثری دور نخواهند
ریخــت و از آنبــه عنــوان برگ
برندهای در کنار شعار بازگشت
بــه برجــام اســتفاده خواهنــد
کرد .بایــدن در صورت پیروزی
اگــر هــم بخواهــد نمیتوانــد
سیاســتهای دوران اوبامــا را
در قبال جمهوری اســامی در
پیــش بگیرد .اکنــون دیگر هم
در ایران ،هــم در منطقهو هم

در کل جهــان شــرایط به کلی
متفاوتی حاکم است .مناسباتی
جدید پدیــد آمــده و روندهائی
بیبازگشت پیش رفته است.
همبســتگیهای دیرینــه حزب
دموکــرات آمریــکا با اســرائیل
و نقــش و نفــوذ کشــورهای
عربــی منطقه ،سیاســتهای
رئیسجمهــور احتمالی بایدن
را در قبــال جمهوری اســامی
مشــروط میکند ضمن این که
دموکراتهــا در فاصله گیری از
سیاســت انزوا جویانه ترامپ و
رویکرد “نخســت آمریکا”ی او
که در مــواردی رها کردن امور
در منطقــه خاورمیانه رادر پی
داشــت ،اجبار بــه مداخلهگری
و مشــارکت بیشــتری دارند که
چنــدان خوش آینــد جمهوری
اســامی نیســت .درآنصورت
بــه نظــر میرســد مخالفــت
برخــی کشــورهای اروپائــی بــا
رویکردهــای عمومــی ترامــپ
نیــز دیگــر نتوانــد توجیهگــر
سیاستهای مماشاتگرانه آنها
با نظام اسالمی باشد.
شواهد نشان میدهند صرفنظر
از اینکــه کــدام کاندیــدا برنده
شــود ،جمهوری اسالمی خود
را برای مذاکره بعد ازانتخابات
آمریکا آماده میکند.
ایجــاد این آمادگی چنــدان نیز
ساده نیست.
مضمون این مذاکرات از منظر
نظــام ،تضمیــن بقــادر برابــر
پذیــرش شــروط آمریکاســت.
طبعــا حد این شــروط بنابراین
که ســکاندار سیاســت خارجی
آمریــکا ترامپ باشــد یــابایدن
متفــاوت خواهــد بــود .اما در
مورد نظــام اســامی تجربه بر
واقعیــت دیگــری نیــز داللــت
دارد :ایــن نظــام هرزمان همه
برگهایش را باخت و به افالس
افتاد دستهایش را باال میبرد.
به قول دوســتی “تراژدی رقت
انگیــز ایــن نظام این اســتکه
وقتی تن به ســازش میدهد که
دســتش کامــا خالی اســت و
برای برد چیزی در کف ندارد .”
آنچــه به ما مردم ایــران مربوط
میشود این است که به نیروی
بیکــران خــود در برانــدازی و
گذر از این نظــاماهریمنی باور
راسخ داشته باشیم و همبسته
و همگام در راه برقراری نظامی
دموکراتیک و انسانی بکوشیم.
سرنوشتکشــور و مردم ما در
ایــران و خیابانها و مراکز کار و
زندگی مردممان تعیین میشود
و نــه در هیــچ جــا و توســط
هیچکسدیگر.
•
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هرهفته منتشر می شود:
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Vancouver:
Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN
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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

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


•

_________
برای ما بنویسید ،اما...

کوتــاه ،زیباتر است

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

•

Distributed Free

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

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

دیدگا
ه های ابر
این مقاله ،ن از شده در
ظ
بوده؛ الزا ر نویسنده
ما
م
و
ض
ع
نش
این
ریه را منعک
س
ن
م

یکند.
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انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

“دولت پنهان” درایران و پر
س
ش
ت
ر
ا
مپ یا بای

دن

“عراقی منودن” ایران!

محمدسهیمی
دو سه روز دیگر انتخابات ریاست
جمهوری آمریــکا برگزار خواهد
شــد .برای نگارنــده مهمترین
موضوع تاثیــر انتخابات آمریکا
بر سیاســت این کشور در قبال
منطقه خاورمیانه -و بخصوص
ایران -و سرنوشت مردم صبور
و شریف آن است.
پر واضح اســت که حاکمیت در
ایران نیز مانند اغلب کشورهای
جهــان این انتخابــات را دنبال
میکند ،و بنابر این سؤال مهم
که باید مورد تحلیل قرار گرفته
و بدان پاســخ داده شــود ،این
اســت :حاکمیت در ایران آقای
بایدن را ترجیح میدهد یا آقای
ترامپ را؟
اگر ترامپ مجددا انتخاب
شود
در صــورت انتخاب مجدد آقای
دانالــد ترامــپ فشــار آمریکا بر
ایران افزایش خواهد یافت .این
موضــوع را تمامــی دســتیاران
ایشان ،از الیوت آبرامز نماینده
ویــژه وزارت خارجــه آمریکا در
امــور ایــران ،تــا رابــرت ابراین
ی آقای ترامپ،
مشاور امنیت مل 
در هفتههــای گذشــته تاییــد
کردهاند .اســاس این سیاســت
این هدف است که یا حاکمیت
ایران مجبور شــود بــه مذاکره
با آمریــکا رضایت دهد ،که این
خواســته شــخص آقای ترامپ
اســت ،و یــا شــرایط داخلــی
آنچنــان وحشــتناک شــود که
مردم شورش کرده و جمهوری

اسالمی را سرنگون کنند ،هدف
اصل 
ی مایک پامپئو وزیر خارجه
آمریکا و همفکران او.
ی نیــز وجود
ی امکان ســوم 
ولــ 
دارد که کمتر راجع به آن بحث
میشود ،و آن “عراقی نمودن”
ی که با
ایران اســت ،بدین معن 
افزایش فشارها نه حاکمیت به
مذاکره رضایت دهد ،و نه مردم
شــورش کننــد .در این صورت
ایــران در شــرایطی خواهد بود
که عــراق در دهــه  ۱۹۹۰بود:
تحریم کامل اقتصادی و ایجاد
ی بدون
سختترین شرایط ،ول 
ســرنگونی حاکمیت ،که در آن
صورت با انتخــاب مجدد آقای
ترامپ این گزینه مطرح خواهد
بود که چون تمامی فشــارهای
دیپلماتیــک و اقتصــادی بــه
نتیجه نرســیده اســت ،باید در
ایران مداخله نظامی مســتقیم
شود .این هدف اصل 
ی البیهای
عربستان ،اســرائیل ،و امارات
متحده است.
اگر بایدن انتخاب شود
آقای بایدن بارها گفته است که
ی که
اگر انتخاب شود ،در صورت 
ایران نیز به تعهدات اولیه خود
در قبــال برجام بازگردد ،آمریکا
نیز به برجام باز خواهد گشــت.
ی که
در آن صــورت تحریمهایــ 
بر طبق برجام لغو شــده بود و
یا بــه حالت تعلیق درامده بود،
و آقــای ترامپ آنها را باردیگر بر
مردم ایــران تحمیل کرده بود،
دوباره بــه شــرایط دوران آقای

اوبامــا بعد از برجام
باز خواهد گشت .در آن صورت
بهبود شــرایط اقتصادی کشور
آغاز خواهد شد.
ولی به گمان نگارنده استراتژی
ی نظام سیاسی-
و سیاست اصل 
اقتصادی-امنیتی آمریکا درباره
ایــران کــم و بیش مســتقل از
رئیس جمهــور اســت ،و آقای
بایدن نیز فشارهای دیپلماتیک
آمریــکا ،و حتــی تهدیدهــای
نظامــی آنــرا علیــه جمهــوری
اســامی ادامه خواهد داد ،ولی
بطور مالیم تر و با برنامهای دراز
مدت تر .حاکمیت در ایران نیز
ی در مورد این موضوع
به خوبــ 
آگاه است.
حاکمیت در ایران ترامپ را
ترجیح میدهد یا بایدن را؟
بــا توجه بــا آنچه در بــاال به آن
اشــاره شــد ،شــاید این سؤال
که حاکمیت ترامــپ را ترجیح
میدهد یا بایدن را سؤالی ساده
با پاسخی روشن باشد ،و فرض
بر این باشد که حاکمیت حتما
آقای بایــدن را ترجیح میدهد.
ی به گمان نگارنده موضوع به
ول 
ی نیست و سویههای
این سادگ 
پیچیدهای دارد.
جناح انتخابــی حکومت که در
حال حاضر رهبــری آن با آقای
حسن روحانی است آقای بایدن
را ترجیــح میدهــد .این جناح
برجــام را مهمترین دســتاورد
خود میداند ،متمایل به مذاکره
و مصالحه با غــرب ،بخصوص
آمریکا اســت ،و مایل اســت در
برابر تمایل بخشی از حاکمیت
کــه متمایــل به همــکاری دراز
مــدت و اســتراتژیک بــا چین
و روســیه اســت ،بــا مذاکره و
مصالحه با غرب تعــادل ایجاد
کنــد .بــه گمــان نگارنــده این
موضوع کامال روشــن اســت و
نیازی به بحث گسترده ندارد.
ی بخش غالب حاکمیت ،که
ول 
بیشــتر اهرمهای قــدرت را در
دســت دارد ،کــدام کاندیــدا را
ترجیح میدهد؟
“دولت پنهان” و
راست افراطی آمریکا
جمهــوری اســامی ماننــد
بســیاری از کشــورهای جهان

{>> ادامه در صفحه}16 :

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

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

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

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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گزیده خبرهای مونتریال ،کبک ،کانادا

جدول تلفات کرونا در جهان :کانادا رتبه 26
 28اکتبــر -ســام تورنتــو -
بــرکســی پوشــیده نیســت که
بســیاری از قربانیــان کانادایی
ویروس کرونــا در موج اول
ســاکنان آسایشــگاه
هــای ســالمندان
بودنــد امــا نســبت
 ۸۰درصــد را
کمتــر کســی
می توانســت
حدس بزند.
دکتر ترزا تم
مســئول ارشد
بهداشــت عمومــی
کانــادا روز چهارشــنبه گزارش
سالیانه اش را منتشرکرد که در
آن به تلفات و آسیب های ناشی

از پاندمــی اشــاره شــده و گفته
شده کرونا بیشترین آسیب را به
ســالمندان ،کارکنان خط اول،
کارکنان بخش کشــاورزی،
زنان و کانادایی های به
حاشیه رانده شده زده.
بر اساس این گزارش،
کانــادا از نظــر
تعداد مبتالیان
بــه ازای هــر
یــک میلیــون
جمعیــت در
میان  ۲۰۱کشور جهان در
مــکان  ۷۹قرار دارد ولی از نظر
تعداد مرگها (مجموع مرگها) در
مکان  26است.
علــت اصلی بــاال بــودن تعداد

مرگها در کانادا ،شــیوع پاندمی
در آسایشــگاه های ســالمندان
بــوده کــه کانادا از ایــن نظر در
میان کشورهای عضو سازمان
همکاریهای اقتصادی و توسعه
 OECDبیشــترین تلفــات را
داشت.
از شــیوع پاندمــی تــا آخــر ماه
آگوســت ۸۰ ،درصــد مرگهای
ناشــی از کرونــا در کانــادا در
آسایشــگاه هــای ســالمندان و
مراکز مراقبت دائم روی داد.
به طور خالصه این گزارش می
گویدکرونا بیشترین آسیب را به
طبقات ضعیف زده.

قتلچهرهینامآشنایکامیونیتیایرانیانتاریو
بعدازظهــر چهارشــنبه ۲۱
اکتبر پلیــس منطقه یورک
به تان هاوســی در محدوده
خیابان بــی ویو و بزرگراه 7
 Hwyفراخوانــده شــد که
در آنجا شــهروندی را یافت
بــا آثــار جراحات شــدید بر
پیکرش که جان سپرده بود.
صبح جمعه واحد رسیدگی
بــه قتل پلیس یــورک نام و
مشخصات متوفی را محمد
مهــدی امیــن صادقیه ۵۸

ساله و از ساکنان مارکام
اعالم کرد.
پلیــس بــار دیگــر ضمن
انتشــار تصویــری از
اتومبیــل هونــدا CRV
مــدل  ،۲۰۱۵از اعضای
کامیونیتــی خواســت
هرگونــه اطالعــی درباره
اتومبیــل و محــل آن
دارند با پلیــس در میان
بگذارند.
پلیــس همچنیــن از

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

پیامدهای پاندمی :اقتصاد کانادا

پیش بینی های بانک مرکزی

 18اکتبر  -بانک مرکزی کانادا
صبــح چهارشــنبه نــرخ بهــره
پایــه را در کانــادا بــدون تغییر
نگهداشــت .نرخ بهــره پایه در
حال حاضر  ۰.۲۵درصد است.
بانــک مرکــزی همچنین پیش
بینی کرد اقتصاد کشور تا سال
 ۲۰۲۲به شــرایط قبــل از کرونا
باز نگردد و این نیز بســتگی به

کســانی که چیز مشکوکی را در
محل دیــده و تاکنون با پلیس
صحبــت نکرده اند خواســت با
پلیس تماس بگیرند .همچنین
از ســاکنان منطقه که احتما ًال
اتفاقــی مشــکوک در دوربیــن
ســکیوریتی محل سکونتشــان
ضبط شــده درخواست شده با
پلیس تماس بگیرند.
اقوام و دوستان مهدی امین به
رســانهها گفتند که وی در این
خانــه زندگی میکــرد و وقتی او
از روز دوشــنبه در محل کارش
حاضر نشد آنها با پلیس تماس
گرفتند.
دوســتان مهــدی امیــن او را
شخصی بسیار مهربان توصیف
کرده و کشــتن چنین شــخص
خــوش قلبی را عملــی بزدالنه
خواندند.
ســارجنت انــدی پاتنــدن

وضعیــت پاندمــی در ماههــای
آینده دارد.
بانــک مرکــزی کانــادا بــه طور
ادواری تحلیــل خــود را از
وضعیت و آینده اقتصاد منتشر
میکنــد .بانک مرکــزی در ماه
جوالی گفت کشور از سناریوی
بدتریــن حالــت ممکــن فاصله
گرفته .بانــک در تحلیل جدید

ســخنگوی پلیــس یــورک روز
پنجشــنبه در گفتگو با شــبکه
خبــری  CP24گفــت پلیــس
مشــغول جســتجوی گسترده
در منطقه اســت تا با شــاهدان
احتمالــی صحبــت کنــد .وی
گفــت« :مــا هنــوز در تــاش
هستیم تا مشــخص کنیم این
حادثه در چه محدوده زمانی رخ
داده».
شبکه خبری Global News
در گزارشــی در این بــاره گفت
دوستان مهدی امین معتقدند
که او بــه خاطر مواضعش علیه
رژیم ایران هدف قرارگرفته.
گلوبال نیوز گفت مهدی امین
کمتــر از دو مــاه بــود کــه بــه
تنهایــی در این خانه در خیابان
 Feeney Laneدر محــدوده
خیابــان بــی ویــو و بزرگــراه 7
 Hwyزندگــی میکرد ،و وقتی

روز چهارشنبه این نظر را
تکرار کــرد و گفت اقتصاد
کشور در تابســتان قوی
تــر از آن بــود کــه انتظار
میرفت.
بــرآورد بانــک این اســت
که در مجمــوع ،اقتصاد
کشــور در ســال ۲۰۲۰
نزدیــک بــه  ۵.۷درصــد
کوچک شود ،اما در سال
بعد  ۴.۲درصد و در سال
 ۲۰۲۲نزدیــک بــه  ۳.۷درصــد
رشــد مثبت خواهد داشت .به
این ترتیب اقتصاد کشور تا نیمه
ســال  ۲۰۲۲به سطح آخر سال
 ۲۰۱۹باز نخواهد گشت .بانک
همچنین پیــش بینی کرده که
نرخ تورم کشــور تا سال ۲۰۲۲
زیر  ۲درصد بماند.
•

دوستان و همچنین مدیر محل
کار او در یک کمپانی ساختمانی
متوجه غیبت چند روزه او شدند
با پلیس تماس گرفتند .به گفته
گلوبــال نیــوز ،افســران پلیس
وقتی بعدازظهر چهارشنبه وارد
تان هاوس شدند با بدن بیجان
او روبــه رو شــدند .گلوبال نیوز
به نقل از منابع آگاه گفت امین
با ضربات چاقو به قتل رسیده.
به گفتــه همســایگان اتومبیل
هوندای سیاه رنگ که پلیس به
دنبال آن است به مهدی امین
تعلق داشته.
شــبکه خبری ســی بی سی نیز
روز جمعــه در خبــری ضمــن
اعــام مشــخصات و گفتگــو با
دوســتان وی ،مهــدی امین را
چهره سرشناسی در کامیونیتی
ایرانــی ـ کانادایــی کالنشــهر
تورنتو توصیف کرد.

www.paivand.ca
Advertise with us ) 514-996-9692
یکم و پانزدهم هر ماه >> پیوند را بر روی سایت ما بخوانید:
www.paivand.ca
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Ukraine International
Airlines Flight 752
January 8, 2020

کانادا...

ﻧﺎمﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﭘﺎرﺳﯽ زﺑﺎن دﻫﺨﺪا
ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ۲۰۲۱-۲۰۲۰

ایران :با کانادا به دلیل «یکجانبهگرایی» در
مذاکرات هواپیمای اوکراینی مذاکره نمیکنیم

 28اکتبــر  -معــاون حقوقی و
بینالملــل وزارت امــور خارجه
ایــران از رویکــرد کانــادا در
مذاکرات مربــوط به هواپیمای
اوکراینــی که ســال گذشــته در
نزدیکی تهران ساقط شد ،انتقاد
کرد.
محســن بهاروند در گفتوگو با
خبرگزاری ایرنا ،در مورد سرعت
رونــد مذاکرات گفت جمهوری
اســامی ایــران و طرفهــای
مقابل ،غیــر از کانــادا ،آمادگی
دارند مذاکرات ســریعتر انجام
شود.
وی کانادا را به «یکجانبهگرایی»
متهم کرد و گفــت این برای ما
قابل قبول نیست؛ ما نمیتوانیم
با کشوری که میخواهد اهداف
یکجانبــه را به ما تحمیل کنند
همــکاری کنیــم و ایــن کار را

نمیکنیم.
این مقام ارشد دولت ایران گفت
اگر کشوری بخواهد با کارهای
یکجانبــه یــا تبلیغات یا فشــار
آوردن یــا توهین بــا ما برخورد
کند ،مطمئن ًا مــا به هیچ وجه
حاضر نیســتیم بــا آن صحبتی
داشته باشیم.
بهارونــد در بخــش دیگــری از
سخنانش گفت که «این سانحه
اولین ســانحه نیســت کــه در
جهان اتفاق افتاده است .حتی
شلیک موشک به هواپیما اولین
بار نیســت کــه اتفــاق میافتد
چندین بار این اتفاقات رخ داده
است».
یک فروند هواپیمای مســافری
خطــوط هواپیمایــی اوکرایــن
روز هشــتم ژانویــه ۱۸( ۲۰۲۰
دی  )۹۸پــس از بلند شــدن از

فــرودگاه بیــن المللــی تهران،
بــا اصابــت دو موشــک ســپاه
پاسداران سرنگون شد.
مقامهــای جمهوری اســامی
پس از ســه روز انکار ،سرانجام
اذعــان کردند پدافند موشــکی
سپاه پاســداران به خاطر آنچه
«خطــای انســانی» خواندند،
هواپیمــا را هــدف قــرار داده و
سرنگون کرده است.
کلیــه سرنشــینان هواپیمــا،
کــه اکثر آنهــا ایرانــی کانادایی
بودنــد ،جــان خود را از دســت
دادنــد و خانوادههــای آنهــا به
دنبــال دادخواهــی در تــاش
بــرای دریافت پاســخی از طرف
مسئوالن ایرانی هستند.
کانــادا اواســط شــهریور مــاه
رســما به تهران اطــاع داد که
دو شــکایت گروهی علیه دولت
ایــران و برخی مقامهای ارشــد
آن از جمله ســپاه پاسداران ،در
دادگاههای آن کشــور به جریان
افتاده است.
ایران و کانادا چندین سال است
روابط دیپلماتیک با هم ندارند
و ســفارتخانههای دو کشور در
تهران و اتاوا تعطیل است.
•

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

افزایش زمان انتظار برای جراحی و MRI
پس از موج دوم کووید19

کبک  -پیامدهای پاندمی:

کرونا و رشد منفی جمعیت

نتایــج آمارهــای
رســمی حاکی از آن
اســت کــه در بهــار
گذشــته ،میــزان
مرگومیــر در کبک
بیــش از تولــد بوده
اســت .بــه گفتهی
انجمــن مطالعــات
کانادایــی ،همهگیــری ویروس
کرونا باعث کاهش رشد جمعیت
در کانادا و همینطور کبک شده
است که این موضوع میتواند بر
ســامت اقتصادی کشور تأثیر
منفی بگذارد.
بر این اســاس ،جک جـِــدواب،
رئیــس مؤسســهی تحقیقاتــی
مستقر در مونترال اعالم کرد از
اول ماه آپریــل تا آخر ماه جون،
کوویــد ۱۹باعــث افزایــش ۲۶
درصــدی مرگومیر در کبک در
مقایسه با دورهی قبلی شد.
به گفتــهی وی ،ایــن اولین بار
اســت که آمار مرگومیرکبک از
میــزان تولد پیشــی میگیرد .از
ســال  ۱۹۷۲دادههای جمعیتی
توسط این ســازمان جمعآوری
و در بازههــای زمانــی ســهماهه

منتشــر میشــود .طبق برآورد
جمعیتی ســال جاری کانادا که
در  ۲۹ســپتامبر اعالم شــد ،در
کل ســ ه ماهــهی دوم۲۱۱۵۰ ،
نفر درکبک جان خود را از دست
دادنــدکه از این میان  ۵۴۷۲نفر
در اثرکووید ۱۹درگذشتند.
در همیــن بــازهی زمانــی نیــز
 ۲۰۷۵۰تولــد اتفــاق افتــاده
اســت .در نتیجه ،شاهدکسری
جمعیــت  ۴۰۰نفــری در ایالت
هســتیم .این موضوع در حالی
است که طی بازهی زمانی مشابه
در ســال  ،۲۰۱۹تــراز جمعیتی
کبک بر مبنای فاکتورهای مرگ
و تولد ،با افزایش  ۴هزار و ۳۵۰
نفری روبهرو بود.
البته در ســال جــاری مهاجرت
بهعنــوان یــک عامــل مؤثــر

عمــل کــرده و کل
جمعیــت کبــک با
ا فز ا یــش ۱ ۵ ۴ ۰ ۴
نفری ،به  ۸میلیون
و  ۵۷۰هــزار نفــر
رسیده اســت .الزم
به ذکر است که نرخ
مرگومیــر کانادا در
سه ماههی دوم سال جاری ۱۲

درصد افزایشیافته و این میزان
در کبک  ۷.۸درصد بوده است.
نتیجهی بررســی این اطالعات
همچنیــن نشــان میدهــد که
بیماری همهگیر کرونا بر رشــد
جمعیت در سراســر کانادا تأثیر
منفی گذاشــته و كانادا كمترین
رشــد ســ ه ماهــهی دوم را طی
نی م قرن گذشــته تجربــه کرده
است .به اعتقاد جدواب ،کاهش
مهاجــرت و درنتیجــه کاهــش
کلی رشد جمعیت خطری برای
رفاه اقتصادی کانادا محســوب
میشــود و به بــاور متخصصان
برای جبــران تأثیرات اقتصادی
ســالخوردگی ،کشــور به نیروی
مهاجر نیاز دارد.
 -نیلوفر قنبری

انجمن پزشــکی کانادا میگوید
زمــان متوســط انتظــار بــرای
جراحــی و عکسبــرداری برای
عادیتریــن رویههــا یــک تا دو
ماه افزایش یافته و بدون کمک
فــوری دولت بــرای رســیدگی
به سیســتم ســامتی که تحت
ن انتظار
فشــار قرارگرفتــه ،زما 
طوالنیتر هم خواهد شد.
برای رسیدگی به تاخیرهایی که
از ژانویــه تا ژوئن به وجود آمده
نیاز به  ۱.۳میلیارد دالر سرمایه
دولتی اســت .این پروســهها به
این دلیل به تاخیر افتادهاند که
در دوران پاندمــی غیرضــروری
تلقی شدهاند.
مطالعــهای کــه توســط ایــن
ســازمان انجــام شــده شــش
پروسه که بیش از همه به تاخیر
افتاد ه را بررسی کرده است .این
ی اسکن
پروسهها شــامل سیت 
و  ،MRIجایگزینــی لگــن و
زانــو ،جراحیهــای آب مروارید
و جراحــی بایپــس ســرخرگ
کرونری میشود.
انجام تمــام این کارها در آوریل

به شدت افت کرد و تقریبا هیچ
عمل آب مرواریــد یا جایگزینی
زانو صورت نگرفت.
با وجود اینکه تعداد این عملها
در ژوئــن بــه تدریج بــاال رفت،
گــزارش بــه این نتیجه رســید
کــه بیــش از  ۲۷۰هــزار نفــر با
تاخیــر اســکن امآرآی خــود به
میــزان متوســط ملــی هشــت
ماهه مواجه شــدند که بیش از
هفت هفته طوالنیتــر از زمان
پیــش از پاندمــی اســت .ایــن
اســکنها میتواننــد بیماری یا
جراحتهای جدی را شناسایی
کنند .افرادی که منتظر جراحی
جایگزینــی زانــو بودنــد مجبور
شدند به طور متوسط  ۱۴هفته
بیشــتر صبر کنند که حدود دو
مــاه طوالنیتــر از زمان پیش از
پاندمی است.
در ســطح ملــی ،پروســههای
تعویقی شامل  ۲۴۹۰۸۸سیتی
اســکن بــا یــک زمــان انتظــار
 ۳.۵ماهــه میشــد کــه  ۳۳روز
طوالنیتــر از زمــان پیــش از
پاندمی بود.

هنــوز کامــا محتمــل
اســت کــه «عواقــب
منفــی غیرعمدی» این
مســئله بتوانــد معادل
عــدم شناســایی تعداد
بیشــماری ســرطان،
بیمــاری و کاهــش
ســامت جامعه بشــود
کــه در نهایــت نیازمند
مراقبــت پیچیدهتــری
خواهد بود».
انتظار نداریم سیســتم سالمت
بتوانــد بــه مــدت حداقــل یک
سال بهبود کاملی داشته باشد
و بــه این نکتــه اشــاره کرد که
ارقــام شــامل دادههــای تمــام
پروسههای پزشکی متوقفشده
و پروسههای متعلق به بیمارانی
نمیشــود که زمان ویزیت دکتر
خــود را به خاطــر ترس ابتال به
کووید ۱۹-کنسل کردهاند.
پل-امیــل کلوتیــه رییــس
 HealthCareCAگفــت این
مطالعه فقط نمایانگر تصویری
از زمــان ماههــای اولیه پاندمی
است و به طور کامل فشارهایی
که او انتظار دارد در آینده ایجاد
شوند را به نمایش نمیگذارد.
کلوتیــه ،کــه گروهــش حامی
ســازمانهای بهداشــت و
بیمارســتانها در سراســر
کاناداســت ،اضافه کــرد« :من
بــاور دارم کــه هنــوز بدتریــن
وضعیــت از راه نرســیده و بــا
موج دوم کووید ۱۹-شرایط به
مراتب دشوارتر خواهد شد».
•
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کانادا...

افزایش قیمت مسکن بعد از رکود پاندمی می تواند
منجر به افزایش فاصله طبقاتی در کانادا شود

بوکار را
پاندمی کووید 19-از آغاز ســال تا به حال هزاران کســ 
بسته ،دولت فدرال را با افزایشی رکوردشکن از بدهی رها کرده و
باعث شده کشور  1.1میلیون شغل کمتر داشته باشد.
اما بعضی متخصصان میگویند این برای پایین نگه داشتن بازار
مســکن کانادا کافی نخواهد بود .آنها میگویندکمبود مسکن
مزمن کشــور در شــهرهای بــزرگ در ترکیب با نــرخ پایین وام
مســکن باعث افزایش قیمتها خواهد شــد .و این باعث شــده
تعــدادی از متخصصــان نگــران افزایــش نابرابــری در وضعیت
مسکن کاناداییها شوند.
شــرکت بریتانیایــی کپیتــال
اکونومیکــس در یادداشــتی
نوشــت حتــی بــا وجــود اینکه
قیمــت متوســط بازفروش یک
خانــه در کانادا در تابســتان به
رکــوردی جدیــد رســید ،در دو
ســال آینــده باز هــم  12درصد
افزایش خواهد داشت.
ایــن بســیار بــا پیشبینــی این
شــرکت در بهار فاصلــه دارد که
گفتــه بــود پاندمی تــا حدودی
قیمت مسکن را پایین میآورد؛ آن مــدت  4درصد افزایش پیدا
امــا چنــد مــاه داغ برای بــازار کرده است.
مســکن پس از برداشــته شدن با این حال ،بخــش کاندو بازار
تدابیر قرنطینه باعث شده نظر مسکن میتواند وضعیت بدتری
آنها عوض شود.
از خانههای مستقل ظرف چند
استیون براون اقتصاددان ارشد ســال آینده داشــته باشد چون
کانادا این شــرکت نوشــت« :با اقتصاد در حال تغییر است.
وجــود چالشهــا بــرای فروش بــراون نوشــت« :اول اینکــه
آپارتمان در تورنتــو و ونکوور  ،پاندمــی باعــث افزایــش تقاضا
هنوز جــا بــرای افزایش قیمت بــرای خانههای جادارتر شــده
کل هســت که تا حدود زیادی که دلیلش افزایش نگرانیهای
دلیل آن هزینــه پایینتر قرض سالمتی وکار از خانه است .دوم
گرفتن از بانکها است».
اینکه افزایش بیشتر بیکاری در
نرخ وام مســکن طی چند سال میان کارکنان دســتمزد پایین
اخیــرکاهــش پیــدا کــرده و به بخش خدمات اثر سنگینتری
خاطــر پاندمــی بــه پایینترین روی بــازار آپارتمــان اجــارهای
درجــات خــود رســیده اســت .داشــته اســت .در نهایــت،
در حــال حاضــر نــرخ ثابت وام مهاجــرت پایینتــر همچنیــن
مسکن پنج ســاله زیر  2درصد تقاضــا بــرای آپارتمانهــای
تبلیغ میشود.
اجارهای را پایین آورده است».
بــراون تخمین میزنــد قیمت کپیتال اکونومیکس پیشبینی
خریــد بیشــینه خریــداران در جداگانهای بــرای قیمت کاندو
چند سال اخیر  24سال درصد نــدارد اما بــراون گفــت درصد
افزایش پیــدا کرده که به خاطر فروش به لیســتینگ جدید در
کاهش نرخ وام مســکن است ،تورنتو بزرگ نشــان از کاهشی
اما قیمت متوســط مســکن در  5درصــدی در قیمت کاندو در

بزرگترین بازار مسکن کانادا
طی چند سال آینده دارد.
او فکــر نمیکنــد خــروج از
شهرهای بزرگ تبدیل به یک
روند دائمی شود ،اما باور دارد
که این روند چند سال به طول
میانجامد.
با این حــال ،تمام پیشبینیها
قبول ندارند کــه کانادا در چند
سال آینده شاهد افزایش قیمتی
مشــابه با چند ماه اخیر خواهد
بود.
ســازمان ردهبنــدی اعتبــاری
مودیــز در گزارشــی کــه ایــن
هفته منتشــر کرد گفت قیمت
مسکن در کانادا در سال 2021
نزدیــک بــه  7درصــد کاهــش
خواهــد داشــت و قیمتهــا تا
حــدود  2023به درجات عادی
بازنمیگردند.
آبیالشــا ســینگ اقتصــاددان
مودیز نوشــت« :پاندمی باعث
گســترش بیشــتر نابرابــری
اقتصــادی و اختــاف طبقاتی
میشــود .با وجود اینکه تقاضا
بــرای خانههــای تکخانــوار با
فضــای زیــاد ممکن اســت باال
برود ،ممکن است تقاضا برای
آپارتمانها و کاندوهای کوچک
بیشتر شــود چون بســیاری از
خانوادههــا در پسانــداز کردن
برای پرداخت پــول پیش خانه
به مشــکل برمیخورند .این در
حالی اســت کــه خانه های تک
خانــوار عمال به قیمتی فروخته
مــی شــوند که بــرای یــک فرد
عادی در شهرهای بزرگ کانادا
غیرقابل دسترس است ».
ســینگ گفت بــازار مســکن تا
اینجا قوی بــوده چون پرداخت
وام مسکن به تاخیر افتاده و نرخ
پایین وام مســکن با رشــد قوی
جمعیت همراه شــده است .اما
به گفته او بیــکاری باال و درآمد
پایینتر اثر خود را روی بازگشت
خریداران به بازار میگذارد».

دکتر شریف نائینی:
جراحدندانپزشک

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

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

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

PAIVAND: Vol. 27  no.1496 Nov. 01, 2020

10

پنج عضو یک خانواده سردشتی در
آبهای مانش غرق شدند
وبسایت کردی "ههنگاو"
اعالم کــرده که پنج تن
از سرنشینان قایق غرق
واژگونــی قایق حامل
شــده در کانال مانش،
پناهجویــان در دو
اعضــای یک خانــواده
کیلومتــری ســواحل
سردشــتی بودهانــد.
فرانســه را یــک قایــق
ههنگاو مینویسد تیم
بادبانی مشــاهده کرد
تجسس اجساد والدین
و به مقامات این کشور
 ۳۵ســاله و دو فرزند  ۹و  ۶ساله را پیدا کرده اما خبر داد .گفته شده که  ۱۵سرنشین دیگر قایق
ســومین کودک که  ۱۵ماهه است ،هنوز کشف نیز ایرانی هستند و به بیمارستان منتقل شدهاند.
نشــده اســت .منابع "ههنگاو" گفتهانــد که این عملیات جستوجو برای یافتن اجساد قربانیان
خانواده اهل روستای "گلینه" از توابع سردشت احتمالی ادامه دارد.
بودهاند.

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

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

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

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

Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com

نرخ ها
برا ی ویژه
ی
با اضافه
ر
و
ه ایی
م
ا
ف
س ران

info@loadextransport.com

سکه یک دالری جدید رنگیکانادا قرمز و آبی را دیده اید؟!
در ســال۵۱ ،۱۹۴۵
کشور از جمله کانادا
معاهــده ای را
بر پایــه ی چهار
بنیان اساســی و
بــرای تاســیس
ســازمان ملــل
متحد امضــا کردند:

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

نجــات جهان از جنگ،
احقاق حقوق بشر،
احترام به قوانین
بیــن الملــل و
ارتقای توســعه
ی اجتماعی.
اینــک پــس از
گذشت هفتاد و پنج

سال از آن زمان ،اولین سکه ی
یــک دالری رنگی کانادا با نقش
آبی لوگوی سازمان ملل که یک
بــرگ افرا به آن زینت بخشــیده
اســت برای گرامیداشــت تعهد
کانــادا و نقــش اساســی اش در
همکاری بین الملل با ســازمان
ملل متحد ضرب می شود.

دلیـوری روزانه (تلفنی)

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

نگاه...

چرا روحانی بدترین رئیسجمهور
تاریخ جمهوری اسالمی است؟
علی افشاری
حسن روحانی در آخرین سال
دوران ریاست جمهوریاش
به ســر میبــرد و تقریبــ ًا ده
مــاه به پایــان حیــات دولت
دوازدهم باقی مانده است.
ً
عمــا بعــد از
از آنجــا کــه
شکلگیری فضای انتخاباتی
بــرای انتخابــات ریاســت
جمهوری  ۱۴۰۰عمر واقعی
دولت مستقر تمام میشود،
اکنــون فرصــت مناســبی
برای ارزیابی عملکرد حسن
روحانی است که با وعدههای
بسیار و تهییج افکار عمومی
در انتخاباتهای ســالهای
 ۹۲و  ۹۶توانست رأی بخش
بزرگــی از معترضان به وضع
موجود را کسب کند.
در ایــن یادداشــت دالیلــی
ارائــه میشــود بــرای اینکه
چرا حســن روحانــی بدترین
رئیسجمهــور در بین هفت
رئیسجمهور نظام جمهوری
اسالمی است.
البتــه حضــور روحانــی در
شــرایط کنونــی و فاصلــه
نگرفتــن زمانی تــا حدی در
ارزیابــی واقعبینانــه ایجــاد
چالش میکند .روحانی اکنون
کســی اســت که عملکردش در
ذهنیــت جامعــه زنده اســت و
عامل ســیالیت زمانــی به ضرر
او عمــل میکند .اما حتی با در
نظــرگرفتن این عامل نیز نمره
منفی بیشــتری از اسالف خود
میگیرد.
ارزیابــی ارائهشــده در ایــن
مطلــب بــر بســتر معیارهایی
چون «شــکاف بیــن وعدهها و
عملکردها»« ،شدت پوپولیسم
و عوامفریبی»« ،شاخصهای
عملکــرد»« ،شــرایط دولت و
جامعــه در آغاز مســئولیت» و
«میــزان پایبنــدی بــه فضائل
اخالقی» مبتنی است.
تغییر مواضع انتخاباتی
حســن روحانی در شــکاف بین
نهــاد والیــت فقیــه و دولــت
(قوه مجریــه) و یا وجوه والیت
و جمهوریــت نظــام مســتقر
رئیسجمهــور شــد .در فضای
رقابت انتخاباتی شکلگرفته در
ســالهای  ۹۲و  ۹۶او به عنوان
کاندیــدای جریــان تجدیدنظر
طلب فعالیت کرد که دســتکم

این چرخش دیگر ایراد بزرگ
روحانی را آشــکار میسازد که
مبتنی بر فریبکاری سیاســی
است .به لحاظ شدت خالف
واقعگویی ،پشــت کــردن به
رأیدهندگان ،رفتار دوگانه و
نادیده گرفتــن وفای به عهد
روحانی دارای رکورد است.

در ظاهــر دیدگاههایی متفاوت
با نماینده بخش مسلط قدرت
را نمایندگــی کــرده و کاندیدای
مورد نظر علی خامنهای نبود.
نــوع مواضــع ،شــعارها و
تحرکات روحانی بویژه در ســال
 ۹۶تفاوتهــای آشــکاری بــا
ســمتگیریهای نهــاد والیت
فقیــه داشــت ،امــا او بعــد از
تصــدی مســئولیت نــه تنهــا
توجهــی به وعدههــای خود ،و
قول و قرارهای انتخاباتی نکرد
بلکــه در برخــوردی معکــوس
مســیر نزدیکی به نهــاد والیت
فقیه و ترمیم شکاف ایجادشده
به نفع آن را طی کرد.
محمود احمدینژاد ،کاندیدای
برکشــیده خامنــهای و مــورد
حمایــت او بود امــا او در پایان
ریاســت جمهــوری هشــت
ســالهاش از نهــاد والیــت فقیه
فاصلــه گرفــت و چالشهــای
نــه چنــدان پردامنــه بــرای آن
ایجــاد کرد .اما حســن روحانی
کمدردســرترین رئیسجمهور
در دوران رهبری ولیفقیه دوم
جمهوری اســامی ایــران بوده
است.

دروغگویی و وارونهسازی
دروغگویــی و وارونهســازی
واقعیتها دیگر ویژگی منفی
روحانی است که او را در جمع
ناراســتان و سیاستپیشگان
متکــی بــه رذائــل اخالقــی،
برجستگی ویژهای میبخشد.
دنیایــی کــه در صورتبندی
ترسیمی از روحانی از عملکرد
دولت و شــرایط کشور جلوه
داده میشــود گویــی جهانی
دیگر و کشــوری متفــاوت با
ایران اســت! اندک آشنایی با
شرایط عینی و زیست واقعی
جامعه حکم به ابطال دعاوی
روحانی میدهد.
رویگردانــی از روحانــی در
مقایســه بــا محمــد خاتمی
خیلــی ســریع در دوره دوم
ریاســت جمهــوریاش رخ
داد در حالــی کــه هنوز فعالیت
دولــت دوازدهــم به شــش ماه
نرســیده بود .ریشه این اتفاق و
عامل اصلی آن شکاف زیاد بین
وعدههــای روحانــی در فضای
انتخاباتی و عملکــرد او بود که
موجب خشم و پشیمانی شمار
زیادی از رأیدهندگان شد.
رونــد نزولــی حســن روحانی با
شتاب باال انجام شد و او بدون
اعتنا به انتقادات و نارضایتیها
بــا لجاجــت در مســیر غلــط و
متضــاد بــا وعدههــا و قــول و
قرارهای انتخاباتــیاش حرکت
کــرده اســت .عملکــرد رئیس
دولتهای یازدهــم و دوازدهم
به گونهای بوده است که نه تنها
نشانی از فردی که در انتخابات
ریاســت جمهوری  ۹۲با فاصله
گرفتــن زیاد از وضعیت موجود
نویــد تغییرات زیــاد در صورت
انتخــاب مجدد مــیداد ندارد،
بلکه گویی یک ابراهیم رئیسی
با عمامه سفید است.
پوپولیسم(عوامگرایی)
روحانــی رکوردهــای جدیــدی
در زمینــه پوپولیســم در عرصه

اقتصــادی و سیاســی ثبت کرد
که تقریبــ ًا با قطعیــت میتوان
گفت کــه آگاهانــه و عامدانه با
فرض اینکه قصد اجرای وعدهها
را نداشت ،به امیدسازی کاذب
و باال بردن سطح توقعات روی
آورد.
پوپولیســم روحانی از پوپولیسم
احمدینژاد شدیدتر و مخربتر
بود .احمدینژاد منتخب نهاد
والیت فقیه بود و سیاستهای
غلط اقتصــادیاش را در عمل
جلو بــرد در حالی کــه روحانی
با شــعارهای جذاب و استفاده
ابزاری از نظرات کارشناســان و
دیدگاههای دانش بنیاد اعتماد
عمومــی در جامعــه بخصوص
در بخشهــای محــروم را بــه
رویکردهــای منطقی را متزلزل
ســاخته و عمــق اســتراتژیک
پوپولیســم در ایران را گسترش
داده و از آن قبحزدایی کرد.

عملکردها
شــاخصهای عملکــرد در
حوزههای اقتصادی ،اجتماعی،
و سیاسی دیگر عاملی است که
کارنامه روحانی را در قعر لیست
رؤســایجمهور قــرار میدهد.
بیشــترین کاهــش ارزش پولی
ملی در دوره ریاســت جمهوری
او رخ داد و شــاخص فالکــت
اقتصــادی بــه باالتریــن درجه
رسید.
ارقام رشد فساد سرسامآور شد
و دولت در زمینه فسادآفرینی با
سیاستهای غلطی چون تعیین
دســتوری دالر  ۴۲۰۰تومانــی
و نظــام چندنرخی و مداخالت
مکــرر در قیمتگــذاری نیــز
مرزهای جدیــدی را درنوردید.
علــی رغم اینکــه در ایــن دوره
آمارهــای اقتصادی مهندســی
شــدهاند اما تردیدی نــدارد که
ایــران به مــرز َا َبرتــورم نزدیک
شده و نرخ بیکاری به باالترین
حد خود رسیده است.
عــدهای و از جمله خود روحانی
بــه تحریمهای ســنگین دولت
ترامــپ و سیاســت فشــار
حداکثــری اشــاره میکنند که
نوعی «جنــگ اقتصادی» را بر
کشور تحمیل کرده است .البته
تحریمهــا تأثیر منفی گذاشــته
است اما این ادعا که مشکالت
بزرگ و نارســاییهای عملکرد
روحانی را به این عامل خارجی
تقلیــل داد ،خطــای بزرگــی
اســت .بر اســاس ارزیابیهای
کارشناســی  ۳۰درصــد
مشکالت اقتصاد ایران متأثر از
تحریمهاست و  ۷۰درصد دیگر
محصــول ســوءمدیریت،
بیکفایتیهــا ،معضالت
ساختاری و فساد است.
تحریمهــای کمرشــکن
در دوره دوم ریاســت
محمــود
جمهــوری
احمدینــژاد نیــز برقــرار
بود ،و خود حسن روحانی
و حلقه اعتدالیها در نقد
وضعیــت موجــود ایــن
عامــل را در نظــر نگرفته
و احمدینژاد را نکوهش
میکردند.
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دیگــر ایــراد ایــن نــگاه ،نادیده
گرفتــن فرصــت ویــژهای بــود
کــه حســن روحانی پیــدا کرد.
نظام پیــش از انتخابات ســال
ً
عمــا تصمیم بــه مصالحه
۹۲
مقطعــی بــا دولــت آمریــکا در
حــوزه منازعه هســتهای گرفته
بــود .روحانــی با اطــاع از این
مسئله بر مسیر هموار و با چراغ
ســبز آقای خامنــهای برجام را
تصویب کرد .همچنین صاحب
دارایی انباشته شده حداقل صد
میلیــارد دالری شــد که مربوط
به درآمدهای انباشــته شــده و
مسدود شــده دولت دهم بود.
این ســرمایه آزاد شده هیچگاه
معلوم نشد چگونه مصرف شد
کــه تأثیــری مثبت مانــدگار بر
اقتصاد کشور نداشت.

شکست برجام
از ســویی دیگــر روحانــی در
شکســت برجــام نقش داشــت
و حتــی اگــر ترامــپ هــم
رئیسجمهــور نمیشــد بــاز
مشــکل به نوعــی رخ مــیداد.
طبــق اظهــارات روحانی دولت
اوباما با این شرط محدود کردن
مصالحه به اختالفات هستهای
را پذیرفته بود که مقدمه فازهای
بعدی برای حل همه اختالفات
باشد .اما روحانی مشابه توافق
اتمی سعدآباد با آگاهی از اینکه
آقــای خامنــهای اجــازه چنین
کاری نمیدهد همــراه با جواد
ظریف با فضاسازی غلط اوباما
و کری را فریب دادند.
روحانــی نــه اراده و نــه توانایی
تعمیم برجام به دیگر حوزههای
تنش با آمریکا و تغییر سیاست
خارجی ســتیزهجو داشت .این
عامل بستر اصلی متزلزل شدن
برجــام و خروج دولت ترامپ از
برجام را تشــکیل داد .سیاست
مخــرب منطقــهای جمهوری
اســامی در دوره موســوم بــه
اعتدال با شدت ادامه پیدا کرده
و حتی قدرت سپاه قدس بیشتر
از قبــل شــد .در دوره ریاســت
جمهوری احمدینژاد شکاف با
سپاه به طور نسبی بیشتر بود.
شیوه مدیریت
شــیوه مدیریت حســن روحانی
هم معضــات را تشــدید کرده
اســت .مدیریــت ضعیــف،
نظارتگریــز ،کاهالنــه ،از
ســر شکمســیری ،آمرانــه،
غیرمشــارکتی و قبیلهگرایانــه
حســن روحانــی و ابتنــای آن
به گفتــار درمانــی در کنار نگاه
امنیتــی و محافظــهکاری یــک
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فاجعه در ساماندهی قوه مجریه
پدید آورد.
این میزان از وادادگی ،رهاشدگی
و شــلختگی در ســامان دولت
بیســابقه بوده اســت .روحانی
بــه دلیل غرور شــخصی و نگاه
جناحــی تصمیمگیریهــای
اصلی در هیئت دولت را به جمع
محدودی از اعوان و انصار خود
در چارچوب حامیپروری سپرد
کــه در بین نیروهــای مدیریتی
جمهوری اســامی حداکثر در
ردههــای میانــی میگنجنــد.
وقتی زمام اداره مســائل اجرای
و اقتصــادی کشــور در دســت
کسانی چون محمدباقر نوبخت،
حســامالدین آشــنا و محمــود
واعظی قرار بگیرد معلوم است
که شیرازه امور از هم گسیخته
میشــود .پیرســاالری حاکــم
بر کابینــه نیز نقــش مهمی در
عــدم انعطاف و فقــدان چابکی
و طــراوت مدیریتــی ایفــا کرده
است.

توسعه سیاسی و فرهنگی
بــه لحــاظ سیاســی و فرهنگی
اگرچــه در ابتدا گشــایشهای
محــدودی صورت گرفت اما در
ادامه با عقبنشینیهای صورت
گرفته راهبرد به تسلیم کشاندن
نیروهای سیاسی و مدنی منتقد
و مستقل در پیش گرفته شد تا
با سیاســتزدایی آنهــا در ازای
دریافــت امتیازات محــدود در
وضعیــت موجود هضم شــوند
و ســاخت اقتدارگــرا بــه عنوان
سرنوشــت گریزناپذیــر توســط
جریان های سیاسی و نیروهای
جامعه مدنی پذیرفته شود.
ایــن ترفنــد امنیتی خیلــی زود
افشا شد و شکاف بین نیروهای
معترض سیاســی و فرهنگی با
دولت روحانی بعد از ماه عســل
کوتاهمدت فعال شــد .سرکوب
در زمــان تصدی دولت روحانی
در محــدوده اختیــارات قــوه
مجریــه درونیتــر شــد .وزارت
اطالعــات در دوره روحانــی
عیــن سیاســتهای حاکــم در
دوره احمدینــژاد را ادامه داد.
مجاری مشــارکت سیاســی نیز
به لحــاظ میــزان رقابتپذیری
در انتخاباتهــا بــه صــورت
نسبی تنگتر شد و به فهرست
محذوفان و اســامی افرادی که
از مشــارکت سیاسی و فرهنگی
محروم هســتند ،افزوده شــد.
سانســور و محدودیتهــا نیــز
گسترش یافت.
بنابرایــن مجموعــه این عوامل
باعــث میشــود که اگــر عامل
زمانــی را هــم در نظــر
بگیریــم بــاز روحانــی
منفیترین و ضعیفترین
رئیسجمهــور تاریــخ
جمهوری اســامی باشد
کــه بیشــترین خیانت به
امیــد و اعتماد عمومی را
مرتکب شده است.
-------علــی افشــاری تحلیلگــر
سیاســی و فعــال حقوق
بشر مقیم آمریکاست.
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تغییر ساعت تابستانی :یکم نوامبر

Daylight saving time
2020 in Canada began
at 2:00 a.m. on
Sunday, March 8, and
ends at 2:00 a.m. on
Sunday, November 1

---برنامۀ زمانی صرفهجویی در
زمــان نــورِ روز ،اول نوامبر
ِ
تمــام میشــود ،بنابرایــن
شــما متوجه خواهید شــد
کــه ســاعت بیشــتر لــوازم
الکترونیکیتان در ساعت 2
ِ
بامداد روز یکشــنبه اول نوامبر
با “عقب کشیدن زمان” تغییر
کرده و یک ساعت عقب کشیده
میشود.
در حالی که ما به گفتن ”یادت
نره که ســاعتت را تغییر بدی”
عــادت کردیــم ،تلفنهــای
هوشمند محبوبمان آخر هفته
این کار سخت را انجام خواهند
داد .به  2020خوش آمدید.
تاریخ صرفهجویی در نور روز به
همــان اندازه که جدید اســت،
پیچیــده نیــز هســت .بنابراین
برای کمــک به توجیه چند روز
خــواب آلودگــی کــه بــه زودی
احساس خواهید کرد ،در اینجا
به چند نکته اشــاره میشود که
ممکن است در مورد این تغییر
زمانی ندانید.
•
پایهگــذار آن یــک کلکســیونر
حشره نیوزلندی است
جــورج هادســون ،یــک
بریتانیاییزادۀ نیوزلندی است
که ایــده صرفهجویــی در زمان
نــور روز را در ســال 1895
پیشــنهاد داد .برای هادسون،
بهعنــوان یــک حشرهشــناس،
ســاعتهایی که بعــد از کارش
در روشــنایی روز ب ه جمعآوری
حشــرات میپرداخــت ،بســیار
با ارزش بودنــد .این امر دلیلی
برای تغییر ساعتها به منظور
اســتفادۀ بیشــتر از روشــنایی
روز در طول تابســتان شــد .در
سال  ،1895هادسون این ایده
را بــ ه صورت مقالــه در انجمن
فالسفی ولینگتون معرفی کرد.
او حتی توانســت برای این ایده
مــدال  K.Sideyرا از آن خود
کند.
•

 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

اولین بار در تاندر بِی،
اونتاریو ،پذیرفته شد
تاندر بِ ی اولین شهری در کانادا
بــود که در ســال  1908که این
روش را پذیرفت و عملی کرد.
•

در سراسر آملان و اتریش-
مجارستان پذیرفته شد
ایــن دو کشــور اروپایــی در30
آوریل  1916ایــن برنامۀ تغییر
زمانــی را در سراســر کشــور
بهصــورت هماهنــگ عملــی
کردند.
•

ایــاالت متحده یک مــاه به این
روش اضافه کــرد… کانادا هم
همین کار را انجام داد
صرفهجویــی در زمان نــور روز
در اکتبر تمام میشــد ،تا اینکه
در ســال  1986آن را بــه نوامبر
تغییــر دادنــد .هــر دو صنعت
ب نبــات هالووین و باربکیو از
آ 
این تغییر ســود بســیار زیادی
کسب کردند -در حقیقت  ،از
آن زمان به بعد  ،فروش کبابپز
 100میلیــون دالر افزایــش
داشته است.
•
استفاده سراسری به دلیل
بحران انرژی
کشــورهای زیــادی بــه دلیــل
بحــران جهانــی انرژی شــروع
بــه پذیــرش روش صرفهجویی
در زمــان نــور روز در دهــه 70
میالدی کردند.
نور روز بیشتر = چراغ کمتر!
•
صرفهجویی-
نه صرفهجوییها
Daylight saving time
در حالــی کــه ایــن روش با نام
“صرفهجوییهــای زمــان نــور

روز” شــناخته میشود ،اما نام
رســمی آن در حالت مفرد یعنی
“صرفهجویی در زمان نور روز”
است.
•

ایاالت متحده یک بار مبدت
 15ماه از صرفهجویی در
زمان نور روز استفاده کرد
در ســال  ،1974زمانــی کــه
بحــران انــرژی در اوج خودش
بود ،ریچارد نیکســون ،رئیس
جمهــور وقــت آمریــکا قانــون
اضطراری صرفهجویی در انرژی
زمان صرفهجویی در نور روز
در
ِ
را امضــا کرد .ایــن قانون باعث
شــد که ایاالت متحده از ژانویه
 1974تا آوریل  1975در DST
قرار بگیرد.

International Airport
در دوحــه قطــر اتفــاق افتــاد.
در ایــن حادثــه ،تمــام زنــان
داخــل هواپیما شــامل  ۱۳زن
استرالیایی از هواپیمای قطری
که قصد پرواز به سمت سیدنی
داشت بیرون کشیده میشوند
و از آنها خواسته میشود لباس

T: 514-341-2235

هایکهارتونیان

بعضی کشورهابصورت دائمی
ازصرفهجویی درزمان نورروز
استفاده میکنند
آرژانتیــن ،شــیلی ،ایســلند،
سنگاپور ،ازبکستان و بالروس
بهصورت دائمی ساعتهایشان
را جلو میکشــند تا بتوانند در
مصــرف نــور روز هــر روز و در
نتیجه انرژی صرفجویی کنند.
•

عدهای خواهان لغو این
برنامۀ زمانی هستند
بســیاری معتقدند کــه مزایای
صرفهجویــی در زمان نــور روز
کمتــر از مضراتــش اســت و
خواهــان لغو ایــن برنامۀ زمانی
هســتند .در هــر فرصتــی کــه
پیش بیاید ،چندین دادخواست
وجــود دارد کــه از رهبــران
کانادایــی درخواســت لغو این
برنامه را دارد.
•

هایشان را درآورند تا قسمتهای
زنانــه بدنشــان (رحــم) مــورد
معاینه پزشکی قرارگیرد.
ســیزده تــن از ایــن زنــان
اســترالیایی بودنــد کــه قضیه
را بــه دولــت اســترالیا گزارش
میدهنــد .تعــداد زنــان غیــر
اســترالیایی که مورد جستجو

مشــاورامالک

• مشاور شما در خرید ،فروش و اجاره امالک مسکونی
در مونترال بزرگ
• ارزیابی و مشاوره رایگان
• پرداخت هزینه محضر شما
• تهیه وام مسکن با بهترین امکانات

Cell. : 514 574-6162
HAYK HARTOUNIAN
Real Estate Broker: Remax-Quebec
Residential Real Estate Broker
9280 boul. L’Acadie
Ahuntsic-Cartierville, Qc, H4N 3C5
Ofc. : 514-333-3000
haykhartounian@yahoo.com

•

در فرودگاه قطر ده ها زن را از هواپیما
بیرون کشیدند تا رحم شان را معاینه کنند!

حادثــهای کــه در دوم اکتبر در
فــرودگاه قطــر روی داد چنــان
خارج از استاندارد بود که دولت
قطر مجبــور بــه عذرخواهی از
استرالیا شد.
به گزارش رســانه های مختلف
جهــان حادثــه در فــرودگاه
بینالمللــی حمــد Hamad
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صابر جلیل زاده

آمـوزشسنتــور
در كلیه سطوح

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

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

قرارگرفتند معلوم
نشده.
>> علت
ایــن
علــت
ی
جســتجو
تهاجمــی پیــدا
شدن یک نوزاد تازه به دنیا آمده
در ترمینال فرودگاه بود.
ســخنگوی فــرودگاه قطــر از
ایــن اقــدام دفــاع کــرد و گفت
مســئوالن نگــران ســامتی
مــادری بودند که تازه نــوزاد را
زاییــده بود .این ســخنگو گفت
افرادی که به قسمتهای خاصی
از فرودگاه دسترسی داشتند این
نوزاد را پیــدا کردند و از همین
افراد خواســته شــد به پیگیری
قضیه و جســتجوی بدنی زنان
مســافر کمک کننــد .این خبر
حاکــی اســت کــه نــوزاد تحت

مراقبت است ولی مادر او هنوز
پیدا نشده.
یکی از مســافران استرالیایی به
نام جســیکا که  ۳۱سال دارد و
پرستار است به نیویورک تایمز
گفت در طول جستجوی بدنی
بســیار ترســیده بــود .او گفت
توضیح چندانی به او داده نشد
و فقــط گفته شــد« :نــوزادی
داخل سطل ترمینال پیدا شده
و ما باید تو را آزمایش کنیم».
به گفته یکی از شــاهدین ،زنی
ســالخورده با مشــکل بینایی
میان مســافران بود که از او نیز

خواســته میشــود
بــرای جســتجو از
هواپیما پیاده شود.
شــاهد دیگــری به
تلویزیــون ABC
گفــت
آمریــکا
بازرسان خواستار معاینه رحم او
می شوند ،او مخالفت میکند.
زن بازرس به او میگوید« :باید
ببینیمــش ،بایــد ببینیمش».
ایــن زن از آمبوالنــس پیــاده
میشــود ولی جایی برای رفتن
نــدارد ،پس تســلیم خواســته
بازرسان میشود.
زن شــصت و چنــد ســالهای به
روزنامــه گاردین گفت کــه او را
هم برای بازرسی و معاینه بیرون
بردند ولی در آخرین لحظه وی از
معاینه معاف کردند.
•
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نگاه...

www.paivand.ca since 1993

دی
دگا ه های
در این مق ابراز شده
ال
ه
 ،نظ ر
نویسنده ب
موضع ای وده؛ الزاما
ن
منعک ن شریه را
سنم 
یکند.
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دکترکورش عرفانی جامعه شناس و عضو حزب ایران آبادwww.iraneabad.org :
برای دیدن برنامه های تلویزیونی وی از وبسایت  www.didgah.tvدیدن کنید.
آدرسایمیلبرایتماس korosherfani@yahoo.com:دکترکورشعرفانی

عالقهی اصولگرایان به ترامپ
و اعتدالگرایان به بایدن

با نزدیک شــدن به روز برگزاری
انتخابات ریاســت جمهوری در
آمریکا (ســوم نوامبــر) ،گمانه
زنیهــا در مورد پیــروزی این یا
آن کاندیــدا افــزون تــر و دقیق
تــر میشــود .در حــال حاضــر
کاندیــدای حــزب دمکــرات
آمریکا ،جو بایدن ،در بســیاری
از نظرخواهیهــا نســبت بــه
کاندیــدای حــزب جمهــوری
خــواه آمریــکا ،دونالــد ترامپ،
در موقعیت بهتری قــرار دارد.
نتیجــهی این انتخابــات ،برای
ما ایرانیان ،در ســه سطح قابل
بررسی است:
جهانی ،منطقهای و ملی.
در این نوشــتار تالش میکنیم
که اثرات انتخاب هر یک از این
دو کاندیدا را بر آیندهی سیاسی
ایــران ،در شــرایط عــدم بــروز
حرکت مردمی برانداز ،بررســی
کنیم.
با روشــن شــدن برآینــد نهایی
انتخابــات ریاســت جمهــوری
آمریــکا ،رژیــم ایــران در مقابل
نخســتین انتخــاب خــود قرار
میگیرد:
مذاکره یا عدم مذاکره.
احتمــال گزینــش «عــدم
مذاکره» بســیار ضعیف است،
چرا که وضعیت اقتصادی کشور
اجازهی این کار را نخواهد داد.
افزایش قیمت ارز ،گرانی طال،
اوج گیــری هزینهی مســکن،
تــورم ســه رقمــی ،کــم یابی و
نایابــی کاالهای اساســی و نیز
رکود و تورم ،راهی برای ادامهی
این وضعیت به جای نمیگذارد.
هرگونه پافشــاری بر وقت کشی
در این شرایط اقتصادی وخیم،
مصــادف بــا تقویــت احتمــال
انفجــار اجتماعــی ،شــورش،
فروپاشی و جنگ داخلی خواهد
بود .به همیــن دلیل ،گزینهی
«مذاکــره» میتوانــد خــود را
به رژیــم تحمیل کنــد .در این
صــورت دو ســئوال مطــرح
میشود:

•
 )۱قرار اســت با ترامپ مذاکره
شود یا با بایدن؟
•
 )۲قرار اســت اصــول گرایان با
آمریکا مذاکره کننــد یا اصالح
طلبان؟
پاســخ پرســش نخســت را
انتخابات ســوم نوامبــر آمریکا
مشــخص خواهــد کــرد .امــا
پرســش دوم پاســخ روشــنی از
حاال ندارد.
آن چــه قابــل مشــاهده اســت
البته بسیج گســتردهی اصول
گرایان و نظامیان در ایران برای
خالی کردن زیر پای ته ماندهی
جریان اصالح طلبان در ایران،
یعنی دولت به اصطالح «میانه
رو» حســن روحانی ،است تا با
دســت باز برای آینده ،آن کنند
که خودشان میخواهند.
آیا موفــق خواهند شــد یا خیر
جای تردید است.
بنابرایــن در یــک بــرآورد اولیه
میتوان چهــار حالت را در نظر
گرفت:
 )۱میانــه روها با بایدن مذاکره
میکنند.
 )۲میانه روها با ترامپ مذاکره
میکنند.
 )۳اصــول گرایــان بــا بایــدن
مذاکره میکنند.
 )۴اصــول گرایــان بــا ترامــپ
مذاکره میکنند.
امــا برای این کــه تصویر دقیق
تری از احتمالها داشته باشیم
بایــد ایــن را در نظــر بگیریــم
کــه در این مذاکــرات ،در کنار
موضوعات حاشــیهای و فرعی،
دو محورعمده باید مورد توافق
واقع شود:
• سیاسی :تغییر سیاست ایران
در منطقه و حذف نقش خود از
معادلهی خاورمیانه.
• نظامــی :پایــان بخشــیدن
بــه فعالیتهــای هســتهای
و محدودســازی توســعهی
موشکی.
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تنها در قبال واگذاریهای
مهم و اساســی در این دو
عرصه اســت که میتوان
تصور کرد ،حکومت ایران
امتیازاتــی را در زمینهی
رفع تحریمها ،دسترســی
Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.
Dr. Faranak Hashemi D.M.D.
به دالر و بازارهای خارجی
Dr. Zahra Tabatabaei D.M.D.
Dr. Shahrouz Rezania
D.M.D.
و لــذا ،خــروج از فشــار Dr. Mehri Heidari D.M.D.
Dr. Mana Vojdani, D.M.D.
اقتصادی منجر به انفجار Dr. Mahsa Zamani, D.M.D.
اجتماعی ،به دست آورد.
 ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم Invsalign
در غیــر ایــن صــورت،
 ردیف کردن دندانها بصورت سریع
نتیجــهای از مذاکــرات
در کمتر از یک سال Rapid Orthodontics
بیــرون نخواهــد آمد مگر
 کاشتن دندان Implant
فشار بیشــتر تا مرز محاصرهی
 درمان ریشه Root Canal
اقتصادی و برخورد نظامی.

Invisalign
 سفید کردن دندانها توسط دستگاه Zoom 2 ACP
در
را
حــال اگر ایــن دو محــور

فــوق در  کشیدن و جراحی دندانهای عقل 
راســتای چهار حالت
 دندان اطفال
مواردی
چنین
دندانهای مصنوعی
گذاشتن

Rapid Orthodontics







نظر بگیریم بــه  
 پر کردن دندان ها (همرنگ دندان)
میرسیم:

Implant
CEREC
AC Bluecam 
در صورتــی کــه قــرار باشــد
اعتــدال
مذاکــرات از جانــب
1834 Ste Catherine W. Suite 200

Root Canal
)Montreal, Qc H3H 1M1 (Metro: Guy
گرایان صــورت گیرد ،روی کار

Zoom 2 ACP
توافق
آمدن ترامپ ،شانس یک
قبولکلیه
فقط
صوری و ضعیف را ،آن هم
بیمه های مدیکال
در عرصــهی سیاســی ،ممکن

و بیمه های دانشجوئی
ضعف
میســازد .اما ،بــه دلیل
نبود
این توافق و در عین حال،
موافقــت نامهی نظامی ،امکان

جدی
کسب موفقیت ماندگار و
آمریکا
در زمینه روابــط ایران و

نخواهــد بود .در این شــرایط،
Lumineers Veneer
قابــل پیش بینــی اســت که با
فشــار و دخالــت قــدرت هایی
GESTION FINANCIERE LOYALE
ماننــد اســرائیل و کشــورهای
SOROOR SADR ACCOUNTING
عرب منطقه ،به سرعت هرگونه
; ;امور دفترداری
AND BOOKKEEPING SERVICES
BOOKKEPPING & ACCOUNTING
توافق سست این گونه زیر سوال
و حسابداری
FINANCIAL STATEMENT PREPRATION
رفته و باز به ســوی رویارویی و
; ;تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی
PERSONAL AND INCORPORATION TAX RETURN
COMPANY CREATION ANDMontreal,
REGISTRATION
; ;تاسیس و ثبت شرکت هاQuebec H3H 1M1
جنگ برویم.
WITH APPOINTMENT
_________________________
در صورت روی کار آمدن بایدن
, Fax: (514) 933-2861
5263 boul Cavendish
اما ،اعتدال گرایان شــانس این
Montreal Quebec H4V 2R6
را خواهند داشت که یک توافق
Email: loyale.accounting@gmail.com
سیاسی محکم تر از مورد ترامپ
با آمریکا داشته باشند و تا حدی
نیز موافقت نسبی دولت بایدن
در عرصــهی نظامــی (اتمــی و
مشاور امالک در مونتریال:
موشــکی) را جلب کنند .از این
مسکونی و جتــاری
طریق ممکن اســت که شرایط
بهتــر و فرصت بیشــتری برای
 ارزیابی رایگان از خانه شما
تحمیل تغییر رفتار تدریجی به
 کمک به تهیه وام مسکن با کمترین بهره
جنــاح اصول گــرا در ایران پیدا
 مشاوره رایگان برای خرید و فروش خانه
کنند و با فشــار از پایین و چانه
 پرداخت هزینه محضر تا 1300دالر
زنــی از باال ،این توافق را تمدید
و تعمیق کنند.
اما اگر اصول گرایان دســت باال
Kazem Partow Tehrani
را در ساختار سیاسی پیدا کنند
Real Estate Broker
و از آن ســوی نیــز ترامــپ بــه
Groupe sutton Sur L’île inc.
ریاست جمهوری مجدد برسد،
38 Pl.Du Commerce #280
L’Île-des-Soeurs,QC H3E 1T8
باید دید آیا رژیم وارد مذاکره با
bur: (514) 769-7010
آمریکا میشود یا خیر.
Fax: (514) 769-7030
kpartowtehrani@sutton.com
اگــر نشــود ،بایــد در انتظــار
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جامعه ی مذهب زده...

قتل آموزگار در فرانسه؛ آيا الئيسیته
فرانسوی مشوق اسالمهراسی است؟
شهال شفیق کمک بــه هیچیــک از مذاهب بشر و مبارزان ضد
/۰۱آبــان  -گناهی که به جرم را نــدارد .فــرد آزاد اســت از هر تبعیــض نــژادی
آن ،جوانی هجده ساله ،آموزگار مذهبی که مایل اســت پیروی ازجملــه مدافعــان
تاريخ را در چند قدمی مدرســه کنــد و یــا معتقد بــه هیچیک چنيــن نظرياتــی
در شــهری در حومــه پاريــس نباشــد .آزادی بیان و سخنانی هستند.
اللهاکبرگويان سر بريد و خود نيز که ممکن است از جانب برخی در متن اين مباحث ،با توجه به
با مقاومت در برابر پليس کشته مؤمنــان کفر تلقی شــود ،جرم رويدادهای خونبار در فرانســه،
شــد ،چه بود؟ اين آموزگار چه محسوب نمیشــود .اگرچه هر الئيسيته فرانسوی نیز به کرات
کرده بود کــه پناهندهای که نه مذهــب و عقيــدهای میتوانــد مورد انتقاد قرارگرفته و میگیرد.
او را میشناخت و نه در آن شهر بــرای پيروانــش جنبــه تقدس چنين وانمود میشــود که گويا
زندگی میکرد ،به عملی چنين داشــته باشــد ،اما لزومــ ًا برای ايــن الئيســيته خشــکانديش
هولناک دست يازید و با افتخار ،همه مقدس نيست.
اســت ،که گویا بــه قصد حذف
سر از بدن جداشده قربانی
مذهب از عرصه فرهنگ و
جتربه چندده سالۀ جمهوری
را در توئيتــر بــه نمايــش
جامعه خشونت میآفريند،
گذاشت؟
اسالمی فرصت کافی برای فهم ذات بــه اسالمهراســی دامــن
ما
به
را
مقدس»
«ترور
ايدئولوژيک
در پاســخ به اين پرســش،
میزنــد و آب بــه آســياب
داده است...
بــه تأمل دربــاره معضالتی
دســت راســت افراطــی
میپردازم که سالهاســت
میريــزد .برخــی ديگر هم
در فرانســه و در سراســر دنيــا البته بر اساس قوانين موجود ،ميانــه را میگيرنــد و میگويند
زمينه چنيــن جناياتی را فراهم دفــاع از تبعیض نژادی یا دامن که مشــکل الئيســيته نيســت
میکند.
زدن به کینهورزیهای نژادی ،بلکه الئيکهــای راديکال نظير
ابتدا نگاه کنيم به آنچه آموزگار قومی و مذهبی و یا تشــویق به کاريکاتوريســتهای هفتهنامه
 ۴۷ســاله ،ســاموئل پاتــی ،را جنایت جرم است.
چارلــی هســتند که تســاهل را
قربانی ذبح شرعی کرد:
بر اســاس این قوانیــن ،افرادی برنمیتابند.
در برنامــه آموزشــی مــدارس کــه در ســخنان و اعمــال ضد آمــوزگار جانباختــه فرانســوی
فرانســوی ،پــس از مدرســه مذهبــی شــخص و یــا گــروه نیز امــروز میتواند از اين منظر
ابتدایــی ،در دوره چهــار یــا نهــادی محتــوای
قضــاوت شــود .برخــی
ســاله کالــج ،پيــش از ورود به تبعیضآمیــز مییابند،
میپرســند و خواهند
دبيرســتان ،ســاعتهایی بــه میتواننــد بــه مراجــع
پرســيدکــه آيــا بهتــر
آمــوزش مدنــی و شــهروندی قضایی شکایت کنند.
نبود که از اين موضوع
اختصاص دارد که در آن اصول بــرای مثال ،در ســال
خطرخیــز ســخن
پايــهای نظــام دموکراتيــک و  ،۲۰۰۲برخی گروههای
نمیگفت؟
الئيــک فرانســه ،يعنــی آزادی مســيحی بــا طــرح شــکايتی جالباینکهبرخیصاحبنظران
و برابــری و بــرادری ،همــراه خواستار منع نمايش آگهی فيلم ايرانی در خارج کشور نیز چنين
بــا الئيســيته (جدایــی ديــن «آمين» ساخته کوستا گاوراس نظرياتــی را بیــان میکننــد.
و دولــت) بــه بحــث و بررســی شــدند کــه گونــهای اينهمانی بــرای خــود من پيــش آمده که
گذاشته میشود.
ميــان صليب مســيح و صليب مخاطب اينگونه سخنان باشم
آموزگار جانباخته در اين ساعت شکسته نازیها در ذهن بیننده و از خســرانهای «سکوالريسم
درسی ،در بحث پيرامون آزادی ایجاد میکرد.
اسالمستيز»بشنوم.
بيــان ،با شــاگردانش بــه تأمل امــا ،بــا رشــد و گســترش حــال آنکــه تجربه دهها ســاله
بر رخدادهــای خونبار پيرامون اسالميســم ،جهان با اشــکال جمهــوری اســامی فرصــت
کاريکاتورهــای پيامبــر اســام نوینــی از ترور بــه بهانه توهين کافــی بــرای درک و فهــم ذات
پرداخته بود.
بــه مقدســات روبهرو شــده که ايدئولوژيک اين «ترور مقدس»
فرامــوش نکنيم که پنج ســال شناختهشدهترين آنها در اروپا را به ما داده است.
پيــش ،ترور  ۱۲نفــر از اعضای فتــوای قتــل ســلمان رشــدی مــا ایرانیــان دقيقــ ًا شــاهد
هيئــت تحريريــه هفتهنامــه ( )۱۹۸۹کــه در ســال  ۱۹۹۱بودهايــم که اسالميســتها ،با
طنزپرداز شــارلی ،بــه «گناه» به قتــل هیتوشــی ایگاراشــی ،ايدئولوژیســازی از مذهــب،
بازنشــر ايــن کاريکاتورهــا ،مترجم ژاپنی آیههای شــیطانی مفهــوم «اسالمســتيزی» را
بحثهای اجتماعی گستردهای انجامیــد ،قتل تئــو وانگوگ در اختــراع کرده اند .ما مشــاهده
در فرانســه برانگيخــت کــه در هلند ( ،)۲۰۰۴و کشتار اعضای کردهايــم کــه اين مفهــوم ،که
هفتههــای اخيــر بهمناســبت تحريريه چارلی ( )۲۰۱۵است .بــه الفــاظ گوناگــون مــدام در
برگزاری دادگاه تروریســتهای در اين فضا ،سالهاست شاهد گفتارهــای خمينــی نیــز تکرار
اين جنايت ،از سرگرفته شد.
رواج نظرياتــی هســتيم که در میشــد ،چگونه به ابزاری مؤثر
این آموزگار نيز همين بحثها را عيــن محکوم کردن خشــونت بــرای «جهاد» عليــه مخالفان
در ساعت درس پيرامون آزادی اسالميســتها ،بــر زيانبــار طرح و برنامههای اسالميستی
بيــان و دعــوت دانشآمــوزان بــودن «توهين به مقدســات» تبدیل شــده است .ما ديدهايم و
بــه تأمــل در چندوچــون ایــن تأکيــد میکننــد و از ضــرورت میبينيم چگونه مفاهیمی چون
رویدادها مطرح کرده بود
«تســاهل» و «رواداری» «کفــر»« ،نفــاق» و یا «فتنه»
يکــی از محورهــای اصلــی اين ســخن میگوينــد ،بــا ایــن بهانه سرکوب آزادیها و حبس
بحــث ،نقش و تأثير الئيســيته اســتدالل کــه در پيشــگيری و شکنجه و قتل مخالفان شده و
در تضمیــن آزادی عقیــده و چنيــن خشــونتهایی مؤثــر میشود .ما اوج اینگونه جنایات
بيــان اســت (اصــل اول قانون خواهد بود.
اســامی را در کشــتار زندانيان
اساســی جمهوری فرانسه) .در برخی کارشناسان علوم انسانی سياســی در تابستان ســياه ۶۷
این اصــل ،آزادی کلیه مذاهب و بعضی روشنفکران و اهل قلم دیدهایــم که نمــاز نخوانــدن و
تضمیــن شــده و دولــت حــق و شــماری از مدافعــان حقــوق بیاعتقــادی به اســام از جمله

داليل این قتلعام بوده است.
الجزايریهانیزتروراسالميستی
را از نزديک تجربه کردهاند .سر
بريدن چند آموزگار پيش چشم
شــاگردان در اين کشــور اتفاق
افتاده است.
کارنامه خونبار داعش در عراق
هم پيش چشم ماست.
آيــا در اين کشــورها ،افــراط در
آزادیبيانواعمالبیقيدوشرط
اصل الئيســیته سببســاز اين
جنايات شده است؟
پاسخ بهروشنی منفی است.
ُطرفــه امــا ايــن اســت کــه در
کشــورهای غربــی ،و ازجملــه
در فرانســه ،اسالميســتها
از مفهــوم «اسالمهراســی»
( )Islamophobieکــه بــا
«اســام ســتيزی» ادعایــی
خمينيســتها همذاتی بنيادی
دارد ،فراوان بهره برده و میبرند.
اينــان از يــک ســو ،بــا ادعــای
اينکه «اسالمهراســی» منشــأ
همــه تبعيضهایــی اســت که
مســلمانان و يا فرزندانشان در
جامعه دموکراتيک سکوالر و يا
الئيک متحمل میشوند ،برنامه
ايدئولوژيــک خــود را بهمثابــه
طرحی برای دستيابی به «عدل
اســامی» و «رهایی از ســلطه
غرب» عرضه میکنند.
و از سوی ديگر ،با مظلومنمایی،
هرگونه ِ
نقداسالموقانونشريعت
را بهعنــوان «اسالمهراســی»
محکوممیکنند.
میتــوان پرســيدکــه آیــا وجود
راسيسم و تبعيض در کشورهای
غربــی ،ازجملــه در فرانســه،

واقعيتیانکارناپذيرنيست؟
آیا مسلمانانی که در اين کشورها
زندگی میکنند ازجمله قربانیان
اينتبعيضاتنيستند؟
جواب مثبت است.
برای مثال ،در فرانســه ،بخش
قابلتوجهــی از مهاجــران از
کشورهای موســوم به اسالمی
میآينــد .شــمار انبوهــی از اين
مهاجران که در شرايط فرودستی
اجتماعــی قــرار دارند ،متحمل
خسرانهای ناشی از راسيسم و
تبعيضاتاند .اما علت ،موقعيت
اينــان بهمثابــه مهاجــران فقیر
و فرودســت جامعــه اســت و نه
مسلمانبودنشان.
ايــن هــم واقعيــت اســت کــه
دســت راســتیهای افراطــی با
تأکيــد بــر ناســازگاری فرهنگ
ايــن مهاجــران ،تئوریهــای
بیگانهســتیز خــود را ترویــج
میکنند .اينان از يکسو تبعيض
عليــه ايــن مهاجــران را توجيه
و تشــويق میکننــد و از ســوی
ديگر بر آتش «جنگ تمدنها»
میدمند.
امــا مــا ناگزيــر نيســتيم بــا
کاربــرد مفاهیمــی همچــون
«اسالمهراسی» بر همين آتش
بدميم .برعکــس ،ما میتوانيم
بــرای توضيــح تبعيضاتــی کــه
اين مهاجران در اين شــرايط به
طور خاص متحمل میشــوند،
مفهومــی چــون «راسيســم
ضدمسلمانان» را به کار ببريم.
مــا میتوانيم قاطعانــه از کاربرد
واژه «اسالمهراسی» حذر کنيم،
چراکه چنين جلــوه میدهد که
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گويا هدف اين تبعيضا 
ت
و قربانی آن اسالم است،
که چنین نیست.
بهعــاوه ،یکــی از
خطــرات بــزرگ چنيــن
رويکــردی قربانــی کردن
اصــل آزادی بيــان و
تحدیــد انديشــهورزی
اســت .چراکــه هرگونــه
نقــد آموزههــای مذهبی
بهمثابــه تبلــور «فوبيا»
(هــراس) و «نفــرت»
قلمداد میگــردد ،بنابراین رد و
طرد میشود.
جالــب اســت توجــه کنيــم که
سالهاســت در مجامع جهانی،
ديکتاتورهــا و بنيادگرايــان
مذهبــی میکوشــند تــا نقد و
توهيــن بــه مذهــب را جرمــی
معــادل راسيســم قــرار دهند و
حق کفرگویی را از حيطه آزادی
بيان بیــرون کنند .اينان اگرچه
تاکنون موفق نشدهاند اما دست
از تالشهاشــان برنمیدارنــد.
و در ايــن ميــان اســتداللهای
مغشوش برخی مدعیان حقوق
بشر و روشنفکران و هنرمندان
که تساهل را مترادف پايان دادن
به نقد رادیکال مذهب میدانند،
آب بــه آســياب اســتراتژیهای
آزادیکــش مســتبدان و
افراطگرایان مذهبی میريزند.
يکی از مهمترين چالشهایی که
در شــرایط امروز برابر ماســت،
اين اســت که اگر نتوانيم عرصه
علم و دانش و هنــر را از حيطه
ديــن و ايمــان و عقيده تفکيک
کنيــم ،رشــد تفکــر انتقــادی
و خالقيــت علمــی و هنــری
زیانهای جبرانناپذیری خواهد
ديــد و جهل و جنــون و جنايت
برخاســته از انــواع تعصبهــا
زمينهای مســاعدتر برای باورتر
شدن خواهند يافت.
-----شهال شفیق ،جامعهشناس،
پژوهشگر و نویسنده ایرانی
مقیم فرانسه است .او از
دریافتکنندگان نشان
لژیون دونور است.

عالقهی اصولگرایان به ترامپ  >> ...ادامه از صفحه13 :
محاصره ،فروپاشی و شورش و
جنگ باشد.
اما اگر بــه پای مذاکره بیاید دو
حالت قابل تصوراست:
یــا اصــول گرایــان و ترامپ به
توافق نمیرسند که باز به همان
شــرایط عــدم مذاکــره بازمــی
گردیم؛ یا این که ،برعکس ،به
یک توافق مســتحکم و ماندگار
در هــر دو حــوزهی سیاســی و
نظامی میرســند .البته این به
معنای تغییرات بســیار دردآور
و ســخت برای رژیم اســت ،اما
اگر اصول گرایان خود مدیریت
ایــن دگرگونیهــای اجبــاری را
بر عهده داشــته باشــند ممکن
است بتوانند آن را به سرانجامی
رســانده و روایتــی متفــاوت از
نظام جمهوری اسالمی فعلی را

از آن بیرون بکشند.
اما اگر اصول گرایان با بایدن به
مذاکره بنشینند ،احتمال دارد
که به یک توافق ضعیف سیاسی
و نظامی برســند کــه دوام آن و
نیز تحمل آن توســط اسرائیل
و متحــدان عــرب منطقه ایش
(عربســتان ،امــارات ،بحرین)
جای سوال دارد .در این صورت
باید منتظر بازگشــت دوباره به
شــرایط پرتنش و آغاز دوبارهی
تحریمهای گسترده و عواقب و
عوارض گوناگون آن باشیم.
نتیجهگیری:
بــه ایــن ترتیــب میبینیــم که
از ایــن چهــار حالــت ،دو مورد
هیــچ عاقبــت روشــنی ندارند،
یکی هســت که میتواند چشم
اندازی بــرای موفقیت و تغییر

نســبی دراز مدت داشته باشد
(بایدن-اصالح طلبان) و یکی
نیــز ،در صــورت تحقق ،جدی
ترین و مانــدگار ترین دورنما را
ترسیم میکند (ترامپ-اصول
گرایان).
در حالتــی کــه اپوزیســیون و
مخالفــان رژیــم ،از برهــم زدن
این بســاط و تحمیل بازی خود
بــه آمریکا و رژیم عاجز باشــند،
ســوال این اســت که کدام یک
از این دوحالــت ممکن از چهار
مورد باال ،بــه منافع مردم ایران
در نسبی ترین معنای خود-نزدیــک اســت .جــای نگرانی و
تعمق جدی دارد.
•
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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

ذخایر ارزی ایران واقع ًا چهقدر است؟

فریدون خاوند
پیشــی م 
یِگیرد ،بخش مقابله با این کسری ،چندگزینه
گــزارش
تازهتریــن
مهمی از مــازاد حاصل پیش رو دارد:
از تفاوت میــان این دو یک) کم کردن واردات
منطقــهای صنــدوق
متغیر ،یا از خزانه بانک البته کشوری که به دلیل کمبود
بینالمللــی پــول زیــر
مرکزی ســر بــر میآورد منابع ارزی ناچار شــود واردات
عنوان «چشماندازهای
و یــا در «صندوقهای کاالهــای مورد نیــاز واحدهای
اقتصــادی خاورمیانه و
حاکمیتی» کــه در ایران تولیدی و یــا کاالهای مصرفی
آســیای مرکــزی» که در
ماه اکتبر انتشار یافت ،از سقوط زیــر عنــوان «صندوق توســعه خــود را پاییــن بیــاورد ،قدرت
چشمگیر ذخایر ارزی ایران بعد ملی» فعالیــت میکند ،ذخیره تولیدی و یا رفاه مردمانش را به
خطر میاندازد.
از سال  ۲۰۱۸خبر میدهد.
میشود.
خواهیــم دیــد کــه ایــن رویداد ذخایــر ارزی یــک کشــور دو) استقراض از نهادهای
پیامــد خــروج ایــاالت متحده بهمنظور هدفهــای گوناگون بیناملللی و یا بانکها و
آمریــکا از «برجــام» و بســته مــورد اســتفاده قــرار میگیرد .دولتهای خارجی
شدن شمار زیادی از کانالهای ارز موجــود در «صندوقهــای تأمیــن مالــی واردات از راه
ارتباطی ایــران با جامعه پولی و حاکمیتــی» در شــماری از اســتقراض از خــارج در بعضی
کشــورها در خدمــت «عدالت موارد الزم و حتی مفید اســت،
مالی بینالمللی است.
ولــی خالــی از ریســک هــم
در واقــع آنچــه بعــد از ســال
چه اتفاقی روی داده که تنها
نیســت ،بــه ویــژه از آن رو
 ۲۰۱۸تغییــرکــرده ،امــکان
در فاصله یک سال ،از ۲۰۱۸
کــه بازپرداخت اصــل و فرع
دستیابی جمهوری اسالمی
تا  ،۲۰۱۹ذخایر ارزی ایران به
بدهیهــای خارجــی ممکن
بــه آن بخــش از داراییهای
یابد؟
ی
م
کاهش
دهم
ک
ی
اســت بار مالی سنگینی را بر
ارزی است که یا به نهادهای
دوش دولتها بگذارد.
مالــی معتبــر جهان ســپرده
شــده و یا بــه عنوان مابــهازای بیــن نســلی» و یا ،بــه عبارت سه) برداشت از ذخایر ارزی
صــادرات ایران در کشــورهای دیگــر ،در خدمت تأمین منافع کشــورهای برخــوردار از ذخایر
گوناگــون جهان جمــع آمده و نســلهای آینــده بــه کارگرفته قابل مالحظــه ارزی این امتیاز
را بــر دیگران دارند که در مواقع
بازپرداخت آن با موانع ناشــی از میشود.
ذخایر ارزی بانک مرکزی نیز در ضروری میتوانند بخشی از این
تحریم روبهرو شده است.
مواقــع اضطراری بــرای تأمین ذخایر را به تأمین مالی واردات
فلسفه وجودی ذخایر ارزی
مالی کسری تراز بازرگانی و یا به اختصــاص دهنــد و بنگاهها و
ارزی
ذخایــر
مجمــوع منظور پشتیبانی از نرخ برابری خانوارهــا را از شــوک ناشــی از
داراییهایی است که به صورت پول ملی در برابر ارزهای خارجی کاهش ناگهانی واردات در امان
نگه دارند.
ارزهای خارجی یا طال در اختیار مورد استفاده قرار میگیرد.
بانکهــای مرکزی یــا دولتها کســری تــراز بازرگانی هنگامی یکــی دیگــر از رایجتریــن موارد
قــرار دارد .ایــن ذخایر عمدت ًا با پیش میآید که کشــوری نتواند اســتفاده از ذخایر ارزی ،به کار
تکیه بر بازرگانی خارجی فراهم از راه صــادرات ،ارز الزم بــرای گرفتن آن ها در خدمت تثبیت
آمدهانــد .در واقــع هنگامی که واردات مــورد نیــازش را تأمین نرخ برابری پول ملی است.
صادرات یک کشور بر وارداتش کند .کشــور مورد نظــر ،برای اگــر در شــرایطی ،بــه دالیــل
اقتصــادی (افزایش نرخ
تــورم ،کاهش صــادرات
و غیــره…) یــا سیاســی
(بحــران درونــی) و یــا
ژئوپولیتیــک (تنــش در
روابط بین المللی) ،نرخ
برابــری پــول ملــی یک
کشــور در برابــر ارزهای
خارجی تضعیف بشــود،
کشــور مــورد نظــر در
صــورت برخــورداری از
ذخایــر ارزی میتوانــد از
راه تزریق بخشــی از آنها
در بــازار ،جلوی تضعیف
پــول ملــی را ،دســتکم

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
در کوتاهمــدت ،بگیرد و از وارد
آمدن شوک بر اقتصاد جلوگیری
کند (تثبیت درازمدت پول ملی
نیازمنــد تحــوالت ســاختاری
است).

سرنوشت ذخایر ارزی ایران
اگــر ایران از یک نظام سیاســی
و اقتصادی خردمنــد و کارآمد
برخوردار میبــود ،با بهرهداری

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

از موقعیــت بســیار ممتاز خود
بهویژه در عرصههایی چون نفت
و گاز ،میتوانســت انبارهایــی
پــر و پیمــان از ذخایــر ارزی را
در خدمــت منافــع درازمــدت
مردمانش فراهم آورد.
فرامــوش نکنیم که در هشــت
ســال دوران ریاســتجمهوری
محمــود احمــدی نــژاد ،ایران
بــه  ۶۳۸میلیــارد دالر درآمــد

از محــل صادرات نفت دســت
یافــت و حجم درآمدهــای این
کشــور در هفت ســال نخست
ریاستجمهوری حسن روحانی
نیز ،بهرغم تمام دشــواریها و
تحریمها ،حــدود  ۳۵۰میلیارد
دالر بود.

{>> ادامه در صفحه}16 :
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رکورد جدید کرونا در ایران با وجود
«توصیههای مدبرانه رهبر»

بــرای چهارمیــن بــار طی یک
هفته رکورد مــوارد روزانه ابتال
به کرونا در ایران شکســت و به
نزدیک هشــت هزار و  ۳۰۰نفر
رســید .مــوارد مــرگ در میان
بیمــاران مبتال به کووید ۱۹نیز
در ایران به شدت افزایش یافته
است.
در همــان روزهایــی کــه وزیــر
بهداشت ،سعید نمکی مشغول
تمجیــد از "توصیــه مدبرانــه
رهبــر فرزانــه انقــاب" بــرای
برپایــی قــرارگاه اجرایــی عملی
کــردن مصوبــات ســتاد ملــی
مدیریــت کرونــا و ســتایش از
"تصمیــم خردمندانــه رئیــس

جمهور محتــرم" برای انتصاب
وزیر کشــور به عنــوان فرمانده
آن اســت ،ســخنگوی ایــن
وزارتخانــه از ادامــه "روزهای
ســیاه" کرونــا در ایــران خبــر
میدهد.
ستاد ملی اوایل اسفند و اندکی
پــس از تائیــد رســمی شــیوع
کرونا در ایران تشــکیل شــد و
در ماههای نخســت کار خود را
"مقابله" با کرونا عنوان میکرد
و این عنوان در ماههای گذشته
به "مدیریت" تغییرکرد.
در هفتههــای گذشــته و بــا
شکســته شــدن پــی در پــی
رکورد تعــداد مبتالیان جدید و

فوتیهای
کر و نــا ،
بیــش از پیش مشــخص شــد
که ســتاد ملی که ریاست آن را
حســن روحانی بر عهده داد نه
در مقابله با بیمــاری کووید۱۹
موفق بوده نه در مدیریت شیوع
کرونا.
"توصیههــای مدبرانــه" رهبــر
جمهــوری اســامی ،علــی
خامنــهای نیز موضــوع تازهای
نیســت و اگر دردی دوا میکرد
نیــاز به تکرار آن به شــکلهای
مختلف نبود.
خامنــهای  ۲۲اســفند ۱۳۹۸
بــا صــدور فرمانــی محمــد

ذخایر ارزی ایران >> ...ادامه از صفحه15 :
در مجمــوع طــی ایــن پانــزده
ســال ،نزدیک به هــزار میلیارد
دالر ارز به خزانهداری جمهوری
اسالمی سرازیر شد.
تردیــدی نیســت که ایــران در
صــورت برخــورداری از یــک
سیاست خردمندانه میتوانست
درآمد حاصــل از صادرات نفت
خــود را به میــزان قابل توجهی
افزایش دهد و با تبدیل شــدن
به یک بازیگــر بزرگ در صحنه
جهانــی گاز و پتروشــیمی،
توانایی آن را داشــت که درآمد
ارزی مشــابهی را نیــز از این دو
محل تأمین کند.
هماکنــون ارزش داراییهــای
موجود در «صندوق حاکمیتی»
نروژ (همتای «صندوق توسعه
ملی» در ایــران) معادل ۱۲۰۰
میلیارد دالر است و سرمایههای
موجــود در «صندوقهــای
حاکمیتی» ابوظبی وکویت هم
به ترتیب به  ۷۰۰و  ۶۰۰میلیارد
دالر رسیده است.
موجــودی «صندوق توســعه
ملی» ایران چقدر است؟
و بانــک مرکــزی جمهــوری
اســامی چــه مقــدار ارز در
اختیار دارد؟
بر پایه آمار ارائهشــده از ســوی
صنــدوق بینالمللــی پول ،کل
ذخایــر ارزی ایران که در ســال

 ۲۰۱۸معــادل  ۱۲۱.۶میلیارد
دالر بوده است ،در سال ۲۰۱۹
یکبــاره بــه  ۱۲.۷میلیــارد دالر
سقوط میکند و در سال ۲۰۲۰
نیز از  ۸ .۸میلیارد دالر بیشــتر
نیست.
چــه اتفاقــی روی داده که تنها
در فاصلــه یک ســال ،از ۲۰۱۸
تا  ،۲۰۱۹ذخایــر ارزی ایران به
یکدهم کاهش مییابد؟
در توضیح این رویداد ،صندوق
توضیح میدهد کــه در ارزیابی
ذخایر ارزی ایران ،تنها مبالغی
را در نظرگرفته که واقع ًا موجود
بوده و زیرکنترل مقامهای پولی
جمهوری اســامی قرار داشته
است.
به بیان دیگر ،بــا خروج ایاالت
متحــده آمریــکا از «برجــام» و
آغــاز دور تازه تحریمهاُ ،نهدهم
ذخایر ارزی ایــران از زیر کنترل
مقامهــا و نهادهــای پولــی
جمهوری اســامی بیرون آمده
و درکشورهای دیگر بلوکه شده
است.
در توضیح اهمیت ذخایر ارزی
برای کشور ،کافی است بدانیم
کــه بــر پایــه ارزیابــی صندوق
بینالمللی پول ،ایران در ســال
 ۲۰۱۸بــا تکیــه بر ایــن ذخایر
میتوانست واردات  ۲۸ماه خود
را تأمیــن مالی کند ،حال آنکه

درمانی مقابله با کرونا" کرد.
ستاد ملی سه هفته پیشتر با ۱۵
عضو تشکیل شده بود که هشت
عضــو کابینــه ،باقــری ،رئیس
ســازمان صدا و سیما ،فرمانده
نیروی انتظامی ،دادســتان کل
کشــور و یکی از فقهای شورای
نگهبان از اعضای آن بودند.
این ستاد همچنین یک کمیته
علمــی دارد که  ۲۲نفر عضو آن
هستند .همان زمان تشکیالتی
نیــز زیــر عنــوان "شــورای
پشــتیبانی از تصمیمات ســتاد
ملی مبارزه با کرونا" درست شد

که درباره موجودیت و فعالیتش
خبر زیادی منتشر نشده است.
به عبــارت دیگر اگــر کارگزاران
حکومت جمهوری اســامی
کارآمد بودند و توان مدیریت
داشتند تشــکیالت به اندازه
کافی درست شــده و ناکامی
آنها نشــان میدهد توصیههای
خامنــهای اگــر "مدبرانــه" هم
بــوده راه به جایی نبــرده و این
خطر وجــود دارد که بعد از این
هم راه به جایی نبرد.
ســخنگوی وزارت بهداشــت
شــرایط کشــور در درگیــری با
کرونا را "سخت و طاقتفرسا"
توصیــف کــرد .آمــار روزهــای
گذشــته حکایــت از ســختتر
شدن وضعیت دارد.
آنچــه بحــران کرونــا در ایــران
را نگرانکنندهتــر میکنــد این
واقعیت است که با شروع موج

ســوم پاندمــی در هفتههــای
پایانی شــهریور تا کنــون بارها
مــوارد ابتال و مــرگ رکوردهای
جدیدی برجا گذاشته و همین
مسئله چشمانداز بهبود اوضاع
در کوتاه مــدت را مبهم و تیره
میکند.
در فاصله دوم تا هشتم آبان ماه
شــمار مبتالیان جدید ســه بار
و موارد مرگ دوبــار رکورد زده
است .باالترین تعداد قربانیان تا
کنون مربوط به روز گذشــته با
ثبت  ۴۱۵مــورد فوتی در میان
مبتالیــان بــه کوویــد ۱۹بوده
است.
در کشورهای پیشرفته اروپایی
نیز در موج جدید شــیوع کرونا
تعــداد مبتالیــان بــه شــدت
افزایــش یافته اما نســبت آن به
شــمار قربانیان قابــل قیاس با
ایران نیست• .

“دولت پنهان” درایران >> ...ادامه از صفحه7 :
در حــال حاضر (ســال )۲۰۲۰
حجــم ذخایر ارزی کشــور تنها
بــرای تأمین مالــی واردات طی
مدت  ۱ .۱ماه کفایت میکند.
بخش مهمی از ذخایر ارزی که
ایــران بــه آن دسترســی ندارد،
هماکنون در چیــن ،هند ،کره
جنوبی ،عراق و ژاپن بلوکه شده
است .پارهای از این منابع برای
تأمین مالی صــادرات کاالهای
مجــاز بــه ایــران ،از جمله غذا
و دارو ،مــورد اســتفاده قــرار
میگیرد.
تازه همیــن ذخایــر ِ
ارزی واقع ًا
موجــود و قابل دســترس برای
نهادهــای پولــی ایــران ،که در
حــال حاضر از هشــت میلیارد
دالر بیشــتر نیست ،از دستبرد
دولت در امان نمیماند.
در واقع بانک مرکزی جمهوری
اســامی ،زیــر فشــار دســتگاه
اجرایــی ،ایــن دارایــی ارزی
ناچیــز را نیــز در راههای باطل
بــه کار میگیــرد ،از جمله این
که بخشــی از آن بــه تأمین ارز
 ۴۲۰۰تومانــی بــرای واردات
کاالهــای اساســی اختصــاص
مییابــد و بخش دیگری هم به
بازار ارز تزریق میشود تا جلوی
اوجگیری بیشتر نرخ دالرگرفته
شود.
•
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دارای یــک “دولــت پنهــان”
( )Deep Stateاست.
“پنهــان” بــودن بدیــن معنی
نیســت که رهبران و کارگزاران
این “دولت” ناشناخته هستند،
ی اســت که آنها
بلکه بدین معن 
خارج از موازین و قوانین رسمی
عمل میکنند ،اگر الزم باشــد
این قوانیــن را نقض میکنند،
و بــرای خــود منافــع و مصالح
عمدهای قائل هســتند که برای
دفــاع از آنها هر اقدامی را انجام
میدهند .بعنوان مثال ،دربرابر
وزارت اطالعــات ،اطالعــات
سپاه وجود دارد .دربرابر وزارت
خارجه “مشاور ارشد رهبری در
سیاســت خارجی” وجــود دارد
کــه اغلب باالتــر از وزیر خارجه
عمــل میکند ،به جــای تعین
سرنوشــت زندانیــان سیاســی
توســط دادگاههــای رســمی،
بازجویــان آنهــا در اطالعــات
ســپاه برای آنها مجازات تعین
میکنند ،و با کنترل دهها بنیاد
و ســازمانهای خارج از کنترل
ی عظیم
ی توان مال 
دولت رســم 
و امپراطــوری بزرگ رســانهای
دارد ،و مسلح نیز هست .برجام
ی مذاکره و امضا
را دولت رســم 
ی “دولت پنهان” با
میکند ،ول 
شلیک موشکهایی که بر روی
آنهــا شــعارهای ضد اســرائیل
نوشته شدهاند ،مخالفت خود را
ابراز میکند.
“دولت پنهان” در ایران همیشه
جمهوریخــواه
دولتهــای
راســتگرا را بــر دموکراتهــا
ترجیــح داده اســت .مهمترین
دلیــل ایــن موضوع این اســت
که سیاســتهای راست سنتی
و افراطــی آمریــکا دربــاره ایران
همیشــه بســیار خشــنتر از
سیاســت دموکراتهــا بــوده
اســت ،و ایــن خشــنگرایی به
ســود “دولــت پنهان” اســت،
چــون آن را بهانــه کــرده تــا
فضای سیاســی را هرچه بیشتر
مســدود کنــد ،ســرکوبها را
افزایــش دهــد ،و افکار عمومی
ی لیاقتــی خــود در امور
را از بــ 
اقتصــادی و همچنیــن فســاد

عمیقی که نهادینه شــده است
را منحرف کنــد .در عین حال
این سیاستهای خشن آمریکا
ســودهای اقتصادی افسانهای
بــرای “دولت پنهان” داشــته
اســت .ســه نمونه دربــاره این
ادعــا بخوبی صحت آنرا نشــان
میدهند.
■ منونه اول:
ی هفــت
در ســال  ،۲۰۱۳یعنــ 
ســال پیــش ،یــک وبســایت
ی دربــاره خاورمیانه از
انگلیســ 
نگارنده خواست که به مناسبت
دهمین ســال هجــوم آمریکا و
بریتانیا بــه عراق دربــاره نتایج
اســتراتژیک این هجــوم از دید
یــک ایرانــی مقالــهای تحلیلی
بنویســد .نگارنــده در آن مقاله
نوشــت که بزرگتریــن برنده آن
هجوم ،به غیر از اسلحه سازان
و اســرائیل ،نیروهــای رادیکال
ی همــان “دولــت
ایــران ،یعنــ 
پنهان” ،بودندکه از آن هجوم و
حمالت تند جرج بوش پسر به
ایران استفاده نموده و به بهانه
ی فشارها
تهدید علیه امنیت مل 
را بــر نیروهای معتدل ،اصالح
طلــب و دموکراتیک به نحو بی
سابقهای باال بردند.
در همــان ســال  ،۲۰۰۳ســال
هجوم بــه عــراق ،احمدینژاد
شهردار تهران شد .دولت بوش
پیشنهاد جامع دولت آقای سید
محمــد خاتمــی بــرای مذاکره
بــا ایران را در مــاه مه  ۲۰۰۳رد
کــرد ،و اگــر کار اشــغال عراق
پیچیده نشده بود ،به ایران نیز
حمله میکرد .بعــد از طریق ”
طراحى درست و چندالیه ” [بر
طبق آنچه که ســرتیپ محمد
باقــر ذوالقــدر گفــت] “دولت
پنهــان” احمدینــژاد را بــه
ریاست جمهوری رساند .دوران
هشت ساله احمدینژاد نیازی
به مرور مفصل ندارد :هدر دادن
صدها میلیارد دالر درامد نفتی،
ســاختاری کردن فساد ،غارت
ســرمایههای ملی ،ســرکوب و
ی ســابقه ،ســرکوب
سانســور ب 
جنبش ســبز ،و یک سیاســت
ی — اگــر بتــوان به آن
خارجــ 

“سیاست” گفت – ماجراجویانه
بــا شــعارهای کورکورانه علیه
اســرائیل و انــکار واقعه تاریخی
هولوکاســت ،و غیــره .اکثریت
عظیم مردم هزینــه این دوران
ی “دولــت
را پرداختنــد ،ولــ 
پنهــان” و حامیــان آن ،یعنــی
همــان “اصولگرایــان ” ،هــم
تسلط خودرا برکشور مستحکم
تــرکردنــد و هم بــه ثروتهای
افسانهای دست یافتند.
در عیــن حال هجوم بــه عراق
باعــث شــد کــه نــه تنهــا رژیم
صدام حسین ســرنگون شود،
بلکــه گروههــای شــیعه کــه
ســالها در ایران آموزش دیده و
حمایت شــده بودنــد در عراق
به حکومت برسند .هفده سال
پس از هجوم به عراق ،علیرغم
کوششهای آمریکا ،عراق هنوز
تحت تاثیر جمهوری اســامی
اســت ،و دســتکم در تمامــی
معــادالت سیاســی خــود باید
ایران را در نظر داشــته باشــد.
لزومی بــه یادآوری نیســت که
سیاســت ایــران در منطقــه ،از
جمله عراق ،را “دولت پنهان”
رهبری میکند.
■ منونه دوم:
تحریمهــای دولت آقــای اوباما
علیــه ایــران را در نظر بیاوریم،
ی که برای اولین بار
تحریمهایــ 
ارتباط بانک و مؤسســات مالی
ایــران را بــا جهان خــارج قطع
کــرد .آقــای اوبامــا دموکــرات
ی همانطــور کــه در
اســت ،ولــ 
باال به آن اشــاره شد ،ماهیت و
ی سیاســت خارجی
اهداف اصل 
آمریــکا ،بخصــوص دربــاره
ی ماننــد ایــران ،به
کشــورهای 
مقدار زیادی مســتقل از رئیس
جمهور است.
چه گروهی در ایران بیشــترین
سود را از این تحریمها برد ،که
مصادف با دوران دوم ریاســت
جمهوری تحمیلی احمدینژاد
بود؟ پاسخ ساده و روشن است:
دالالن ،کاسبان تحریم ،کسانی
کــه بــازار ســیاه کاال را کنترل
میکننــد ،و متحــدان آنهــا که

{>> ادامه در صفحه}20 :
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خاورمیانه نو...
سیاستهای شکست خورده خامنهای و
پایکوبینتانیاهو

جواد کوروشی ورای شخصیت التمسلک ترامپ ،جمهوری اسالمی در خارج
خاورمیانــه در ایــن روزها سیاستهای او در برابر نظام والیت از کشــور آن را برجســته
پس از دهها ســال ســکون
میکننــد و از کنــار عامل
فقیه ،برایش پربار بوده است.
و درجــازدن ،تحوالتــی را
اصلی شرایط بهوجود آمده
پشــت ســر میگــذارد ،که
آهسته رد شــده و سکوت
تاریخساز خواهند بود.
میکنند.
کشــورهای عربــی یکــی
تمام تالشهای جمهوری
پــس از دیگــری اســرائیل
اســامی بــرای کشــیدن
را پــس از حدود  ۷۰ســال
ترامــپ بــه یــک درگیری
برســمیت میشناسند .به
نظامــی ،بهرغــم این که از
رسمیت شناختن اسراییل
آرزوهــای دیرین اســرائیل
از ســوی امــارات متحــد
است ،خنثی شده است.
عربی ،بحرین و ســودان،
حمله به کشتیهای آمریکا
که در گذشتهای نه چندان
در خلیج فارس ،سرنگونی
دور از متحــدان جمهوری
پهپــاد آمریکایــی و حمله
اســامی بــود ،بیتردیــد
به مخازن نفت عربســتان
پیــروزی بزرگــی بــرای
ســعودی ،هیــچ کــدام
اســراییل و دونالد ترامپ و
نتوانست آمریکا را تحریک
شکستی ننگین برای رهبر
بــه درگیــری نظامی کند.
جمهوری اسالمی است.
چون دولــت آمریکا نیازی
دونالــد ترامــپ ،رئیــس
به درگیری نظامی با ایران
جمهور آمریکا ،توافق صلح
ندارد.
اســراییل با امــارات عربی
تحریمهــای
همیــن
متحده و بحرین را “توافق
اقتصادی و بانکی میتوانند
ابراهیــم” خوانــده اســت و جمهــوری اســامی ،این نظام جمهوری اسالمی را فلج کند و
بنیامین نتانیاهو ،نخست وزیر فاســد و ضد مردمــی را به زانو نهایتا به تغییر سیاست ،مجبور
اســرائیل ،در گفتههــای خــود در آورده و خامنــهای را مجبور کند.
در مراســم امضــای توافقنامه کرده اســت ،دخالتهای خود دونالد ترامپ با کشــتن قاســم
میــان اســراییل و دو کشــور در منطقــه را تــا انــدازه زیادی ســلیمانی ،هم ضربهای مهلک
عربــی در کاخ ســفید ،خطاب متوقف کند.
بر جمهوری اسالمی و شخص
بــه آقــای ترامپ گفت“ :شــما تحریــم اقتصــادی بــه خــودی علــی خامنــهای وارد
شجاعانه در کنار ملت اسرائیل خــود یــک ابــزار سیاســی کــرد و هــم یکــی از
و مقابــل مســتبدان رژیم ایران اســت همانگونــه کــه تــرور ز یر ســا خت ها ی
ایستادهاید”.
شــخصیتهای نظامــی و یــا تعیینکننده عملیات
عبدالله بن زاید آل نهیان ،وزیر حمــات تروریســتی بــه محل جمهوری اســامی در
خارجــه امارات هــم در همین اســتقرار نیروهــای غیر خودی کشــورهای منطقه را
مراســم گفــت کــه ایــن ابتکار و جنگ هــم نهایتا به ابزارهای از بین برد ،ساختاری
بــدون آقــای ترامــپ و تیم وی دولتها در برخــورد با یکدیگر که شــاید دیگــر قابل
امکانپذیــر نبــود و وزیــر امور تبدیــل شــده اســت .تردیدی بازســازی نباشــد .بــا
خارجه بحرین هم ،روز امضای نیســت که پیامدهای سنگین ایــن ضربــه ،ترامــپ دخالــت
ایــن توافــق را ،روز “تاریخی” و ناگــوار تحریــم همیشــه بــه جمهــوری اســامی در منطقه
بــرای خاورمیانه به ویــژه برای شــهروندانی کــه بــه هــر حال را خطرناک کرد و نشان داد که
جوانان خواند.
از ســتم و زور حکومتهــای خامنهای به رغم جار و جنجال
گفته میشــود کــه توافق میان اســتبدادی ماننــد جمهــوری و هیاهوهای تو خالیاش زمانی
اسراییل و دوکشور عرب  ۱۲بند اســامی رنج میبرند ،بیشــتر که احساس خطر کند ،با خفت
دارد و جزییاتی پیرامون صلح را فشــار وارد میکنــد ،تــا بــه عقب نشــینی میکند .واکنش
میان اسراییل و فلسطینیها را خودکامگان گرداننده حکومت .فضاحت بار خامنهای به کشتن
پیشبینی کرده اســت؛
قاسم سلیمانی را دیدیم
ایــن جزئیــات هنــوز شاید بزودی جمهوری اسالمی با دست که چون ُعرضــه مقابله
منتشر نشده است.
بــا آن را نداشــت ،خبــر
خالی از سوریه بیرون رانده شود.
شــخصیت
ورای
پرتــاب موشــکهای
التمســلک دونالــد ترامــپ اما تحریمهــا همانگونه که در خــود بــه اطــراف پایگاههــای
رئیــس جمهــوری آمریــکا بــه مورد جمهوری اســامی شاهد آمریکاییها در عراق را از پیش
عنوان شــخصی که بسیاری از آن هســتیم ،میتوانــد نظــام به آنــان داد ،یعنی هیچ غلطی
اتیکتهای دیپلماتیک ،عرفی حاکــم را هم به ســتوه بیاورد و نتوانســت بکنــد .در عــوض با
و اخالقی را رعایت نمیکند ،با ادامه سیاســتهایش را مختل شلیک به هواپیمای مسافربری
علم و دانش و رســانههای آزاد کند.
دست به کودککشی زد ،چون
میانه خوبی نــدارد و نهادهای نکتهای که شــاید یــادآوری آن مطمئن بود که کسی تهدیدش
بینالمللــی را تخطئه میکند ،بیجا نباشــد ،مظلــوم نمایی نمیکند.
سیاســتهای او در برابــر نظام جمهــوری اســامی بــه خاطر دونالــد ترامپ برخــاف دولت
والیت فقیه و شخص خامنهای تحریمهــا و بزرگنمایــی اوباما ،پیــش از اعالم تحریمها
برای او بسیار پربار بوده است .پیامدهــای ایــن تحریمهــا بــا بررســی راههــای دور زدن
خــروج از برجــام و اعمــال برای شــهروندان عادی باشــد تحریمهــا از طــرف جمهــوری
تحریمهــای همهجانبــه علیــه که طرفــداران آشــکار و پنهان اسالمی در تحریمهای پیشین،

تالش داشــت تا همــه راههای
دور زدن را ببنــدد و تــا حــدود
زیادی هم موفق شده است.
دولــت ترامــپ اما همزمــان با
اعمــال تحریمهــا ،زمینههای
مانــور جمهوری
در
اســامی
کشورهای منطقه
را هم بست.
در سوریه اسرائیل
مرتب پایگاههای
ســپاه را بمباران
و ســپاهیان را
میکشــد ،امــا
خامنــهای و نظامیــان گندهگو
و َپخمه ،دســت نشــانده او ،با
ادبیــات خود خامنــهای ،هیچ
غلطی نمیتوانند بکنند.
رویدادهای ماههای گذشته در
سوریه هم نشــان از آن دارد که
فشار علیه جمهوری اسالمی و
نظامیان ایرانیان در ســوریه به
سرعت رو به رشد است.
گفتــه میشــود حتــی در میان
افســران و ســربازان ســوری
حامیان اسد مخالفت با حضور
ایران در سوریه در حال افزایش
اســت .بنابرایــن دور از انتظــار
نیســت که به زودی جمهوری
اســامی بهرغــم هزینــه دهها
میلیارد دالر در ســوریه در چند
دهه گذشــته ،با دست خالی از
سوریه بیرون رانده شود.
در عراق هم بیش از یک ســال
اســت که فرایند مهار نیروهای
حشدالشعبی آغاز و این نیروی
وفادار به جمهوری اســامی در
حال استحاله اســت .در لبنان
اعتراضهــای مردم بــه اوضاع

سیاسی و اقتصادی کشور بیش
از یک سال است که ادامه دارد
و حــزب اله طرفــدار جمهوری
اســامی ،نیرویی اســت که از
همه بیشــتر در لبنــان قدرتش
تضعیف شده است.
نمیشــود گفت که پشــت همه
اعتراضها و تغییر و تحوالت در
این کشورها دستهایی نهفته
است ،اما سیاســتهای دولت
آمریکا در منطقه قطعا بیتاثیر
نبوده است.
در نتیجه سیاستهای جاهالنه
علــی خامنــهای در ســه دهــه
گذشته که میخواست با تقویت
«جبهــه مقاومت» اســرائیل را
زمین گیرکند و به فلسطینیها
کمک کند ،از یک سو عمال به
ضــد خود تبدیل شــده اســت،
چون ادعاهــای خامنهای برای
کمک بــه فلســطینیها از آغاز
هــم دروغ بــود و در اولین گام
خود به تفرقه میان فلسطینیان
دســت زد .ســازمان دســت
ســاخته اســراییل ،حماس را،
در مقابــل جبهــه آزادی بخش
فلســطین قــرارداد و بعد باعث
چند دســتگیها در حماس هم
شد.
از ســوی دیگــر بــا ایجــاد
ایرانهراسی در میان کشورهای
عرب خلیج فارس آنان را عمال
به آغــوش اســرائیل هــل داد.
کشورهای عرب که هفتاد سال
در برابر به رســمیت شــناختن
اســرائیل مقاومت کرده بودند،
حال از ترس جمهوری اسالمی
بــا اســرائیل متحد میشــوند.
حکایت «کمک» علی خامنهای

به فلســطینیان مصداق آشکار
این شعر است:
«دشمن دانا بلندت میکند،
برزمینت میزند نادان دوست».
در پــی عادیشــدن روابــط
ســه کشــور عربــی امــارات،
بحرین و ســودان با اســراییل،
گمانهزنیهایــی درباره احتمال
پیوســتن کشــورهای عربــی
بیشــتری به توافقهــای صلح
مشــابه به اسرائیل مطرح شده
اســت .در حال حاضــر بیش از
 ۱۵۰کشــور جهان ،اسرائیل را
به رسمیتشناختهاند .واکنش
جمهــوری اســامی بــه ایــن
تحوالت چیزی جز گزافگویی
و تهدیدهــای توخالــی نبــوده
است .ســپاه پاسداران با صدور
بیانیهای پادشاه بحرین را تهدید
کرده اســت که هــدف “انتقام
ســخت” از ســوی “مجاهدان
راه قــدس” و “ملت غیرتمند”
بحرین قرار خواهدگرفت.
بنابرایــن علی خامنــهای رهبر
نظــام فاســد والیــت فقیــه،
کــه در ســی ســال گذشــته با
زیرپاگذاشــتن منافع ملی ایران
و خواســتهای شــهروندان
بــرای آزادی و رفــاه اقتصادی،
ایــران و ایرانیان را دســت مایه
ارضا توهمهــای ایدئولوژیک و
بعضا خرافاتی خود کرده است،
اکنــون نظارهگــر ویرانیهــای
سیاست خارجی چند دهه خود
اســت که تنها «دســتاوردش»
نزدیک شــدن اعراب و اسراییل
بــه یکدیگــرو از هــم پاشــیدن
«جبهه مقاومت» است.
•
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کرونا :پژوهش جدید:

«ایمنی گلهای» تلفات کرونا را باال میبرد!
herd immunity

«پاندمی»ها چگونه پایان مییابند؟

از زمــان شــروع همهگیــری
ویــروس کرونا ،برای مــردم در
سراسر جهان یک پرسش مطرح
بوده اســت« :چگونه و کی این
همهگیــری تمام میشــود؟»
کاش میشد به این پرسش یک
پاسخ روشن داد.
اقدامــات متفاوتــی در ســطح
جهان برای محدود کردن پیامد
این ویروس انجام گرفته اســت.
اما بــه رغــم تحمــل دورههای
قرنطینه توسط مردم در سراسر
جهان ،شــواهد موجود نشــان
داده اســت که نتیجه آن راهحل
نــه بلندمــدت ،بلکه محــدود و
کوتاهمدت است و به محض آن
که مردم به سطح گستردهتری
از تماسهــای اجتماعــی
بازمیگردنــد و آموزشــگاهها و
دانشگاهها بازگشایی میشوند،
شمار بیماران مبتال به کووید۱۹
در بیمارســتانها از تعداد آنها
در نخســتین قرنطینــه در مــاه
مارس فرا میرود.
در نتیجــه ،طــرح این پرســش
منطقــی اســت کــه آیــا در این
فرازوفرود قرنطینههای متناوب
باقی خواهیــم ماند تا واکســن
کرونا مهیا شود؟
امــا در این صورت نیــز تولید و

دانشمندان:
«مصونیتجمعی»
کووید ۱۹-گزینهای
«غیراخالقی» و
«ناممکن» است.
عرضــه واکســن ممکن اســت
تــا یــک ســال دیگــر بــه طول
بیانجامد .آیا میتوانیم به منظور
یافتن گزینهای دیگر ،به گذشته
و دیگر همهگیریها نگاه کنیم؟
مرگبارترینهمهگیریهایتاریخ
معاصر ،آنفلوآنزای اسپانیایی اچ
 ۱ان  ۱ســال  ۱۹۱۸بــود که تا
ســال  ،۱۹۲۰در طــول تنها دو
ســال ،دستکم  ۵۰میلیون نفر
را در سراســر جهــان به هالکت
رساند.
در ســال  ۱۹۵۷نیــز ویــروس
آنفلوآنزای اچ  ۲ان  ۲حدود یک
میلیون نفر را از میان برد.
ده ســال بعد ،در ســال ،۱۹۶۸
آنفلوآنــزای اچ  ۳ان  ۲به همین
میزان قربانی گرفت.
سال  ۲۰۰۹سال شیوع یک نوع
دیگر آنفلوآنزا ،آنفلوآنزای خوکی،
بود کــه آن هم  ۲۸۴هزار تلفات
برجای گذاشت.

هرچنــد
از
میتــوان
همهگیریهــای گذشــته درس
گرفــت ،امــا مهم اســت بدانیم
ویــروس کرونــای مولد بیماری
کوویــد« ۱۹-منحصر به فرد»
است و رفتاری کامال متفاوت با
ویروس آنفلوآنزا دارد.
ایــن همهگیــری در واقــع
منحصربهفــرد اســت ،بــدان
معنا که دارای ویروســی بســیار
عفونی و بســیار مســری است،
و بســیار عفونی و بسیار مسری
در افــرادی اســت کــه عارضه و
عالیمی ندارند .همه این عوامل
کنترل آن را نســبت به بسیاری
از همهگیریهــای دیگــری که
اخیرا تجربه کردهایم ،دشــوارتر
میکند.
اگر مــا بر فرض همهگیری ابوال
را در نظــر بگیریــم کــه ناقل آن
بیمارانــی بــا عــوارض و عالیم
بودند ،میبینیــم که کنترل آن
به مراتب آسانتر بوده است .در
دوره نهفتگی ابوال که حدود ۲۱
روز طول میکشد ،مبتالیان به
آن بهرغم آلودگی ،عالیمی نشان
نمیدهند و واگیر هم ندارند.
حــال این ســوال مطرح اســت
که آیــا راههایی وجــود دارد که
بر مبنای آنها ،به رغم ماهیت

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

; ;امور دفترداری
و حسابداری
; ;تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی
; ;تاسیس و ثبت شرکت ها
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"ایمنــی گلــهای" ،یــا آلــوده شــدن بیــش از  ۵۰درصــد جامعــه به مصونیت و منزویسازی شدید
ویــروس کرونا ،در ابتدای همه گیر شــدن این بیماری از نظر برخی افراد مســن که به ســادگی هم
متخصصان و اپیدمولوژیستها به عنوان یک راه حل احتمالی برای عملی نیست ،باز هم گروههای
عبور از بحران کرونا ارزیابی میشد.
بسیاری هســتند که در معرض
ایده پشــت این فرضیه این است که افراد مسن ،به ویژه افرادی که خطرنــد .این گروههــا بیش از
به دلیل بیماری های زمینهای در معرض خطر هســتند ،محافظت حد ناهمگــن و در برخی موارد
شــوند و بقیه افراد زندگی عادی خود را تا رســیدن به آلودگی کافی نیــز غیر قابــل شناســاییاند و
ادامه دهند.
نمیتــوان به طور فعــال از
محتوایی
راهحلی که تاکنون جواب نداده در متــن بیانیــه
آنها محافظت کرد؛ از جمله
و در کشــورهایی کــه در ایــن از جملــه آمــده کهنه در افزایش خطر ابتال به کووید
مســیر گام گذاشــتند ،از جمله اســت« :جنبــه بستهبندی  ۱۹-بــه شــکل حــاد برای
ســوئد ،بریتانیــا (بــرای مدتی مصلحت آ میــز
افرادی مطرح اســت که به
نو!
کوتــاه) و برخی دیگر به مرگ و انسانی که هزینه-
چاقــی ،دیابــت ،ســرطان،
میر باال انجامید.
فایده دستیابی به ایمنی گلهای نارســایی کلیه ،بیماری مزمن
بــا این حــال اکنــون گروهی از را متــوازن میکند در آن اســت ریوی یا بیماری کبدی دچارند،
متخصصــان پزشــکی بریتانیــا که آنهایــی که کمتر در معرض و نیــز بــرای افرادی که ســکته
و آمریــکا در بیانیــهای مجــددا خطر مرگ هســتند بــه زندگی مغزی کردهاند یا بیماریهایی
از موثــر بودن ایــن روش مورد عادی خود ادامه میدهند تا از که پس از پیوند عضو یا در دوران
مناقشه سخن گفتهاند و از نظر طریق آلودگی طبیعی ،در برابر بارداری ایجاد میشوند».
منتقــدان محتوایی کهنه را در ویروس مصونیــت پیدا کنند و مخالفان ایمنی گلهای همچنین
بســتهبندی نو ارائــه کردهاند .همزمان آنهایی که ریسک مرگ بــه این معضل توجــه میدهند
نــام بیانیــه ،گریــت برینگتون و میر در موردشان باالست بهتر که به شکلی قابل اتکا مشخص
( )Great Barringtonاست مــورد حفاظــت و مراقبت قرار نیست که مصونیت بدست آمده
و برگرفتــه از محلــی در ایالــت گیرند».
پــس از آلوده شــدن به ویروس
ماساچوست است که "موسسه این بیانیه با مخالفتهای جدی کرونا چه مــدت دوام می آورد.
تحقیقــات اقتصــادی آمریــکا" نیز روبرو شد.
آنهــا تاکیــد میکننــد که صحه
( American Institute forپــس از اینکــه  ۸۰پزشــک گذاشــتن بــر راه حل مصونیت
 )Economic Researchدر چنــد روز پیــش نامــهای گلــهای قبــل از دســتیابی بــه
آن قــرار دارد .این موسســه که سرگشــاده در ژورنــال علمــی واکســن کرونا از نظر پزشــکی
بیانیه را تنظیم کرده از مدافعان النســت
( Theاقدامــی «غیراخالقی» ،از نظر
پر و پا قرص نظریه اقتصاد بازار  )lancetعلیــه پیشــنهادات اجتماعــی پرخطــر و بــه لحاظ
اســت و نظریه نقــش محوری بیانیه یادشــده منتشــر کردند ،اقتصادی پر هزینه است.
شیوه زندگی انسانی در تخریب اکنون ویروس شناسان مطرح تــدروس آدهانــوم ،مدیــرکل
محیط زیست و تغییرات جوی آلمانــی از جملــه کریســتیان سازمان بهداشت جهانی نیز در
را نادرست میداند.
دورســتن که ارشدترین مشاور مخالفت بــا ایدههای مطرح در
امکان یک سنجش حساس
دولت آلمــان در مقابله با کرونا بیانیه گریــت برینگتون ،گفته
بیش از نیــم میلیون نفر بیانیه به شــمار مــیرود ،بــا قاطعیت اســت که شــیوع کنترلنشده
گریت برینگتــون را امضا کرده مخالفــت خــود را بــا آن بیــان اپیدمی امری غیراخالقی است
اند ،از جمله  ۱۰هزار کارشناس کرده و نسبت به خطر برداشتن و در عیــن حال توام با ریســک
حوزه پزشکی و  ۳۰هزار پزشک محدودیتهــای دوران کرونــا اســت به خصوص که در تاریخ
(که در مقایسه با کل طرفداران هشدار داده اند.
اپیدمیهــا تجربــهای از راهبرد
ایــن روش درصد نســبت ًا کمی آنها با بیان این که شیوع کنترل مصونیت جمعی وجود ندارد.
منبع :دویچه وله
است) .برخی از پزشکان آلمان نشــده کرونا منجر بــه افزایش
نیز اخیرا به این بیانیه پیوســته شــدید مــرگ و میــر میشــود
اند و آنرا امضا کردهاند.
تصریــح کردهانــد کــه «حتی با
مشخص کووید ۱۹-که ردیابی
آن را دشــوار میکند ،بتــوان از
موفقیــت در پایان دادن به دیگر
همهگیریها درس گرفت؟
بســیاری دیگــر از ویروسهای
همهگیریهای گذشته ،از جمله
طاعــون ،همچنــان در میــان
مردم میگــردد ،امــا از آنجایی
که مواردش کنترل شده است،
خطری در ســطح جامعه تلقی
نمیشود.
به علت آن که الگوی معمول یک
همهگیری آن است که «درمیان
کل جمعیتی انتشــار مییابد که
در مقابــل آن مصــون نیســت،
تا زمانــی که همه مــردم مبتال
نشده باشند و اشباع نشوند ،از
میان نمیرود .برای مثال ،گفته
میشود که آنفلوآنزای اسپانیایی
در دو سال میان  ۱۹۱۸و ۱۹۲۰
که بســیاری از مردم از عوارض
آن جان باختنــد ،دوام آورد ،اما
ویــروس اچ  ۱ان  ۱در واقــع تــا

به غلط گفته می شود:
کووید ۱۹-با همه به
تساوی برخورد می کند
اما جوامع فقیرضربه ی
بسیار بدتری می خورند
چهل ســال و تا زمانــی که نوع
اچ  ۲ان ۲ی آن در ســال ۱۹۵۷
جــای آن را گرفت و همهگیری
جدیدی آغاز کرد ،در میان مردم
زنده بود.
دانشمندان «همچنان در تالش
درک» ایــن پدیده هســتند که
چگونه یــک ویــروس جدید در
پدیدهای موسوم به «بازترتیب»
ِ
ژنتیــک ترکیــب مجدد
(رونــد
ســاختار آر ان ِای ویــروس
اســت که در آن ایجــاد ترکیبی
مضاعــف از عفونــت ســلولی،
موجــب جابجایی قطعــات ژن
ویروس شــده و ماهیت و شکل
جدیدی به ساختار آن می دهد)،

«جایگزیــن ویروس پیشــین»
میشود.
خوشــبختانه ،بنــا به گــزارش
نشــریه «نیــو ساینتیســت»،
ترکیــب جدیــد اچ  ۲ان  ۲خطر
مرگ ناشی از ابتال به آن را برای
انســان کاهش داد ،زیرا ویروس
اچ  ۱ان  ۱انســانی ژنهــای
خود را به عفونــت اچ  ۲ان ۲ی
آنفلوآنزای مرغی تبدیل کرد .اما
ویروس اچ  ۱ان  ۱که همچنین
درســال  ۲۰۰۹موجــب بــروز
آنفلوآنزای خوکی شد ،همچنان
با خطرکمتری در میان مردم در
گردش است.
اما دانشمندان این نوع مصونیت
جمعی در مورد کووید ۱۹-را به
عنوان گزینهای «غیراخالقی» و
«ناممکن» رد کردهاند.
دلیل آن این اســت کــه به نظر
میرســد مصونیــت در مقابــل
کوویــد ۱۹-هماننــد
بیماریهــا
دیگــر
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معادلهای ساده؛ یک اپیدمی به تنهایی گسترش
نمییابد ما آن را گسترش میدهیم
برخی معادالت پزشکی علیرغم
پیچیدگی ویروس کرونا بســیار
ساده است؛ این نتایج تحقیقات
یــک پزشــک سرشــناس در
سوئیس است .او تأیید کرد که
ویروس کرونا در حالی جهان را
نابود و میلیونها نفر را به خود
مبتال کرده اســت و موج جدید
فراگیــری کوویــد  19در اروپــا
باعث نگرانیهای فراوان شــده
اســت« ،به تنهایی گســترش
نمییابد ،بلکه این ما هســتیم
کــه ویــروس را از اینجــا و آنجا
گسترش میدهیم».
از نظر «برتراند لیفرات» رئیس
بزرگترین مجتمع بیمارســتانی
در سوئیس این کار ساده است.
مردم بایــد از قوانین مربوط به
محدودیتها ،شســتن دست،
ماســک زدن و دوری از امکان
شلوغ پیروی کنند ،اگرچه این
کارهــا بــرای بســیاری از افراد
خسته کننده شده است.
«به خودی خود گسترش
منییابد»
او همچنیــن در مصاحبــه بــا
خبرگــزاری «آسوشــیتدپرس»

ضمــن تأکیــد بــر یــادآوری
همیشــگی ایــن محدودیتهــا
بــه مــردم ،گفــت« :ویــروس
بــه خــودی خــود گســترش
نمییابــد ...ما هســتیم که آن
را منتشــر میکنیم .این چیزی
اســت که به انــدازه کافی تکرار
نمیکنیم».
او ادامــه داد« :شــرط
بندیها بر محور شمار
اشخاصی قرار دارد که از
تدابیر بهداشــتی پیروی
خواهند کرد که بر اســاس
آن به اکثر مردم  ،اقتصاد کشور
و رونــد عمومــی زندگــی اجازه
میدهد ،این مرحله را پشت سر
بگذارند».

نقطه عطف
عالوه بر این او هشدار داد «اگر
رعایت نکنیــد ،وارد شــرایطی
میشــویم که کنترل آن دشوار
اســت .مــا واقع ًا در یــک نقطه
عطــف هســتیم همــه چیــز
میتواند به هر دو صورت انجام
شــود .مراکز خدمات بهداشتی
بایــد راههایــی بــرای ردیابی و

شناسایی زنجیره انتقال اپیدمی
پیدا کنند».
مدیراجرایــی بیمارســتانهای
دانشگاه ژنو ،که  12000کارمند
دارد ،تأییــد کــرد کــه اروپــا در
«نقطه عطــف» جنگ با کرونا
قــرار دارد ،او ضمــن
تاییــد خســتگی
فزاینــده مردم
از اقدامــات
برای مبارزه با
،19-Covid
تأکید کــرد مردم
باید به قوانین مربوط
به محدودیتها احترام بگذارند
در حالی که ســوئیس روزانه در
تالش برای ثبــت کمترین آمار
ابتال به کرونا است.
ایــن هشــدار در حالــی صورت
میگیــرد کــه بســیاری از
کشورهای اروپایی با موج دوم
اپیدمی که در نتیجه تعطیالت
تابستانی و عدم پایبندی مردم
به محدودیتها ،افزایش یافته،
روبهرو هستند - .العربیه

کوتاهمدت است .دکتر
تنــگ میگویــد پادتن
کوویــد ۱۹-میتوانــد
بین شــش تــا دوازده مــاه دوام
آورد .او میافزایــد کــه «پــس از
آن (ویــروس) میتواند بار دیگر
افرادی را که پیشتر از آن بهبود
یافته بودهاند ،مبتال کند».
اگــر مصونیــت جمعــی گزینــه
موثرنباشد ،تاثیر دیگر اقدامات
اجتماعی ،از جمله حفظ فاصله،
پوشیدن ماسک و یک سیستم
موثــر آزمایــش و ردیابی مطرح
میشود.
در واقــع در گرماگــرم شــیوع
آنفلوآنزایاسپانیایینیزترتیبات
مشــابهی اعمال شــد که عامل
اصلی از میــان بردن همهگیری
آبله هم تلقی میشود« .آبله تنها
با واکسیناســیون از بین نرفت.
آبله در واقع با اعمال یک سیستم
ردیابی ،قرنطینه ،و جداســازی
(بیمــاران) از بین رفت و پس از
آن ،با واکسیناســیون اطرافیان
و کسانی که با بیماران درتماس
بودند .بنابراین ،ترکیبی از هردو
تالش بود».
در ســال  ،۱۹۸۰اعالم شــد که
آبله نخســتین و تنهــا بیماری
عفونی در انسان است که بهکلی
ریشهکن شده است.
البتــه اکنــون جایی کــه دامنه
سرایت بیماری مطرح میشود،
سفرهای بینالمللی یک عامل
مهم اســت .بــه همیــن گونه،
تعــداد جمعیت در ســال ۲۰۲۰

بســیار بیشــتر از قرن گذشــته
اســت .اما در عین حــال ،ما به
فناوریهای بســیار پیشرفتهتر
نیز دسترسی داریم که میتوان از
آن برای سیستم ردیابی و بهبود
اســتانداردهای بهداشــتی بهره
گرفت.
اگر این اقدامــات ما را تا هنگام
تولیــد و عرضــه واکســن حفظ
کند ،آیا این پایــان کووید۱۹-
و بازگشت به زندگی عادیمان
خواهد بود؟
ایــن احتمــال نیــز هســت که
کوویــد ۱۹-تا مدتها بخشــی
از زندگــی انســانها باقی بماند.
میتوان این ویروس را با بیماری
ایدز مقایسه کرد که در فهرست
«همهگیریهــای جهانــی»
ســازمان بهداشــت جهانــی
قــرار دارد .در ایــاالت متحــده،
نخستین موارد کلینیکی ایدز در
سال  ۱۹۸۱تشخیص داده شد.
هرچنــد اکنــون داروهــای
جلوگیــری از عــود عملکــرد
ویروس برای مبتالیــان به ایدز
کشــف شــده اســت ،امــا ایــن
بیماری همچنان به صورت یک
همهگیری باقی مانده و تنها در
سال گذشته حدود  ۱.۷میلیون
نفر را مبتال کرده است.
هرچنــد مهــم اســت کــه در
مباحثات ،بیماریهــای ایدز و
کوویــد ۱۹-را «در قیــاس و
تقابــل با هم قــرار ندهیم» ،اما
در صورت نبود واکسن در آینده
نزدیک ،ممکن است همهگیری

ایــدز بتوانــد نوعــی رهنمــون
بــرای تطبیق جامعه با زندگی با
ویروس کرونا باشد.
در حالی که برخی سیاستمداران
کوویــد ۱۹-را یــک «عامــل
تســاوی» و ویروســی عنــوان
کردهانــد کــه «همه مــا به یک
گونــه آن را تجربــه میکنیم»،
اما این باور لزوما واقعیت ندارد.
جوامــع فقیرتــر و محــروم یا به
نوعی به حاشیه رانده شده ،آماج
کووید ۱۹-قــرار گرفتهاند .این
امــر در مــورد بیمــاری ایدز هم
صدق میکند .ما سخت مایلیم
ببینیــم چه درســی میتــوان از
همهگیری ایدز گرفت».
آیا احتمال آن هست که ویروس
خودش را از میان ببرد؟
اگــر نســبت ســرایت بــه تعداد
جمعیــت (رقم  )Rبــه کمتر از
«یــک» کاهــش یابد (هــر فرد
آلــوده کمتر از یک فــرد دیگر را
مبتال کند)« ،نهایتا همهگیری
خود را از چرخه خارج میکند».
هدف ایدهآل ،رسیدن به گونهای
« »R Rاســت کــه «نســبت
سرایت در آن بسیار کمتر از یک
باشــد .اگر این عدد در محدوده
ت بســیار زیادی
 ۰.۹بماند ،مد 
طول خواهد کشــید که ویروس
تحت کنترل در آید».
اما این در مقابل ،ســیر سرایت
کووید ۱۹-اکنونچالشبرانگیز
است .مثال اخیرا دولت بریتانیا
اعــام کرد که «رقــم  »Rدر آن
کشور بین  ۱.۳و  ۱.۵قرار دارد.

همکاری مشترک دو کمپانی ارزی باسابقه و معتبر
به مدیریت :بیژن احمدی و یحیی هاشمی
در قلب مرکز شهر
____________________
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افزایش موارد «کووید مستمر»؛

وقتی عالئم بیماری ماهها فرد را درگیر میکند
ماههــا پــس از آغاز شــیوع
ویروس کرونا این تصور در
بین بسیاری از افراد وجود
دارد که بیمــاران مبتال به
کوویــد ۱۹-یا جــان خود
را از دســت میدهنــد یــا
پس از دو هفته بهبود پیدا
میکنند.
اما مدل ســومی هم وجود
دارد:

مبتالیان به کووید ۱۹-درچه
مدت بهبود پیدا میکنند؟
اگر فردی به کووید ۱۹-مبتال
شــد ،اغلب به او گفته میشود
طــی دو هفته از عفونت خفیف
ویروس کرونا و در طی سه هفته
از بیماری جدیتــر بهبود پیدا
میکند.
امــا ایــن گــزارش میگویــد که
هزاران نفر هستندکه با «کووید
مستمر» در حال زندگی کردن
هســتند .بــا افزایــش شــیوع
ویروس کرونا در سراسر بریتانیا
این تعداد در ماههای آینده نیز
احتماال افزایش پیدا میکند.
طبــق گفتوگو با  ۱۴عضو یک
گروه حمایتــی «کووید طوالنی
مدت» در فیسبوک و بر اساس
آخرین تحقیقات منتشر شده،
عالئــم تکــراری روی همه چیز
از تنفــس گرفته تــا مغز ،قلب،
سیستم عروقی ،کلیهها ،روده،
کبد و پوست تاثیر میگذارد.
این عالئم ممکن است بهدلیل
چهار سندروم (عارضه) مختلف
باشد:
• آسیب دائمی به ریهها و قلب
• سندروم پس از مراقبت ویژه
• ســندروم خســتگی پــس از
بیماری ویروسی
• ادامه عالئم کووید۱۹-
«در حال مشخص شدن است
که برخــی افراد بــا کووید۱۹-
دچــار مریضــی بلنــد مــدت
میشــوند .بــرای برخــی افــراد
عفونــت بــا ویــروس کرونا یک
اپیــزود گسســته نیســت بلکه
شروع یک دوره عالئم مداوم و
اغلب ناتوان کننده است».

برای برخی این موضوع مربوط
بــه توانبخشــی آنهــا پــس از
بســتری شــدن در بیمارستان
است ،اما برخی دیگر دچار یک
عفونــت اولیه میشــوند که در
خانه آن را مدیریت میکنند اما
عالئم با گذشــت زمان شدیدتر
میشود.
در تحقیقــی کــه در ایتالیــا
انجــام شــد ،مشــخص شــده
اســت که  ۸۷درصــد از افرادی
کــه از بیمارســتان رم مرخص
شدهاند ۶۰ ،روز پس از ابتال به
کووید ۱۹-همچنان دست کم
یکــی از عالئم را بــا خود دارند.
 ۵۵درصدگفتهاندکه سه یا حتی
بیشتر از سه عالمت را دارند که
شــامل خســتگی ( ۵۳درصد)،
تنگی نفــس ( ۴۳درصد) ،درد
مفاصــل ( ۲۷درصــد) و درد
در قفســه ســینه ( ۲۲درصــد)
میشد.
زمانی تصور میشــد افرادی که
مبتال به نوع شدید کووید۱۹-
شــدهاند بــا عــوارض بعــدی
بیشــتری مواجه میشوند و در
مقابل افــراد مبتالیی که کمتر
در معرض مرگ بودند نیز کمتر
در معــرض زندگــی بــا عوارض
طوالنــی مدت آن هســتند ،اما
مطالعات نشــان داد که چنین
چیزی درست نیست.
مــا اکنــون میدانیــم افــرادی
بــدون ثبت ابتال به کووید۱۹-
وجود دارند که بیشــتر از کسی
کــه چندین هفته زیر دســتگاه
اکسیژن بوده است درگیر شده
است».
بیماری که بیش از شش ماه

درگیر کووید ۱۹-است
جــو هــاوس ،اســتاد دانشــگاه
بریســتول ،بیــش از شــش ماه
پس از ابتال به کووید ۱۹-هنوز
به سرکار خود برنگشته است.
ابتــدا با ســرفههای بــد و تنگی
نفس شروع شد اما این موضوع
قبل از تسکین مشکالت قلبی و
درد عضالنی به خستگی درحد
مرگ و سردرد تبدیل شد.
او میگویــد« :روز دیگر که بلند
شدم ،سرگیجه داشتم ،از حال
رفتم و به اورژانس رفتم».
گرچه تپــش قلب و تنگی نفس
او کمــی بهبود یافته اســت اما
عالئــم دیگر از بیــن نمیروند.
شــریک زندگی وی نیز عالئمی
از بیمــاری را تجربــه میکنــد
که آنها هــم از بین نمیروند.
در نتیجــه پســران نوجوان وی
مجبــور شــدند تمــام کارهای
پخــت و پــز و نظافــت خانــه را
برعهده بگیرند.
او میگوید« :بســیاری از افراد
در گروه بیمــاران دارای عالئم
خفیف طبقهبندی میشوند اما
در واقع اصال خفیف نیست .ما
به حمایت نیاز داریم».
جــو گرچــه ذاتالریــه داشــت
امــا هرگز از نظر ویــروس مورد
آزمایــش قــرار نگرفــت و در
بیمارستان نیز بستری نشد.
وی گفــت« :هــر دوی مــا در
زمانــی که بســیار بیمــار بودیم
وصیــت خــود را نوشــتیم .این
ترسناک بود - ».یورونیوز

هرچند بشــریت اکنون نســبت
به ماه ژانویه بســیار بیشــتر در
مــورد ویــروس کرونــا میداند،
اما تعاملها و نظرات همچنان
مبهم و نامشخص است.
چــه کســی میداندکــه در چه
زمانی یــک واکســن قابل اتکا

به بازار عرضه خواهد شــد ،یا
اصوال تولید خواهد شــد یا نه،
و اگر نشــود ،همهگیری تا چه
زمانی ادامه خواهد یافت؟
همهگیریهــا و بیماریهــای
واگیــردار در گذشــته ،نشــان
میدهند که با توجــه به این که

برخی از آنها هنوز هم در میان
جوامــع در گردشــند ،ممکــن
است ســالها به طول بینجامد
تــا ویروسها دیگر خطری برای
انساننباشند.
برگرفته و تلخیص:
© The Independent
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نویسندگان ِدر بند را بدون قید وشرط آزاد کنید!

حقوق بشر..

بیانیۀ کانون نویسندگان ایران “در تبعید” و اجنمن قلم ایران “در تبعید”

بیــش از  1000نویســنده ،شبنم آشوری ،ائلوارقلی وند ،ندا می کنیم صــدای اعتراض خود
را علیه ســتمگری های
شــاعر ،روزنامه نگار ،هنرمند
جمهــوری اســامی
و کنشــگرمدنی و سیاســی
و صــدور حکــم هــای
بــا حمایــت از بیانیــه کانــون
ناعادالنه وضد انسانی به
دیگر اعمال مجازات نویســندگان ایران در تبعیدو
گوش جهانیان برســانید
انجمــن قلم ایــران در تبعید
اعدام موضوع داخلی
واجازه ندهیــد رژیمی که
نویسندگان
خواســتار آزادی
ِ
کشــورهای عضــو
اشتهای سیری ناپذیرش
در بند شده اند.
نیست ،بلکه با حقوق
بــه بازداشــت و زنــدان و
-------جهانشــمول
بشــر که
انجمن قلم ایران "در تبعید"
نویسندگان ایران "در تبعید" و
بیانیۀ کانون
شــکنجه و اعــدام را پایانــی
پیرخضرائیــان،
مــردم
هموطنــان عزیــز،
بیانیۀ کانون نویسندگان ایران "در تبعید" و انجمن قلم ایران "در تبعید"
اســت در ارتباط است.
اندیشهآزاد کنید!
جوهری ،وشرط
را بدون قید
آزادیخواه جهان نویسندگان ِدر بند
صدری ،نیســت ،بــه کردار ضد بشــری
آرش
بــروز
خوشــبختانه روز
کنید!
ادامهآزاد
بروجنی وشرط
صادقیبدون قید
خسروبند را
نویسندگان ِدر
دهد.
جمهــوری اســامی ایــران مینا راد،
به تعداد کشورهایی که
درادامۀ موج خفقان ،سانسور ،و….از جملــه ایــن عزیــزان بیائید برباور خود دردفاع از این
مجازات اعــدام را لغو و
هموطنان عزیز ،مردم آزادیخواه جهان
نویســندگان ،یعنــی برباورخود
اعدام های هستند.
دســتگیری ،ترور و
دستگیری ،ترور و اعدام های گسترده ،تعدادی دیگر از نویسندگان و شاعران
سانسور،
خفقان،
هموطنان موج
جمهوری اسالمی ایران درادامۀ
حکم
یا حــد اقل صــدور
یخواه جهان
مردم آزاد
عزیز،
دفــاع از آزادی اندیشــه
روز شنبه پنجم مهرماه در
جهان
دیگــر از
گســترده،
 ۱۳۹۹رضا خندان
آزادیخواهاسالمی
مردم است .جمهوری
دستگیر و زندانی کرده
تعــدادیهای اخیر
نگاران را طی ماه
و روزنامه
به
را
کانون
این
دبیران
هیات
پیشین
عضو
باژن
کیوان
و
ایران
نویسندگان
کانون
دبیران
هیات
اعضای
از
آبتین
بکتاش
و
(مهابادی)
جمهوری اسالمی ایران درادامۀ موج خفقان ،سانسور ،دستگیری ،ترور و اعدام های گسترده ،تعدادی دیگر از نویسندگان و شاعران
را غیر قانونــی مینمایند
می
استثاو دفاع
حصر و
اندیشه
از
گرفته است
این دلیل به
وکرامت
وقلــم،
ایــران که
اســامی
جمهــوری
روزنامه
روزنامهکه و
شاعران
نویسندگان
وحرمترضا خندان
مهرماه ۱۳۹۹
وبیانشنبه پنجم
جمهوری اسالمی روز
کردند.است.
کرده
زندانی
دستگیر
بدوناخیر
بیانهای
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هستند.
عزیزان
این
جمله
از
و….
بروجنی
صادقی
خسرو
راد،
مینا
صدری،
اندیشه
جوهری،
آرش
پیرخضرائیان،
ندا
وند،
تاکنــون
جــاری میــادی
امضــاء کننــدگان ایــن ”
آزادی
شدی
خمینی با ُر
خندان
۱۳۹۹
مهرماه
پنجم
مــا ،آزادی
ستیزی ُرشدی سرشت
فتوای قتل سلمان
سرشــت" ،ونیز
"بشکنید این قلم ها را
فرمان
رضاروح هللا
بنیانگذارش
ایران که
جمهوری اسالمی
اولیۀ به قدرت رسیدن اش نشان داد ،طی بیش ازچهاردهه اعمال حاکمیتی جنایتکارانه
های
درسال
را
اش
وسانسورگرانه
ستیزی
آزادیخواه جهان
(مهابادی) مردم
دســت کــم  ۲۰۹زندانی در
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داده بااست.
شکنجههللاقرار
اجتماعی،کهتبعید ،زندان و
محرومیت های
فرمان "بشکنید این قلم ها را" ،ونیز فتوای قتل سلمان ُرشدی سرشت آزادی
خمینی
بنیانگذارش روح
اسالمی ایران
وشتم ،توهین و تحقیر،جمهوری
ایــران اعــدام شــده اند که
تکارانهرابطه با
شــده در
اعضای هیــات دبیــران کانون های اولیۀ به قدرت رسیدن اش احــکام صادر
ستیزی وسانسورگرانه اش را درسال های اولیۀ به قدرت رسیدن اش نشان داد ،طی بیش ازچهاردهه اعمال حاکمیتی جنای
ما ،امضاء کنندگان این "بیانیه" اقدام های خالف موازین حقوق بشر این رژیم را محکوم می کنیم و رهبر و دیگر حاکمان جمهوری
ضرب
مورد
را
عزیزان
این
از
تن
صدها
و
رسانده
قتل
به
را
نگار
روزنامه
و
شاعر
نویسنده،
ها
ده
بشر،
حقوق
موازین
وناقض
۲
 ۲۰۲نفر آنها مرد شــامل
ازچهاردههاست .نویسندگان دربند و آزادی همۀ
سالمتداد،
نشان
کیوان
قضائیه وایران
نویسندگان
بیشدانیم .
طیدربند می
نویسندگان
باژنحفظ جان و
را مسئول
وزارتواطالعات
اسالمی ،قوهی
وشتم ،توهین و تحقیر ،محرومیت های اجتماعی ،تبعید ،زندان و شکنجه قرار داده
ما امضاء کنندگان این "بیانیه" از شما مردم آزادیخواه جهان ،ازنویسندگان وتشکل های اهل قلم در سراسر جهان ، ،از نهاد ها حقوق
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کانون را به این دلیل به اسارت وناقض موازین حقوق بشر ،ده دگراندیشــان و فعاالن جنبش
ســن و  ۷نفــر زن بــوده اند.
ما امضاء کنندگان این "بیانیه" از شما مردم آزادیخواه جهان ،ازنویسندگان وتشکل های اهل قلم در سراسر جهان ، ،از نهاد ها حقوق
مدنیضد انسانی
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نویســنده،
صدای ها
اندیشه
در این مدت تنها یک زندانی
و بیان بدون حصر و استثا دفاع نگار را به قتل رســانده و صدها هیئــت دبیــران کانــون
در مــاء عام اعدام شــده که
تــن از ایــن عزیــزان را مــورد نویسندگانایران”درتبعید”
می کردند.
نسبت به سال گذشته کاهش
اتهــام های بــی پایه و اســاس ضرب وشتم ،توهین و تحقیر ،حســین افصحی (نویســنده و
چشــمگیری را نشان میدهد.
این ســه نویسنده “تبلیغ علیه محرومیــت هــای اجتماعــی ،گارگردان تئاتر) ،احسان حقیقی
منابع رسمی دولتی تنها اعدام
نظــام” و “اجتمــاع و تبانی به تبعیــد ،زندان و شــکنجه قرار نژاد ( شاعر) ،منوچهر دوستی
 ۶۷تــن را اعالم کــرده اند ولی
(شاعر) ،علی اصغرفرداد (شاعر
 ۱۴۲اعــدام دیگر توســط نهاد قصد اقدام علیه امنیت کشور” داده است.
اســت که شامل “انتشار نشریه مــا ،امضــاء کننــدگان ایــن و مترجــم) ،مســعود نقــره کار
ســازمان حقوق بشر ایران ثبت
داخلــی کانــون ،مشــارکت در “بیانیــه” اقــدام هــای خالف (نویسنده و پژوهشگر)
شــده اســت .از ابتــدای ســال
تدویــن کتــاب تاریخچ ه کانون موازین حقوق بشر این رژیم را
جــاری میالدی تــا کنون  ۵تن
و صــدور بیانیههــا و حضور در محکوم می کنیم و رهبر و دیگر هیئــت دبیــران انجمــن قلم
به نامهای هدایت عبدالله پور؛
مراســم ســالگرد محمدجعفــر حاکمــان جمهوری اســامی ،ایران “در تبعید”
دیاکورســولزاده؛ صابــر شــیخ
پوینده ،محمد مختاری و احمد قوهی قضائیه و وزارت اطالعات زیباکرباســی (شــاعر) ،علــی
عبداللــه؛ مصطفــی صالحی و
شاملو” عنوان شده است .طی را مسئول حفظ جان و سالمت کامرانی (بازیگر تئاتر و شاعر)،
نوید افکاری با اتهامات سیاسی
ســیاوش میــرزاده (شــاعرو
هفته ها ی گذشته نویسندگان ،نویسندگان دربند می دانیم.
و امنیتــی و  ۲نفــر بــا اتهــام
شاعران و روزنامه نگارانی دیگر ما امضاء کنندگان این “بیانیه” نویسنده)  20اکتبر 2020
جاسوســی اعدام شــده اند .در
نیزبه بیــدادگاه های جمهوری از شــما مردم آزادیخواه جهان،
قضائیه
مورد نوید افــکاری قوه
اســامی فراخوانده و یا زندانی ازنویسندگان وتشکل های اهل لیســت کامل امضــاء کنندگان
اعــدام او را قصاص اعالم کرده
شــده اند :آرش گنجــی ،گیتی قلم در سراســر جهان ، ،از نهاد بیانیه در نشانی زیر:
www.iwae.info
کــه
اســت ایــن در حالیســت
پورفاضــل ،آرمان اســماعیلی ،ها حقوق بشــری در خواســت
هیچگونه سندی مبنی براقدام
به قتــل ارائه نکــرده و وکیل و
“دولت پنهان” درایران >> ادامه از صفحه16 :
خانواده ایشــان نیــز در جریان
قوه
ی “دولت پنهان” دربــاره ایــران را که بــا حمایت
ی یا حام 
تصمیــم بــرای اعــدام بی خبر همگ 
قضاییه ،یعن 
ی دستگاه سرکوب،
بوده انــد .الزم به یادآوریســت هســتند ،و یا خــود آن دولت .عربســتان و اســرائیل اجــرا
میتواننــد بــر کشــور مســلط
کــه نوید افــکاری صرفا بعنوان اینها همانطور که درباال اشــاره میشود در نظر بیاوریم و از خود
باشند.
معتــرض در تظاهــرات ســال شــد به ثروتی افســانهای دست بپرســیم :چه گروهی بیشترین
در مقابل هــر زمان که طبقات
 ۱۳۹۷شرکت داشته است.
یافتند ،ثروتــی که به آنها اجازه ســود را از چنین سیاستی برده
متوســط و پاییــن ،و بخشــی
بــه گــزارش ســازمان عفــو داده اســت تا یــک امپراطوری است؟
از طبقــه بــاال که بــه حاکمیت
بینالملل ،اکثریت کشورهای عظیم رسانهای در ایران داشته بار دیگر پاســخ روشــن اســت:
وصل نیســت به آینده تا حدی
جهــان مجــازات اعــدام را یا از باشــند و به مقابله با گروههای “دولت پنهان” و هواداران آنها.
امیــد میبندند ،به شــرکت در
قوانین خود و یا در عمل حذف مخالف خود و تبلیغات شدید و آنها مخالف برجام بودند ،چون
انتخابات نیز راغب تر میشوند
کردهاند و دیگرکشــورها نیز در دروغگویی درباره آنها بپردازند ،برجام خطر جنگ را از ایران دور
 −چیــزی که به ســود نیروهای
ایــن راســتا گام برمیدارند .اما در حالیکــه شــرایط اقتصــادی کرد ،به مردم دســتکم از لحاظ
معتدل ،واقع گرا و خواهان کم
هنــوز هم در  ۵۸کشــور جهان طبقات متوسط و پایین بسیار اقتصــادی امیــد داد ،و باعــث
کردن تنش با غرب است ،چون
مجازات اعدام اعمال میشــود بدتر شــد .از لحاظ سیاسی نیز شرکت بزرگ مردم در انتخابات
“دولــت پنهــان” انتخاباتــی را
از جمله چین ،ایران ،عربستان سپاه و دولت مختنق ،فاسد ،و ســال  ۱۳۹۶شــد“ .دولــت
میخواهد که با چاشنی نظارت
ی لیاقت احمدینژاد سرکوب ،پنهان” و نیروهای افراطی فقط
ســعودی و امریــکا  .در ایــران ب 
استصوابی همه ،بجز نیروهای
لغــو اعدام با توجه به خواســت سانســور ،و دســتگیریهای خواهان تنش با غرب هستند،
“خــودی ” ،را از صحنه خارج
عمــوم مــردم و فعالیــت های سیاسی را به شدت تشدید کرد .چون تحت چنین شــرایطی ،و
کــرده ،و بــا شــرکت
بشردوســتانه داخــل و خارج از ■ منونه سوم:
به بهانه خطر علیه امنیت ملی
حــد اقلی مــردم ،یعنی
مرزها میتواند منجر به اصالح و سیاســت خصمانه آقای ترامپ کشــور ،به دلیل کنترل سپاه و
یا حذف قوانین مربوط به به این
با ت
ع
ی
ی
مجازات قرون وسطایی گردد.
ن وق
ت
ق
انجمن دفاع از حقوق بشــر در
بلی
شرکت ها و اشخاص :مقرون به صرفه ،قابل اطمینان و حسابداری حرفه ای
ایران – مونترال اکتبر 2020

به مناسبت روز جهانی لغو اعدام

در ســال  2002ســازمان عفــو
بین الملل و سازمان همبستگی
جهانی علیه مجازات اعدام روز
دهــم اکتبر ( 18مهرماه) را روز
جهانی برای لغو مجازات اعدام
اعــام کردنــد .در ایــن روز در
بسیاری از کشورها گردهمایی
هایــی بــرای لغو ایــن مجازات
قــرون وســطایی کــه در شــان
انسان نیســت برگزار می شود.
ی رحمانه ،
مجــازات اعــدام بــ 
غیرانســانی و تحقیــر کننده و
مغایر منشور جهانی حقوق بشر،
میثاق هــا و مقاولــه نامه های
مصوب کشــورها است .الزم به
یادآوری اســت کــه دولت ایران
از امضاء کنندگان این اســناد و
ملزم به اجرای ان است .اگر چه
در بیانیه جهانی حقوق بشــر به
صراحت به ممنوعیت مجازات
اعــدام اشــاره نشــده  ،ولی در
ماده  3این بیانیه به صراحت به
داشتن حق فردی برای زندگی،
آزادی و امنیت شــخصی اشاره
شده است.
ســازمان ملل متحد با تصویب
میثاق بین المللی حقوق مدنی
و سیاســی درســال  ،1966بــا
صراحت بیشتر و بطور مشروح
بــه موضــوع اعــدام پرداخته و
از کشــورهای عضــو بــا تاکیــد
خواســته که مجــازات اعدام را
لغو و یا دســت کــم حکم اعدام
را برای جنایات بســیار سنگین
اعمال کننــد .در مــاده  6این
میثاق آمده است:
هر انسانی بطور ذاتی حق زندگی
دارد ،ایــن حق بایــد به موجب
قانون حمایت شــود .هیچکس
را نمیتــوان بطــور دلخــواه و
خودسرانه از حق زندگی محروم
نمود.
• در کشــورهایی که مجازات
اعدام لغو نشــده اســت ،صدور
حکم اعــدام جایز نیســت مگر
درمــورد مهمتریــن جنایات و
آنهــم بنا بــر قانــون الزم االجرا
در زمان ارتــکاب جرم که آنهم
نباید بــا مقررات ایــن میثاق و
کنوانســیون های منع مجازات
جــرم "کشــتار دســتجمعی"
منافات داشته باشد.
• در مواقعی که ســلب حیات
تشــکیل دهنــده جرم کشــتار
دسته جمعی باشد بدیهی است
که دولت عضو این میثاق مجاز
به تخلف از تعهداتی که مربوط
به قوانین میثاق منع و مجازات
جرم کشتار جمعی سپرده است
نمیباشد.
• هــر فــرد محکوم بــه مرگ،
حق دارد که درخواست عفو و یا
تخفیف مجــازات نماید .امکان
بخشــش عمومــی ،بخشــش
فــردی و یــا تخفیف مجــازات
اعــدام ،در تمــام مــوارد وجود
دارد.
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• حکم مجازات اعدام درمورد
جرایم ارتکابی افراد زیر  18سال
صادر نمیشــود و در مورد زنان
باردارقابل اجرا نیست.
• هیچ یک از مقررات این ماده
بــرای به تاخیر و یا منع و الغای
مجــازات اعدام از طرف هر یک
از دولت های طرف این میثاق،
قابل استناد نیست.

متاسفانه حکومت ایران از سال
1357همــواره مادهی  6میثاق
بینالمللی حقوق مدنی سیاسی
را نقض کرده و قوانین ان هنوز
منطبق بر تعریف جنایات بزرگ
و رعایت موارد ذکرشــده در باال
نیست.
قابــل ذکر اســت کــه حکومت
ایــران در ســال  ۱۳۷۲میثــاق
بینالمللــی حقــوق کــودک را
امضــا کرده و حتــی به تصویب
مجلــس شــورای اســامی نیز
رســانده اســت .مطابــق ایــن
کنوانسیون ،صدور حکم حبس
ابد و اعدام بــرای نوجوانان زیر
 ۱۸ســال ممنــوع اســت .ولی
قضات ایران با استناد بر قوانین
شــرع بــرای نوجوانــان زیر ۱۸
سال حکم اعدام صادر میکنند
و آنها را تا رســیدن به ســن ۱۸
ســالگی در زندان نگه میدارند
و سپس اعدام میکنند .بدلیل
عدم شفافیت آمار دقیقی هم از
اعدام نو جوانان زیر  18سال در
دسترس قرار نمیدهد.
همچنیــن در دومیــن مقاولــه
نامه اختیاری میثاق بین المللی
حقوق سیاســی و مدنی مصوبه
 15دســامبر  ،1989در مــورد
لغو مجازات اعدام (که حکومت
ایران نیز این مقاوله نامه را امضا
کرده است) تصریح گردیده :
• بــا اعتقــاد بــه اینکــه الغای
مجــازات اعــدام بــه افزایــش
منزلــت و ارزش انســان کمک
میکند و استمرار دهنده توسعه
حقوق بشر است،
• با اســتناد به ماده  3منشور
جهانی بشر ،
• با توجه به ماده  6میثاق بین
المللی حقوق سیاســی و مدنی
راجع به الغای مجازات اعدام،
• با اعتقاد به اینکه هر اقدامی
در لغــو مجازات اعــدام بمثابه
اســتمرار در برخورداری از حق
زندگیست،
• بــا آرزو به پذیرش یک تعهد
بیــن المللــی جهــت منســوخ
کردن مجازات اعدام،
" دولــت هــای عضــو ایــن
مقاوله نامه تمامی یــازده ماده
منــدرج در ان را پذیرفتــه و
نســبت بــه اجــرای ان متعهد
گردیده اند".
در ســال  2007مجمع عمومی
سازمان ملل متحد قطعنامهای
را تصویب کرد که به موجب آن،

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

بیش از  20سال جتربه | منتخب حسابداران کانادا CGA
(514) 652-7623 (514) 500-6186
MTL_TILES@YAHOO.COM
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هر دارویی باید با تشخیص و تجویز پزشک مصرف شود.

پزشکی...

دکتر عطا انصاری
استاد سابق دانشکده پزشکی
دانشگاه  ،Kisanganiمقیم کبک.
email: ataansari@videotron.ca
--------------------------------

بیماری پارکینسون یا لقوه
زیــرا نیکوتیــن تحریــک
کننــده تولیــد دوپامین
مــی شــود کــه جبــران
کننده کمبود آن در نزد
بیماران است ولی این اثر
در مقابل خطرات تولید
شونده توسط دخانیات
مانند تولید چندین نوع
ً
کامال بی ارزش است.
سرطان

>> بخش 2
از  3بخش
مر تــب
حرکات اعضا را بیشــتر می کند
و تعــادل و همــکاری اعضــای
بدن باعث مبارزه با افســردگی
بیمار می شود .پزشک می تواند
پیشــنهاد حــرکات مخصوصی
را بدهد ولــی همه نوع فعالیت
هــای بدنــی ماننــد راه رفتــن،
شــنا کردن ،گلکاری و باغبانی
و غیــره مفیــد هســتند .چون
بیمــاران مبتال به پارکینســون
آمادگی بیشــتری برای ابتال به
اســتئوپروز (پوکی اســتخوان)
دارنــد پیشــنهاد می شــود که
ورزش هایــی بکنند کــه باعث
فعالیــت بشــود ماننــد وزنــه
برداری ،دویدن ،طناب بازی و
غیره .همین طور بیماران باید
مرتب در معرض نور خورشــید
قــرار بگیرند کــه دچــار کمبود
ویتامین  Dنشوند ،زیرا در این
بیمــاران کمبــود ویتامیــن D
وجــود دارد و ویتامیــن  Dرل
مهمی در سالمتی استخوان ها
دارد.

پیشــگیری از بیمــاری
پارکینسون
هیــچ گونــه امــکان
شناخته شــده پزشکی
بــرای پیشــگیری از
بیمــاری پارکینســون
وجــود نــدارد ولــی
دانشمندان می گویند
که:
مــردان که نوشــابه های حاوی
کافئیــن ماننــد قهــوه ،چای،
نوشــابه به صورت متعادل یک
تا چهار فنجــان در روز مصرف
می کنند ،امکان دارد که عامل
محافظــت کننده برای بیماری
پارکینسون باشد.
یــک مطالعه بــر روی چینی ها
نیز نشــان دهنده این مســئله
بــوده ،بــر عکس بــر روی زنان
نشان دهنده آثاری شبیه مردان
نبوده با ایــن حال یک مطالعه
کــه  18ســال طــول کشــیده
نشان می دهد که مصرف قهوه
برای زنانی کــه هورمون تراپی
جانشــینی نمی کننــد ،امکان
ابتــا را کم می کند و بر عکس
برای زنانی کــه هورمون تراپی
جانشینی می کنند امکان مبتال
شدن را زیادتر می کند.
مطالعــه دربــاره معتــادان بــه
دخانیــات نشــان داده کــه آنها
کمتر در خطر بیماری هستند

درمان های دارویی بیماری
پارکینسون
اگر چــه دارویــی بــرای درمان
بیماری پارکینسون وجود ندارد
ولــی داروهایی هســت که می
تواند ســیمپتوم های آن را کم
کند .همیــن طور عوض کردن
سبک زندگی نیز به کاهش این
عــوارض کمــک می کنــد .اگر
داروهــا را با پیشــرفت بیماری
تنظیــم کنیــم این ســیمپتوم
ها بــه طور نســبت ًا خوب تحت
کنتــرل قــرار مــی گیرنــد ،بــا
این کــه ناامیــدی و نگرانی که
توســط بیماری تولید می شود
بیمــار بایــد نقش مهمــی را در
تصمیمــات گرفته شــده برای
درمان بازی کند.
سبک زندگی
فعال بودن:
بسیار مهم است که بیمار فعال
باشد و مرتب ًا ورزش کند .ورزش

داشنت زمان های آرامش:
استفاده از فعالیت های آرامش
دهنــده ماننــد یــوگا و تای چی
و اســتفاده از ماســاژ درمانی و
امثال آن در کم کردن استرس
بیمار بسیار مهم هستند.

ی خود“ ،پیروز”
نیروهای حام 
انتخابات باشد.
در ایــن شــرایط پیــاده
نظــام “دولــت پنهــان،
ی اصولگرایــان  −کــه
” یعنــ 
در حقیقــت بــه هیــچ اصلــی
جــز تصــور تعلــق کشــور بــه
خودشــان اعتقــادی ندارنــد −
هــر روز بــه برجــام و بانیان آن
حملــه میکننــد ،و حتــی آنها
را بــه محاکمه و کشــتن تهدید
میکنند.
در چنین شــرایطی اســت که،
بعنــوان مثــال ،محمــد باقــر

قالیباف ،که در ســال  ۱۳۸۴تا
آستانه حذف همیشگ 
ی از صحنه
سیاســی بــه دلیــل جرمهــای
بــزرگ پیــش رفــت (کــه آقای
روحانی در مناظره خود با او در
ســال  ۱۳۹۶آنرا یادآوری کرد)،
و در حالیکه شــهرداری تهران
در دوران مدیریــت او غــرق در
فســاد بود بطوری که معاون او
دارای پرونده چند هزار میلیارد
تومانی در قوه قضاییه است ،او
با ده درصد آرا توسط نیروهای
حامی “دولت پنهان” تهران به
ریاســت مجلس میرسد ،و هم

اکنون مشــغول فعالیــت برای
رئیس جمهور شدن است.
احتاد “دولت پنهان” با
ترامپیستهای ایرانی
ی از بلندگوهای
جهان نیوز ،یک 
“دولت پنهان” در چهارشــنبه
 ۳۰مهــر ۲۱ ،اکتبر ،شــدیدا به
آقای بایدن حمله کرد ،و ایشان
را دربــاره تحریمهای اقتصادی
مسئول شناخت .این وبسایت
که متعلق به “جمعیت رهپویان
ی از تندروترین
اســامی ” ،یک 
گروههای راســت افراطی ایران
است که توسط سرداران سابق

پیشگیری از افتادن:
هر چه بیماری بیشتر پیشرفت
کنــد راه رفتــن مشــکل تر می
شــود ،پس بســیار مهم اســت
کــه بیمار از کفــش های خوب
که دارای کف عاجدار هســتند
اســتفاده کنــد کــه لیــز نخورد
و تمریــن کنــد کــه هنــگام راه
رفتــن قدم های بلند بــردارد و
ســاق پا را باال بیاورد .در اغلب
مــوارد همکاری بــا متخصص
فیزیوتراپی برای یادگیری از این
نوع راه رفتن الزم می شود.
همین طــور باید محیط زندگی
بیمــار را طوری آمــاده کرد که
ً
مثال
از افتــادن جلوگیــری کند
برداشــتن فرش هــای زیادی،
نصب دستگیره های مخصوص
در حمــام و توالــت و نصــب
نوارهــای مخصــوص ضــد لیز
خــوردن در روی پله ها و غیره
و اکثر ًا مشاوره با یک متخصص
ارگوتراپی مفید واقع می شود.
تغذیه
بــرای اســتفاده بیشــتر از اثــر
 Levodopaکــه بعد ًا توضیح
مــی دهیم ،پزشــک مــی تواند
دستوراتی برای نوع تغذیه بیمار
ً
مثال غذای شــام شــب
بدهــد
حاوی مقــدار زیــادی پروتئین
باشــد و در غذای روزانه نسبت
مواد قندی به پروتئین ها هفت
به یک باشــد یعنــی هفت گرم
مواد قندی و یک گرم پروتئین.
به نظر انجمن پارکینسون کبک
رژیــم گیاهخــواری یک چنین
نسبتی را ارائه می دهد.
کلینیک مایو پیشنهاد می کند
کــه از تغذیــه سرشــار از میوه،
ســبزی و ِســریال هــای کامل
که حاوی آنتی اکســیدان های
طبیعی هستند برای جلوگیری
از صدمــات اکســیداتیف هــا
استفاده شود .این غذاها شامل
مقــدار زیاد فیبر هم هســتند.
مواد غذایی مانند گوشت های
قرمــز ،لبنیــات ،روغــن پالم و
روغن نارگیــل و امثال آنها باید
به حداقل برسد.
در حــاالت پیشــرفته بیماری،
جویدن مشکل می شود و بهتر
اســت از لقمــه هــای کوچــک
اســتفاده کــرد و یا بهتر اســت
غــذا را در مخلوط کن ریخت و
به صورت خمیر در آورد تا بهتر

ســپاه اداره میشــود ،اصــاح
ی با
طلبان را متهم کرد که پنهان 
غــرب در ارتباط بودند ،و به آن
پیام دادند که تنها راه پیشــبرد
اصالحــات در ایران شکســتن
کمر مردم از طریق تحریمهای
اقتصــادی اســت .جهــان نیوز
اصــاح طلبان را متهم کرد که
برای آقای بایدن ستاد انتخاباتی
در تهران تشکیل دادهاند.
ی پوشیده نیست که هم
برکســ 
چین و هم روســیه مایلاند که
آقــای ترامــپ برنــده انتخابات
شــود .علیرغم شــعارهای تند
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خورده شــود و برای جلوگیری
از یبوســت بــه علــت بیمــاری
پارکینسون پزشــکان پیشنهاد
می کنند که بیمار حداقل روزی
یــک لیتــر آب در روز بنوشــد و
به انــدازه کافی فیبر در غذایش
داشته باشد.
همکاری بــا یک روان شــناس
و یــا متخصــص روان درمانی و
امثالهم به عنوان شخصی که در
صورت لزوم از او کمک خواست
معمو ًال برای کلیه بیماری های
مزمن مفیــد اســت مخصوص ًا
دربــاره بیمــاری پارکینســون
زیرا به فعالیت های بیوشــیمی
مغز حمله می کنــد که در اکثر
مواقع باعث نگرانی های شدید
بیمار می شــود .عضو شدن در
انجمن های مخصوص بیماران
پارکینسونی نیز مفید است.

انفلوانــزا درســت شــده دارای
آثــار مفیــد بــر روی بیمــاران
پارکینســون دارد و بــه مقــدار
کمــی ســیمپتوم هــا را کم می
کنــد ،لــذا برای کســانی که در
مراحل اولیه بیماری هستند به
کار مــی رود و عمل آن بر روی
مغز هنوز مشــخص نیست .در
مراحل پیشرفته بیماری همراه
 Levodopaمشکالت حرکتی
بیمار را کم می کند.
•
* ممنــوع کننــده هــای
Monoamine – oydaseB
و
Selegiline
ماننــد
 Rasagilineدر اوایل بیماری
تجویــز می شــوند کــه تخریب
دوپامین طبیعی و آن که توسط
 Levodopaســاخته شــده را
کم کرده و بر روی تولید رادیکال
هــای آزاد و ســموم عصبی اثر
کرده از ســلول های ســالم نیز
محافظــت می کند .این داروها
دارای آثــار ثانــوی مانند لرزش
و گیجی و اتراکســیون با داروها
و محصــوالت درمانــی طبیعی
هستند.
•
*  Anticholinergiquesها
باعث کم شدن لرزش در بعضی
ها و تولید تعادل بین دوپامین
و استیل کولین در مغز می شود
و بیشــتر در بیماران جوانتر که
لرزش سیمپتوم شدیدتر است
تجویــز مــی شــود و از قدیمــی
ترین داروهایی اســت که برای
پارکینسون به کار می رود.
باید دانست که  Levodopaو
ســایر داروها می توانند در طی
روز تولید خواب آلودگی بکنند،
که ممکن اســت بــرای بعضی
بیماران تولید اشکال در برنامه
روزانه بکند ماننــد رانندگی .به
غیــر از داروهایی کــه برای کم
کردن مشکالت حرکتی بیمار به
کار می رودگاهی احتیاج به آنتی
دپرسور هست ،زیرا علل زیادی
می تواند تولید افســردگی برای
بعضی اشــخاص بکند .داشتن
یــک بیماری مزمــن و دژنراتیو
که مرتب ًا ســخت تر می شــود و
کارهای روزمره که مرتب ًا مشکل
تر می شود ،تغییرات روانی مغز
بر اثر تغییرات شــیمیایی و آثار
ثانویــه داروهــا تحملــش کار
آسانی نیست.
بخش سوم و پایانی هفته آینده

ایشــان علیــه چیــن ،روزنامــه
نیویــورک تایمز افشــا نمود که
ایشــان بخاطــر فعالیتهــای
اقتصــادی خــود در چیــن بــه
دولــت آن نزدیک بــه ۲۰۰هزار
دالر مالیــات داده اســت ،در
حالیکه حــد اکثــر مالیاتی که
آقــای ترامــپ به دولــت آمریکا
در ســالهای  ۲۰۱۶و ۲۰۱۷
پرداخته  ۷۵۰دالر بوده اســت.
بخشی از چپهای ایران از نوع
تــودهای آن که خواهــان اتحاد
اســتراتژیک ایــران بــا چیــن و
روســیه هستند نیز تمایل خود

بــه پیــروزی آقای ترامــپ را در
شبکههای اجتماعی به نمایش
گذاشتهاند.
موضــع ترامپیســتهای ایرانی
مقیم اروپا و آمریکا ،از سلطنت
طلبان گرفته تا مجاهدین ،نیز
نیازی به توضیح ندارد.
ی خواســتار انتخــاب
همگــ 
مجــدد آقــای ترامپ هســتند.
تلویزیونهــا و رادیوهای ایرانی
مقیم جنــوب کالیفرنیا مملوّ از
ی است که در آن آقای
برنامههای 
ترامپ ســتایش میشوند .یکی

داروهـــا
موقع شروع دقیق دارو درمانی
بستگی به عوامل مختلفی دارد
مانند ســن بیمار ،وضع زندگی
بیمار ،شــدت ســیمپتوم های
بیماری ،تفریحات بیمار .نوع و
شروع درمان پس از مشورت با
پزشک انجام می شود و داروها
برای کم کردن سیمپتوم ها به
کار مــی روند ولی از پیشــرفت
بیماری جلوگیری نمی کنند .با
هر سیمپتوم جدید باید دوباره
با پزشــک مشــورت کــرد تا در
مقــدار دارو تجدید نظرکند و یا
از داروی دیگری استفاده شود.
•
*  Levodopaیــک عامــل
شــیمیایی اســت کــه در مغــز
تبدیــل بــه Dopamine
می شــود و معمــو ًال همــراه با
داروهای دیگــری برای تقویت
آثار دارو و کــم کردن آثار ثانویه
بــد ماننــد اســتفراغ ،تهــوع،
ســرگیجه هنــگام بیدار شــدن
تجویز می شود.
 Levodopaبــرای ســاکت
کردن مشکالت حرکتی ،لرزش
و خشکی اعضا بسیار موثر است
ولــی اثــر آن بر اثرگذشــت  5تا
 6ســال بســیار کم می شود به
همین دلیل پزشکان استفاده از
آن را بــرای مواقع مهم بیماری
در نظر می گیرند.
•
*  Amantadineیــک داروی
ضــد ویــروس که بــرای درمان

{>> ادامه در صفحه}27 :
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زندگی بســیار ســخت شــده .با
این همــه عدم اطمینان ،ترس
و اضطراب شدید ،جای تعجب
نیست که بسیاری از ما خود را
در حال تجربه بدترین سناریوها
و افکار و احساســات ترســناک
میبینیــم .به محض این که در
این گودال منفــی قرار گرفتیم،
بیرون آمدن از آن بسیار دشوار
است.
دکتر النــا تورونی ،روانشــناس
و بنیانگــذار موسســه My
 Online Therapyمیگوید:
«افکار منفی وقتی تبدیل به الگو
میشوند ،مارپیچی میشوند که
مــا آن را «دامهــای تفکــر» یا
«سبک تفکر مضر» مینامیم.
برخــی از رایجترین ایــن دامها
فاجعهبــار تلقــی کــردن (پیش
بینی بدترین حالت) ،تفکر سیاه
و سفید (دیدن چیزها در افراط
– خــوب یا بد ،مثبت یا منفی)
و استدالل عاطفی است (وقتی
مــا دیــدگاه خــود را بر اســاس
احســاس خود قرار میدهیم تا
حقایق)».
تورونــی میگویــد خطــر
مارپیچهــای فکــری منفــی
زمانی اســت که هر آنچه را فکر
میکنیم ،باور کنیم.
«افکار واقعیت نیســتند[ .اما]
وقتــی در یــک ســبک تفکــر
غیرمفیــد گیــر افتادیــم ،افکار
منفی ما بر احســاس و رفتار ما
تأثیر مــی گذارند .وقتی در یک
چرخــه منفــی گیــر میافتیم،
شروع به عمل کردن بر اساس
افکار تحریف شده خود میکنیم
که همین ،اعتقاد مان را نسبت
به آنها تقویت میکند .و بنابراین
چرخه ادامه دارد».
چگونه میتوانیم خود را از شــر

ایــن چرخه منفی خالص کنیم
و به آرامش و پذیرش برگردیم؟
برخــی از نکات توصیه شــده از
سوی متخصصان را بخوانید.

•

فکر منفی را سرکوب نکنید
دکترکارال ماری مانلی ،نویسنده
کتاب «لــذت ترس» میگوید:
«مهم این است که فکر منفی را
متوقف کرده و به آن توجه کنیم
اما درگیر فکرمنفی و سرگرم آن
نشویم .تحقیقات نشان میدهد
اگر افکار منفی را سرکوب کنیم
این امر فقط آنها را سرسختتر
میکنــد .درعوض ،بهتر اســت
متوجه فکر منفی شوید و سپس
اجازه دهید دور شــود .سپس،
بــه جای فکــر منفی آزادشــده،
یک فکر یا دید مثبت را انتخاب
کنید تا با آن درگیر شوید.

•

نفس کشیدن را فراموش
نکنید
وقتی احساس نگرانی می کنید،
فرصت مناســبی بــرای تنفس
است .چشمان خود را ببندید و
با چهار شماره نفس را بکشید.
ســپس تا چهــار شــماره نفس
را بیــرون بدهیــد .هنگامی که
نگرانیها و اســترسها افزایش
مییابد ،با خود مهربان باشــید
… برای آرامش و نفس کشیدن
مکث کنیــد .ذهن نگران وقتی
بیشــتر روی تنفس تمرکز کند
بسیار آرام میشود.
یادتان باشد نفس بکشید! روی
آینه ،یخچال یا داخل کشــوی
میزتــان در محــل کار خــود
یادداشــت یــادآوری بگذاریــد:
«نفس بکش!»

•

هرچه را فکر میکنید باور

نکنید
ایــن کــه شــما بــه
موضوعی فکر میکنید
به این معنی نیست که
آن فکر درســت است.
وقتی متوجه شدید که
داریــد به خود ســخت
مــی گیرید یا خیلــی منفی فکر
میکنید ،یک قدم عقب بروید و
فکری را که میکنید زیر ســوال
ببرید:
«آیا شــواهدی برای حمایت از
ایــن موضوع وجود دارد؟ آیا در
حال نتیجه گیری هستم؟
آیا کل تصویر را میبینم یا فقط
روی بدتریــن ســناریو ممکــن
تمرکزکردهام؟»
یک قــدم بــه عقــب برگردید و
قاببنــدی کنیــد و بــه تصویر
بزرگتری از آنچه در واقع اتفاق
میافتد نگاه کنید.

•

یک پیام مثبت را امتحان
کنید
مانلی توصیه میکند وقتی افکار
منفی شــما را تحــت تأثیر قرار
میدهند ،روی یک ذکر وشعار
و پیام مثبت یا «مانترا» تمرکز
کنید که به شما احساس قدرت
و آرامــش میدهــد .بــه عنوان
مثال مانترای شما ممکن است
این باشد:
«همــه خــوب خواهنــد بود.
همه چیز خــوب خواهد بود،
همه چیز حل خواهد شد».
مانلی پیشــنهاد میکند که یک
نسخه از مانترا را در کیف پول،
روی آینــه و میــز کار خــود نگه
دارید تا در لحظات اســترسزا
یــک یــادآوری مفیــد داشــته
باشید.

وقتــی آرام هســتید مانتــرا یــا
عبــارت مثبــت را تکــرار کنید.
مغز شــما یاد میگیــرد کلمات
لطیف و حمایتی را با یک حالت
مثبت و آرام مرتبط کند .تکرار
کلمــات در حالــی که انگشــت
خاصــی را فشــار میدهیــد یــا
روی دست خود فشار میدهید
میتوانــد مفیــد باشــد و باعث
تقویت انرژی آرامش میشود .با
کوچکترین اشاره به اضطراب
یا اســترس ،مانترا یــا عبارت را
تکرارکنید .اگر بهتر است محل
خاصی را روی دست یا انگشت
خود لمس کنید ،از این عنصر
برای سود بیشتر اضافه کنید.

•

با خود به عنوان بهترین
دوست خود رفتار کنید
تورونــی میگوید وقتــی خود را
در احاطه افکار وحشــتناک در
مورد خودتــان میبینید ،مهم
است که متوقف شوید و از خود
بپرســید که آیا با دوســت خود
هم بــه همین طریــق صحبت
میکنید یا خیــر .ما غالب ًا ما به
خودمــان چیزهایــی میگوییم

که هرگز دوست نداریم همانها
را بــه یــک دوســت بگوییــم.
دفعــه دیگر که به خود ســخت
میگیرید ،ســعی کنیــد همان
مهربانی و دلسوزی را که به یک
دوست نشان میدهید به خود
نشان دهید.
تورونــی همچنیــن پیشــنهاد
میکنــد که بــرای درک این که
این انتقاد از خود از کجا ناشــی
میشــود ،بیشــتر جســتوجو
کنید .آیا احساس میکنید می
خواهیــد چیزی را (بــه خود یا
دیگران) ثابت کنید؟
آیــا میتوانید جایــی را که همه
اینها شروع شده ردیابی کنید؟
درمان عالی ،با شروع کاوش در
تجربیات قبلی و چگونگی تأثیر
آنها بر روی فرد در حال حاضر،
آغاز میشود.

•

به جای فکر منفی به یک
تصویر صلحآمیز فکر کنید
مانلی پیشنهاد میکند« :وقتی
افکار منفی شروع به تسخیرتان
کردنــد ،با در نظــر گرفتن یک
صحنــه واقعــی یــا خیالــی که

احســاس آرامش میکند ،خود
را بــه مــکان مثبتتری منتقل
کنیــد .شــاید ایــن مــکان یک
باغچه پر از اسطوخودوس ،یک
ســاحل آرام یا یک تپه پوشیده
از درخت باشــد .خود را در این
محیط آرام تصور کنید ،شــاید
بتوانید از دوســت معتمد خود
دعوت کنیدکه به شما بپیوندد.
تصویــر مثبــت شــما هرچه که
باشــد ،مانلــی توصیــه میکند
هنــگام آرامــش تصــور آن را
تمریــن کنید .جزئیــات تصویر
زیبا و آرام را در ذهن خود جای
دهید – به همه چیز ،از رنگها
و رایحههــا گرفتــه تــا گیاهان
و آســمان ،توجه کنیــد .اجازه
دهید این تصویر به مکانی امن
برای اســتراحت تبدیل شــود.
ســپس هنگامــی کــه وضعیت
استرس زا شروع میشود ،دراز
بکشــید و خود را در آن محیط
زیبــا و بــدون اســترس تصــور
کنید ،اضطراب و استرس شما
رود .منبع :تریوگلوبال
از بین می

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

ارز :بهترین نرخ روز

Tel.:514-844-4492

كودك بر كدام س��بك و س��ياق و در چه بخشهايي از مس��جد راهاندازي
ميش��وند ،اصل خبر در ش��رايطي كه از مس��اجد كش��ور فق��ط در اجراي
ميش��وند ،اصل خبر در ش��رايطي كه از مس��اجد كش��ور فق��ط در اجراي
خوش��ايند بود.
برنامههايي محدود اس��تفاده ميش��ود ،قاب��ل تأمل و البته
شماره  5073چهارشنبه 20ارديبهشت ماه  17 1391جماديالثاني  9 1433مه 2012
برنامههايي محدود اس��تفاده ميش��ود ،قاب��ل تأمل و البته خوش��ايند بود.
سال هجدهم شماره  5073چهارشنبه 20ارديبهشت ماه  17 1391جماديالثاني  9 1433مه 2012
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متأسفانه يكي از ايراداتي كه هماكنون به ادارهكنندگان مساجد وارد است،
بيتوجه��ي به كاركردهاي مختل��ف اين نهادهاي مردمي در جذب اقش��ار
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مساجد كشور در كنار اقامه
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اس��تفاده
قرآن
تفس��ير
sinceختم و قرائت و
مجالس
نم��از در برگزاري
نم��از در برگزاري مجالس ختم و قرائت و تفس��ير قرآن اس��تفاده ميكنيم
براي
محلي
كه
عمومي
نمازخانه
يك
فقط
نه
مس��اجد
اس��الم
صدر
در
كه
كه در صدر اس��الم مس��اجد نه فقط يك نمازخانه عمومي كه محلي براي
ش��ور و مش��ورت ،قضاوت ،ش��وراي حل اختالف ،برنامهريزي براي جهاد و
ش��ور و مش��ورت ،قضاوت ،ش��وراي حل اختالف ،برنامهريزي براي جهاد و
در واقع حالل مش��كالت مردم در حوزهه��اي مختلف اقتصادي و اجتماعي
در واقع حالل مش��كالت مردم در حوزهه��اي مختلف اقتصادي و اجتماعي
بود ،كاركردهايي كه البته موجب ش��ده بود در مساجد نه فقط هنگام اقامه
بود ،كاركردهايي كه البته موجب ش��ده بود در مساجد نه فقط هنگام اقامه
نماز كه در همه س��اعتهاي ش��رعي و غير آن به روي عموم مردم باز باشد
نماز كه در همه س��اعتهاي ش��رعي و غير آن به روي عموم مردم باز باشد
و هميش��ه تعدادي مس��ئول و برنامهريز نيز براي رت��ق و فتق امور در آنجا
و هميش��ه تعدادي مس��ئول و برنامهريز نيز براي رت��ق و فتق امور در آنجا
حضور داش��ته باش��ند .نكته قابل تأمل اين است كه عالوه بر كوچك بودن
حضور داش��ته باش��ند .نكته قابل تأمل اين است كه عالوه بر كوچك بودن
اين مس��اجد و پراكندگي آنها در نقاط مختلف ،نزديك به هم نيز بودند ،به
اين مس��اجد و پراكندگي آنها در نقاط مختلف ،نزديك به هم نيز بودند ،به
ط��وري كه مردم براي ارائه مطالبات خود مجبور به ايس��تادن در صفهاي
ط��وري كه مردم براي ارائه مطالبات خود مجبور به ايس��تادن در صفهاي
طويل نبودند و به راحتي و در نزديكترين زمان ممكن مشكالت خود را با
طويل نبودند و به راحتي و در نزديكترين زمان ممكن مشكالت خود را با
گذاشتند.
ميان مي
مسئوالن در
World
Mental
Health DayDate: Saturday, October 10, 2020
مسئوالن در ميان ميگذاشتند.
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بيش��ك يكي از كاركردهاي اصلي مساجد ،برپايي منابر وعظ و موعظه
امســال
مراس��محقوق
دیده بان
است كه خوش��بختانه عموم مساجد نيز در
بشــرعزاداري
سوگواري و
درباره سالمت روان مردم به خدمــات با کیفیت در و
و مراس��م سوگواري و عزاداري است كه خوش��بختانه عموم مساجد نيز در
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بايد
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اما
اند،
شده
ظاهر
موفق
زمينه
اين
ایــن زمینــه دسترســی دارند .داستان فردی به نام سودیکین
اين زمينه موفق ظاهر شدهاند ،اما به نظر ميرسد اين امر بايد به حوزههاي
طور كه در حوزه سياس��ي بوي��ژه با توجه به
اشــتراکيابد ،همان
بــه نيز تس��ري
 World Mental Health Dayدر کشــورهای کــم درآمــد و راديگ��ر
ديگ��ر نيز تس��ري يابد ،همانطور كه در حوزه سياس��ي بوي��ژه با توجه به
گذاشــت.
گيري
رأي
و
انتخابات
زم��ان
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مؤثر
اقدامات
اي��ن
مس��اجد
باالي
ظرفيت
is an international day
ظرفيت باالي مس��اجد اي��ن اقدامات مؤثر در زم��ان انتخابات و رأيگيري
متوســط ،بیش از  ۷۵درصد از
توانایی
دیگر
وقتی
ســودیکین
كند.
مي
پيدا
را
مردمي
نهاد
يك
هويت
مسجد
for global mental health
مسجد هويت يك نهاد مردمي را پيدا ميكند.
بهداشت
در
اختالل
دچار
افراد
بــرای
دارو
هزینــه
پرداخــت
بزرگترين
مذهبي
مجالس
برگزاري
و
پنجگان��ه
نمازهاي
اقامه
ترديد
بي
education, awareness
بيترديد اقامه نمازهاي پنجگان��ه و برگزاري مجالس مذهبي بزرگترين
صورت ميگيرد ،اما ساختن اماكني بزرگ با
خوددررامس��اجد
اس��ت كه
عبادتي
 and advocacy againstروان ،هیــچ درمانــی در اختیار
نداشــت،
اختالل روانی
عبادتي اس��ت كه در مس��اجد صورت ميگيرد ،اما ساختن اماكني بزرگ با
صرف هزينههاي بسيار نبايد به چند كاركرد خاص محدود شود! از مشكالت
صرف هزينههاي بسيار نبايد به چند كاركرد خاص محدود شود! از مشكالت
 social stigma. It was firstندارنــد .بحــران بیعملــی در به زنجیر بســته شد و  ۸سال را
ديگر مس��اجد كشور در دسترس نبودن آنهاست ،چرا كه برخي مساجد در
ديگر مس��اجد كشور در دسترس نبودن آنهاست ،چرا كه برخي مساجد در
celebrated in 1992 at the
هايخود
خانوادگی
خارج از
خلوتي ساخته ميشوند كه عم ً
ال اجازه رفت
خانه و خيابان
بزرگراهها
 initiative of the Worldســامت روان در سراسر جهان دراطراف
اطراف بزرگراهها و خيابانهاي خلوتي ساخته ميشوند كه عم ً
ال اجازه رفت
بس��ياري از رهگذران به علت نبود جاي پارك
گيرند و
مردم مي
در آمد را از
وجــود دارد .کمتــر از  ۲درصد و
گذراند.
زنجیــر
اندونــزی با
و آمد را از مردم ميگيرند و بس��ياري از رهگذران به علت نبود جاي پارك
Federation for Mental
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در در حالي
دهن��د!
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وقت
اول
نماز
توفي��ق
مناس��ب
 Health, a global mentalاز بودجههــای بهداشــتی ملی هنگامــی کــه نجــات یافــت ،زندگــی میلیاردها انســان دیگر آن نیست.
عضو شاهد اختالل
مس��اجد ما كاركردهاي متعدد خود را پيدا كنند ،ساخت يك پاركينگ نيز
پاركينگ نيز
ساختهيك
بهداشــتكنند،
متعدد خود را پيدا
مس��اجد
حرکــت
اين به
كنارقادر
دیگــر
خدمات
جهان که
كاركردهاي ای
فشــارمابیســابقه
عمومی کووید ۱۹
انــد امــا
روان بود
همانندبهمراكز
سراسردرست
زیراپيدادرميكند،
نبودمعنا
مردمي
نهادهاي
 health organization withصرف بهداشت روان میشود و در
در كنار اين نهادهاي مردمي معنا پيدا ميكند ،درست همانند مراكز عمومی
ت باز بودن in
بود.
ازدحامرفته
علتاز بین
عضالتش
ارزيابيروان
ســامت
بــرای
كنندگان درحمایتــی
ازدحامروان
بهداشــت
صورت بر
بســیار
بودجــه
 andروز
contactsطول
مساجد در
حداكثر
س��اخت آنها
مراجعه
 membersکمکهای توسعه جهانی برای كه به
بــرایصورت
اندکــی ارزيابي
آنها حداكثر
س��اخت
واردكنندگان در
مراجعه
خدماتبه علت
كه
more
than
150
countries.
شلوغ
خانواده از
دادگاههاي
دادس��راها و
خوشهم
متأسفانه
ســامت روان هیچــگاه از یک ميگيرد.
اكنونبود و
شانس
ســودیکین
نیاز
وضوح
ندارند ،به
دسترسی
متأسفانهازهمســال
بحــران پیش
خانوادهاز ازآن در
حاصل
شلوغترين
روانیهاي
اختالالتدادگاه
اكنون دادس��راها و
ترين کــرده وميگيرد.
----------بيش��تر
بس��ياري
اذعان
به
كه
هس��تند
مردمي
مراجعات
ترين
پرترافيك
و
بس��ياريهمبيش��تر
شده اذعان
گرفته كه به
هس��تند
تشــدیدمردمي
پیشمراجعات
پرترافيكترين
درصد فراتر نرفته است.
ســرانجام کمک الزم را گرفت .مبرم به سرمایهگذاری بیشتر و  ۲۰۲۰راو بیش از
است .شما
نظر
به محل مش��اوره و گفتوگوي ميان افراد تبديل ش��دهاند ،آيا با اختصاص
به محل مش��اوره و گفتوگوي ميان افراد تبديل ش��دهاند ،آيا با اختصاص
دیگر
هــزاران نفر
ایــن ازحال،
اطمینانحل کرده است.
میتوانید بــا انتقال تجربههای
برایامين براي
بیشترفردي
دسترسی دادن
خانوادگي و قرار
موضوعات
مساجد به
نزدیــک به یک میلیــارد نفر در امــا حقایــق و آمارهــا فقط می بابخشي
بخشي از مساجد به موضوعات خانوادگي و قرار دادن فردي امين براي حل
سراســر جهــان دارای اختالل تواننــد بخشــی از داســتان را
نیستند.
شانس
خوش
آنقدرها
را
همه
بــرای
روان
ســامت
از
کــه
اســت
شــرایطی
در
ایــن
به
آن،
درباره
زدن
حرف
و
خود
كشيده
مساجد
س��مت
به
ها
دادگاه
از
مراجعات
ميزان
زناش��ويي،
اختالفات
اختالفات زناش��ويي ،ميزان مراجعات از دادگاهها به س��مت مساجد كشيده
اذهان
در
اين
از
بيش
را
خدا
ياد
توان
نمي
صورت
اين
در
آيا
و
ش��د
نخواهد
روان اذهان
سالمتاين در
جهانیرا بيش از
کارزارهایياد خدا
ســامتصورت نميتوان
درآيا در اين
ش��د و
ســرمایهنخواهد
سالمت روان هستند.
بیــان کنند .افراد واقعی پشــت بــه عنوان مثــال در ســومالی ،نشان می دهد.
گــذاری
مردم جاري كرد ،متأس��فانه ما از اين ظرفيت باالي مذهبي در شرايطي كه
شرايطي كه
در
مذهبي
باالي
ظرفيت
اين
از
ما
متأس��فانه
كرد،
جاري
مردم
خودکشــی هر ســاله جان  ۸۰۰ایــن اعــداد زندگــی میکنند و تخمیــن زده میشــود که  ۱۷۰دنیــای ما برای پاســخگویی به روان برای بهبود وضع ضروری بپیوندید و توجه مسووالن را به
بيش��تر مردم به داليل مختلف زير بار فشارها و استرسهاي روحي ،شغلي
بيش��تر مردم به داليل مختلف زير بار فشارها و استرسهاي روحي ،شغلي
هــزار نفر را می گیــرد .با وجود داستانهای آنها ما را به یاد نیاز
بیماری
مبتال به
هزار نفر
جهان
نیازهای
ســازمان
نوعي اســت .وآخریــن
کنید.
جلب
موضوع
شهري قراراین
روانی ما به
بهداشتتفاوتي
غافليم و اين بي
روانی دارند،
شهري قرار
زندگي
اقتصادي در
و
تفاوتي ما به نوعي
اين بي
غافليم و
دارند،
آمــارزندگي
اقتصادي در
شده است.
گرديم»
جهان
اینو ما گرد
خانه
«يار در
نگهمصرع
زنجیربارز
این ســطح اختالل در سالمت فوری بــرای اقدام به ســامت درمصداق
شوند.
داشته
تنظیم
مي۱۹
کووید
قبل از
بارزنشان
جهانی
مصرع می
دهدخانه و ما گرد جهان ميگرديم» شده •
است.
«يار در
نشــده بهداشتمصداق
ً
روان ،تعــداد بســیار کمــی از روان میاندازد.
داســتانها ،در کنــار داســتان است و مطمئنا اکنون هم آماده بیــش از  ۹۰درصد کشــورهای
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(روز جهانی سالمت روان)

ش باز مساجد
یک جدول با دو شرح

5073

یک جدول با دو شرح

5073

حل کرده
ایرانبا مداد
روزنامهها را
جدولاز شرح
جدول روزنامه ایران دارای دو «شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی
«شرح وعادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرحها را با مداد حل کرده و
دارای دو
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.

جدولويژه
جدول
عادي
سودوکو و جدول
عادي____________________ >>
ویژه
های ____________________ عادی و
جدول
افقي:
 -1درون – از آث��ار تاريخ��ي و ديدني
1
اس��تان تهران كه در ارتفاعات مشرف
2
به شهر دماوند واقع شده است
معروف
 -2بيخبر از پياده – كمدين
3
– آقاي فرانسوي
4
 -3ش��ادباش گفتن – پست فطرت –
5
گل هميشه بهار
 -4خالفكار به كسي ميدهد تا كارش 6
راه بيفت��د – مايه حي��ات – از مقاطع
7
تحصيلي – پول ژاپن
8
 -5غذاي نذري – لوح – افسون
 -6ش��خصيتي در ش��اهنامه – نوعي 9
خوراك ايراني – انس گرفتن
10
 -7خودرو جنگي – ظرفيت – حشره
11
خونخوار
 -8جايگاه – دروازهبان – كمك
12
 -9كلمه تصدي��ق – موجب بهبود يا
13
درمان – يك ششم هر چيز
 -10مرادف آش��غال – جوش جواني 14
صورت – صفرا
15
 -11ترويجدهنده – اقامت و مس��كن
 -9پرت��اب گلوله – از جمل��ه پرندگان
گزيدن – واحد سطح
 -12خ��ودم! – زد و بن��د – م��ردود – بومي ايران – شكست دادن
 Bجواد(ع)،
Skill:فرمايش امام
 -10ظاهرشونده – به
Part
جيحون قديم
 -13كام��ل و تمام – آجر نصفه – چند از رفاق��ت با ...بپرهيزيد كه مانند شمش��ير
ظاهري خوب و اثري بد دارد – چيز
نفر كه در يك خانه زندگي ميكنند
 -14فرزند ابراهيم نبي(ع) – جنبش –  -11چي��ن زل��ف – نوازن��ده – عض��و
مشترك انسان و ماشين!
كشوري در اروپا
 -15از بازيگران خانم فيلم «گشت ارشاد»  -12ماهي خوراكي خليجفارس – وسيله
( 1391و روي پرده سينماها) به كارگرداني – كالم مغرور
 -13چه بسيار – تشنه فريب – جمع اسير
سعيد سهيلي – يكي از دو جنس
 -14كشور قذافي – خيانتكار – گالبي
عمودي:
 -15تيم فوتبال ايتاليايي كه اين روزها
 -1فرش گرانبها – يكي از صيفيجات
 -2اراذل – از غذاهاي نس��بتاً س��اده – رقابت شانه به شانهاي با آثميالن بر سر
قهرماني دارد – رمز عبور
فراموشكار
زايل
–
معصيت
–
 -3بيرون
حل جدول عادی شماره 5072
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ايزكس��ون 6داس
افقي -7 15 14 13 12 11:لق��ب «ريكاردو
10 9 8
5 4 3 2 1
 -1درون – از آث��ار تاريخ��ي و ديدني سانتوز» ستاره برزيلي تيم رئالمادريد
اس��تان تهران كه در ارتفاعات مشرف – 1ويتامين ب – 1عضو پا
 -8قاط��ع – جماع��ت ،پي��روان –
2
به شهر دماوند واقع شده است
وحشت
 -2بيخبر از پياده – كمدين معروف 3
 -9بد و زشت – حد و مقدار – جمع
– آقاي فرانسوي
4
شيء
 -3ش��ادباش گفتن – پست فطرت –
 -10خوب – اسمي – آزمايش
5
گل هميشه بهار
 -11داالن زيرزمين��ي – كوش��ش
كارش
تا
دهد
مي
كسي
 -4خالفكار به
6
راه بيفت��د – مايه حي��ات – از مقاطع كننده – صداي برگ خشك
7
 -12مذكر – مدرس��هها – لنگه بار
تحصيلي – پول ژاپن
– 8مقعر
 -5غذاي نذري – لوح – افسون
 -13آشكار و علني – شيريني سنتي
 -6ش��خصيتي در ش��اهنامه – نوعي 9
شهر تبريز – فركانس
خوراك ايراني – انس گرفتن
10
 -14ماده رنگي جامد براي نقاشي –
 -7خودرو جنگي – ظرفيت – حشره
11
شهري در استان اصفهان – وحشت
خونخوار
 -15اثري از ويستان هيو آدن شاعر
 -8جايگاه – دروازهبان – كمك
12
 -9كلمه تصدي��ق – موجب بهبود يا معاصر انگليسي – كشكينه
13
عمودي:
درمان – يك ششم هر چيز
 -10مرادف آش��غال – جوش جواني 14
 -1از گياه��ان داروي��ي – ح��وض
زيرزميني
صورت – صفرا
15
 -11ترويجدهنده – اقامت و مس��كن  -2آفرينش – مادر پيامبر اكرم(ص)
افقي:
گلوله – از جمل��ه پرندگان
پرت��اب بهار
– گل-9هميشه
گزيدن – واحد سطح
ش��يخ–بهايي
-1گش��اينده –
شكست
نوعي ايران –
م��ردود – -3بومي
دادن– خارج از
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-12
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فرزند– ابراهيم
-14
نوازن��دهدر–حال
دوس��تي –
-11مرواريد
جنبش – -6آب
مشترك انسان و ماشين!
مرطوبكشوري در اروپا
ناليدن
وسيله
گفتهفارس –
خوراكيبهخليج
س��يمانارشاد»-12 -7
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جدول ويژه
حل در صفحه28 :
....

 -7 15 14 13 12 11 10 9 8لق��ب «ريكاردو ايزكس��ون داس
سانتوز» ستاره برزيلي تيم رئالمادريد
– ويتامين ب – 1عضو پا
 -8قاط��ع – جماع��ت ،پي��روان –
وحشت
 -9بد و زشت – حد و مقدار – جمع
شيء
 -10خوب – اسمي – آزمايش
 -11داالن زيرزمين��ي – كوش��ش
كننده – صداي برگ خشك
 -12مذكر – مدرس��هها – لنگه بار
– مقعر
 -13آشكار و علني – شيريني سنتي
شهر تبريز – فركانس
 -14ماده رنگي جامد براي نقاشي –
شهري در استان اصفهان – وحشت
 -15اثري از ويستان هيو آدن شاعر
معاصر انگليسي – كشكينه
عمودي:
 -1از گياه��ان داروي��ي – ح��وض
زيرزميني
 -2آفرينش – مادر پيامبر اكرم(ص)
افقي:
– گل هميشه بهار
-1گش��اينده – اثري از ش��يخ بهايي  -3نوعي دي��گ – بزرگتر – خارج از
عارف قرن دهم
تنظيم
اي
منطقه
–
جايگاه
–
 -2مهتر ق��وم
 -4مطابق – نحيف – نوعي ابزار شكار
ييالقي در كرج
 -5تشت گلي – مثل – مخفف گاه
 -3پاكنژادي – آموزشيار دانشگاه –  -6آب مرواريد – دوس��تي – در حال
مرطوب
ناليدن
 -4روان انس��ان – ح��زن – س��يمان  -7س��وريه قديم – به گفته س��عدي
قديمي – آب عربي
اعضاي يكديگرن��د – چگونگي انجام
–
كش��تي
رانن��ده
 -5مطاب��ق روز –
گرفتن يك كار
كاغذ فروش
 -8سومين ش��هر وسيع استان گيالن
 -6آزار يا آس��يب رساندن – كشوري – اثري از خانم جين اوس��تين – نوعي
در خاورميانه كه از شهرهاي مهم آن شيريني
الزرقا و اربد است – دهان كجي
 -9توانايي – آميختگي – مارك كاال
 -10رياس��ت و پيشوايي
حل جدول ويژه شماره 5072
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روزکوروش...

شاهین جنگی آمریکا و کوروش بزرگ

بــه عــراق و ســرنگونی صــدام
حسین دیکتاتور عراق را سامان
دادند وعراق را شخم زدند .
به راســتی چــه پیونــدی بین
بابل و پیروزی بدون خونریزی
کــوروش کبیــر در  ۵۳۹ســال
پیشاز میالد و حمله به عراق
در ســال  ۲۰۰۳از سوی دولت
برانگیختــه نومحافظــه کاران
میتوانیافت؟
کاش الیــوت آبرامــز پیــش
از آنکــه در مــورد کــوروش و
حقوق بشــر او و دستاوردهای
رضا گوهرزاد ناگفته نماند
انســانمدارانهاش بنویســد
 29اکتبــر  -روز کــوروش که به ســبب
کتاب کــوروش پروری گزنفون
ر
بزرگ (هفتــمآبانماه)؛ ناگهان کشــتا
را در کتابخانــه کنگره آمریکا با
صفحههایشبکههایاجتماعی دگراندیشــان
حاشیهنویسیهاویادداشتهای
ایرانیان پر شــده از پیام
جفرســون میخواند و آن را با
Elliott Abrams is an American
الیوت ابرامــز ،نماینده
“پــروژهای برای آمریکای قرن
diplomat and lawyer, who has
ویــژه وزارت خارجــه  served in foreign policy positionsنوین” مقایسه میکرد.
آمریــکا .اکنون که جان
for Presidents Ronald Reagan,
George
W.
Bush,
and
Donald
بولتون دیگــر در دولت
الیــوت آبرامز که نقش کلیدی
دانالــد ترامــپ نیســت
 Trump. Abrams is considered toدر معمــاری حملــه نظامی به
be a neoconservative.
و مشــغول فــروش
عــراق در کارنامه اوســت ،در
کتــاب خــود اســت،
دولتهــای رونالــد ریــگان به
الیــوت آبرامــز ،تهمانده کاســه و مخالفان سیاســی و سرکوب موضوع ایــران – کونترا ،دروغ
نومحافظهکاران (نئو کانها) به جنبش آزادیخواهانهمردم ایران گفتــن بــه کنگــره؛ ماجــرای
یاد کوروش بزرگ میافتد .
از ســوی جمهــوری اســامی ،اولیــورنورث  -مــک فارلین و
گرچــه کوروش بــزرگ پیوندی هرکســی میتوانــد در زمینــه محکومیت دو ساله گره خورده
به بلندای دوران نگارش قانون نقض حقوق بشر از سویرژیم اســت و در طراحــی سیاســت
اساســی آمریکا بــا بنیانگذاران اســامی ایران ،پیــام که هیچ ،خارجیعلیه دولت نیکاراگوئه و
آمریکاپیونــد دارد و آنان کتاب کتابها بنویســد ،لیکن نگارش پشتیبانی از نظامیان السالوادور
کوروش پروری نوشته گزنفون ،این پیام از سوی الیوتآبرامز ،در کشتار مردم غیر نظامی نقش
تاریخنــگار یونانــی را خواندهاند مــرا به یــاد “گربه شــد عابد و اساســی داشــته و از دیکتاتــور
و تومــاس جفرســونبــه نــوه زاهد و مسلمانا” میاندازد.
نظامی گواتماال نیز پشــتیبانی
خویــش پیشــنهاد کــرده ایــن الیوت آبرامز ،ازنومحافظهکاران نمــوده اســت و تمامی ذهنیت
کتــاب را بخوانــد ،ولــی الیوت آمریــکا کــه نقــش او در پرونده او درسیاســت خارجی پیرامون
آبرامــز ازجنس دیگری اســت ایران – کونترا در کنار نام اولیور جنــگ و کشــتار دور میزنــد،
و از شــاهینهای جنگطلــب نورث هنوزاز یاد نرفته و همراه ناگهان در دولــت ترامپ ،پیام
آمریکاست.
بــا همپالگیهــای نومحافظــه صلحکوروش بزرگ را نمایندگی
شیوه نگارش پیام نشان میدهد کارش از ویلیــام کریســتول ،میکند؟
که نگارنــدگان ایرانی پیام برای رابرت کــی گن ،ریچــارد پرل ،در دورهای کــه دانالــد ترامپ،
الیوت آبرامز ،یا پیشینه وویژگی پائــل وولــف و ویتــز ،جیمــز خــود را پس از آبراهام لینکلن،
شــخصیتی الیوت آبرامــز ،این ووســلی ،دانالد رمزفیلد ،دیک بزرگترین پشــتیبان ســیاهان
سیاســتمدار کهنه کار و مجرم چینــی ،جانبولتــون و … در آمریکا میخوانــد ،الیوت آبرامز
بخشــوده شــده از سویجورج نگارش “پروژهای برای آمریکای جنگ طلــب ،از کوروش بزرگ
بوش را نخواندهاند و یا برایشان قــرن نویــن ” در یادهاســت ،یاد میکند .
اهمیــت نداشــته اســت و این همانهایی کهدر کابینه جورج بیهوده نیست که گفته اند :آب
فــرد را که هیــچ نزدیکیفکری بوش پسر ،سیاستهای وزارت که سرباال رفت ،قورباغه ابوعطا
و رفتــاری بــا کــوروش بــزرگ خارجــه و وزارت دفــاع را رقــم میخواند.
نداشته را به او ،پیوند زدهاند.
میزدند ودر سال  ۲۰۰۳حمله
•
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همــدردی

خانواده های محترم مالئکه ،کسایی
دوستان گرامی اجنمن زنان مونتریال ،عزیزان سوگوار

در اندوه از دست رفتن مادر ،همسر و و دوست دیرین و ارجمند شما
زنده یاد خامن مهری مالئکه
چهره فعال ،سخت کوش و بی جانشین جامعه ی ایرانیان مونتریال
خود را شریک می دانیم و برای شما و فرد فرد بازماندگان
آرزوی آرامش و بهروزی داریم.
-------------

محمد رحیمیان ،همه دوستان شما
در پیوند مونتریال و ونکوور

انهگ شنوی خبر هک آن جام شکست ...
با اندوه و تاسف آگاه شدیم،

زنده یاد خامن مهری مالئکه

یکی از فعاالن جنبش اجتماعی زنان
در شهر مونترال  -نابهنگام  -از میان ما رفت...
چهره ماندگاری که با مهربانی و مثبت اندیشی وصف ناپذیری،
شمع محفل همدلی و همبستگی ما بود.
ما اعضا و بنیانگذاران کتابخانه و بنیاد فرهنگی نیما،
درگذشت مهری مالئکه را
به آقای رضا کسایی و فرزندان عزیز ایشان،
خانم بهار وآقای صمد
و همچنین به کلیه ی دوستان مان در
انجمن زنان ایرانی مونترال،
صمیمانه تسلیت گفته و صبر و بردباری
را برای تمامی شما عزیزان خواهانیم.

کتابخانهوبنیاد
فرهنگینیما

صابر جلیل زاده

آمـوزشسنتــور
در كلیه سطوح

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

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

مرکز آموزشی بزرگساالن هایاسکول مونتریال
انگلیسی و فرانسوی بیاموزید
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مدردی

دوست ارجمند ،جناب آقای رحمتی،

خانواده های محترم رحمتی ،القاسپور ،بامیری
عزیزان سوگوار

در اندوه درگذشت برادر عزیز و دلبندتان ،بزرگ خاندان رحمتی

زنده یاد کیامرث رحمتی

با شما و دیگر بستگان صمیمانه همدردیم
و برایتان آرزوی شکیبایی و تندرستی داریم.
ما را همواره در کنار خود بدانید.
__________________________

جمشید رشیدی ،عامر بغیری ،فردین قبادی ،محمد قبادی ،بهروز
نصیری ،بهمن یکانی ،سیامک قبادی ،آرین کیانی،
عبدی ارزانی ،بیژن ابوالفتحی ،کیوان مهاجر ،یوسف کبیری،
فردین درخشان ،فرهاد درخشان ،سعید توکلی ،مسعود عابدی،
علیرضا چناقچی ،حبیب نوروزپور ،مجید نوروزپور ،امساعیل رجنبر،
عباس جوامنردی ،مسعود تهرانیان ،مسعود ترابی ،علی منوچهری،
محمد ابراهیمی ،رشید دقیقی ،ابراهیم حسین پور ،ظاهر یاوری،
حسین مولوی ،رضا نیکخواه ،کاوه دشتی

همدردی

دوست گرامی
آقای رضا کسایی
بهار جان و صمد عزیز

با چشمانی اشکبار و قلبی پر از درد و غم
فقدان دوست ،همدم و رفیق روزهای غم و شادی مان

زنده یاد خامن مهری مالئکه
را به شما تسلیت می گوییم
و برایتان آرزوی سالمتی
و شکیبایی می کنیم .

__________________________

اجنمن زنان ایرانی مونترآل

همدردی

دوستان دیرین و گرامی،
آقایان حمید ،علی و محمد اجزاچی
مادر ارجمند
کلیه عزیــزان سوگوار

درگذشت غم انگیز و نابهنگام خواهر دلبند شما،

زنده یاد خامن صغری اجزاچی
را در مونتریال ،به شما دوستان مهربان
و همچنین به کلیه بستگان ارجمند
تسلیت عرض نموده؛ برای فرد فرد شما
آرامش و شکیبایی آرزومندیم.
ما را همراه و در کنار خود بدانید.

از طرف دوستان و همکاران شما
در فرودگاه پی یر الیوت ترودو
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آمریکای دستخوش جنون

هنگامی که ترس و نفرت حکمفرما می شود
THOMAS FRANK

روزنامه نگار ،نویسنده« :مردم،
تاریخچه ضد عوام گرایی».
نشــر متروپولیتــن ،نیویورک،
.2020

برگردان :شهباز خنعی

آنها می گویند :اگر ســکان را به
دست دموکرات
ها بدهیــد ،نه
فقط پایان دنیا
را خواهید دید،
بلکه تمدن نیز
بــه پایــان مــی
رســد .در همه جا شــورش بپا
می شود ،شورش هایی شدیدتر
از اعتراضــات علیه خشــونت
های پلیسی درطول تابستان.
امــاک خصوصــی بــه آتــش
کشــیده خواهد شد ،مجسمه
ها ســرنگون می شود وحومه
های مســکونی محــل اقامت
سفیدپوســتان ویران می شود.
البته ،رسانه های بزرگ دراین
بــاره چیــزی نمی گوینــد ،زیرا
تحت تأثیر آژیرهای چپ گرایی
و هرج و مرج هستند...
بــه این ترتیب اســت کــه آقای
جیمز جــوردن ،نماینده اوهایو
در کنگره می گوید:
«به آنچه که در شهرهای آمریکا
می گذرد نــگاه کنید :جنایت،
خشــونت ،بــی قانونــی (،)...
دموکرات ها نخواهند گذاشــت
شــما ســرکار بروید و شما را به
شورش فرامی خوانند».
بر این روال است که آقای مارک
و خانم پاتریسیا مک کلوسکی،
زوج ثروتمنــد ســن لویی
در میســوری ،کــه بــه خاطــر
نشــانه گرفتن تظاهر کنندگان
مســالمت جــو در تظاهــرات
«زندگی ســیاهان مهم است»
مشهور شده اند ،می گویند:
«آنها می خواهند حومه شهرها
را به کلی خالی از سکنه کنند»؛
«در آمریــکای دموکــرات های
رادیکال ،خانواده شما در امنیت
نخواهــد بــود»؛ «جمعیتی که
بوســیله متحدان دموکرات ها
در رســانه ها به هیجــان آمده،
خواهد کوشــید شــما را از بین
ببرد».

مبارزه طبقات خاص
به این ترتیــب ،خانم کیمبرلی
گیلفویــل ،مجــری پیشــین
تلویزیون فاکس نیوز که توسط
«ســازمان ترامپ» اســتخدام
شــده ،در سخنرانی خود چنان
فریاد می کشــد که گویی بدون
بلندگو اســتادیومی بــا  50هزار
تــن را خطــاب قرار مــی دهد،
درحالی که در یک اتاق خالی در
واشنگتن است.

او مــی گوید« :ایــن انتخابات را درحدی فــوق العاده بی اثر
نبــردی بــرای روح آمریــکا کرده اســت .اکنــون او مردی
است»؛ «آنها می خواهند این است که به صورت شبانه روزی
کشور و هرآنچه را که ما برایش بــه آمریکایی ها بــه عنوان یک
مبــارزه کــرده ایــم و برایمــان هیــوالی نفــرت انگیــز ،بدون
عزیــز اســت را ویــران کنند»؛ تقوا ،موجودی که از پست ترین
«موجودیــت آمریکا اســت که ســطح جامعــه برآمــده و حتی
مطرح است».
شــاید یک خائــن معرفی می
ترامپ بصورت شبانه روزی
به مهاجران غیرقانونی خدمات و تولید شــده و روی آن شــعار
ســرانجام ،به این ترتیب اســت شــود .آیا جمهوری خواهان
بعنوان یک هیوالی نفرت
وکیــل پرداخــت شــده توســط «همــه مــا بایــد فمینیســت
که آقای دونالد ترامپ جونیور ،موفق می شــوند نشان دهند
انگیز ،بدون تقوا ،موجودی
مالیــات دهنــدگان ارایــه مــی باشیم» نوشته شده است.
پســر رییس جمهوری در رأس که درواقع او مرد خوبی است
که از پستترین سطح جامعه
سازمان ترامپ می گوید:
کننــد ،بودجه پلیــس را از بین همچنین ،رییس جمهوری در
که گهــگاه کارهای خوبی نیز
برآمده و حتی شاید یک
می برند ،شــورش ها را ترغیب جریان ســخنرانی خــود گفت:
«در گذشــته ،هــردو حــزب به می کند؟
خائن معرفی می شود.
می کننــد و «  400هزار مجرم «آنها برای این به من حمله می
حسن های آمریکا باور داشتند ایــن توضیحی بــر لحظه ناب
اما آیا ...
را در خیابــان هــا و محله های کنند که من برای شــما مبارزه
( )...این بار ،حزب دموکرات به پیروزی کنوانسیون جمهوری
تصویرســازی ســیاه و سفید از شما» رها می کنند .بنابرگفته می کنم».
خواهان است :جشن پایانی،
همه سروصدای ترامپ،
هنگامــی که رشــته ســخنان آقای بایدن پرداخت:
رییس جمهــوری ،این چپ ها آقــای ترامپ «برای ما» مبارزه
هذیان گویی نیست؛ در پس
تند و تیز توســط ســخنرانان «آمریکا کشوری غرق در تاریکی «می خواهند انتخاب مدرســه نمــی کنــد ،اما این قابــل انکار
این افسانه سرایی ها ،اجزایی
بی اعتقــاد در یک اتاق خالی ،نیست ،آمریکا مشعلی است که بــرای فرزندان شــما را ممنوع نیســت کــه آنهــا بــه او حملــه
از حقیقت نیز وجود دارد.
جای خــود را به خانــم ایوانکا دنیا را روشن می کند» و سپس کننــد ،درحالــی کــه فرزنــدان مــی کننــد و اگــر «آنهــا» از او
ترامپ ،دختر رییس جمهوری ادامه داد کــه رقیب دموکراتش خودشان در بهترین موسسات متنفرنــد ،ایــن دلیلــی کافــی
اصولی حمله می کندکه ملت ما داد کــه در میان ردیفی از پرچم دارای همه عیب و نقص هایی آموزشی خصوصی کشور درس برای بســیاری ار رأی دهندگان
برپایه آنها بناشده است :آزادی های آمریکا و با ابراز احساسات کــه بــه آنهــا متهــم می شــود مــی خوانند ،آنها مــی خواهند است که از او حمایت کنند .او
اندیشــه ،آزادی بیــان ،آزادی جمعیتــی به وجد آمــده ،حی و اســت و به ویــژه از طبقه کارگر مرزهــا را بگشــایند درحالی که دشمن دشمنان آنها است.
حاضر و بدون ماسک – رفتاری کالهبرداری کرده است:
مذهبی و حکومت قانون».
خودشــان پشــت حصارهــای ایــن درگیــری برای بخشــی از
بــه یاد داشــته باشــیم که همه چالــش برانگیز و شــوک آور در «او همیــاری هــای کارگران را محافظت شده بهترین محالت آمریــکا امــری مهم اســت .نه
اینهــا تنهــا در نخســتین روز گرماگرم شــیوع ویروسی که تا بــه جیب زده  .آنها را در آغوش دنیــا زند گی می کنند .آنها می «روسیه گیت» ،نه بی اعتنایی
کنوانسیون جمهوری خواهان این تاریخ بیش از  150هزارتن گرفته و بوســیده است – اشاره خواهنــد بودجه پلیــس را لغو آقای ترامپ به قواعد و ضوابط،
تمرکــز داشــت 3 .ســخنرانی را در کشور کشته -ظاهر شد .به عادت شــناخته شده معاون کننــد ،درحالــی که خودشــان نه سوء اســتفاده او از نیروهای
بعدی وقف ساخت یک دیدگاه «ایوانــکا» درحالــی که موهای رییس جمهوری پیشــین که به محافظان مسلح دارند .در ماه نظامــی و نــه حتــی بــی عملی
جایگزین از واقعیت شد که بنابر پر پیچ و خمش در اثر نســیمی نشانه محبت ناخواسته زنان را نوامبر ،ما باید صفحه این طبقه مطلــق اش دربرابــر شــیوع
آن آقــای ترامــپ به انــدازه یک نــرم تکان می خورد ،به ســوی در آغــوش مــی فشــرد ،-او به سیاســی که در همــه زمینه ها ویروس ،که عوارض آن کشــته
نوزاد بیگناه بــود .او هرچه در بلندگوی گذاشته شده در چمن آنها می گفت که در دردهایشان شکست خورده را ورق بزنیم» .شدن دههاهزار تن بوده ،وزنی
توان داشت علیه شیوع جهانی جنوبی کاخ سفید ،در سرزمین سهیم است و بعد به واشنگتن همه سروصدای آقای ترامپ ،بــه انــدازه این مبــارزه طبقات
ویــروس کــرده بــود ،بنابراین عجایــب آقای ترامــپ رفت و او می رفت تا به انتقال شغل های هذیان گویــی هایی که بتوان خاص ندارد:
تقصیــر به کلی بــه گردن چین را «رییــس جمهــوری مردم» ،مــا به چین یا دیگر کشــورهای آنها را مسخره کرد یا بی اعتنا آقای ترامپ علیه طبقه مرفه و
اســت ،ازســرگیری اقتصــادی «قهرمان کارگران آمریکایی» و دوردســت رأی بدهــد» .همه از آنها گذشت نیست.
دارای فرهنگ باالی آمریکا.
درســت در پیش روی ما است« .صدای مردان و زنان فراموش آنچه که شما فکر می کردید می در پس ابر افســانه سرایی های اینهــا بــا دورخیــز بــرای یــک
وظیفــه مربــوط بــه توضیــح شده این کشور» خواند که نماد دانید نادرست است.
تخیلــی ،اجزایی از حقیقت نیز اتحاد بی ســابقه علیه او به هم
ایــن موضــوع که آقــای ترامپ مهربانــی اســت و رســانه ها و رییس جمهوری قشــر سیاسی وجود دارد .کســی نیســت که پیوســته انــد .نفرتــی کــه آنها
نژادپرســت نیســت حساس به سیاســتمداران «چپ» نسبت کشورش را نیز – بدون استثنا -ندانــد برخی از سیاســتمداران نســبت به آقای ترامپ دارند از
نظــر می رســید لــذا ایــن ایده به او نقــش دروغگو و بدجنس مشتی شرور و بدخواه خواند:
پیشــرو از طبقات برخــوردار از او یک رییــس جمهوری خوب
به وجــود آمــد که ایــن وظیفه را ایفــا مــی کننــد .او گفت که «افرادی آشنا به رموز سیاست مزیت ها هستند و در طول سال نمی ســازد – زیرا به طور عینی
به عهــده گروهــی از قهرمانان رییس جمهــوری را نوه هایش در واشــنگتن از مــن خواســته ها ،رادیکال شــدن رسانه های او بــرای این ســمت نامناســب
ورزشــی سیاهپوســت گذاشته دوست دارند« ،آمریکایی های انــد که بگذارم چین به دزدیدن معتبر ،دانشــگاه های ثروتمند اســت ،-اما بــه او امــکان می
شــود .آنچه که آنها گفتند ،به رنجبر و کارکنان فوالدســازی» شغل های ما و بی ارزش کردن دارای اعتبــار و نهادهای مورد دهدکه میلیون ها تن از افرادی
اندازه نوای وحشتی که پیش از او را دوســت دارند و وقتی او را کشورمان ادامه دهد ،اما من به مراجعــه نخبگان نشــانگر این را پشــت ســر خــود ردیف کند
آن نواخته شده بود اثر نداشت .می بینند اشــک از چشمانشان عهدی که با مردم آمریکا بسته جنبه از واقعیت است.
که ،جــز در این مورد خاص ،از
بــرای درک واقعی حیاتی بودن جــاری مــی شــود .او سرشــار ام پایبند مانده ام».
بــه عنــوان یــک مشــت نمونه موجود مضحکی مانند او فاصله
انتخابــات در پیــش رو ،باید به از «شــفقت عمیــق نســبت به آه ،اینهــا موجوداتی اهریمنی و خــروار :در پایــان مــاه اوت ،می گرفتند.
شــیوه زنجیر گســیخته ای که کسانی که با آنها بدرفتاری شده نابکار و خائنانی هستند که تنها  ،NPRرادیویی برای کادرهای دلیل این امر آن است که بغض
به قدرت فکر می کنند هستند فرهیختــه ،میزبــان نویســنده و کینه ای که او ایجاد می کند،
رســانه های بــزرگ کشــور در و به ویژه زندانیان است».
 4سال گذشــته با آقای ترامپ تصــورش را بکنید که فداکردن و اگــر به آنها اجازه داده شــود ،اثــری با عنوان «بــرای دفاع از یکی از برگ های برنده ای است
رفتارکرده اند ،توجه نمود.
«قوی و فراگیرترین اقتصاد دنیا برنامــه ای عجیــب و غریــب  ،غارت» بود.
که با آنها بازی می کند .ترازنامه
بــه عنــوان فقــط یــک نمونه ،و متوقــف کــردن آن بــه خاطر شامل برهم زدن مرزهای کشور نمونــه ای دیگــر ،تی شــرتی با اقتصــادی او دیگــر چیــزی جز
روزنامه واشــنگتن پست ،هر نجات زندگی آمریکایی ها تا چه («در گرماگرم شیوع ویروس در قیمــت گــزاف ( 860دالری) یــک پــرده دود پیچیــده
روز ســه یا چهار ســتون خود حد برایش سخت بوده است» .سطح جهان») تدوین نموده و اســت که توســط دیور طراحی گرد یک درخت نیست؛
را وقف هرچه بیشــتر بی آبرو بعد نوبت به خــود آقای ترامپ
کــردن رییــس جمهــوری می رســید که پای بلندگــو برود .او
کنــد .ایــن حمالت مــداوم ،گفت که نامزدی ازسوی حزب
با تع
یین وقت قبلی
که آشــکارا هدف آنها کاستن خــود را مــی پذیرد و بــه مردم
شرکت ها و اشخاص :مقرون به صرفه ،قابل اطمینان و حسابداری حرفه ای
از میزان محبوبیت او اســت ،اطمینــان داد کــه کامــا قادر
بیش از  20سال جتربه | منتخب حسابداران کانادا CGA
برعکس ،اثر مثبت برای آقای بــه درک احساســات و عواطف
(514) 652-7623 (514) 500-6186
MTL_TILES@YAHOO.COM
ترامــپ داشــته و این حمالت انســانی آنهــا اســت و بعــد بــه
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نطــنـز...

صلوات بلند؟
زن و شــوهر کاوه وار بــه جنگ دهند! تندیس نادرشاه
را
رازی
امــروز مــی خواهیــم
ضحــاک رفتــه اند .ولــی مردم و رضاشــاه خراب می
ّ
مجســمه رییــس جمهــوری اندونزی خواســتار
برای تان فاش کنیم! عالیجناب می گویند به جای این دو معلم شــود ولــی
ّ
معظم اســت قاسم ســلیمانی عیب واکســن حــال کرونــا شــد!واکســن
دانالــد ترامپ بــرای هر بانک و فــداکار این رهبر ّ
نفری که حکم تحریم صادر می که باید جایــش در دیوانه خانه یابی و رفــع عیب می حالل؟! حاال هم که ّ
کفار حربی زحمت
کند پــول ناقابلــی از اعراب به باشد! کسی که کشور را به این شــود! پس همه حرام می کشند و به کمک علوم جدید با هزار
فعال حالل روش شــیمیایی و تجربی و بهداشــتی
های سابق ً
عنوان باج می گیرد! ولی با همه روز سیاه نشانده!
و همــه حــال هــای واکســن می سازند؛ مســلمان بیکار و
حرام و حالل؟
ســعی و تالشــی که کرده هنوز
فعــا و تا اطالع بیعار نگران حالل بودن واکسن است!
ً
نتوانسته بانک خون ،پاوربانک ،معاونامور هنری از تندیسهای قبلی
آقا سه تا صلوات بفرست روش فوت کن
بانک ژن ،بانک اســپرم و چند ساخته شده برای سردار شهید ثانوی حرام است!
می شود حالل اندر حالل!
بارش؟
بانــک دیگــر را تحریــم کنــد و قاسم سلیمانی که در شهرهای
این در اثــر تدابیر داهیانه رهبر مختلف کشــور نصب شدهاند ،ســازمان هواشناســی
ّ
معظم مسلمین و مستضعفین انتقاد کرده اســت! تــا حاال که دولــت آقا امــام زمان
یــک ذره نانی که قرار اســت به
جهان و حومه بوده است ،پس در دین مبین اســام مجسمه (عــج) از آغاز بارش ها در اوایل دست مان برسد را روی هوا می
ســازی و نقاشی و این نوع هنر آبــان ماه خبــر داد .حاج آقا بی قاپند! بهتر نیست مرخص شان
صلوات بلند برفست!!
ضحاک!
حتی اگر کنیم؟ شما چه فکر می کنید؟
کاوه و ّ
ها حــرام بود؛ حاال کــه به نفع خود خبــر دروغ نــده ّ
گشایش؟
هاشــم خواســتار و همســرش حکومــت آخونــدی اســت هم  9ماه از ســال هم یکســره برف
دو مع ّلم ســالخورده با دســت حالل اســت و هم برای اصالح و باران ببارد دولت آخوندی باز آیــت اللــه علــم الگــدا نماینده
خالی به جنگ دیــوی رفته اند عیوب آن کارشناســان نظر می می گوید در مصــرف آب و برق حضــرت رهبــر معظــم در
صرفه جویی کنید چون خراســان و امام جمعه مشــهد
که هــزاران جوان را به ُجرم
مقدس گفته :اداره شهر مشهد
عدالتــی
اعتــراض بــه بــی
هستیم!
خشکسالی
در
ما
ّ
زدیم؟
رکورد
ما
چــرا؟ چــون آخونــد و را به خودمان بسپارید تا در امر
کشــته و هــزاران پیــر را در
در
مسکن
قیمت
رشــد
دار
رکورد
ایران
امامــزاده و طرفــداران گشایش اقتصادی مردم حرکتی
زندان انفرادی نگاه داشــته
اســت! ایــن دو عزیــز را به جهان شد! ای داد بیداد ،رهبر وامانده آخوندهــا بتوانند شــبانه انجام دهیم! راســت میگه بابا،
تیمارســتان فرستادند ولی بارها فرموده بودند :ما رکورد زدیم! ما روز از بــرق مفــت ســود مشــهد رو بدیــن به دســتش!
چیزی نصیب آخوند نشــد .رکورد زدیــم! ما حالی مان نبود! از بس ببرنــد و در اســتخرهای گشایش اقتصادی نشه گشایش
ُخل و ِچل و ِخنگ ایم؟
شمال شــهر کیف کنند! جیــب مــردم رو که بــه خوبی
در روزهایــی کــه همه پای
حتی اگر این
شان را فقط به اندازه گلیم
گور پدر مردم کافر ایران! میتونه انجام بده! ّ
روایت؟
رو هم نتونــه در بعضی جاهای
شــان دراز مــی کننــد این
آخوندی بر منبر روایتی می خــودش یــک گشایشــی ایجاد
گفت به ایــن مضمون که :میشه!
به او بگویید ما اطالعاتی داریم
آقا ترامپ بر طبل جنگ می کوبد،
که ترتیب بایدن را می دهد!
حرمله؟
بــا قرائت هر آیت الکرســی
چگونه روابط مان را با او حسنه کنیم؟!
محرز
صفی از مالیکــه دورتان را خانمی به نــام دکتر مینو
ّ
می گیرند و از شما دفاع می گفته :اغلب افراد چاق در روند
کنند! ما هم گول خوردیم ابتال بــه کرونا فــوت میکنند.
و مقادیــر زیــادی آیــت این ویروس در برخی از افراد نیز
الکرســی قرائــت فرمودیم ،ضایعات عروقی به دنبال داشته
االن مشکل ما این است که است .این ویروس میتواند در
ن های اساســی بدن ضایعه
صف های زیــادی دورمان ارگا 
تشکیل شــده و آن مالئک مغزی ،ریوی و قلبی شــدید به
الهــی گــدا گشــنه ،همین دنبال داشــته باشــد .باید یک

کووید :حالل اندر حالل!؟

شــهروندان خــوب و صنعتگــر
مورد عالقه او در انتظار این که
یــک بیماری مرگبــار ،که تقریبا
همه کشــورهای دیگر کــره زمین بهتر
از او آن را مهــار کرده انــد ،ازبین برود،
در زیرزمین های خود تلویزیون تماشــا
می کنند .اما احســاس نفرت و انزجار
نســبت به پیشــروهایی که بــه دیگران
درس مــی دهند ،آخرین شــانس او در
آستانه انتخابات  3نوامبر است.
چرا آمریکایی ها از پیشروها بدشان می
آید؟
پاسخ همواره زیر چشم ما است.
رهبران آنها از گفتگو درباره ارزش های
طبقه متوســط طفره رفته و به ستایش
از فضیلــت هــای خود و خوارشــماری
کسانی که در رده های پایین تر از ایشان
هستند پرداخته اند .آنها سیاست توبیخ
و ســرزنش – که در عصرکووید 19-در
همــه جا رواج دارد -را دوســت دارند.
درحال حاضر ویدیویی در شــبکه های
اجتماعی دســت به دست می چرخد که
در آن تظاهر کنندگان «زندگی سیاهان
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مهم اســت» زنــی را دوره کــرده اند که
در ایــوان یک کافه درحــال خوردن غذا
اســت .جمعیت او را تشــویق می کند
که با بلندکردن مشــت و فریــاد زدن از
جنبش آنها حمایت کنــد ( .)7صحنه
هایی مشــابه ،یا اتهامات و انتقادها به
اوج خود رســیده و هر روز فضای شبکه
های اجتماعی را فراگرفته است.
این احســاس رواج می یابد که پیشروها
سیاســت آزارنده تهمت و افتــرا زدن را
درپیش گرفتــه اند .تنها می توان گفت
که مردم به این نوع سیاست با آمیخته
ای از تــرس و نفــرت نــگاه مــی کنند.
وحشــت ،سردرگمی ،بی اعتبارکردن و
تهمت زدن ،ادعانامه های پرسروصدا،
این دنیایی است که ما در آن به این سو
و آن سو می رویم و شماری از آمریکایی
ها به خاطر آن آقای ترامپ را ســرزنش
نمی کنند.
برای زیرنویس هارجوع شودبه:
www.ir.mondediplo.
com/2020/10/article3578.html

جوانمــرد مبتال بــه کرونا پیدا
شود ،برود آفت الله علم الگدا
مقدس را
امــام جمعه مشــهد ّ
در آغــوش بگیــرد و با ایشــان
روبوسی کند شاید دست کم،
مردم خراســان از دســت این
حرمله نجات پیدا کنند!
بتّرکی!
یادتــان هســت ســردار قاســم
سلیمانی در سخنرانی معروفش
خطاب به ترامپ گفت :ترامپ
قمارباز ،من به شــما میگویم
بــدان در آن جایــی کــه فکــر
نمیکنی ما در "نزدیک" شــما
هســتیم .مــا فکــر میکردیــم
ســردار دروغ مــی گویــد نگــو
منظــورش خواهــر مکتبــی
هیالری کلینتــون بوده! که با
مش قاسم اس ام اس بازی می
بترکی زن!
کرده! ّ
فـــرارمغزها؟
چندی قبل یک گدای میلیاردر
در قزویــن دســتگیر شــد کــه
11میلیارد ریال پول نقد100 ،
حلب روغــن و  400کیلو برنج
فقط قســمتی از ثروت اوســت!
ای بابا یکی هم از طبقه های ما
احتیاط کرده نان و آب فردایش
را کنار گذاشته او را می گیرید؟
روغــن و برنــج کــه بــرای دهه
محرم اســت می مانــد پول ها
ّ
کــه این بیچــاره آن را هم برای
پرداخت خمــس و زکات جمع
کرده است .ولش کنید بگذارید

بــه حرفــه تخصصــی خــودش
مشغول باشــد همین کارها را
می کنیدکه استعداد ها کور می
شــود و مشــکل فرار مغز ها در
کشور پیش می آید؟!
قاچاق دارو؟!
ســازمان غذا و دارو اعالم کرد:
داروهــای قاچاق مربوط به یک
البته
کشــور همســایه اســتّ .
واضح و مس ّلم است که توضیح
حکومت بــرای رفــع نگرانی ما
مردم همیشــه در پیست رقص
و حســینیه تحســین برانگیــز
اســت .یــک کشــور همســایه
بدون داشتن اوراق قانونی19 ،
کامیون دارو را بــه ایران وارد و
به عراق قاچاق کرده و ردّی هم
به جا نگذاشته است! حتم ًا این
دارو ها هم ساخت کشور برادر
افغانســتان بوده اســت .شــاید
آقایــان علمــاء اعــام و حجــج
اسالم با خودشان فکر کرده اند
که سطح شعور ما مردم هم به
جنتی و
انــدازه فهم آیات عظام ّ
جوادی آملی است؟!
__________
کانادا – مدینه منوّره مونرآل –
اوّل ماه نوامبر المبارک! سال
 2020دربدری خون جگری!
برابر با یازدهم آبان ماه سال
 1399مهرورزی زنجیره ای!
شاد و آزاد و سربلند باشید.
پیر خراسانی

ادامه >> ...ادامه از صفحه21 :
از ترامپیســتهای ایرانی نیز که برای
البی اســرائیل کار میکنــد خواهان
محاصره دریایی ایران اســت ،اقدامی
ی خواهد شد.
که به جنگ منته 
بنــا بــر این یــک اتحاد عجیــب بین
ی از هواداران
“دولت پنهان ” ،برخــ 
اتحــاد جمهــوری اســامی بــا چین
و روســیه ،و ترامپیســتهای ایرانــی
مقیم اروپا و آمریکا درباره “ضرورت”
انتخــاب مجــدد آقای ترامپ شــکل
ی مینویسند
ی برخ 
گرفته اســت .وقت 
که “سیاســت پدر و مادر ندارد” بی
دلیل نیست.
کالم پایانی
خــروج آمریــکا از برجــام توســط
آقــای ترامــپ بزرگتریــن خدمــت او
بــه نیروهــای راســت افراطــی ایران
و “دولــت پنهــان” بوده اســت .اگر
آقــای ترامــپ دوباره انتخاب شــود،
بــاز هم به ســود این نیروهــا خواهد
بود چــون ،اول ،برجام به کلی نابود
خواهد شــد؛ دوم ،تنش بین ایران و

ی همچنان
آمریکا ،دستکم برای مدت 
باال خواهد بود — اگر به جنگ نرسد
— و ،سوم ،حتی اگر “دولت پنهان”
کــه برای یک دولت نظامــی در ایران
در ســال آینده خیز برداشــته مجبور
بــه مذاکره با آمریکا شــود ،باز هم به
ســود این نیروها خواهد بود ،چرا که
خود را بعنوان “منجی” مردم عرضه
خواهنــد کــرد .کشــورهای اروپایــی
نیــز درباره این موضــوع بخوبی آگاه
هســتند و به آقای بایدن گفتهاند که
در صــورت پیروزی بایــد بالفاصله به
برجام بازگردد تا به نیروهای معتدل،
اصــاح طلب و واقــع گــرا در داخل
ایران کمک شود.
“دولت پنهان” نیز از این موضوع آگاه
اســت و به همین دلیل برای استعفا
و یا برکنــاری آقای روحانی تا پیش از
آغــاز ریاســت جمهوری آقــای بایدن
مشغول فحاشی و فشار آوردن است.
نگارنده به سوسیال دموکراسی معتقد
است ،و بنا بر این جمهوریخواهان و

دموکراتهــای راســتگرا و همچنین
معتــدل آمریــکا نظیر خانــم هیلری
کلینتن و آقــای بایدن را رد میکند.
ی در حال حاضر انتخاب بین بد و
ول 
بد تر ،و یا بد تر و بدترین است.
به گمان نگارنده آن دسته از هموطنان
مقیم آمریکا که مایلنــد در انتخابات
آمریکا رای دهند باید کارنامههای دو
ی این انتخابات درباره ایران
نامزد اصل 
را مرور کنند .بیشتر هموطنان ما که
ی میکنند تحصیل کرده
در آمریکا زندگ 
و دارای شــغلهای خــوب هســتند،
و بنــا بر این چــه آقای بایــدن رئیس
جمهــور شــوند ،و چــه آقــای ترامپ
ی آنها
دوباره انتخاب شــوند ،در زندگ 
برای  ۴یا  ۸ســال آینده تفاوت مهمی
ایجاد نخواهد شد .در نتیجه به گمان
نگارنده سیاســت این دو نامزد درباره
ایران و تاثیر آن بر سرنوشــت مردم و
کشــور میبایســت مهمترین مبنای
تصمیم گیری برای رای دادن باشد.
•

با دو شرح

5074

جدول روزنامه ايران دارای دو «شرح عادی و ويژه» است .در صورت تمايل به حل دو شرح ابتدا يکی از شرحها را با مداد حل کرده و
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازيد.
www.paivand.ca since 1993
 سال  27شماره  11  1496آبان 1399
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جدول عادي

جدول ويژه
استخـــدام
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Sam The Handyman

به چند نفر برای کار در
چارپا
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
نیازمندیم.
يظ – كشوري
افشرده آلو – جايي كه حجاج از روز
امورنصب فورا -8
وقت،
پاره
بصورت
ابتدا
در
1
دهم تا دوازدهم و برخي تا روز سيزدهم
تمام وقت
در آن ميمانند – شرف و عفت
ي – به مرحله 2
We are hiring interested individuals
الي ك��ه در آن
درمانده –
 –assistant.ناگزير،
 -9دع��اي زير لب
as Handyman
3
افشين
شركت Full time/Part
time/On
فيلمcall.
اطالعات آگهی خود را به
4
is an asset,
necessary.
صدا
 Experienceبار
نش��انه حي��رت –
butاي به
not-10كلمه
نشانی زیر ایمیل کنید:
(training will be provided).
كوتاه
منقار
ي–
PARTICIPATE in our
درخت –
5
موفق Positions available
immediately.
info@paivand.ca
هندوان
قدس
COMMUNITY
نمايPlease
send
application
at: -11
عاقل –
ديوانه
جديد و نو –
6
https://sam-thehandyman.com/career/
دوران پ��س از
ادات تشبيه
And send CV to: info@sam-thehandyman.com
7
 -12خ��داي م��ن – هدايتكنن��ده –
استخـــدام
ها
خامن
توجه
ي خاكي رنگ
قابل 8
سوسن كبود – گوسفند ماده
شرکت Panneton & Panneton
– پژمردگي و
 -13شبنم – زدني نارفيق – پيامآوري
قهـوه
فال9
رجنرال
کا
نیروی
محدودی
تعداد
ظرفشوی حفظ،
نفر رفتار –
ش��يوه
-14
CARWASHتك تك –به یک
و همچنین راننده با حقوق مناسب
ي مات با تهرنگ و10ورق
به چند نفر کارگر
و کمک آشپز
(پاره وقت یا تمامامان
استخدام می کند.
وقت)
توسط شادی
باتجربه •
در صورت تمایل با شماره تلفن های
11
ماينس و بازيكن
کارواش بازيكن سابق •تيم
برا ی کار در -15
Published Since 1993
برای کار در رستوران
– آش عدس
(پیمان)
5145721356
و
514939009
فورانیازمندیم.
ش��بهجزيره
بورس��يادورتموند –
فعلي
(514) 678-6451
BIWEEKLY NEWSPAPER
گشته – معادل 12
نیازمندیم.
کبابسرا
info@pannetonpanneton.com
ایمیل
ویا
FOR PERSIAN COMMUNITY
(احمد)
تلفن اطالعات :مصر
تماسبگیرید.
Tel.: 514-933-0-933
گ
(Montreal, Toronto, Ottawa,
13
Tel.: 514-651-2661
عمودي:
)Victoria, Calgary & Vancouver
24. Sep 2013
Part B
Skill:
–
تفنگ
عضو
14
خدماتاث��ري از
-1غذاي مج��ردي –
مالیاتیهانري  Mailing Address:
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ
ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﻭ
ﺗﻬﯿﻪ
برناردن دوسن پير ،نويسنده رمانتيسم 4010 Ste-Catherine W.
مجرد نيست – 15
ﮐﻮﭼﮏ

ﺍﺷﺨﺎص و ﻣﺸﺎﻏﻞ
MONTRÉAL
QC
فرانسوي
13
14 Little Hollywood presents
15
16
ثبت شرکت و دفترداری
افقي:
��ودوي چيني –  -9اضاف��ي ،هرز – ش��هري در اس��تان
مرك��ز
–
گاگاري��ن
ن��ام
–
بان��و
-2
قیمت
ترین
نازل
با
حسابها
514-996-9692
ﺳﺎﻝ1 9 2 6 8 5
ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺩﺭ 4
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ 3
7
8 ANIMAL
موسيقايي از9 1
اثري7 3
آش��ي –2
حبوب 5
6 4
فرنگي 7 9
وداع 2
جنوبي – 4
خراسان1 8
6 5 3
7
ﻃﻮﻝ 
FARCE
-1از
آذربايجان
قورباغه
>>ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺮﺩﺑﯿﻦ
A
Comedy
Film
by
مرد
7 Email:
كشتي – 4 6 3 9
1 514-242-6034
سبكي در5
پارسنگ ترازو2 –8
2 -3
بتهوون 6 4 8 1 5
وان 7
لودويك 9
3
داش��تن4 – 8
لط��ف 3
مهربان��ي6 ،
5 2 -10
ميمون7 9
–3كالغ – 1
Nader
Dowlatshahi
نادرست
–
ضلعي
شش
–
كمك
-2
بگو
معني
بخشنده – به
ايتاليا
در
شهري
info@paivand.ca
كشيدن و 3 8 5 4 2
پارچه –7 1
رخت و 6
خونبها – 9
5 -4
خوش��گذران –7 3
 1دارد9 6 –4
زينتي –5 6
گلي 1
شما – 7
 -11من 3و 9
4 2 8
8
حيوان 8-3اه��ل2و عيال
ظامي – سازگاري
www.paivand.ca
پشت سر4هم
ساكت!
عموجان  1 2پیوند5 7 3 9
کلبه8 4
دادن – 6
بسط 3
کمدی از7نادر8 6 5
فیلمی1 9
2
دريا 6 1 7 5
الجثه 8
عظيم 9
2 3 4
6
دولشتاهی
درونکـــــوورهرهفته
چاشني
–
كريم
قرآن
ام
س��ي
سوره
-4
موهاي
–
ندا
حرف
–
ويرانگر
سالح
مند «بنيهاشم» -12
ویترس
چند نفر
كجاست؟
بزرگ –
 -5زبان عرب –بهگناه
:
میشود
منتشر
( 1با5الهام
نیمه وقت7و تمام3وقت 2 6 9 5 4 •8
1
حیوانات) 4 2 7
قلعه 3 9
 6از 8
كشنده3 4 9
مرض 2
لب – 7
پشت 6
8 1 5
4
ادويهدار – از بتهاي دوران جاهليت –  -6زهر – رنگ• صلح – كشور اروپايي
Vancouver:
و ش��خصيتهاي
افول پول7خرد
8 1Mahjouri
بادنجان – 4 7 3
عموجان6
کلبهبام2.
برای5کار در9
1 -7
قسمت5 9
2 12
یوتیوب6،در 4
در3قبرس8
وسوس��ه –3اثر8بيدل2 –5
جمع 4
1 -13
9 7 6
اير9
Ramin
خوراكي
توانايي مالي –
نیازمندی
Tel.: (604) 921-IRAN,
انگلیسیآخر هر
حرف يا كلمه
خودرو –
زبان
كردن  -5 9 2 4 8 3 5نوعي>> به
تلفن
شماره
لطفا
5 8 Rd.,
كنيدزیر2 7 3
مصرف 6
پزشكبا 1
دستور 4
طبق 9
4 8 6 2 7 3 1 5
1 6 7
1
765 9
GREENWOOD
ماالپارته
كورتزيو
يران – سوخت و  -14واحد بوكس – مركز افغانس��تان – بيت – اثري از
مركز
–
بقا
خالف
–
همنش��ين
زن
-8
بگیرید:
تماس
W. Vancouver, B.C., V7S 1X8
4 2 1 8 6 Tel.:
9 7514-484-8072
5 3
لبنان 7
مقدس در 1آئين3 2
گياهي 5
آس��ودگي –9 4
آشكار 8 6-6 8 3 6 1 2 7
5 4 9
5
-----------------------اعصاب–1
افسوس6 3 7 1 5 4
صداي 9
سهل – طالق8 –2
6 -9
بزرگ1 5 4 8 3
زرتشت –7خم 2
9
آرامش 7
براي 5
طبي 9
گياهي 6
4 -15
چشم –3 8
لوي كره 2
2
از عالئم نگارشي
 -7برج كج ايتاليا – خناق – زنگ گردن
خيس
–
زودب��اور
–
مردان��ه
ن��ام
-10
ویژه :از صفحه 23
و
 حل جدولهای عادی
گار –
يزدي
حل جدول ويژه شماره 5073
حل جدول عادی شماره 5073
 -11 18واحد وزن سنتي ايران
17
19
20
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ژده –
ب ر ج ش ي خ ش ب ل ي 1 1ف ا3 2ت 4ح 6 5ت 7ش ر9 8ي ح 10ا 11ف 12ل 13ا 14ك – 15ش��هري ديگر در ايتاليا –
صاحبخانه 2 8 6 4 9 5 7 3
1
5 7 9 4 2 6 3 8 1
 51د ا 1خ ل6 8 3 9 4 7 2
2
م و س ي و
ر ل
ل و
ر
ا
 2س و
ا
ر
ا س ا
ا
و
ا
م
 2ر ي ي س
از
كه
مرواري��د – 1 9 4 7 8
گردنبن��د 3 6
43ت ب 9ر ي 3ك  6ل 8ي ي 2م  1ر ا 5ب 7و  3ن 4ج ا 5ب 9ت  7م د 8ر 1س 6ن م 2و ر2 5-12 3
5
روش
ي ن
د ك ت ر ي
ا ب
ج
 4ب ا
ا
م
و ج
ر
س ا
غ م
ن
ا
 4ج
به
–
آمدن
پائين
–
آب
مانع
7 3 5 2 1 6 8 4 9
1 8 4 3 5 9 6 7 2
شود 2 4 9 5 3 1 7 8 65
ي4
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کامیونیتی ایرانیان

استخدام استخدام

PAIVAND

نیازمنــدیها
شانس اول را به آنها
بدهید!

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

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

aznov152104nikpour

abedi free

استخدام
hosskherad@yahoo.ca azjan12paid60+120+120

پیوند
نیـازمنـدی هـای
22

جدول اعداد سودوکو در صفحه 16
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3
5
1
7
2
6
9
8
4

23

4 6 7 3 9 2 8 1 5ازدواج 2 4 7 3 6 8 5
بیمه اتومبیل
شــیخ صالــح366-1509 .......................
آرایشـــــگاه
7
5
8
2
6
1
9
3
4
8
5
3
6
4
1 9 7 2
ارز
481-6765
............................................EVE
اتو الگانس 482-4500 ...................................
فاطی 706-8324 ..............................................
223-6408
.........................................
شریف
بیمه و5مشاور
مالی 4
3 6
9 8 1933-1719
2 7.............................................
آپادانا 2 9
1 8 7 5 3 6 4
 5استار 585-2345........................................... .م .ملــک 438-793-9168 .................
296-9071
6 7 ...................................
پاکنـژاد 3 1
 5 9 8علی4 2
مسافرتی9 4 5 1 3
آژانس7 6
2 8
9

اسکای.الن 388-1588 ...................................
842-8000
5 8 ...............................
فرنازمعتمدی6 4 .
9 7
ناهیدپاکروان844-873-7191................
484-4000
سلطـــان9 2 ....................................
4 5 3 1
همامهر438-228-9266 ............................
849-7711
یونی
2 5 .................
(نسرین)9 .
6گلوب7 8

موسیقی6
آموزش 8
1 4 3

7

صابرجلیل زاده549-4697 ............................
(پیانو)4 1 ................
اغی 3 2
قره9چه د 5
484-8748

آموزش نقاشی

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

آموزشگاهحتصیلی

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

1

خضر989-2229 ................................................
یونیون موندیال.......................... .
3937-5192
6 1
3 1 2
844-4492
................................Expert-FX

4

6

9

5 7 2 4
تاکـسی
نادرخاکسار969-2492...................... .
8 4 ............................................
اطلس1 6 3 .
5 2571-6592
مسعودنصر 7 9....................5.
2 9
485-8585

آرش شکور 730-3909 ....................
هایک6 7
8
3 2 7
8 1 9 4574-6162
هارتونیان5 6...............
تبلیغات
290-2210
....................
شهریان
شهره
پیوند996-9692 .............................................. .
مسعودهاشمی298-4567.................
عرفانمرزبانپور813-3633..............................
ترجمه
کاظم تهرانی971-7407................................ .
آناهیتابروجردی  978-9962 .........................خاطــره یکتــا 438-390-0694 ..........
آرزوگتمیری 561-3-561................................شهریاربخشی624-5609 ............................ .
مینواسالمی 967-5743............................... .

حسابداریومالیاتی

جای شما در این صفحه
خالی است!
با ما تماس بگیرید.
info@paivand.ca

مراکز پخش پیوند

مونترال/تورونتو 887-0432...........................

2

3

3

7 6 8
دندانپزشک 6
9 7 4

1 9 4 5
عینک سازی
481-0671.........................
(ایرانخواه)2.
فرهت 8
5 1

شهروزرضانیا (آریا) 933-3337 ..................
2731-1443
8 ...............................
شریف5نائینی4 1 9.

(کلینیک)4
سازی 8
دندان 5
2 9

7

6

7 3
فـرش

1

3 6
فـیزیوتراپی
4 5

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

2

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

8 7 9
پیتزااطلس 524-0-524 ...............................
فـال
6
2
7
4
9 5.....................................
کبابسرا 8 3
1
 933-0-933شادی678-6451 ............................................ .

کلبه عموجان484-8072 ............... .
5 4 3 8270-8437
فاروس2 .............................................
1 9 6 7
کــــارواش
کارتیه.پرس488-6367..................................
484-2644 .................................................
 6989-8580هما.
9 1 8
کوپولــی7 3....................................
2 5 4
بیبلوس523-9596...........................................

روانشناسی  /روانکاوی

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

سوپر و فروشگاه

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

کلینیککایروپرکتیک

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

کتـابفروشی

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

کلیسا

مرکزشهرمونتریال:

تپــش ،شــاطرعباس ،کارتیه پــرس ،ماهی
ســن لوران ،عموجــان ،کوپلــی ،2:فرحت،
اتوکلیفتــون ،NDG auto ،فتوشــاپ ،ارز
فایواستار ،آپادانا ،لوموند ،خضر ،اف اکس ،مارشه
 ،PAکلینیک آریــا ،آلفامدیک ،المیزان ،بازار،
متروپولیس ،کبابسرا و...
ریوسود :کوه نور1و ،2آدونیس ،مارشه افغان،
مارشه آریا ،کلینیک میرا ،مراکزفرهنگی و...
وست آیلند  :آدونیس ،سمی فروت ،پنراسلکت
شاتوکباب ،و...
سن لوران :آدونیس ،سمی فروت
الوال :کوه نور ،آدونیس ،سمی فروت و...

21

9737-6363
1 .................................
پزشــکی  2 8افخم8هادی6 3 7.
4 9 5 7
933-8383
رستــوران 3 5
2 4 1 6
کلینیک5 1 ..........9............
آلفامدیک3 8
6 7
بنفشهحجازی288-4864...............................

2
7 8 6
امالک و مسکن
8827-6364
فیروزهمتیان 1 3...........................1
3 4

 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؟...

انصاری735-0452 ............................
حسن
اجنمن ها و سازمانها
Help to make well known
!of sudoku-topical.com
انجیلیفارسیزبان999-5168......................
CSAIکمک به مهاجرین 932-2953 ........ .ســرورصدر777-3604 ...............................
شیرینی پزی و قنادی
اتومبیل-تعمیر
ثقفی................................
 808-5070.......مهتاب
دوستداران
انجمن
like
this website?567-3169
Then
recommend
زرتشتit to.
your
friends.
 You690-4808گاراژ (درب)
 486-9994 .......... .Pieces D'auto NDGانجمنزرتشتیانکبک www.zaq.org ...... .کردلوئی  652-7623 ......................................نرگس..............................................
حقوق بشر info@addhi.net .......................ریاض حق 362-0382 ....................................سروین249-4684 ............................ .UNI-TECK 562-6453........................................... .
If you own yourself a website, place a 249-4684
link to........................................IBNG
sudoku-topical.com
اتومبیل :خرید و فروش
گلفروشی
عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)
حمل و نقل
الگانس لیزینگ 482-4500 ................انجمن زنان مونترال516-3007...................
If you
print
out the sudokus
thenPanneton
print 848-2424
them..............
twice
and give
one
ALIXتویوتاto .
one of yo
وحیــد 983-1726 .........................................
846-0221
فتوشاپ...........................................
939-0099 ...................................
دانشجویان:کنکوردیا.
376-9191
................................
تویوتا ایل پرو  376-9191 ................................کتابخانه نیمــا 485-3652 .........................مونتریال 442-8056 ....................................... .فتوبوک984-8944...........................................
لوله کشی
Tell488-7121
زyour.................................................
acquaintances,
about
 935-3300friendsفتو ُر
..........................................and
 teammatesالمپیک.
خوئی341-2235 ..............................
 sudoku-topical.comموسسه
!Just help to make this site well known.

وکیل خدمات حقوقی
نیــوشا ریاحی

وکیلرسمیدادگستریاستانکبک

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

Tel.: 514-953-3570
پـارس290-2959 ....................................... .

مهاجرت

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

محضر

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

موسیقی (جشن ها)

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

وام مسکن

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

وکیل دعاوی

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

ویدیو

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

دﻋﻮت ﮔﺴﺘﺮده از داﻧﺶ آﻣﻮزان و واﻟﺪﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰ ﺟﻬﺖ ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻼﺳﻬﺎی :
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آپارمتان برای اجاره
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هایکهارتونیان
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• مشاور شما در خرید ،فروش و اجاره امالک مسکونی
آپارتمان  2خوابه مدرن  ،به زیبایی تزئین شده و کامال مبله
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شامل همه چیز ،همراه با  wifiبا ورودی جداگانه
• پرداخت هزینه محضر شما










































• تهیه وام مسکن با بهترین امکانات
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400 students active.
25 000$ equipment included.
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MONDIALE ELITE

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

مجهزبه کلیه
کارت های بانکی ایران

30
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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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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
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 Mailing Address:
4010 Ste-Catherine W.
Montreal, QC H3Z 1P2

کلینیکدندانپزشکیآریا
1834 Ste Catherine W. Suite 200

Tel : (514) 933-3337

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

Email:

info@paivand.ca www.paivand.ca

www.clinique-arya.com

کلینیک مدیکال آلفامدیک

صابر جلیل زاده

آمـوزشسنتــور
در كلیه سطوح

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

روز7
هفته

دکتر ریموند رضایی

بدون وقت قبلی

Tel.: (514) 933- 8383

MONDIALE ELITE

مرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال
مجهزبه کلیه
کارت های بانکی ایران

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

Dr. Raymond Rezaie

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

پزشکخانواده

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

1253 Rue Guy (Metro: Guy)
o
Call f
nt
مشــاورامالک
t
appoin me
r

 فروش و اجاره امالک مسکونی،• مشاور شما در خرید
در مونترال بزرگ
• ارزیابی و مشاوره رایگان
• پرداخت هزینه محضر شما
• تهیه وام مسکن با بهترین امکانات

همکاری مشترک دو کمپانی ارزی باسابقه و معتبر
 بیژن احمدی و یحیی هاشمی:به مدیریت
در قلب مرکز شهر گشایش یافت

E
X
C
H
A
N
G
E

Cell. : 514 574-6162

انتقـال ارز

  انتقالارزبهسرتاسر

ایران و برعکس
 ساعت24 در کمتر از
)(حتی پس از ساعات اداری
 نقل و انتقال سریع ارز
به اقصی نقاط جهان
  تضمینبهتریننرخروز

با کمترین کارمزد
   آخرین اطالعات ارز


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

GUY

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

را بر روی سایت بخوانید

شرکت حمل و نقل بین املللی
 امریکا و سایر نقاط جهان، سراسر کانادا،به ایـــران

____________________

www.paivand.ca

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

 دریا یی و زمینی، هوایی:خدمات حمل و نقل

 سال پیشینه30 در ارائه خدمات ارزی با بیش از
Tel.: 514-289-9003
Toll free: 1866-989-2229

HAYK HARTOUNIAN

LOADEX TRANSPORT INC

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

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

هایکهارتونیان

یکم و پانزدهم ماه

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

Fax.:514-685-3168
www.loadextransport.com

