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
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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

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

4010 Ste-Catherine W.

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

pg. 5

مشاور امالک

Toll Free: 1-844-873-7191

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

Fall Flight Sale

Canada
Fall Flight Sale

Tel.: (514) 806-0060

Iran

Canada

کلینیکدندانپزشکیآریا

Iran

1834 Ste Catherine W. Suite 200

Tel : (514) 933-3337

 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

مینو اسالمی

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

Toll Free: 1-844-873-7191

Abbas Shafiee (B. Comm.)
Real Estate Broker

مسکونی و جتاری

مشاور امالک در مونتریال

South shore و

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

فروش امالک
فقط
با کمیسیون
_________________________

مشاور امالک در سراسر مونتریال

 ستاره5 صــرافی

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

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

عباسشفیعی

2545 Cavendish Blvd # 134 برایمدتزمانمحدود
montrealvr@gmail.com
و با شرایط ویژه

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

_____________________
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

NET Exchange

www.clinique-arya.com
3 : ص

 اﻋﺘﻤﺎد، دﻗﺖ،ﺳﺮﻋﺖ

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

C chang
Ex

طالیشماراخریداریم
We buy scrap Gold

 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 دوبیOfﬁce)
،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
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
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مشاور امالک مسکونی در مونترآل و حومه

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

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

PAIVAND: Vol. 27  no.1500  Nov. 15, 2020

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

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

_________________________

Nazgol Fallah Toussi,
LL.L., LL.B., D.D.N.
Notaire et Conseillère Juridique
Notary & Title Attorney
6600 route Transcanadienne
Office/Bureau 115
Pointe-Claire, Québec, H9R 4S2
Fax 514-697-6461
nazgol.fallah@notarius.net

Tel.: (514) 697-0225

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

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

هزینه هایتان کمک می کند

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 Cell.:
(514) 561-3-561
از من در باره ختفیف هایی بپرسید که به کاهش

5

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

ُرزا محمدی

مشاور امالک مسکونی و جتاری

برای دریافت رایگان استعالم قیمت و

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

Mehr

438-793-9168

mmalekjamshidi@allstate.ca

Ahuns
9256 B

438-

mmal

182155 04/18

• با بیش از  20سال جتربه سرمایه گذاری
در امالک و مستغالت
•  15سال جتربه در امور خدمات و اخذ
وام های بانکی
• خرید و فروش ،اجاره و تهیه وام مسکن
• خدمات رایگان برای خریداران و مستاجران
• خرید ملک جهت سرمایه گذاری
• ارزیابی رایگان
• با بهای اجاره خانه ،صاحب خانه
دخلواه خود شوید

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

Cell.: 514-867-3114

6
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دیدگا
ه های ابر
این مقاله ،ن از شده در
ظر
ن
ب
ویسنده
وده؛ الزاما
نشریه را منعک موضع این
س نم 
یکند.

آ
خ
ر
ب
ا
ز
ی
ب
ر
ا
ی
دونالد ترامپ

 ۱۴۲بار تماس گرفته است و در آخر پیامک داده

است «جان پدر کجاستی»؟

---------

این غزل از زبان پدر داغداری است که پیام ها

پرشمار او برای پسر جوانش بی پاسخ ماند؛

زیرا  12آبان ،همراه بیست تن دیگر از دوستان

دانشجوی خود در دانشگاه کابل به تیر توحش

آدمکشان داعش به خاک افتاده بود...
م.سحر

جان پدر کجاستی؟
ِ

................
م.سحر

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

ای نور دیده  ،جان پدر  ،درکجاستی ؟
ِ
سکوت ستمگر چراستی ؟
آخر درین
فریادم از فراق به هفت آسمان رسید

بهر چه در جواب پدر بی صداستی ؟

چاه کدام فتنه به راه تو حفر شد ؟
ِ
کمند بالستی؟
افتاده در کدام

خارکدام ُرعب و خطر در دلت خلید
دشمن مردمگزاستی ؟
صیدکدام
ِ
ای دانۀ ُامید که ِکشتم ترا به شوق

حالی به زیر سنگ کدام آسیاستی ؟

پروردمت به نازکه هرگز نبینمت

تیغ جفاستی
زینسان جگر دریدۀ ِ
دردا که روزگار دنائت امان نداد

تا بینمت که درد وطن را دواستی

جان جوانی ات
جان پدر تونیز چو ِ

مظلوم ظلم  ،مدعیان خداستی

بگذار پیش قامت سروت فدا شود

نگـهش آشناستی !
این باغبان که با َ

پاریس 5.11.2020
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جودیت باتلر  :گاردین
بــر ســر اینکــه دونالــد ترامپ
خروجی ســریع و بزرگمنشانه
نخواهد داشت ،هیچوقت بحثی
نبوده است .برای بسیاری از ما
مســئله فقط این بود که ترامپ
در دورهی ســقوطش چقــدر
مخــرب خواهــد شــد .میدانم
«ســقوط» معمــو ًال دربــارهی
پادشــاهان و مســتبدان به کار
میرود ،ولی ما در همان نمایش
هســتیم با این تفاوت که اینجا
پادشــاه دلقک هم هست و ِ
مرد
صاحبقــدرت کودکی عصبی
اســت که هیــچ بزرگتر عاقلی
همراهیاشنمیکند.
دفع
میدانیــم که ترامپ بــرای ِ
آن بــای نهایــی در زندگــی،
یعنــی تبدیلشــدن بــه loser
«بازنده» ،هــرکاری میکند که
در قــدرت بماند .او نشــان داده
است که درصورت لزوم خواهان
بردن نظام
دســتکاری و از بین
ِ
انتخاباتــی اســت .آنچــه خیلی
روشن نیست این است که آیا او
میتواند تهدیدش را عملی کند،
یا ایــن «تهدید» مثــل فرمانی
بیاثر پادرهوا میماند.
ادای تهدید به توقف یا برهمزدن
نمایش ُمضحک
رأیگیری نوعی
ِ
ِ
مصرف حقیرانهی
است که برای
او ساخته شده است .اما گروهی
از وکال ،حتــی وکالیی که برای
دولــت کار میکنند ،این تهدید
را ســازوکاری قانونــی تلقــی
جدی
میکننــد و این خطــری ّ
برای دموکراسی به همراه دارد.
همانطــور کــه پیــش از ایــن
در دورهی ریاســتجمهوری
ترامــپ بارها ماندهایم کــه آیا او
چاخان میکند ،دوزوکلک ســر
هــم میکند ،بــازی درمــیآورد
(نمایــش راه میاندازد) یا عمل
جدی میزند).
میکند (آســیب ّ
ژستگرفتن مثل آدمی که برای
ماندن در قدرت به دموکراســی
آسیب بیحدوحصر میزند یک
چیــز اســت؛ تبدیلکــردن این
نمایــش بــه واقعیــت بهتمامی

چیز دیگری اســت ،این تبدیل
حامی سیاســتهای انتخاباتی
ِ
بــا طــرح دعویهــای قضایــی باشــد ،اگر هر حمایــت قانونی
صــورت میگیــرد ،دعویهایی دغلکارانــه نشــان داده شــود،
که قواعــد انتخاباتــی و
قوانین [یعنی] مثل ابزاری که مخالفان
ِ
تضمینکننــدهی
حقــوق ترامــپ از آن ســود میبرنــد
رأیگیــری را بیاثــر میکنند و [نشــان داده شــود] ،دیگر هیچ
ِ
قدرت
به چارچوب دموکراســی ایاالت قانونی باقــی نمیماند که
متحد ضربه میزنند.
قضایی تخریبگرِ قواعد
دعوی
ِ
وقتــی پــای صندوقهــای رأی دموکراسی را محدود کند .وقتی
رفتیم ،در هر صورت آنقدری که او خواهــان توقف شــمارش آرا
بــه
امکان رأیدادن رأی دادیم و میشود (مثل درخواستش برای
ِ
به این ِ
دموکراسی
نهاد
انتخاباتی توقــف آزمایــش کرونــا) تالش
ِ
ِ
فعلــی و آینــده رأی دادیــم ،بــه میکندکه واقعیت محقق نشود
جــو بایــدن  /کامــا هریــس و آنچه را درســت یــا غلط دیده
رأی ندادیــم (بایــدن و هریــس میشــود تحت کنتــرل درآورد.
هــردو میانهروهایــی هســتند ترامپ معتقد اســت تنها دلیل
کــه پیشــرفتهترین برنامههای بدبــودن [اوضــاع] همهگیــری
مالی و بهداشــتی برنی سندرز و در ایاالت متحد آزمایشــی است
الیزابــت وارن را رد کردنــد) .آن که نتایج عــددی ارائه میدهد.
دسته از ما که خارج از نهادهای انــگار اگر راهی نبود که بفهمیم
حبسبنیــا د [  ]۱ترامپ نه هیتلر همهگیــری چقدر بد
زندگی میکردیم این است نه نِرون ،اســت ،وضــع خوب
احساس را داشتیم
بود.
او هنرمند
انتخاباتی
که قوانین
در ســاعات اولیــهی
ِ
بسیار بدی
از
بخشــی
پایــدار
روز ســوم نوامبــر
است که برای
چارچــوب قانــون پرفورمنسهای ترامــپ خواســتار
اساســیاند کــه بــه رقتانگیزش از توقف شمارش آرا در
فهممان از سیاست حامیانش پاداش ایالتهــای کلیــدی
جهــت میدهنــد .گرفته است ...شد ،یعنی در جاهایی
بســیاری از افرادی
کــه تــرس از باختن
که پیش از این دچار
داشت .اگر شمارش
ً
رنج محرومیت از حق رأی نشده ادامه یابد احتمــاال بایدن برنده
ِ
بودند حتی نمیدانستند چطور میشــود .ترامــپ میخواهــد
زندگیشان به اعتمادی اساسی شــمارش آرا متوقف شــود تا آن
در چارچوب قانونی وابسته بود .نتیجه نادیده گرفته شود ،حتی
اما ایدهی قانون بهعنوان چیزی اگر شــهروندان از حق شمارش
که تأمینکننــدهی حقوق ما و آرایشــان محــروم شــوند .در
هدایتگــرِ اقدامــات ماســت به ایاالت متحد شمارش آرا همیشه
ن میبرد:
عرصهی دادخواهی تبدیل شده کمی زما 
است .در دورهی حکومت ترامپ این قاعد ه پذیرفت ه شده است.
اصل قانونی وجود ندارد که پس عجله برای چیست؟
هیچ ِ
نتــوان آن را بــه دادگاه کشــاند .اگر فرض کنیم ترامپ مطمئن
قانون برای احترامگذاشــتن به بوده اســت که اکنــون با توقف
آن یا پیرویکردن از آن نیست ،شــمارش آرای انتخاباتــی برنده
بلکه موقعیتی بالقوه برای طرح میشود ،دلیل این خواستهاش
دعــوی قضایــی اســت .اکنون را میفهمیم .اما با توجه به آنکه
دعوی قضایــی عرصهی نهایی او ارقــام انتخاباتی را نــدارد چرا
قدرت قانون شــده است و تمام میخواهد شــمارش آرا متوقف
قوانیندیگر،حتی
حقوقمطابق شــود؟ طــرح دعــوی توقــف
ِ
ِ
قانون اساســی ،به مواردی قابل شــمارش آرا در دادگاه بــا طرح
مذاکــره درون این عرصه تقلیل دعویی همراه اســت که ادعای
یافته است.
تقلــب دارد (بــدون هیچ دلیل
هرچند برخی خطاهای ترامپ را مشخصی برای تقلبشدن) ،در
ناشی از
برقرارکردن مدلی تجاری ایــن صورت او میتواند نســبت
ِ
در حکومــتداری میداننــد ،به ایــن نظام بیاعتمادی ایجاد
مدلی که بر اساس آن برای آنچه کنــد ،که اگر ایــن بیاعتمادی
ِ
او میتوانــد برای کســب
ســود به اندازهی کافی عمیق باشــد،
خــود به مذاکــره بگــذارد هیچ در نهایــت تصمیمگیــری را به
محدودیتــی وجود نــدارد ،ولی دادگاه میکشــاند ،دادگاههایی
مهم اســت که در نظــر بگیریم کــه او جفتوجــور کرده اســت
ِ
بسیاری از معامالت
تجاری او در و میپنــدارد کــه او را بــه قدرت
اقدمات قانونی به انجام میرسند میرســانند .ســپس دادگاهها،
(از سال  ۲۰۱۶ترامپ در بیش از همراه بــا معاون رئیسجمهور،
 ۳۵۰۰مرافعهی دادگاهی درگیر قدرتی پلوتوکراتیک[ ]۲تشکیل
بوده است) .او به دادگاه میرود میدهنــدکــه میتوانند تضییع
تا ناگزیر فرجام آنچیزی باشــد سیاستهایانتخاباتیمشخص
کــه او میخواهــد .وقتی دعوی را بهصــورت قانــون درآورد .اما
{>> ادامه در صفحه}10 :
اساســی
قضایی بر ســر قوانین
ِ

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 ّ
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کوتــاه ،زیباتر است

پیوند نشریه کوچکی است ،لطفا
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بیشتر نشود .نوشتارهای خـود را با
 MSWORDفارسی تایپ ،سپس ایمیل
کنید.
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انتخابات ریاست جمهوری امریکا و ایرانیان

محمد صدیق یزدچی
خواسته یا ناخواسته اما جریان
انتخابــات ریاســت جمهــوری
امریــکا بــا تصــو ّرات مختلف و
انتطارات متفاوت و البته دالیل
بسا ّ
متضاد  ،ایرانیان را چشم بر
در و نگران داشته.
میپرسیم چرا؟
اعــم از حکومت
چــرا ایرانیــان ّ
دینــی مال ّیان حاکم و مخالفان
حکومــت و بخــش عمــدهی
ایرانیان در ســویدیگر ،چشم
به امریکا دوختهاند؟
مــن میکوشــم این پرســش را
در تحلیلــی که در پــی میآید،
بابازنگری اجمالی به ســاختار
ی  ،استراتژیک در جریان
سیاس 
عمل حــال و حاضــر ،به نوعی
روشنائیبرسانم.
بررســیای کــه در پــی میآید،
بنیانــا با نظــرات و تحلیلهای
رایج و حتی انتظارت بسیاری از
ایرانیان همسو نیست.
ابتــدا بگویم که در این بررســی
مســتندات من برخــی واقعات
سیاســی و اقتصــادیعمدهی
جهان در چهار دههی گذشــته
خواهــد بــود .زیــرا آنچــه کــه
در ایــن چهــار دهه به ایــران و
ایرانیــان گذشــته ،برآمــده از
نظامــی اســتراتژِ یک سیاســی،
اقتصــادی بوده کــه از آغاز این
چهــار دهــه بــه اجــر درآمده.
بطوریکه عمل و رفتار سیاســی
متحــدان سیاســی،
امریــکا و
ّ
اقتصادی دیرهنگاماش [اروپا]
بــاایران در این چهــار دهه ،در
متن اســتراتژی نویــن جهانی
و اجــرای آن ســامان یافتــه و
هم اکنون نیز بــاقوّت در حال
اجرای است .نظامی استراتژیک
نوین که ایدههای آن از سالهای

ِ
پیروز انتخابات
ریاست جمهوری
امریکا « -دموکرات یا
جمهوریخواه»  -چه نتیجۀ
مفیدی برای ما ایرانیان
درپی خواهد داشت؟
بطور قطعهیچ!
پایانــی دههی هفتــادمیالدی
قرن گذشــته اندیشــیده شد و
به اجــرای درآمــد .از این رو در
این نوشتار مسئلهی انتخابات
امریــکا و انتظــارات موهــوم و
خیالــی ایرانیــان از نتایج آنرا بر
این بســتر اندیشــیده و سامان
دادهام تــا بلکــه خواننــدهی
ایرانــی بــه سرنوشــت تاریخــی
خــود بــا درنــگ و بــدور از
احساســات و انتظارات موهوم
وشــناختهای نادرست ،اما با
نگاهی کنجکاوانه و خردمندانه،
بنگرد.
در متــن واقعــات سیاســی و
اقتصــادی جهان از آغــاز چهار
دههی گذشــته ،عمل و اجرای
ایناســتراتژِ ی نوین جهانی را،
که عمدتا در خاورمیانه و کانون
گــرم آن« :ایران و افغانســتان
و پاکســتان»از ســوئی و عراق
و لبنان و ســوریه از دیگر ســو،
جریــان یافــت ،بر«اســام»
چونــان ایدئولــوژِ ی و ابــزار ِ
ساختاری ویرانگر و بحران زای
سیاســی و اقتصادی و فرهنگی
حرکت کرده ،تمرکز خواهم داد.
چرا؟ زیرا این اســتراتژی نوین،
در اجرای عملیاش در حوزهی
خاورمیانه ،بر مجموعهی اسالم
چونــان دینی جامع و گســترده
تکیــه کــرده که پتانســیلهای
نیرومند و وســیعی را در جهت
اعمــال واجرای سیاســتهای

بینهایت ســود بخش
برای جهان مدرن در
بــردارد .و بــاز چــرا؟
زیــرا در ایــن چهــار
دهــه ،اســام چونان
جهان بینــیای بوده
که رهبــران و مدیران
سیاســی و اقتصادی
عمــدهی جهانــی،
عناصر بنیادی بخشی
از یــک اســتراتژی
نویــن را بر ســاختار آن تنظیم
و ارکســتره کــرده و بــه اجــرا
گذاشتهاند.
من بالفاصله بگویم که ســقوط
مــا در دام یــا دام هــای ایــن
سناریوی «نظم نوین جهانی»
بــدانبوده کــه ایرانیان مردمی
اســام بنیاد و به قــول آرامش
دوســتدار ،دیــن خو هســتند.
بدان بوده کــه ایرانیانهمواره
و تا به امروز از شــبه ارزشــهای
اسالمی و شیعی پشتیبانی یک
پارچه کردهانــد .و البته چنین
طراحان نظم
حمایتی از ســوی
ّ
نویــن جهانــی نــه تنهــا پنهان
نبــوده بلکه بهــره وری از آن در
جهت منافعسیاسی و اقتصادی
مجموعــهی جهان «شــمال»
بسیار دقیق و ماهرانه هدایت و
محقّ ق گشته است .ازاینرو نگاه
هموارهی من در بررسی سقوط
مکرر
یا سقوطها و شکستهای ّ
فرهنگی و سیاسی بیشاز یک
ســدهی اخیر و در کانــون آنها
واقعــهی انقالب دینــی ،۱۳۵۷
در مقــام نخســت نه بــر عمل
سیاســیقدرتهای بــزرگ بلکه
بــر ویژگیهای عمــده و بنیادی
شــبه فرهنگ اسالمی و شیعی
مکــث کــرده و میکند .شــبه
فرهنگی که در ذهن و اندیشــه
و رفتارها و هنجارهای ایرانیان،
از روشــنفکر و درس خوانــدهو
عامی و دیندار و بی دیناش و از
هر طبقه و قشر اجتماعی درونی
یا نهادینه شده است.

; ;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

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

Pièces d'Autos N.D.G.

حتویلدرمحل:رایگان

با
گارانتی

مت ارزان
قی
ت مرغوب
کیفی

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

____________________
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

طرح «شمال و جنوب» یا
«امپراتوری و بربرهای
جدید»
میدانیــم کــه به ســال ۱۹۹۰و
{>> ادامه در صفحه}19 :

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر
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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

8
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گزیده خبرهای مونتریال ،کبک ،کانادا

کانادا در سه سال آینده به یک میلیون و
 ۲۰۰هزار نفر اقامت دائم میدهد
دولت کانادا اعالم کرده در سه
سال آینده بیش از یک میلیون
و  ۲۰۰هــزار مهاجر میپذیرد.
این رقم ســاالنه  ۵۰هــزار نفر
بیش از برنامه قبلی است.
مارکو مندیچینو ،وزیر مهاجرت
کانادا ،در یک کنفرانس خبری
در اوتاوا گفت که قرار اســت تا
ســه ســال آینده بیــش از یک
میلیون و  ۲۰۰هزار نفر شامل
کارگران ماهر ،بستگان خانواده
و متقاضیان پناهندگی پذیرفته
شوند.
وزیر مهاجرت این را یک برنامه
"بلندپروازانه" سه ساله مهاجرتی
دولت لیبرال این کشــور نامیده

است.
بنا به این طرح ،در ســال آینده
میــادی یعنــی  ۲۰۲۱بــه ۴۰۱
هزار مهاجر ،در ســال  ۲۰۲۱به
 ۴۱۱هزار و ســال  ۲۰۲۳به ۴۲۱
هــزار مهاجر اقامــت دائم کانادا

داده میشود.
پذیرش این تعــداد مهاجر هر
ســال برابر با حدود یک درصد
جمعیــت  ۳۷میلیونــی کانادا
است.
در این برنامه به دلیل شــیوع
کرونا ســاالنه حــدود  ۵۰هزار
نفر به طرح قبلی افزوده شــده
است.
دولــت لیبــرال کانادا ،ســال
گذشته وعده داده بود که بیش
از یــک میلیــون مهاجــر را در
یک دوره سه ســاله بپذیرد .اما
محدودیتهای ناشــی از بحران
کرونا و سفر روند کاررا کند کرده
است.

کانادا برنامه اعطای سریع شهروندی به
خارجیان را تسهیل می کند
در نبود مهاجران جدید ،کانادا
برنامه اعطای سریع شهروندی
بــه خارجیــان داخل کشــور را
گسترش میدهد.
کانادا هفته گذشته برنامههای
خود برای تســهیل دســتیابی
بیش از یک میلیون دانشجوی
موقتــی ،کارمنــد و پناهجو که
از همین حاال درکشــور حضور

دارنــد بــه وضعیــت شــهروند
دائمــی را اعــام کــرد وگفــت
میخواهد به آنهــا راهی برای
شهروند شدن بدهد.
مارکو مندیسیون وزیر مهاجرت
در مصاحبــهای گفت ایــن راه
منطقی بــرای حرکــت به جلو
برای جبران کاهش نقل مکان
خارجیهــا به کانــادا در دوران

پاندمی است.
او گفت« :بــرای آنهایی که از
همیــن حــاال درکانــادا حضور
دارنــد و به طور موقتــی اینجا
هســتند ،میخواهیــم ببینیم
راهی وجود دارد که مسیر آنها
برای تبدیل شــدن به کانادایی
شدن را تسریع کنیم یا نه».

پرونده خاوری:

پلیسایران:پلیسودستگاهقضاییکاناداهمکارینمیکنند

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید

بــا وجــود خــودداری
دونالــد ترامــپ از
پذیــرش پیــروزی جو
بایــدن در انتخابــات
ت جمهــوری
ریاســ 
آمریکا ،رهبران جهان
به ارســال پیا م تبریک
س
بــه جو بایــدن ،رئی 
جمهور منتخب ایاالت
متحــده ،و معــاون او
کامــاال هریــس ادامه
میدهند.
جاســتین ترودو ،نخســتوزیر
کانــادا کــه یکی از اولین ســران
کشــورها بــود که به جــو بایدن
تبریک گفت ،روز گذشــته (۱۹
س جمهور منتخب
آبــان) با رئی 
آمریکا تلفنی صحبت کرد.
آقــای تــرودو در توئیتــر خــود
نوشــت« :مــا پیــش از این هم
بــا هــم کار کردهایــم و آمادهایم
همــکاری را از ســرگرفتــه و بــا
چالشهــا و فرصتهــای پیش

روی دو کشور مواجه شویم».
اوگفت که موضوع گفتوگویش
بــا جــو بایــدن ،بحــران کرونا،
ب و هوایی و روابط با
تغییرات آ 
چین بوده است.
آنتونیوگوترش ،دبیرکل سازمان
ملــل متحــد ،نیز بــا تبریک به
بایدن و هریس ،همکاری ایاالت
متحده و سازمان ملل را «ستون
اساســی همــکاری بینالمللــی
مــورد نیــاز بــرای رســیدگی به

از آن زمــان ،تالش
بــرای بازگرداندن او
به ایران ادامه داشته
کهتاکنونبینتیجه
بوده است.
رئیس پلیــس ایران
در حالــی از بازگردانــدن آقــای
خــاوری صحبــت کرده کــه نام
آقــای خــاوری در اعــان قرمز
پلیس بینالملل (اینترپل) دیده
نمیشود.
پلیس بینالملل خود نمیتواند
متهمــان را در کشــوری دیگــر
بازداشت کند و این کار معموال
از طریــق پلیــس همان کشــور
انجام میشــود .قدم اول در این
راه صدور "اعالن قرمز" است.
حدود پنج ســال پیش نام آقای
خاوری از فهرســت اعالن قرمز
اینترپل حذف شد.
به گفته آقای اشــتری" ،مشکل
ما دســتگاه قضائــی و پلیس آن
کشورها است که با ما همکاری
نمیکننــد ،پروتکلهایــی برای
استرداد مجرمان وجود دارد که
هر جا پلیس کشوری به اینترپل
اعالم کرد فردی مجرم اســت،
باید آن متهم به کشــور مدنظر
استرداد داده شود".
"در همیــن موضــوع اســترداد

مدیرعامــل بانــک
ســرمایه ،پلیــس
اینترپل نیــز تعجب
کــرد کــه مــا از کجا
میدانیــم این متهم
در کجــا زندگــی
میکند ،محل ســکونت درصد
باالیی از این متهمان شناسایی
شده که حتی پلیس آن کشورها
محل ســکونت آنها را نمیداند.
البته برخی مواقع موضوع حالت
سیاسی پیدا میکند و همکاری
مدنظر صورت نمیگیرد".
اشــاره رئیــس پلیــس ایــران به
علیرضــا حیدرآبادیپــور ،از
متهمــان پرونده فســاد مالی در
بانک سرمایه و صندوق
ذخیره فرهنگیان است
کــه اخیرا از اســپانیا به
ایران برگردانده شد.
بــرای ناکامــی در
بازگرداندن محمودرضا
خــاوری بــه ایــران طی
نزدیــک بــه ده ســال
دالیــل متفاوتــی ارائــه
شده است.
بعضــی وکال میگوینــد
متهــم بایــد در دادگاه
کشور محل سکونت نیز
مجرم شــناخته شود تا

تغییــرات چشــمگیر
جهان امروز» توصیف
کرد.
آقایگوترشهمچنین
به مردم آمریــکا برای
انتخاباتــی کــه وی آن
را «تمریــن پرشــور
دموکراســی» توصیف
کرد ،تبریک گفت.
دونالــد ترامپ ،رئیس
جمهور کنونی ایاالت
متحــده ،از پذیرفتــن
نتیجــه اعالمشــده انتخابــات
خودداری کرده و در تالش برای
تغییر آن روندی قضایی را دنبال
میکند.
ســران برخــی کشــورها نظیــر
روســیه و مکزیــک گفتهانــدکه
برای تبریک بــه رئیس جمهور
بعــدی آمریــکا منتظــر نتیجه
نهاییانتخاباتمیمانند.

درباره استرداد او تصمیمگیری
شــود .برخی میگویند به خطر
افتــادن جان متهــم در صورت
بازگشــت به کشــورش میتواند
مانع از استرداد شود .برخی نیز
معتقدندکانادا شهروندان خود را
مستردنمیکند.
اینترپلدرمواردیمتهمانایرانی
را به ایران بازگردانده است ،بجز
علیرضا حیدرآبادیپور ،شهروز
سخنوری ملقب به "آلکس" نیز
در مالزی دستگیر و اردیبهشت
امسال به تهران برگردانده شد.
او متهم به گردانندن یک شبکه
قاچاق دختــران ایرانی به دبی و
مالزی بود• .
دارالترجمه رسمی فرهنگ

حســین اشــتری رئیس پلیس
ایــران میگوید "عــدم همکاری
پلیس و دستگاه قضایی کانادا"
دلیل اصلی ناکامی در بازداشت
و برگرداندن محمودرضا خاوری
به ایران است.
آقای اشــتری گفــت" :دو بار تا
محل ســکونت خاوری رفتیم و
حتــی به پلیس آنجــا گفتیم که

محــل وی کجاســت اما پلیس
آنجا وی را بازداشت نکرد".
محمودرضا خاوری ،مدیرعامل
ســابق بانــک ملــی ایــران از
متهمان پرونده "اختالس ســه
هزار میلیارد تومانی" اســت که
شهروندی کانادا را دارد و در این
کشور به سرمیبرد .او سه سال
پیش در ایران غیابی محاکمه و

به زندان طوالنی ،جریمه نقدی
و بازگرداندن اموال محکوم شد.
آقای خاوری در شــهریور ســال
 ۱۳۹۰کــه هنــوز تحقیقــات
ایــن پرونــده در جریــان بــود
برای شــرکت در یــک کنفرانس
بانکــداری از ایــران خارج شــد،
کمی بعد استعفا داد و سرانجام
به کانادا رفت.

گفتوگوی تلفنی جاستین ترودو با بایدن
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پیروزی بایــدن:

اینک وضع برابری دالر کانادا مقابل
دالر آمریکا چگونه خواهد بود؟

کانادا...
قتل عضو سابق کنگره ایرانیان کانادا

بازداشت یک زن در ارتباط با قتل مهدی امین
/۱۵آبان  -پلیس منطقه
یــورک کانادا اعــام کرده
اســت در ارتبــاط بــا مرگ
مهدی امین ،فعال سیاسی
 ۵۸ساله ،یک زن بازداشت
و به «قتل درجه دو» متهم
شده است.
به گزارش شبکه سیبیسی
کانادا ،اتهام قتل درجه دو
به خانم  ۲۷ســالهای با نام
کارمینــه آن گوئســالتا که
بــا نام کارمینه آن ســامونته نیز
شــناخته میشــود ،صبــح روز
پنجشنبه ابالغ شده و این خانم
همین روز راهی دادگاه میشود.
جســد آقای امین  ۲۱اکتبر (۳۰
مهر ماه) در خانه خود در شــهر
مــارکام کانادا پیدا شــد و همان
زمــان پلیــس اعــام کــرد کــه
احتما ًال خودرو وی نیز به سرقت
رفته است.
پلیــس کانادا در گــزارش جدید
خــود میگویــد خــودروی آقای
امیــن  ۳۰اکتبــر در تورنتو پیدا
شدهاســت .در ارتبــاط بــا مرگ
آقــای امیــن خانــم کارمینــه
آن گوئســالتا روز چهارشــنبه
بازداشت شده بود.
مأمــوران تحقیقیــات پیرامون
مرگ آقای امین میگویند اگرچه

بررسیها ً
فعال ادامه دارد ،اما به
نظر آنها ارتباطی میان قتل آقای
امین و دیدگاههای سیاسی وی
وجود ندارد.
به گفتــه آنها نگرانــی از امنیت
جامعــه وجــود نــدارد و گــروه
تحقیقاتپیرامونمرگاینفعال
سیاســی به دنبال مظنونهای
دیگری در این پرونده نیست.
پلیس کانادا اعالم نکرده آیا خانم
کارمینــه آن گوئســالتا و آقــای
امین ً
قبال آشنایی با هم داشتند
یا نه ،اما از هرکسی که اطالعات
بیشــتری در شفاف شــدن این
پرونده داشــته باشــد ،خواسته
است با پلیس تماس بگیرد.
آقــای امیــن کــه در حــوزه
ساختمانســازی کار میکــرد و
عضو سابق کنگره ایرانیان کانادا

بود ،در ســالهای اخیر در
فضای مجازی و همچنین
برخــی تجمعات سیاســی
علیــه جمهوری اســامی
حضــور فعــال داشــت و
خواستارسرنگونیحکومت
ایران بود.
زمــان اعــام قتــل آقــای
امین ،حامد اسماعیلیون،
سخنگوی انجمن خانواده
قربانیــان پــرواز ۷۵۲
(هواپیمای اوکراینی) ،که ساکن
این شهر است نیز خبر داده بود
که به مرگ تهدید شدهاست.
بــا توجــه به ســوابق گســترده
دخالــت جمهوری اســامی در
ترورهای خارج از کشور ،تهدید
و ربــودن مخالفــان ،بهطــور
معمول وقتی وقایعی مانند قتل
مخالفــان حکومــت در خارج از
ایران رخ میدهد ،حکومت ایران
در ردیــف اول متهمــان چنین
پروندههایی قرار میگیرد.
با اینحال ،پلیس کانادا در این
پرونده اعالم کرده که به نظر آنها
ارتباطی میان قتل آقای امین و
دیدگاههای سیاسی وی نبوده و
مظنون دیگری نیز تحت پیگرد
نیست.
•

کانادا :نرخ بیکاری تک رقمی ماند

 6نوامبــر  -بــه
دنبالبازگشایی
بخش بزرگی
از کســب
و کارهــا
در نتیجــه
کا هــش
سرعت شیوع
کرونــا ،نــرخ
بیکاری کانــادا در ماه
اکتبر بــا  ۰.۱درصد کاهش در
مقایسه با ماه قبل به  ۸.۹درصد
رســید .این نــرخ بیــکاری که
کمترین نرخ بیــکاری پنج ماه
اخیر محسوب می شود پس از
آن رقم خورد که در این ماه ۸۳
هزار نفر دیگر شاغل شدند
کــه از این تعداد ۶۹ ،هزار
شغل تمام وقت و  ۱۴هزار
شغل پاره وقت بوده است.
طــی ایــن مــدت نــرخ
مشــارکت در بــازارکار بــه
 ۶۵.۲درصــد رســیده که
 ۰.۲درصد بیشــتر از رقم
ثبت شــده بــرای ماه قبل
بوده است .هم چنین نرخ
بیکاری جوانان که شــمار
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افراد فاقد شــغل ۲۰
تا  ۲۴ســال را
انــدازه مــی
گیــر د
بــا ۰.۱
د ر صــد
کا هــش
نســبت بــه
ماه قبل به ۱۸.۸
درصد رسیده است.
متوســط نــرخ بیــکاری کانادا
در بــازه زمانــی  ۱۹۶۶تا ۲۰۱۹
معــادل  ۷.۶۱درصد بــوده که
پایینتریــن رقــم ثبــت شــده
مربــوط به ژوئــن  ۱۹۶۶با ۲.۹
درصد و باالترین رقم ثبت شده

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

مربــوط بــه دســامبر  ۱۹۸۲با
 ۱۳.۱درصد بوده است.
در بیــن مشــاغل مختلــف،
بیشترین اشتغال زایی مربوط
به بخــش خدمات بــا  ۴۳هزار
مورد بوده است و پس از آن نیز
بخش ساخت و ساز با  ۱۹هزار
فرصت شــغلی و مراقبت های
درمانی با  ۱۶هزار فرصت بوده
است .به تفکیک استانی نیز در
ماه سپتامبر بیشترین اشتغال
زایی مربوط به اســتان اونتاریو
بوده اســت .آلبرتــا و بریتیش
کلمبیا نیــز در رده های بعدی
قرار دارند.
به طور متوســط در بازه زمانی
 ۱۹۷۶تــا  ،۲۰۱۹اقتصاد
کانادا در هــر ماه  ۱۸هزار
و  ۱۰فرصت شغلی ایجاد
کرده اســت کــه باالترین
اشــتغال زایــی ماهانــه
مربوط بــه اوریل  ۲۰۱۹با
 ۱۰۶هــزار و  ۵۰۰مورد و
کمترین اشتغال زایی نیز
مربوط بــه ژانویه  ۲۰۰۹با
منفــی  ۱۲۴هــزار و ۸۰۰
فرصت شغلی بوده است.

برابــری دالر کانــادا در مقابــل
آمریــکا امروز به باالترین میزان
از اکتبــر ســال  2018رســید و
هر دالر کانادا با 77ســنت دالر
آمریکا معامله شد.
انتشار خبر تولید واکسن موثر
بر کووید  19از ســوی شــرکت
فایزر و البته خبر پیروزی قطعی
بایــدن در انتخابــات در کنــار
افزایــش قیمــت نفــت از جمله
دالیل تقویت دالرکانادا بودند.
به باور تحلیل گران اقتصادی،
پیــروزی دموکراتهــا در
انتخابــات آمریــکا میتوانــد در
کوتاه مدت قدرت دالر کانادا را
باال برده و به اوج  78ســنت به
ازای هر دالر آمریکا برساند.
آنها پیش از انتخابات سه گزینه
را در نظر داشتند.
• نتیجــه اول ایــن بــود کــه
وضعیت فعلی ادامه پیدا میکند
و دونالــد ترامپ دوباره انتخاب
میشــود و جمهوریخواهــان
سنا را حفظ میکنند.
• در ســناریوی دوم ،بایــدن
پیروز میشــود اما یک ســنای
جمهوریخــواه مــی تواند مانع

اجــرای برخی تصمیــم هایش
شود.
• سناریوی ســوم هم این بود
که یک موج آبی سراسر ایاالت
متحــده را در بر میگیرد که به
گفته شان آزبورن استراتژیست
ارشــد اسکوشــابانک بهتریــن
نتیجه بــرای دالر کانادا خواهد
بود.
به گفته آزبــورن ،دالر کانادا در
حــال حاضــر حــدود  75تا 80
درصد همخوانی با بازار ســهام
 500 S&Pدارد ،بنابرایــن هــر
چیزی کــه اثر مثبتــی روی آن
شــاخص داشــته باشــد همان
اثــر را روی ارز کانادایی خواهد
گذاشت.
ناظران بازارها پیش از انتخابات
معتقــد بودند پیــروزی ترامپ
بیشــترین مزیــت را بــرای
بازارهای سهام خواهد داشت،
امــا آزبــورن میگویــد پیروزی
دموکراتها حداقل در چند ماه
اول چشمگیر خواهد بود چون
نشــان از وجود تریلیونها دالر
برنامه انگیزشی دارد واین همان
چیزی است که سرمایهگذاران

میخواهند.
او گفــت در آن ســناریو ســهام
و دالر کانادایــی بــاال میرود و
ارزش دالر آمریکا کم میشــود.
بیشتر این رشــدها در چند ماه
اول ریاســتجمهوری بایــدن
خواهد افتاد اما آزبورن میگوید
دالر کانــادا ســال  2021را بــا
ارزش  78ســنت مقابــل دالر
آمریــکا بــه پایــان میبــرد و در
سال  2022ارزش آن  80سنت
آمریکا خواهد بود.
بنجامین تال معاون اقتصاددان
ارشــد  CIBCهــم پیشبینــی
وقــوع ســناریویی مشــابه در
کوتاه مدت را دارد .او میگوید
موج آبــی باعث ایجاد محیطی
ریســکپذیر میشــود کــه دالر
آمریــکا را تضعیــف خواهــد
کــرد چــون بــه طــور موقتــی
ســرمایهگذاران نیاز زیــادی به
مامــن نخواهند داشــت و دالر
کانادا قوی خواهد شد.
امــا او میگویــد بعــد از اینکــه
بایــدن برنامههای انگیزشــی را
تحویل دهد ،تمرکزش به سمت
مالیــات معطوف میشــود که
دوبــاره دالر کانــادا را به عنوان
یک مامن بازمیگرداند و ارزش
دالرکانادا پایین میآید.
ســایمون هاروی استراتژیست
کانــادا
مانکــس
ارزی
محافظهکارانهتریــن پیشبینی
بــرای دالر کانــادا را دارد و
تخمین میزند که رشد آن فقط
تا سقف  77سنت ادامه خواهد
داشت.
بــا ایــن حــال او هــم میگویــد
سیاســتهای بایــدن در کوتاه
مــدت بــرای کانــادا و صنعــت
انرژی آن مزیت بیشتری خواهد
داشت.

کبک :کشته شدن دو نفر در حمله با شمشیر
ژاپنی و لباس قرون وسطی

 ۱نوامبــر پلیس میگوید
حداقــل دو نفــر در شــهر
کبــک در حملــه یک مرد
مســلح به شمشــیر ژاپنی
س قرون وســطی،
بــا لبــا 
کشته و پنج نفر به درجات
متفاوت زخمی شدهاند.
بــه گفتــه رابرت پیجــن رئیس
پلیس کبک ،ضــارب "با برنامه
قبلی" و "به قصد حداکثر آسیب
ممکــن" از حومــه مونتــرال به
کبک آمده امــا قربانیان خود را
تصادفی انتخاب کرده اســت .او
گفت مظنون پنج سال پیش از

کار مشابهی در یک مرکز درمانی
صحبت کرده بود اما ســابقهدار
نبوده و پلیــس پیش از این او را
نمیشناختهاست".
ایــن حملــه در حوالــی محلــه
تاریخی "کبک قدیم" و در شب
هالووین رخ داده است.

اولیــن حملــه در نزدیکی
پارلمــان ملــی این شــهر
فرانسویزبان ،کمی قبل
از ســاعت  ۱۰و  ۳۰دقیقه
شب شنبه به وقت محلی
گزارش شد.
مظنون دیرتــر در نزدیکی
بیزینس پارک بازداشت شد .به
گــزارش روزنامه لوســولی چاپ
کبک ،مظنون موقع بازداشت،
روی زمیــن دراز کشــیده بــود،
پابرهنــه و ســرمازده ،و بــدون
مقاومت خود را تســلیم پلیس
کرده است.

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

10

www.paivand.ca since 1993

 سال  27شماره  25  1500آبان 1399

PAIVAND: Vol. 27  no.1500  Nov. 15, 2020

10

کانادا...

افزایش بهره بدهی دولت بخاطر خبر
مربوط به واکسن کووید19-

به نقل از هافینگتون پست:
اعالمیــه شــرکت داروســازی
 Pfizerدر مــورد
موثــر بــودن واکســن
کووید 19-ساخت
شــرکت ،ممکــن
اســت بهترین خبر
پزشــکی باشــد کــه
جهــان از زمان ریشــه
کن شــدن آبلــه در دهه
 1970دریافــت کرده
اســت ،امــا در عیــن
حــال مــی توانــد بــرای
مالیــات دهندگانی کــه باید
بدهی های سنگین دولت فدرال
کانادا را تقبل کنند ،خبر خوبی
نباشد.
در پــی اعــام خبــر مربــوط به
واکســن ،نرخ بهره بدهی های
دولــت هــا در سراســر جهــان
افزایــش یافــت ،زیــرا ســرمایه
گذاران هم اکنون انتظار بهبود
ســریع تر وضعیت اقتصادی را
دارند.
پــس از اعــام  ،Pfizerنــرخ
بهره برای اوراق قرضه  10ساله

دولت کانادا ،در یک روز از 0.64
درصد بــه  0.75درصد افزایش
یافــت .این بــه معنای
 363میلیون دالر
بهــره مضاعف
روی مبلغ 330
میلیارد دالری
اســت که دولت
در ســال جــاری
قرض گرفته و همچنین
 1.02میلیــارد دالر بهــره
مضاعف بر کل بدهی های
دولت فدرال است( .این مبلغ
شــامل بدهی های استانی نمی
شود که همچنین به سرعت در
حال رشد است).
بسیاری از کارشناسان مالی می
گویند پس از پایان همه گیری،
دولت بایســتی بر کنترل هزینه
ها متمرکز شــود .کانادا در طی
پاندمی بیشــتر و سریع تر از هر
کشــور عضو  ،G20بدهی به بار
آورده است.
برخــی دیگر از وام گیرندگان نیز
ممکن است این فشار را احساس
کنند .بســیاری از ناظــران بازار

مسکن مطمئن نیستندکه نرخ
هــای وام مســکن تا چــه مدت
دیگر در سطح پایین فعلی باقی
بمانند.
اســتفان بــراون ،کارشــناس
اقتصادی بانک مرکــزی کانادا،
گفت اگر رشــد اقتصادی کانادا
بهتــر از انتظــار باشــد ،این می
توانــد بــه افزایش نرخ بهــره در
آینده منجر شود.
براونخاطرنشانکردکهاعالمیه
شرکت  Pfizerهمچنین باعث
جهش قیمت نفت شــده است،
که برای استان های صادرکننده
نفت کانادا خبــری مثبت تلقی
می شــود .وی گفت :این نشانه
بازگشت سریع تر سرمایه گذاری
در بخش انرژی است .واکسن به
آغاز مجدد روند مهاجرت کمک
کرده و بخشــی از خسارات وارد
شــده به بازار مســکن اجاره ای
به دلیل کاهش شدید تقاضا در
شهرهای بزرگ را جبران خواهد
کرد.
•

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

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

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

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

Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com

نرخ ها
برا ی ویژه
ی
با اضافه
ر
و
ا
ه یی
م
ا
ف
ر
س ان

info@loadextransport.com

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

آژانس مسافرتی دایرکت تراول
یامسین تقی علی

•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

__________________
Les Services Direct Travel
Yasmeen Taqui Ali

Cell.: 514-594-0344
400 ave Sainte Croix, Bureau 100
Montréal, QC., H4N 3L4

اینترنت ماهواره ای اسپیس
ایکس بزودی آزمایش می شود

اسپیس ایکس به زودی سرویس
اینترنتماهوارهایاستارلینکرا
برای ساکنان کانادا ارائه میکند.
قانونگذاران کشور همراه وزارت
نوآوری علوم و توسعه اقتصادی
کانــادا با درخواســت اســپیس
ایکس در این باره موافقت کرده

انــد و اجــازه میدهند بــه طور
آزمایشی دسترســی به سرویس
اینترنــت اســتارلینک در ایــن
کشور فراهم شود.
قرار اســت اســپیس ایکس این
طــرح آزمایشــی را نخســت در
بخشهای روستایی کانادا اجرا

کنــد .آزمایش این ســرویس از
چندی قبل و پس از آن آغاز شد
که اسپیس ایکس ایمیلهایی به
کاربرانی ارسال کرد که خواهان
اطالعــات بیشــتر در ایــن باره
بودند.
ســرویس اینترنت ماهــوارهای
اســتارلینک در آمریکا با هزینه
ماهانه  ۹۹دالر عرضه میشــود
و عالوه بر آن مشــتریان با ۴۹۹
دالر هزینه سخت افزار مورد نیاز
را پرداخت کنند.
البتــه ایــن شــرکت در ایمیــل
بــرای کاربــران توضیــح داده
در اوایــل ایــن ســرویس دچــار
اختالل خواهد بود و احتما ًال در
بازههایی کوتــاه مدت نیز قطع
خواهد شــد .اما برخــی کاربران
گزارشهای مثبتــی از عملکرد
اینترنت ماهوارهای استارلینک
ثبت کرده اند.

مداد ،مجله آنالین مونتــرال

مـداد را آبونه شوید:

www.medad.ca

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

آخر بازی برای دونالد ترامپ >> ...ادامه از صفحه6 :
مسئله این است که این قدرتها
ولــو آنکــه عمومــ ًا از ترامــپ
حمایــت کننــد ،لزومــ ًا از روی
وظیفهشناســی قانون اساسی را
ضایعنمیکنند.
میل ترامپ بــرای پیشرفتن تا
این حد برخی از ما را شوکه کرده
اســت ،ولــی شــیوهی عملکرد
ترامــپ از آغاز کارِ سیاســیاش
همین بوده است.
شــکنندگی قوانینــی که
دیــدن
ِ
ِ
به ما به عنوان یک دموکراســی
بنیان و جهت داده است ،هنوز
ما را به وحشــت میانــدازد .اما
ِ
دولت ترامپ در
قدرت اجرایــی
حالی کــه مدعی نمایندگی نظم
و قانون اســت مدام بــه قوانین
کشــور حمله میکنــد و همین
روش حکومت ترامپ را همیشه
متمایز میکند .این تناقض فقط

وقتــی با عقل جــور درمیآید که
قانون و نظم منحصر ًا بهدســت
ترامپ صورتبندی شــود .یک
شــکل معاصرِ عجیبوغریب از
ِ
خودشــیفتگی رســانهمحور بــه
ِ
یــک شــکل ُمهلک از اســتبداد
بــدل میشــود .فرض میشــود
نماینــدهی رژیم قانونــیِ ،
خود
دلخواه
قانون است ،کسی که به
ِ
خــودش قانون وضــع میکند و
زیر پــا میگــذارد و در نتیجه به
نام قانون تبدیــل به یک مجرم
قدرتمندمیشود.
همانطور که پژوهندگان تصریح
کردهانــد ،فاشیســم و جباریت
َاشــکال گوناگونــی دارنــد،
میخواهم با کسانی که مدعیاند
ناســیونال سوسیالیسم [همان
نازیســم] مدلی است که باید بر
فاشیستی
اساس آن تمام َاشکال
ِ

دیگــر را شــناخت ،مخالفــت
کنم .و درســت است که ترامپ
هیتلر نیســت و سیاســتهای
انتخاباتــی دقیقــ ًا جنگ نظامی
نیست (به هر حال هنوز جنگ
داخلــی نشــده اســت) ،منطق
ک ّلی تخریب این اســت که وقتی
سقوط استبداد تقریب ًا قطعی به
ِ
نظر میرسد شروع به لگدپراندن
کنــد .در مــارس  ۱۹۴۵وقتــی
نیروهــای متفقیــن و ارتــش
ســرخ تمام ســنگرهای دفاعی
نازیهــا را در هــم کوبیدنــد،
ِ
خــود
هیتلــر تصمیــم گرفــت
م ّلــت را نابــود کنــد ،او فرمان
داد سیســتمهای حملونقل و
ارتباطــات ،مکانهای صنعتی
و خدمــات عمومــی را تخریــب

{>> ادامه در صفحه}16 :
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ایران :کرونا...
از انکار تا رهاشدگی...

مدیریت کرونا در ایران در4

مجید محمدی
 ۱۱نُوامبــر  -فراینــد مدیریت
بیماری همهگیرکرونا مثل همه
مشکالت در جمهوری اسالمی
پس از هشت ماه دیگر به خوبی
آشــکار شــده اســت .معمــوال
جمهوری اسالمی چهار مرحله
را در مواجهــه بــا مشــکالت
طی میکند .ایــن چهار مرحله
عبارت است
• «انکار و فرستادن مشکل به
زیر قالی»،
• «همــه چیــز تحــت کنترل
است»،
• «ما از همه بهتریم» ،و
• «باید با آن بسازیم و دنیا هم
همین مشکالت را دارد».
ایــن چهــار مرحلــه را در مورد
خــاص کرونــا در ســال ۱۳۹۹
توضیح میدهــم .در این مرور
بخشــی از اطالعاتی که ممکن
اســت افــراد بــه دلیل ســرعت
تحوالت فراموش کرده باشــند
مرور میکنم تا نحوه حکمرانی
مقامات از یادها نرود.
کرونا؟ نداریم
از بهمــن  ۹۸تــا اردیبهشــت
 ۹۹مجموعه نهادهــای دولتی
در حال انــکار وجــود کرونا در
ایــران بودند تــا بیعت مجلس
بدون دردســر (بــرای نامزدها
و شــکلگیری مجلــس) انجام
شــود .وقتی ویــروس ،مقامات
دولتــی و اعضــای خانــواده
آنهــا را در برگرفــت و برخی از
اعضــای مجلــس و روحانیون
و ســپاهیان از دنیــا رفتنــد و
بیمارستان اختصاصی دولتیها
تحت نظر علیاکبــر والیتی پر
شد ،دیگر چارهای به جز اعالم
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مرحله

پرداخت ناشده باقی ماند.
همچنین از حمایت مالی
از مردم ســخن گفته شد
که هیــچگاه اتفاق نیفتاد.
درنهایــت ســپاه و بنیــاد
مســتضعفان بســتههای
غذا را بــه طور مقطعی در
میــان محرومــان توزیــع
کردند .گفته شد آزمایش
و ماسک مجانی در اختیار
افــراد قــرار میگیرنــد که
چنیــن اتفاقی نیفتــاد .در
باب ویروس وگسترش آن اتفاق
خاصی در این دوره نیفتاد مگر
اقداماتی که خود شهروندان در
بیرون نرفتن از منزل یا خرید و
دوختن ماسک انجام دادند .در
این مرحله نیــز همانند مرحله
قبل اعداد اعالم شده برای افراد
مبتــا و تعداد مرگ مهندســی
میشدند و معاون وزیر بهداشت
بــرای انتقــاد از چیــن درعــدم
کنترل ویروس برکنار شد.

همهگیــری وجود نداشــت .در
همین دوره هم مقاومتی جدی
برای تعطیلی مراکز مذهبی-
باالخــص امامــزادگان کــه بــا
تمــاس زوار میتوانند به مراکز
پخش ویــروس تبدیل شــوند،
بــروز دادند تا تعداد قربانیان به
چند هزار نفر رسید.
علــی خامنــهای و فرماندهــان
ســپاه و روحانیــون امنیتی در
ابتــدا ویــروس کرونــا را توطئه
غرب و جنگ بیولوژیک معرفی
کردنــد در حالی کــه ویروس از ما از همه بهتریم
چین به ایران منتقل شــده بود در این مرحله اعالم شدکه ایران
اما بعــد از این که حــدود  ۱۸۰دارد آزمایــش کرونــا بــه آلمان
و ترکیه و چند کشــور دیگر
کشــور درگیــر
ایــن بیمــاری «هیچ شهری صادر میکنــد (که تکذیب
شد) ،مواد ضدعفونی صادر
شــدند نظریــه
در دنیا به
روزهای
اندازه
میشود ،ساخت واکسن در
تو طئهشــا ن
فر ا مــو ش اخیر تهران» ایــران در جریان اســت (که
شــد .هیــچ مرگ و میر
بعد اعالم کردند قرار اســت
ندارد!
وارد شــود) و دســتگاهی از
کــس در ایران
سوی سپاه برای تشخیص
جــرات نــدارد
از خامنــهای بپرســد که جنگ فوری کرونا ساخته شده است.
بیولوژیــک غرب بــا جمهوری مقامــات و ائمه جمعــه در این
اســامی بــه کجا رســید و چرا مرحلــه میگفتنــد کــه کنترل
ایــن جنگ منجر به مرگ بیش کرونــا در ایــران بســیار بهتر و
از  ۲۰۰هــزار آمریکایی و صدها پیشرفتهتر از کشورهای اروپایی
هــزار اروپایی شــده اســت .در اســت و خواهان اعزام تیمهای
همیــن مرحلــه انــکار بــود که خــود (متشــکل از طــاب و
ماســکهای موجود از ایران به بســیجیان) بــه این کشــورها
شــدند .رئیس دولت نیز اعالم
چین ارسال شد.
کرد که رهبــران دنیا برای حل
همه چیز حتت کنترل
مشکل چشم به ایران دارند.
در ایــن مرحلــه حکومــت از در همیــن دوره بود که حســن
اختصاص یک میلیارد دالر برای روحانی ادعــا کرد اقتصاد ایران
مقابله با ویروس ســخن گفت ،در دوران کرونــا در وضعیتــی
اعتباری که هیچگاه اختصاص بهتــر از اقتصــاد آلمان اســت:
نیافــت .آخریــن رقــم اعــام «وضعیــت اقتصــادی آلمــان
شــده  ۳۰۰میلیــون دالر بــود .شــرایط بــدی دارد و بــه منفی
حقوق پرستاران برای چند ماه  ۵.۲رســیده اســت و رشــد

مرکز آموزشی بزرگساالن هایاسکول مونتریال
انگلیسی و فرانسوی

بیاموزید :نامنویسی ترم جدید

کالس های مقدماتی
ENGLISH LITERACY COURSES
انگلیسی و فرانسویFRENCH BASIC LEVELS COURSES - CCBE :
اطالعاتنامنویسی:

NOTE:
For registrations,
make an appointment
online at
www.hsmontreal.ca
or call us at
514-788-5937

COST: $100.00 for the whole session -- Debit/Credit

All books and fees included
Different levels are available.
At registration you will be tested to determine your level.

اطالعات کالس ها:

Course information:
A.M. Classes: Monday to Friday:
8:45 A.M. - 12:45 P.M.
)Winter Session 2020 (November 30th to March 18th
P.M. Classes: Monday to Friday:
5:30 P.M. - 9:30 P.M.
)Winter Session 2020 (November 30th to March 18th

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

اقتصادیشــان منفی است…
حتما اقتصاد ما وضعیت بهتری
از ایــن رقــم داشــته و رشــد ما
مثبت شــده یا اگر منفی شــد،
وضعیــت مــا بهتــر از وضعیت
آلمــان اســت ».روحانی در این
دوره ایــران را الگــوی موفــق
مدیریت کرونا نامید.

باید با آن بسازیم
بعــد از ایــن که بــرای حکومت
مشخص شــد باید میان بستن
اقتصــاد و کنتــرل همهگیــری
یکــی را انتخــاب کنــد اولــی را
انتخاب کــرد و کرونا را به حال
خود گذاشــت .سخن گفتن از
موجهای دوم و ســوم در ایران
شــوخی اســت چون با توجه به
پنهانکاری حکومتی مشخص
نیســت افول یا افتــی در تعداد
مبتالهــا یا مرگ و میــر بوده یا
نبوده اســت .حتی اگر آمارهای
درز پیدا کرده را نادیده بگیریم،
مقامــات بهداشــتی کشــور از
 ۲.۵تــا  ۵برابــر تعــداد مرگ و
میرهــا نســبت به آمار رســمی
ســخن گفتهانــد و نمیتــوان
از ســیر آمارها ســیر گســترش
بیمــاری و قربانیهــای آن را
تشخیص داد .شــحص رئیس
دولــت بــه صراحــت و از آغاز با
قرنطینه مخالفت کــرد و آن را
منتهــی به گرســنگی و بیکاری

و شورش دانست .بدین ترتیب
در آخریــن مرحلــه مدیریتــی
حکومت عمال اعالم شده است
کــه دیگــرکاری نمیتــوان کرد
و پایان آن نامشــخص اســت و
بایــد با این ویروس زندگی کرد.
نشــانه روشــن این رهاشــدگی
آخرین اقدام بــرای تعطیلی دو
هفتهای تهــران در بود که اول
اعالم شــد و بعــد بالفاصله آن
را پــس گرفتنــد .درنهایت منع
رفت و آمد شــبانه اعالم کردند
کــه واقعیــت روی زمین بدون
دخالت دولت است.
کرونــا ایــن روزها در تهــران و
دیگر شــهرها برای حکومت به
موضوعی مثل رد شدن از چراغ
قرمز تبدیل شــده اســت؛ قرار
شده افراد را به سبب نپوشیدن
ماسک یا واحدهای صنفی را به
دلیل باز بودن در ساعاتی خاص
یا خودروها را برای سفر جریمه
کننــد و این جریمههــا اکثرا نه
اجرا میشــود و اگر بشود جنبه
عملی ندارد .مثل این که افراد را
در ایران نمیتوان توقیف کرد تا
جریمههایشان را بپردازند .منع
ســفر و جریمههــای  ۵۰۰هزار
تومانــی برای آن نیــز به محلی
برای کسب درآمد دولت تبدیل
شده اســت .علیرغم منع سفر
به محض خــوردن دو تعطیلی
به هم میلیونها نفر در جادهها

بــه حرکــت در میآینــد .ظاهرا
مــردم عادی نیز این موضوع را
عمال پذیرفتهاند که قرار نیست
اقدامات پیشــگیرانه عمومی و
درمــان انجام شــود و ماجرا را
باید به دست تقدیر سپرد.
رهاشــدگی
بــه علــت همیــن
ِ
همهگیری اســت کــه حتی در
آمارهای رســمی میزان ابتال و
مرگ چنــد برابــر ماههای قبل
شده است .دیگر در هر خانواده
بزرگــی تعــدادی مبتــا و چند
مورد مرگ وجود دارد.
وضعیــت در تهــران آن چنــان
نگرانکننــده اســت کــه حتی
اعضــای نزدیــک یــک خانواده
مثل خواهر و برادر از مالقات با
یکدیگر پرهیز میکنند .رئیس
شــورای شــهر تهران میگوید
«هیچ شــهری در دنیا به اندازه
روزهــای اخیــر تهــران» مرگ
و میر نــدارد .آمارهای رســمی
فوتیهای سراســر کشور در ماه
آبــان مدام رکــورد میزنند .این
روزها ایرانیان متوجه این نکته
شــدهاند کــه «مملکــت را امام
زمــان اداره میکنــد» ،عبارتی
کــه برخــی مقامــات جمهوری
اســامی آن را بــهکار میبرند،
میتوانــد چــه معنایی داشــته
باشد.
•
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آیا غول چراغ جادوی آمریکا محبوس
شده است؟

 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

تحریمها را دارد.
رامینمسلمیان الزمه ی شکست دادن
شکســت ترامپ تنها آرامشــی
ما در ایران بیش از بسیاری از
ترامپ ،یک پاندمی
موقــت در طوفــان ســالهای
مردم دیگر دنیا از اثرات ویرانگر
اقتصادی
رکود
جهانی،
پیش روســت و تا زمان وجود
تحریم دالر آگاهی داریم.
پیمانی
و
عمیق
م
ه
امپراتــوری آمریــکا و حــل
ایــاالت متحــده آمریــکا
نشــدن مترقی تناقضــات آن ،بیسابقه گروههای مترقی بزرگتریــن و مجهزتریــن
ســخت بتــوان تصور کــرد که
نیــروی نظامــی جهــان را بــا
با ماشین انتخاباتی
غول راســت افراطــی در چراغ
برتــری فاحــش دارد .بودجه
دموکراتها بود.
جــادو دوباره محبوس شــود.
نظامــی بیــش از  ۷۰۰میلیارد
امپراتــوری آمریــکا دوران
دالری آمریــکا برابــر بــا
زوال خــود را طــی میکند نتیجه ی انتخابات :پشتوانه مجموع بودجه نظامی باقی
و امید همه باید این باشــد مردمی ِ
بـرندناسیونالیسم
کشورهای دنیا با هم است.
آمریکا در اقصی نقاط جهان
که نیروی سیاسی متعاقب افراطی ترامپ رشد کرده
ایــن زوال ،نیرویــی مترقی
از شــرق آسیا تا خاورمیانه،
باشــد و نه ترامپهای جدید و • مرکــز پولــی و مالــی اقتصاد آفریقــا و آمریــکای جنوبــی
جهانی،
ترامپیسم!
پایگاههای نظامی دارد که تعداد
• پلیس امنیت جهانی،
آنها به  ۳۸میرسد.
انتخابــات ریاســت جمهــوری • بزرگتریــن منبــع مصرف در این عدد را مقایسه کنید با تنها
آمریــکا بــه پایان خــود نزدیک اقتصاد جهانی و
یــک پایگاه نظامــی برونمرزی
میشود و در روزهای اخیر مردم • نقش کانونی در زنجیرههای چین در جیبوتی.
نقاط مختلف جهان از آفریقا تا تولید جهانی.
آمریکا با وجود داشتن تنها ٪۵
آسیا و اروپا با ترکیبی از تعجب،
جمعیت جهــان ٪۲۵ ،مصرف
تفریح و درکشــورهایی همانند اقتصاد و تجــارت جهانی حول جهــان را بــه خــود اختصــاص
ایران بــا نگرانی نتایج انتخابات دالر آمریکا و نهادهای پولی آن داده اســت .رقمی کــه بیش از
را دنبــال میکردنــد .ســوای شکل گرفته است .تخمین زده دو برابر ســهم چیــن از مصرف
نتیجــه نهایــی ایــن انتخابات میشود که بیش از  ٪۶۰ذخایر جهــان بــا جمعیتــی بیــش از
دونالد ترامپ موفق شــده آن را ارزی کشــورهای جهان به دالر چهــار برابــر آمریکا اســت .این
به یکی از پربینندهترین شوهای آمریکاســت و بیــن  ٪۷۰-۶۰ســهم باالی مصرف جهانی که
رسانهای جهان تبدیل کند.
تجارت جهانــی بــا دالر آمریکا خــود را در کســری تراز تجاری
توجه به انتخابات آمریکا اما تنها انجام میشود.
ســاالنه آمریــکا نشــان میدهد
به واســطه وجه سرگرمکننده و از ســوی دیگر بازارهــای مالی سبب وابستگی عمیق وضعیت
رســانهای آن نیســت و بازتابی هیــچ کشــور و اتحادیــهای در اقتصــاد جهانــی و مصــرف در
اســت از جایگاهــی کانونــی که دنیا به عمــق و اندازه بازارهای آمریــکا شــده اســت .معــروف
دولــت آمریــکا در اقتصــاد و ســرمایه آمریکا نیســت .از این اســت که اگــر مصرفکنندگان
نظــم جهانــی بــازی میکنــد؛ رو بســیاری از کمپانیهــای آمریکایی عطسه کنند ،اقتصاد
جایگاهــی که بســیاری آن را با بزرگ بینالمللی بــرای تامین جهانی سرما خواهد خورد!
امپراتوریهــای قدیم مقایســه فعالیتهای خود چــارهای جز بــا وجــود صنعتزدایــی و
میکنند؛ جایگاهی که به واسطه حضــور در ایــن بازارهــا بــرای پیشیگرفتنکشورهاییهمانند
آن تحــوالت سیاســی داخلــی کســب وام و یا ســرمایهگذاری چین ،ژاپن ،کره و اتحادیه اروپا
آمریکا به اندازه تحوالت داخلی ندارند .ایــن خصوصیت و حق در تولیــد بســیاری از کاالهــا،
کشورهای دیگر جهان میتواند انحصــاری در تولیــد و نظارت آمریــکا هنــوز در محصــوالت
بر سرنوشــت مردم آن کشورها بر گردش جهانی دالر موقعیتی حساسی همانند ریزپردازندهها
اثر بگذارد؛ اثری که مردم ایران منحصربهفرد در بازارهای مالی و نرمافزار از موقعیتی انحصاری
سالهاســت بــه قــدرت آن بــه دنیا به آمریکا داده است.
در زنجیرههــای تولیــد جهانی
خوبی واقف هستند.
موقعیتی که در سالهای اخیر برخوردار است.
•
دولت آمریکا از مسلحسازی آن در زیرســاختهای نرمافــزاری
چرا انتخابات در آمریکا
در تحریمهــا علیه کشــورهای هماننــد وینــدوز و اندروید این
برای همه جهان مهم است؟
مخالف خود همانند ایران ابایی موقعیت آمریکا انحصاری است
آمریکا جایگاه کانونی خود را در نداشــته اســت ،و کمتــر دولت و در عمــل محصول جایگزینی
ساختار جهانی به واسطه چهار و کمپانــیای تــوان مقاومــت بــرای ایــن محصــوالت پایهای
ویژگی اصلی کسب کرده است :در برابــر نتایــج عــدول از ایــن وجــود نــدارد .ایــن موقعیــت

هایکهارتونیان

مشــاورامالک

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

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

صابر جلیل زاده

آمـوزشسنتــور
در كلیه سطوح

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

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

کانونــی در زنجیرههای جهانی
تولیــد بــه شــکلی اســت که به
آمریکا تــوان این را داده اســت
که با مسلحسازی موقعیت خود
غــول تکنولوژی بزرگی همانند
هواوی چین را در مدت کوتاهی
دچار مشکالت حیاتی کند.
ایــن چهار موقعیــت کانونی در
کنــار هژمونی فرهنگــی آمریکا
به واسطه رسانهها ،دانشگاهها
و صنعت سرگرمی ،آمریکا را به
بزرگترین امپراتوری تاریخ بشر
تبدیل کرده است.

•

پایههای سیستم سیاسی
امپراتوری آمریکا
در پس رشــد امپراتوری آمریکا
بعــد از جنــگ جهانــی دوم و
نفــوذ آن پس از ســقوط بلوک

شــرق در اقصــی نقــاط جهان
سیســتم سیاســی منحصــر به
فرد جمهوری آمریکا قرار دارد.
در هفــت دهــه پــس از جنــگ
جهانی دوم سیســتم سیاســی
آمریکا به گونه منحصربهفردی
در نقش جهانی خود نامتناقص
و همگن بوده اســت .سیســتم
بســته سیاســی آمریکا که تنها
بــر پایه دو حزب اصلی ســاخته
شــده و اجــازه شــکلگیری و
ورود جــدی احــزاب جدیــد به
قــدرت را نمیدهــد ،بر خالف
بســیاری از کشورهای اروپایی،
پایدار و یکدست بوده است .اگر
در کشــورهای اروپایــی احزاب
کوچــک امــکان شــکلگیری،
بــه قــدرت رســیدن و بیثبات
کــردن هیات حاکمه سیاســی

را در نظامهای عمدتا پارلمانی
دارند ،در آمریکا عمال راه چنین
تغییری بســته است .به همین
شــکل ســاختار غیرمتمرکــز
اتحادیــه اروپــا کــه در آن همه
اعضا امــکان وتــو و دخالت در
تصمیمهای استراتژیک را دارند
این عدم پایداری سیاســی ملی
اروپاییان را به شکلی جدیتر در
ســطح قاره اروپا بازتولید کرده
است.
در آمریــکا به واســطه ســاختار
متمرکــز قــدرت (ســوای
اینکــه رییــس جمهــور آمریکا
جمهوریخــواه یــا دموکــرات
باشــد) تغییــر محسوســی در
سیاستها و نقشهای کانونی

{>> ادامه در صفحه}17 :
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«نسرین ستوده را آزاد کنید!»

درخواست منایندگان پارملان آملان برای آزادی کامل ستوده
 ۳۸نماینده پارلمان بوندستاگ
آلمــان نامــهای سرگشــاده
خطــاب بــه حســن روحانــی،
رئیسجمهــوری ایــران را امضا
کردهانــد .آنها میگویند تنها به
دلیل وضعیت سالمتی او نیست
که نسرین ستوده باید آزاد شود.
این نامه از سوی کالودیا روت،
معــاون رئیــس بوندســتاگ از
حــزب ســبزها نوشــته شــده و
بــه امضــای آنتــون هوفرایتر،
رئیس فراکسیون حزب سبزها
و شماری دیگر از نمایندگان این
حزب ،و نیز گید ینسن از حزب
دموکراتهای آزاد (لیبرالها)،
بربــل کوفلر و کریســتف ماچی
از حــزب سوســیال دموکــرات،
میشــائیل برانــد از حــزب
دموکرات مسیحی آلمان و آنکه
دومشایت-برگ و گرگور گیزی
از حزب چپ آلمان رسیده است.
در این نامه اشاره شده که خانم
ســتوده به دالیل درمان پزشکی
از زنــدان بــه طــور موقــت آزاد
شــده است .این نمایندگان ابراز
امیــدواری کردهاند کــه رهبری
ایران از رفتار ســرکوبگرانه علیه

ایــن فعال حقوق بشــر اجتناب
ورزد.
ابتالی نسرین ستوده به
ویروس کرونا
روز چهارشــنبه  ۱۱نوامبــر
مشخص شــد که تست کرونای
نسرین ستوده مثبت بوده است
و ایــن ویــروس از زنــدان زنــان
قرچک به او منتقل شده است.
رضا خندان ،همسر وی یک ماه
پیش در فیســبوک اعــام کرده
بود که خانم ستوده به این زندان
منتقل شده است.
در ایــن نامه نماینــدگان به نقل
از رضــا خنــدان آمده اســت که
وضعیت بهداشت در این زندان
واقــع در جنوب تهران فاجعهبار
است ،به ویژه که طی هفتههای
گذشــته شــمار مبتالیــان بــه
ویروس در سطح ایران به شدت
افزایش یافته است.
در ایــن نامــه ضمــن اشــاره به
اعتصاب غذای  ۵۰روزه نسرین
ســتوده در زندان در اعتراض به
وضعیــت فاجعهبــار زندانها در
شــرایط پاندمی کرونا و بستری
شــدن وی به مدت  ۵روز در ماه

 ۱۲نوامبر ( ۲۲آبان) انتشار داد.
به گــزارش ایــن ســازمان ،این
قایق بیش از  ۱۲۰نفر سرنشین
داشته است که شــماری از آنها
کودک بودهاند .گارد ســاحلی و
ماهیگیران  ۴۷نفر از پناهجویان
را از تالطــم دریا نجــات دادند.

پناهجویــان به اروپا بدل شــده
است.
ایــن ســازمان در گــزارش خود
مینویســد ،بســیاری از ایــن
مهاجــران قربانی امــواج دریای
مدیترانه میشــوند .تنها در دو
روز گذشته دو قایق غرق شدهاند

ســپتامبر ،به محکومیت او نیز
اعتــراض شــده اســت .او به ۳۳
سال و شــش ماه حبس و ۱۴۸
ضربه شالق محکوم شده که ۱۲
ســال آن را باید در زندان سپری
کند.
خانم ســتوده تمام اتهاماتی که
دادگاه بــه او وارد میدانــد را رد
کــرده اســت .نامــه نمایندگان
جراح دندانپزشک
دکتر شهروز رضانیـا
بوندســتاگ میافزایــد کــه
ایــن حقوقــدان تنهــا بــه طور
جراح دندانپزشک
دکتر فرانک هاشمی
مسالمتآمیز از حقوق زنان دفاع
کرده و علیه حکم اعدام اعتراض
دکتر زهرا طباطبائی جراح دندانپزشک
کــرده اســت .او و همســرش از
Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.
Dr. Faranak Hashemi D.M.D.
فعاالن سرشناس حقوق بشر در
Dr. Zahra Tabatabaei D.M.D.
Dr. Shahrouz Rezania
D.M.D.
Dr. Mehri Heidari D.M.D.
ایران به شمار میروند.
Dr. Mana Vojdani, D.M.D.
نســرین ستوده در ســال Dr. Mahsa Zamani, D.M.D. ۲۰۱۲
بــه دریافــت جایزه حقوق بشــر
 ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم Invsalign
ساخاروف از سوی اتحادیه اروپا
 ردیف کردن دندانها بصورت سریع
نائل آمد .در سپتامبر  ۲۰۲۰نیز
در کمتر از یک سال Rapid Orthodontics
جایزه حقوق بشر اتحادیه قضات
 کاشتن دندان Implant
آلمــان بــه او تعلــق گرفــت .در
 درمان ریشه Root Canal
نوبل
اکتبر سال جاری نیز جایزه
Invisalign
 سفید کردن دندانها توسط دستگاه Zoom 2 ACP
حق
“بنیاد
آلترناتیو متعلــق به

استکهلم به  کشیدن و جراحی دندانهای عقل 
زندگی” مســتقر در
 دندان اطفال
است.
شده
اعطا
دندانهای مصنوعی
گذاشتن

Rapid Orthodontics







نسرین ستوده  
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 پر کردن دندان ها (همرنگ دندان)
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CEREC
AC Bluecam

1834 Ste Catherine W. Suite 200
 Root Canal






)Montreal, Qc H3H 1M1 (Metro: Guy
پناهجویان همچنان غرق می شوند...

Zoom 2 ACP























قبولکلیه
دستکم  ۷۴پناهجو در سواحل لیبی غرق شدند
و در پی آن  ۱۹نفر جان خود را از
 Tel : (514) 933-3337



















مدیکال
های
بیمه
در ســال جاری تاکنون ۳۱هزار  ۳۱جســد نیز یافت شدهاســت دست دادهاند .در روز چهارشنبه










امدادگران
نفر وارد ایتالیا شدهاند.به هنگام و تالشهــا بــرای یافتــن دیگر  ۱۱نوامبر ( ۲۱آبان)
و بیمه های دانشجوئی www.clinique-arya.com
غــرق شــدن قایقــی در نزدیکی قربانیان ادامه دارد.
خصوصی اسپانیایی  ۱۰۰مهاجر






















ســواحل غرب لیبــی که حامل بیــش از ده ســال اســت جنگ را از سواحل لیبی از تالطم دریا






















پناهجو بوده است ،دستکم  ۷۴داخلی در لیبی جریان دارد .در نجات دادند.











نفر جان خود را از دست دادند .این آشــوب و هــرج و مرج ،این کوتاهزمانی پس از این عملیات





























 
این خبر را ســازمان بینالمللی کشــور واقع در شــمال آفریقا به نجات ،یک کودک شــش ماهه




مهاجرت ( )IOMروز پنجشنبه مهمترین منطقــه نقل و انتقال جــان خــود را از
















داد.
دســت




 Lumineers Veneer

قحطی مرگبار در یمن

میدل ایســت نیوز :مســئوالن
بلند پایه در سازمان ملل متحد
هشدار دادندکه قحطی در یمن،
میلیون هــا مرد ،زن وکودک را
مجددا تهدید می کند.
«دیوید بیسلی» ،رئیس برنامه
جهانی غــذا به شــورای امنیت
ســازمان ملل گفت :مــا اکنون
در حال شمارش معکوس برای
وقوع فاجعه هستیم ،قبال به این
مرحله رسیدیم و زنگ خطر را به
صدا در آوردیم.
وی افزود :اگر بخواهیم چشــم
پوشی کنیم ،بی شک یمن طی
مــاه های اندکی با قحطی ویران
کننده ای سقوط خواهدکرد.
بیســلی با بیــان اینکه در ســال
 ۲۰۲۱برای جلوگیــری از ایجاد

قحطی در یمــن به  ۱.۹میلیارد
دالر بودجه نیاز است ،خواستار
اقــدام فوری کشــورهای جهان
شد.
«مارک لوکوک» ،معاون دبیرکل
ســازمان ملــل متحــد در امور
بشردوســتانه طی اطالع رسانی
به اعضای شورای امنیت درباره
وضعیت وخیم انســانی در یمن
هم نســبت به خطــر قحطی در
این کشور هشدار داد.
لوکــوک در این باره گفت :یمنی
هــا گرســنه نیســتند ،بلکــه از
گرســنگی میمیرنــد .مــرگ بر
اثــرگرســنگی در جهانــی که در
آن بــه مقدار کافی مــواد غذایی
وجود دارد ،وحشــتناک ،تلخ و
شرمگین کننده است.



شمار افرادی که در سال ۲۰۲۰
تاکنون توانســتهاند خــود را به
خاک ایتالیا برسانند به ۳۱هزار
نفر رسیده است .این رقم در کل
ســال  ۲۰۱۹حدود ۱۰هزار نفر
بوده است.

Guy

وی همچنین با اشاره به تضعیف
سیستم ایمنی کودکان یمنی به
دلیل ســوء تغذیه ،گفت که این
وضعیت آنها را نسبت به بیماری
هایی نظیر وبــا ،کرونا ،ماالریا،
تب دنگی و دیفتری آسیب پذیر
کرده است.
همچنین«مارتینگریفیتس»،
فرســتاده ویژه ســازمان ملل در
امور یمــن نیز نســبت به خطر
غــرق یــا نشــت نفــت از تانکــر
متوقف شــده بــا ظرفیــت ۱.۱
میلیون بشــکه نفت خام در آب
های ساحلی حدیده هشدار داد.
پیــش از این نیز مــارک لوکوک
در اواخــر ســال  ۲۰۱۷هشــدار
داده بــود که یمن با بزرگ ترین
قحطی و میلیون هــا قربانی در
دهه های گذشته مواجه خواهد
شد.

حسابداری و دفترداری
خدمات
w
e
N
سرورصدر

GESTION FINANCIERE LOYALE

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

1834 Ste-Catherine W., Suite 200

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

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

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

5263

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

مشاور امالک در مونتریال:
مسکونی و جتــاری
 ارزیابی رایگان از خانه شما
 کمک به تهیه وام مسکن با کمترین بهره
 مشاوره رایگان برای خرید و فروش خانه
 پرداخت هزینه محضر تا 1300دالر

Cell.: (514) 971-7407

Kazem Partow Tehrani
Real Estate Broker

کاظم پرتو تهرانی

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
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بایدن چگونه پیروز شد؟

مجید محمدی
 9نُوامبر  -علیرغم اعالم
پیــروزی بایــدن توســط
رســانهها و تیــم بایــدن،
سرنوشــت انتخابات هنوز
روشــن نیســت ،چــون
مراحل قانونی شــامل شمارش
دوبــاره آرا و آرای نظامیــان
میتوانــد نتیجــه را در برخــی
ایاالت تغییر دهد .فرض کنیم
کــه بایــدن انتخابــات ریاســت
جمهوری را برده است .پرسش
ایــن اســت که کســی که هفت
مــاه در زیرزمین خانــهاش بود
و دهها خطای گفتاری داشــت
(نمــی دانســت در کــدام ایالت
اســت ،بــرای چه مقامــی دارد
کارزار میکند و حتی کلمات را
بههمریختــه ادا میکرد) و خود
و خانوادهاش حداقل به فســاد
متهم بودند و دهها مشــکل در
ســابق ه کاریاش وجود داشت
(مثــل تصویــب قانــون جرایم
در ســال  ،)۱۹۹۴چگونــه این
انتخابات را برد.
البته الزم به یادآوری اســت که
اکثر رســانهها نه بههمریختگی
بایدن و نه ادعاهای فساد مالی
و سوءاستفاده جنســی وی (از
تارا رید) را گزارش دادند؛ گویی
عصر بــاور بــه زنــان در ادعای
آزار جنســی در عرض دو ســال
(از زمــان تعییــن کاوانــا برای
عضویــت در دیــوان عالــی) به
پایان رسیده بود.

ریاست جمهوری بایدن
محصول مستقیم کووید ۱۹-و
شورشهای  ۲۰۲۰است

فرصتسازی ویروس کرونا در
جوامع دمکراتیک
از فوریــه  ،۲۰۲۰کوویــد۱۹-
بــر زندگی اکثر کشــورهای دنیا
حاکم شده است .در کشورهای
اقتدارگــرا و اســتبدادی ،ایــن
ویروس مشــغول کشتن مردم
بوده است؛ بدون آن که تاثیری
بــر سیاســتگذاریها و نحــوه
ارتبــاط دولــت و ملت داشــته
باشد .در سیاستهای عمومی
و حتی بهداشــتی چیــن ،ایران
و روســیه کمتریــن تغییراتــی
دیده میشود و حتی بستههای
حمایتــی بــه مــردم بیــکار و
مفلسشده عرضه نشده است.
اما در دمکراسیها ،این ویروس
بر ایــن عرصههــا تاثیــر جدی
داشته اســت .در جامعه امریکا
ایــن ویــروس دو دســته تاثیــر
بلندمــدت بــر سیاســتهای
عمومی و نحوه سیاســتورزی
داشته است:
•
 )۱غالــب شــدن آن در فضــای
سیاســی و تبدیل شــدن آن به
موضــوع جــدال میــان رقبای
سیاســی ،به این شکل که یک
طــرف بــرای ناکارآمــد معرفی
کردن طرف دیگر در رقابتهای
انتخاباتی مدام به سراغ ویروس
میرفــت؛ بــدون آن کــه راه

حلهــای جایگزینی معرفی
کنــد .فراتــر از رقابتهای
سیاســی ،همهگیری کرونا
موجب کمک مالی مستقیم
به مردم ،افزایش حق بیمه
بیــکاری ،و تغییرات جدی
در سیاســتهای عمومــی
(محدودیــت جابهجایــی و
کسب و کار) شده است؛ و
•
 )۲اســتفاده از ویرس برای
تغییر روالهــای جاافتاده،
باالخــص در انتخابــات ،با
توجیه همهگیری.
تیــم بایــدن و دمکراتهــا
میدانستند که ناامنی اجتماعی
ناشــی از شــورشها و غارتها
و نگرانــی از ســامت عمومی،
بهتریــن ابزارها بــرای تبلیغات
انتخاباتــی و نیــز نتیجهگیــری
از فضــای ایجادشــده اســت.
از همیــن جهــت ،محــور
فعالیتهــای تبلیغاتــی و
انتخاباتی خود را بر کووید۱۹-
و مسایل نژادی گذاشتند.
نانســی پلوســی حتی ویروســی
را کــه از چیــن آمــده بــود،
«ویروس ترامپ» نامید ،گویی
ترامــپ این ویــروس را تولید و
توزیــع کرده اســت .چپها در
اعتراضات به کشته شدن چند
آفریقاییتبار به کاخ ســفید هم
هجــوم آوردند ،گویــی ترامپ
دستور قتل را صادر کرده است.
دمکراتها که هنوز از استفاده
از تعبیر «تروریســم اسالمگرا»
طفره میرونــد ،از به کار بردن
تعابیــری مثل ویــروس ووهان
(مرکــز ابتدایــی نشــر ویروس
کــه همیشــه عامــل نامگذاری
ویروسها بوده است) یا ویروس
چینی ،پرهیزکردهاند.

حمایت حزب دمکرات و
رسانهها از شورشها
شــورشهای تابســتان ۲۰۲۰
بــا همــکاری رســانهها و حزب
دمکرات برای نمایش بیثباتی و
ناامنی جامعه در دوران ترامپ،
مورد حمایت کامل واقع شــد.
کشته شــدن یک آفریقاییتبار
به دست پلیس در مینهسوتا نه
اولین و نه آخرین آنها بود ،اما
زمان برای صحنهسازی سیاسی
بسیار مناسب بود.
نورا اودانل ،یکی از خبرخوانان
شــبکه ســی بــی اس ،آشــکارا
و رســما از غــارت و آتــش زدن
کسب و کار مردم در یک بخش
خبــری ایــن شــبکه حمایــت
کــرد؛ بــا این توجیــه که هدف
شورشیها مشروع است.

رادیــوی ملــی امریــکا
(انپــیآر) بــا معرفــی یک
کتــاب ،رســما بــه تبلیــغ
مثبــت از غــارت امــوال

عمومــی پرداخــت .رســانهها
هیچــگاه انبــوه خرابیهــا بــه
خاطر آتشسوزیها و غارتها
را نشــان ندادند و شورشهای
خشــونتآمیز را همیشــه
«تظاهرات صلح آمیز» معرفی
میکردنــد .گهــگاه نیــز ایــن
شورشها را «تظاهرات عمدتا
صلحآمیــز» معرفی میکردند تا
هــم از کلمات غارت و شــورش
پرهیز کننــد و هم بنمایانند که
دارند گزارش واقعی میدهند.
کارزار بایــدن و هریــس در
عیــن حال برای کســانی که در
شــورشها و غارتها بازداشت
میشــدند ،وثیقــه فراهــم
میکردنــد .در گردهمایــی
انتخاباتــی حــزب دمکــرات
کلمهای در محکوم کردن آتش
زدن و غــارت اموال عمومی به
میان نیامد .آنهــا ترامپ را به
ســکوت در مقابل کشته شدن
سیاهان و باور به برتری نژادی
سفیدپوستان متهم میکردند،
در حالــی کــه ترامــپ بارهــا از
کشته شــدگان ســخن گفته و
 ۳۸بــار برتری نژادی ســفید را
محکوم کرده بود .البته به دلیل
آن که کشــته شــدن ســیاهان
مجرم به دســت پلیس در آینده
حتما اتفــاق خواهد افتاد (و در
دوران اوبامــا هــم چندیــن بار
اتفــاق افتــاد) ،دمکراتهــا در
آینده هزینه نوشــتن این امر به
پای ترامــپ را در افکار عمومی
خواهند داد.

انتخاباتپستی
روالهــای شــفاف و مطمئنــی
کــه بــرای انتخابــات در مهــد
دمکراســی عالم وجود داشت،
در ســال  ۲۰۲۰عمدتا توســط
فرمانــداران دمکــرات با توجیه
ویــروس کنــار گذاشــته شــد و
روشهایــی نامطمئــن و در
معــرض خطر تقلــب جایگزین
شــدند .در رای پســتی دقیقــا
معلوم نمیشــود که چه کســی
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برگــه رای را پــر و ارســال کرده
اســت .هیــچ مســیری بــرای
راســتیآزمایی ایــن امــر وجود
نــدارد ،مگر آن کــه برگه رای با
حضور یک شــاهد پر شود و در
روز شــمارش ،یک یک برگهها
مورد وارسی قرارگیرند .امضای
شاهد در ایاالتی مثل کارولینای
جنوبی در نظر گرفته شــد ،اما
در ایاالتی کــه فرمانداران آنها
دمکــرات بودند ،مد نظــر قرار
نگرفــت و راه را برای رای دادن
مــردگان ،رای دادن بــه جــای
افراد فامیــل ،رای دادن دوباره
(برای کسانی که تازه نقل مکان
کردهانــد در دو ایالــت) و رای
دادن کســانی کــه از یک ایالت
نقل مکان کرده بودند ،در ایالت
قبلی ،باز کرد.
پســر نویســنده ایــن مطلب به
دلیــل فارغالتحصیل شــدن از
دانشــگاهی در ایالــت دیگر ،دو
برگه رای از دو ایالت دریافت کرد
و در صورت پست کردن هر دو،
مشکلی هم پیدا نمیکرد (چون
انتخابــات ایالتی اســت و نظام
فدرالــی برای وارســی ایــن امر
وجود نــدارد) ،اما چنین نکرد.
معلوم نیســت دیگــران چنین
نکرده باشند.
پیــش از ویروس کرونــا ،کمتر
از  ۵درصــد مردم امریــکا از راه
ارســال ُپســتی رای میدادنــد
و رای دادن آنهــا از آن راه،
مســتلزم درخواســت مستقیم
و طــی شــدن مراحــل قانونــی

بــود .اما وقتی ویروس همهگیر
شــد ،فرمانداران دمکــرات که
رایدهندگان به این حزب را در
حد رجوع به محــل رایگیری
ناتــوان تلقــی میکننــد و حتی
ممکن اســت خواهان ارســال
«اوبــر» بــه در خانههــا بــرای
آوردن افــراد بــه مراکــز رای
گیــری شــوند (و اگــر ایــن امر
انجام نشــود ،به ســرکوب رای
قایل هســتند) شــرایط را برای
ارسال دهها میلیون برگه رای به
خانهها مناسب دیدند.
حدود دو ســوم برگههای رای
در ســال  ۲۰۲۰با نامه ارســال
شــد .ارســال رای از طریــق
ُپست ،همه قوانین و مقرارت و
دادن فرد با
وارسیها (مثل رای
ِ
کارت هویتــش) را متنفی کرد.
به علــت حجم بــاالی برگهها،
وارسی در محل شمارش را نیز
به کناری نهادند.

کووید ۱۹-به عالوه رسانهها
در طــول دوران کرونــا،
رســانههای امریــکا فــرض
میگرفتند کــه آمارهای چین،
روســیه و ایــران واقعی اســت و
هر روز آمــار مبتالیان و مرگ و
میــر در امریکا را باالترین اعالم
میکردند ،درحالی که در دوران
ویروس اچ  ۱ان  ،۱اصوال به آن
ویروس پوشش نمیدادند.
رسانهها در آن دوره هرگز اعالم
نکردندکه  ۶۰میلیون امریکایی
بــه آن ویــروس مبتال شــدند،

چون به قول بن رودز ،به خوبی
توســط کاخ ســفید مهندســی
میشدند.
تاکتیــک رســانهها علیــه کاخ
سفید سه وجه داشت:
تاکید بر اختالف میان رئیسجمهوری و مقامات بهداشــتی
(کــه صرفــا دانشــمند معرفی
میشــدند و وجه اداری کار آنها
به زیر قالی فرستاده میشد)،
 درز گرفتن اخبار کســانی کهاز این بیماری بهبود مییافتند
و بزرگنمایــی مــرگ و میرهــا،
و معرفــی رئیس جمهــوری به
عنــوان فــردی کــه اهمیتی به
نشــر ویــروس نمیدهــد ،مثل
اجبــاری نکــردن ماســک یــا
برگزاری اجتماعات یا حضور در
مجامع بدون ماسک ،در حالی
کــه بســیاری از دمکراتها نیز
بدون ماســک در مجامع حاضر
میشــدند ،یــا آزادی تظاهرات
و شــورشهای تابستان ۲۰۲۰
در ایاالتــی کــه مراکــز مذهبی
را به علت تجمع بســته بودند،
و حضــور در ایــن اجتماعــات
سیاســی عمدتا بدون ماســک
صــورت میگرفــت .مقامــات
دمکــرات در اغــراق در کمبود
وســایل حفاظتــی و دســتگاه
تنفســی کوتاهــی نکردنــد ،تــا
حدی که کومو ،فرماندار ایالت
نیویــورک ،نیــاز ایــن ایالت را
 ۴۰هزار دســتگاه تنفسی اعالم
میکــرد و نیاز واقعــی هیچگاه
بــه یک ســوم آن نرســید .اکثر
وســایلی که او تقاضــا میکرد و
بــرای وی توســط دولت فدرال
تهیه شــد ،هرگز استفاده نشد.
اما رسانهها طرف دوم را چندان
پوشش ندادند.
بدیــن ترتیــب ،دمکراتهــا و
رســانهها از کوویــد ۱۹-بــرای
ناکارآمــد نشــان دادن دولــت
ترامــپ و برگــزاری انتخابــات
پســتی بــدون وارســی و بدون
شــفافیت ،بهترین اســتفاده را
بردند.
•

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

با تع

یین وقت قبلی

شرکت ها و اشخاص :مقرون به صرفه ،قابل اطمینان و حسابداری حرفه ای
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هم پاییــن بیاید.
موضوعــی کــه
کارزار انتخاباتــی
بایدن از آن نهایت
بهره را برد.

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

••

•

 -۱کوید ،کوید ،کوید!
دلیــل اصلی پیــروزی بایدن در
انتخابات ریاستجمهوری شاید
چیزی کامال خارج از کنترل او
باشد.
همهگیــری ویــروس کرونــا در
ســال  ،۲۰۲۰عالوه بــر گرفتن
جــان بیش از  ۲4۰هــزار نفر از
مردم آمریکا ،زندگی و سیاست
در ایــن کشــور را هــم تغییــر
داد .موضوعــی کــه در آخریــن
روزهای کارزار انتخاباتی به نظر
میرسید خود دونالد ترامپ هم
آن را پذیرفته است.

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

دلیل برای پیروزی بایدن

بایدن با انتخاب کاماال هریس
به عنوان معاون خود توانست
حامیــان میانهرویش را حفظ
کند.
بعــد از  ۵۰ســال فعالیــت در
عرصــه سیاســی و یــک
عمــر بلندپــروازی برای
نشســتن روی صندلــی
ریاستجمهوری آمریکا،
جوبایدن باالخــره کنترل
کاخ سفید را در دست گرفت.
ایــن کارزاری نبــود کــه بتوان
آن را پیشبینــی کــرد ،آنهــم
در بحبوحــه یــک «پاندمــی»
(همهگیری) که ممکن اســت
هر صد سال اتفاق بیفتد و البته
ناآرامیهای اجتماعی بیسابقه
در کشــور .بایدن در این رقابت
مقابل رییسجمهوری ایســتاد
که خالف ســنتهای گذشــته
آمریکا عمل میکرد.
اما در سومین تالش خود برای
ریاســتجمهوری ،آقای بایدن
و تیمــش راهــی پیــدا کردند تا
از موانــع سیاســی بگذرنــد و با
فاصلــهای هــر چنــد انــدک در
تعــداد آرای کالــج انتخاباتــی
ادعــای پیــروزی کننــد .با این
حال برآوردها نشان از این دارد
کــه او با اختالفی چند میلیونی
در آرای مردمی ،ترامپ را پشت
سر خواهد گذاشت.
ایــن مطلــب نگاهــی دارد به ۵
دلیــل پیــروزی جــو بایــدن در
انتخابــات ریاســتجمهوری
آمریکا ،پســر فروشنده ماشینی
از ایالــت دالور که پایش به کاخ
سفید باز شد.
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 -۲کارزار
بیس روصدا
بایــدن در دوران
فعالیت سیاســی
خــود ،بــه عنوان
فــردی شــهرت
پیــدا کــرده که با
حرفهایش خود
را بــه دردســر میانــدازد.
گافهــای بایــدن باعــث
ناکامــی او در اولیــن
مبارزه انتخاباتــیاش برای
ریاســتجمهوری در ۱۹۸۷
شــد ،همینطــور در  ۲۰۰۷که
آقــای ترامپ دوبــاره بــه عرصــه ایــن رقابت
در ســخنرانی بازگشت.
هفتــه گذشــته بایــدن در ســومین تالش خود
خــود در ویسکانســین ،برای ورود به دفتر بیضی شکل
ایالتی که موارد ابتال
کاخ ســفید ،بــاز هم
به ویــروس کرونا در پیام پیروزی مرتکــب اشــتباهات
آن به شدت افزایش بایدن در یک لفظی شــد اما تعداد
آنهــا بــه انــدازهای
یافته ،گفت" :اخبار چیز خالصه
جعلــی ،فقــط و
کم بود کــه تنها یک
فقــط از کوید حرف میشد  ،این
مشکل کوتاه مدت به
میزنند".
که او "ترامپ حساب میآمدند.
نیست".
با ایــن حــال تمرکز
این مســاله تــا حدی
رســانهها بر کوید-
به ایــن خاطر بود که
 ،۱۹بیشــتر از آنکــه بــه نگرانی خــود ترامپ به طور مــداوم در
مــردم در رابطــه بــا همهگیری مرکز اخبار قرار داشــت .وجود
دامــن بزنــد ،بازتابــی از نــوع موضوعــات مهمتــری از جمله
نگــر 
ش آنهــا در رابطــه بــا همهگیــری ویــروس کرونــا،
نحــوه مدیریت بحران توســط ناآرامیها به دنبال مرگ جورج
رییسجمهــور بود ،مســالهای فلوید و شــکاف اقتصــادی که
کــه در نظرســنجیها نتایجــی توجههــا را به خــود جلب کرده
نامطلوب بــرای آقای ترامپ به بودند هم تاثیر زیادی داشت.
دنبال داشت .در نظرسنجی ماه اما دســت کم بخشــی از اعتبار
گذشته موسسه تحقیقاتی پیو ،این مســاله را باید به استراتژی
وقتی از مردم در رابطه با اعتماد هماهنگ کارزار انتخاباتی بایدن
به نفس نامزدها برای مدیریت داد که بــا محدود کردن حضور
شیوع کووید۱۹-ســوال شد ،او در برابــر مــردم و رســانهها،
بایــدن بــا  ۱۷درصــد اختالف احتمال بروز مشکالت به دلیل
باالتر از ترامپ ایستاد.
خســتگی یا بیدقتــی را پایین
همهگیــری کرونــا و ســقوط بیاورند.
اقتصادی که با خــود به همراه چنین راهبری شاید در شرایط
داشــت ،ترامپ را از پیام اصلی عادی که مردم خودشان نگران
کارزار انتخاباتــیاش مبنــی بر قرار گرفتــن در معرض ویروس
رونق و شکوفایی دور کرد .این نبودنــد ،نتیجــهای معکــوس
اتفــاق همچنیــن نگرانیهایی میداد و کنایههای تمسخرآمیز
کــه بســیاری از آمریکاییها در ترامــپ مبنــی بــر قایم شــدن
رابطــه بــا ریاســتجمهوری او بایــدن ،اثــر منفــی خــودش را
داشتند را هم نشان داد ،نگرانی میگذاشت.
بابــت عدم تمرکــز گاه و بی گاه کارزار بایــدن تــاش کــرد بــا
او  ،تمایلش به زیر ســوال بردن ایستادن در حاشیه به ترامپ
علم ،بیبرنامهگــی در مدیریت اجازه دهد با حرفهایی که به
سیاستهای بزرگ و کوچک و زبان میآورد به خودش خیانت
اولویت بندی حزبی .همهگیری کند .رویکردی که در نهایت به
کرونا در میزان رضایتمندی از نتیجه هم رسید.
ترامپ نقشی کلیدی داشت .بنا •••
ی موسسه گالوپ  -۳هر کس به غیر از ترامپ
بر نظرســنج 
میــزان تاییــد عملکــرد ترامپ یک هفته پیش از روز انتخابات،
در تابســتان حتی تا  ۳۸درصد کارزار بایــدن آخریــن تبلیغات

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

تلویزیونــی او را پخــش کــرد.
پیــام ایــن تبلیغــات بســیار با
آن چــه در آغــاز فعالیتهــای
انتخاباتی خود در سال گذشته
و در سخنرانیاش برای پذیرش
نامزدی حزب دموکرات در ماه
اوت ،مطرح کرده بود ،شباهت
داشت.
بایــدن گفــت ایــن انتخابــات

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

"نبــردی بــرای احیــای روح
آمریکا " اســت ،فرصتــی برای
آمریکاییهــا تا تفرقه و آشــوب
چهــار ســال گذشــته را پشــت
سربگذارند.
در پس این شعار اما یک حساب
و کتــاب ســاده قــرار داشــت.
بایدن بخت سیاســی خود را با
ســرمایهگذاری روی ایــن ایده

امتحان کرد که اقدامات ترامپ
به شــدت تفرقهانگیز و تحریک
آمیــز هســتند و آمریکاییهــا
رهبــری آرامتــر و باثباتتــر
میخواهند.
تــی ری آدامز که متولد فرانســه
اســت و بعد از  ۱۸ســال زندگی

{>> ادامه در صفحه}24 :
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ایران...

رکوردهای تازه کرونا؛
زنگ خطر برای مردم و سیاستگذاران

 11نوامبر  -ســخنگوی وزارت
بهداشــت ایران از شناسایی ۱۱
هزار و  ۷۸۰بیمار جدیدکرونایی
و فوت  ۴۶۲نفر دیگر در شبانهروز
گذشــته خبــر داد .او گفت آمار
جدیــد زنگ خطری جدی برای
مردم و سیاســتگذاران کشــور
است.
بــرای دومین هفتــه پیاپی آمار
کرونــا در ایــران رکــوردزد .بــه
گفته سخنگوی وزارت بهداشت
ایــران ،در طــول  ۲۴ســاعت
گذشــته ۴۶۲ ،بیمــار کووید۱۹
جــان خــود را از دســت دادنــد
و مجمــوع جانباختــگان ایــن
بیمــاری به  ۳۹هــزار و  ۶۶۴نفر
رسید .روز گذشته تعداد رسمی
اعالمشده فوتیها  ۴۵۳نفر بود.
سیماســادات الری همچنیــن
گفــت از دیــروز و بــر اســاس
معیارهــای قطعی تشــخیصی،
 ۱۱هــزار و  ۷۸۰بیمار جدید در
کشور شناسایی شده که  ۳هزار
و  ۳۳۹نفر از آنها بستری شدند.
با این حســاب مجموع بیماران
کووید ۱۹در کشور به  ۷۱۵هزار
و  ۶۸نفر افزایش یافته است .روز
گذشــته تعداد مبتالیان جدید
 ۱۰هزار و  ۳۳۹نفر اعالم شــده
بود.
بــه گفتــه ســخنگوی وزارت

بهداشــت تا کنــون  ۵۳۶هزار و
 ۱۰۵نفر از بیماران ،بهبود یافته
و یــا از بیمارســتانها ترخیص
شــدهاند .او تعــداد بیمــاران با
شــرایط حاد را  ۵۶۰۱نفر اعالم
کرد.
ســخنگوی وزارت بهداشــت
وضعیــت اســتانهای تهــران،
اصفهــان ،قــم ،آذربایجــان
شــرقی ،خراســان جنوبــی،
ســمنان ،قزویــن ،لرســتان،
اردبیل ،خوزســتان ،کرمانشاه،
کهگیلویه و بویراحمد ،گیالن،
بوشهر ،زنجان ،ایالم ،خراسان
رضوی ،مازنــدران ،چهارمحال
و بختیــاری ،البــرز ،آذربایجان
غربی ،مرکزی ،کرمان ،خراسان
شمالی ،همدان ،یزد وکردستان
را قرمز اعالم کرده است.
زنگ خطر کرونا برای مردم و
سیاستگذاران
ســخنگوی وزارت بهداشــت،
ضمن ابراز تاسف از رکوردشکنی
دوباره آمار مرگ و میر ناشــی از
کرونــا گفت« :مطمئنا تا زمانی
کــه بســتریهای مــا در مراکز
درمانــی روبــه افزایــش اســت
میبایســت همچنان شاهد آمار
باالی از دســت رفتگان بیماری
کرونا در کشور باشیم».
سیماسادات الری به خبرگزاری
"ایسنا" گفت« :متاسفانه امروز

هــم شــاهد ثبــت رکــورد
تازهای در تعداد موارد فوت
هموطنان عزیز کشــورمان
در اثــر ابتالی بــه بیماری
کرونا بودیم».
وی افــزود« :همانطور که
شاهد هستید تعداد موارد
بســتری روزانه کشــور در
روزهای اخیر بــه باالترین
میزان خود از زمان شــیوع
بیماری رســیده اســت که
این موضــوع میتواند به عنوان
زنگ خطری جــدی برای مردم
و سیاســتگذاران مــا قلمــداد
شود».
الری تاکیــد کــرد« :مطمئنا تا
زمانــی که بســتریهای مــا در
مراکز درمانی روبه افزایش است
میبایســت همچنان شاهد آمار
باالی از دســت رفتگان بیماری
کرونا در کشور باشیم».
در آســیا و در میان کشــورهای
منطقه ،ایران یکی از باالترین آمار
ابتال به کرونا را دارد .با اینحال
به دلیل مالحظــات اقتصادی،
محدودیتهای جدی برای مهار
موج تازه اعمال نمیشود .اخیرا
کارشناســان بهداشت خواستار
تعطیلی دو هفتهای شد ه بودند،
اما دولــت به دلیــل پیامدهای
اقتصادی این تعطیلی ،از اجرای
آن خودداری کرد.
از ســوی دیگر شمار تستهای
تشــخیصی و ظرفیتهــای
بیمارســتانی برای درمان بسیار
پایینتر از بسیاری از کشورهای
آسیا و خاورمیانه است .حداکثر
تعداد تستهای روزانه در ایران
بیــن  ۲۰تــا  ۲۵هزار نفر اســت
در حالی که این تعداد درکشــور
همســایه ترکیــه ،بیــش از ۱۴۰
هزار تست در روز است.

آخر بازی برای دونالد ترامپ >> ...ادامه از صفحه10 :
کنند .اگر قرار اســت او ســقوط
کند ،م ّلت هم باید سقوط کند.
فرمان مکتوب هیتلر «اقدامات
ِ
تخریبــی در ســرزمین رایش»
نامیده شــد ،ولی به نام «فرمان
ِنــرون» از آن یــاد شــده بــود،
فرمــان مکتــوب هیتلر با
در آن
ِ
توســل به [نــرون] امپراتور روم
که خانواده و دوستانش را خائن
تصور کرد و جانشان را گرفت،
ِ
خواســت بیرحمانــهاش حفظ
قدرت و مجازات کسانی شد که
خائن تصورشــان میکرد .وقتی
حامیانــش پا به فرارگذاشــتند،
ِنــرون جــان خــودش را گرفت.
آخرین کلمات منسوب به هیتلر
این است« :عجب هنرمندی در
من میمیرد!»

ترامپ نه هیتلر اســت نه ِنرون،
او هنرمنــد بســیار بدی اســت
کــه بــرای پرفورمنسهــای
رقتانگیزش از حامیانش پاداش
گرفته است.
درخواســت او از نیمــی از
[جمعیــت] کشــور بــه ترویــ ِ
ج
کــردوکاری بســتگی دارد کــه
مجوزهای شکل تحریکشدهای
از سادیســم را صــادر میکنــد،
سادیسمی که در قیدوبند هیچ
نوع شــرم یا وظیفــهی اخالقی
ِ
آزادی
نیســت .ایــن کــردوکار
لگامگســیختهاش را کامــل بــه
انجام نرســانده اســت .بیش از
نیمی از مردم کشور با طرد و تنفرِ
شــدید واکنش نشــان دادهاند،
ِ
مضحک بیشرمانه
نمایش
این
ِ

همواره بــه تصویــر هولناکی از
چپ متکی بوده است؛ تصویری
خشــکهمقدس ،جــزا دهنــده
و قضاوتکننــده ،ســرکوبگر و
گوشبهزنگ برای محرومکردن
عموم مــردم از هر نــوع ّ
لذت و
ِ
آزادی معمول .با این شیوه ،در
ســناریوی ترامپی سرافکندگی
جایگاهی دائمی و بایسته دارد در
صورتی که در چپ ســرافکندگی
بیرونی و عارضی است:
بهدنبــال
چپهــا
سرافکندهکردن شما هستند
به
خاطــر توپوتفنگهایتان،
ِ
نژادپرســتیتان ،آزارهــای
جنسیتانوبیگانههراسیتان.
تخ ّیــل هیجــانزدهی حامیان
ترامــپ این بــود که بــا ترامپ

تکخال رستوران های ایرانی کبابسرا در محل جدید!

KAB A B S AR A

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

حسابداریوکلیهامورمالیاتی

ساعات کار:

سه شنبه تا یکشنبه
از 11ونیم صبح تا  8شب

با تع

یین وقت قبلی

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

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

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

میتوانند بر این ســرافکندگی
غلبــه کننــد و از چــپ و
قیدوبندهــای تنبیهــیاش در
گفتار و رفتار «آزاد» شوند و در
نهایتبرایازبینبردنمقررات
زیســتمحیطی ،معاهــدات
ریــزی
بینالمللــی،
برون
ِ
خشــموغصب نژادپرســتی و
علنــی َاشــکال دیرپای
تأییــد
ِ
زنستیزیمجوزبگیرند.
ترامپ با راهانــدازی کارزار برای
ِ
خشونت
جمعیتی هیجانزده از
نژادپرستانه ،به آنها قول داد که
از خطــر یک نظام کمونیســتی
(بایدن؟) محفوظشــان بدارد،
نظامیکمونیستیکهدرآمدشان
را بازتوزیــع میکند ،غذایشــان
را کــم میکند و ســرانجام یک
ِ
پوســت رادیــکال و
زن سیاه
«هیــوالوش» (هریــس؟) را
رئیسجمهورمیکند.
رئیسجمهــورِ روبــهزوال اعالم
پیــروزی میکنــد ،ولــی همــه
میدانند او پیروز نشــده اســت،
دســت کم هنــوز پیروز نشــده
اســت .حتی فاکسنیوز ادعای
او را نمیپذیــرد و حتــی ِپنــس
میگوید تمــام آرا باید شــمرده

شــوند .مســتبد در حالــی کــه
مارپیچوار به سمت پایین میرود
درخواســت میکنــد آزمایــش،
قانون انتخابات
شمارش ،علم،
ِ
و تمام روشهــای زحمتآوری
کــه معلوم میکننــد چه چیزی
درست است چه چیزی نادرست
متوقــف شــوند تــا او بــار دیگر
ِ
حقیقت خودش را سر هم کند.
اگر او مجبور شود ببازد ،تالش
میکند دموکراسی را هم با خود
ساقط کند.
اما وقتی رئیسجمهــور خود را
برنــده اعــام میکنــد و صدای
خنــدهی همــگان بــه گــوش
میرســد و حتی دوستانش او را
غیرعادیمیخوانند،باتوهماتی
مقام نابودگری
که از خودش در ِ
قدرتمنــد دارد ســرانجام تنهــا
میشــود .او هرچقــدر بخواهد
میتواند به دادگاه شکایت ببرد،
ولــی اگــر وکال متفرق شــوند و
دادگاههــا جانبهلــب بشــوند و
دیگرگوش ندهند ،او خودش را
تنها حاکم جزیرهای به نام ترامپ
خواهد دید ،همچون نمایشــی
محض از واقعیت.
سر آخر شاید فرصت پیدا کنیم

در ایــن نمایش مضحک ترامپ
ِ
نمای موقتی رئیسجمهوری
را
راه نابودی قوانین
ببینیم که در ِ
پشــتوانهی دموکراسی خودش
بــه تهدیــد بزرگتــری بــرای
دموکراسی تبدیل شده است .به
این ترتیب حــاال میتوانیم پس
خستگی
از آنچه به صورت یک
ِ
طوالنی خودنمایی میکرد اندکی
استراحتکنیم.
برو جلو ،جو خوابالو!
----------[۱] carceral institutions
اصطالح فوکویی است و منظور
نهادهــا یــا مکانهایــی اســت
کــه زنــدان یا محبس نیســتند
اما بنیانشــان بــر حبسکردن
است .نگاه کنید به میشل فوکو،
مراقبــت و تنبیــه تولــد زندان،
ترجمــهی افشــین جهاندیده و
نیکو سرخوش ،نشر نی.
[۲] Plutocratic
قدرت توانگرســاالر یا قدرتی که
در دســت ثروتمندان وابسته به
حکومت است.
منبع اصلی :گاردین
برگردان :شیرین کریمی
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ایران:چشماندازاقتصادی

کاهش فشارهای تورمی در ماههای آتی

روابط عمومی بانک مرکزی ایران
با انتشــار بیانیــهای اعالم کرد،
«برخی» با انتشار اخبارنادرست
و شــایعه بــرای «برهــمزدن
چشــمانداز کاهش ریسکهای
غیراقتصادی» و کاهش نرخ ارز
بازار تالش میکنند.
ایــن بیانیه پــس از آن منتشــر
شــد کــه انتظــار میرفــت روند
کاهشــی بهــای ارز در روزهای
گذشته ادامه یابد و به زخمهای
اقتصادی ایران تا حدودی الیتام
بخشد.
امــا فروکشــی بهــای ازرهــای
خارجــی دوام نداشــت و دالر و
یورو و درهم دوباره سیر صعودی
طی میکنند.
اکنــون بانک مرکزی بــه دنبال
مقصر میگــردد و اعــام کرده
است که افراد و گروههایی برای
جلوگیــری از زیــان خــود اقدام
به شــایعهپراکنی در باره أوضاع
اقتصادی کردهاند و «در تالش
هســتند تا نگذارند کام مردم از
ایجاد فضــای باثبات در اقتصاد
کشور شیرین شود».
زمینه فضای باثبات اقتصادی
از قــرار معلــوم بانــک مرکــزی
ایران به تغییر اساسی در أوضاع
اقتصادی ایــران و ایجاد فضای
باثبات اقتصادی در آینده نزدیک
امیــدوار اســت بــدون ایــن که
دالیــل قانعکنندهای بــرای این
خوشبینی ارائه کند.
عبدالناصــر همتــی ،رئیس این
بانــک هم در مصاحبــهای نوید
داده است« ،فشار حداکثری در
روزهای پایانی خودش اســت»

و «بــا چشــمانداز رفــع موانع و
اثر متغیرهــای غیراقتصادی بر
قیمــت ارز» ،و نیــز «با کاهش
ریســکهای برونــزا و تعییــن
نــرخ ارز بــر مبنــای متغیرهای
اقتصادی ،دســت بانک مرکزی
بــرای مدیریــت بازار بســیط تر
خواهد شد و در نتیجه ثبات بازار
بیش از گذشته نمود پیدا خواهد
کرد».
همتــی هم نگفته اســت که چه
عواملــی باعــث رفــع «موانع»
خواهــد شــد و بــه کاهــش
«ریســکهای برونــزا» خواهد
افزود.
او پیشتــر نیــز بهبود شــرایط
اقتصــادی را وعــده داده بــود.
رســانههای ایران در این راســتا
به «بازگشت هشت میلیارد دالر
ارز صادراتی» و «رشــد صادرات
نفتی ،غیرنفتــی و فرآوردههای
نفتی» اشاره کردند.
تقریبا همان زمان با انتشار این
خبــر ،واشــنگتن تحریمهــای
تــازهای علیه شــرکت ملی نفت
ایــران و دالالن بینالمللــی آن
اعمال کرد.
بســیاری از مردم ایران به دلیل
افزایش قیمتهــا تنها نظارهگر
کاالهای محبوبشان شدهاند
بســیاری از مردم ایران به دلیل
افزایش قیمتهــا تنها نظارهگر
کاالهای محبوبشان شدهاند
نوسان در بازار ارز
تنها اتفاقی که در روزهای اخیر
افتــاده و میتوانــد بــه فعــاالن
اقتصادی ایران امیدواری بدهد،
باخت دونالد ترامــپ و پیروزی

جو بایدن در انتخابات ریاســت
جمهوری ایاالت متحده است.
پــس از اعــام نتایــج انتخابات
آمریــکا ،از میــزان خریدهــای
هیجانی در بازار ارز کاسته شده
و بهای دالر کاهش چشمگیری
یافته است.
باانتخابجوبایدن«سناریوهای
بدبینانه» کنار رفتــه و «بازار با
امیــدواری» به آینده نگریســته
و همیــن باعث ریزش قیمتها
شده است.
اما کاهش بهای ارزهای خارجی
که معادل است با افزایش بهای
ریال ،دوام نیافت و قیمت ریال
دوباره ســیر واژگون یافته و افت
کرده است.
اکنون بانک مرکزی و رسانههای
وابسته به دولت در پی «مقصر
بیرونی»میگردند.
این در حالی است که بهای دالر
ی ملی هم ظهر دوشنبه،
در صراف 
 ۱۹آبان نسبت به بامداد همین
روز  ۳۰۰تومــان افزایش یافت و
به  ۲۴هزار و  ۵۰۰تومان رسید.
شامگاه دوشــنبه بهای دالر در
این صرافی باز هــم  ۳۰۰تومان
بــاال رفــت و به  ۲۴هــزار و ۸۰۰
تومان رسید.
یــک روز پیش از آن ،نــرخ دالر
در صرافی ملی یکهــزار و ۳۰۰
تومان پایینتر ،یعنی  ۲۳هزار و
 ۵۰۰تومان بود.
معلوم نیســت کــه صرافی ملی
نرخ ارزهای خارجی را بر مبنای
ارزیابیهــای خــود باال بــرده یا
تحت تاثیر عوامل بیرونی اقدام
به این کارکرده است• .

آیا غول چراغ جادوی آمریکا  >> ...ادامه از صفحه12 :
امپراتورمآبانــه آمریکا حداقل تا
پیش از ترامپ اتفاق نمیافتاد و
اصول سیاست تجاری ،پولی و
امنیتی آمریکا در گذر سالهای
پس از جنگ جهانی دوم همگن
و یــک شــکل بودهانــد .دولت
آمریکا همزمان هم نقش دولت
دولتهــا و هــم نقــش دولــت
ملــی را بازی میکــرد و این امر
بــه آمریــکا امــکان شــکلدهی
متحــدان و هژمونــی در میــان
بلوکهــای قــدرت در سراســر
جهــان را داده بــود .رهبــران
کشورهای متحد آمریکا در این
دههها میتوانستند به پایداری
سیاستهای آمریکا و اینکه این
سیاســتها منافــع آنهــا را در
نظر میگیرد اطمینان داشــته
باشند.
نمونــهای از این نقــش دوگانه
گاه متناقض داخلــی و خارجی
آمریکا را میتوان در کمک مالی
بــه بانکهای خارجــی همانند
بیانپــی پاریبا فرانســه دید که
در اوج بحران سال  ۲۰۰۸پیش

از بانکهای آمریکایی و به دور
از چشــم رایدهنــدگان آمریکا
دهها میلیارد دالر «بیل-آوت»
دریافت کردند؛ در شرایطی که
در کنگــره آمریــکا بــرای اندازه
بســته کمــک داخلــی آمریــکا
جنــگ داخلــی در جریــان بود
و میلیونهــا آمریــکا در شــرف
از دســت دادن خانههــای خود
بودند.
از این روست که تئوریسینهایی
هماننــد لئــو پانیــچ وجــه
غیردموکراتیک ساختار سیاسی
آمریــکا را کــه بــه دولــت ایــن
کشــور امکان مقاومت در برابر
فشــارهای دموکراتیــک داخلی
برعلیه سیاستهای بینالمللی
آمریــکا را میدهــد ،خصیصــه
زیربنایــی سیاســی امپراتــوری
«غیر رســمی» آمریکا به شمار
میآورند.

•

تـرکهای
دونالد ترامپ و َ
دموکراتیک آمریکا
نقــش داخلــی و بینالمللــی

آمریــکا امــا حــاوی تناقضــات
عمیقی اســت .آنچــه نخبگان
حاکــم آمریــکا در پــروژه
جهانیســازی و شــکلدهی
ســرمایهداری جهانــی دنبــال
میکردنــد درکنــار شــکلدهی
جهــان بیرون آمریکا ،ســاختار
داخلی این کشور را نیز دگرگون
میکرد .پیشرو بودن آمریکا در
پیمانهای تجارت آزاد همانند
نفتــا و فراهــم کــردن شــرایط
ادغام چیــن در اقتصاد جهانی
اگرچه بشارت دهنده سودهای
کالن کمپانیهــا و بانکهــای
آمریکایــی بود ،در داخل آمریکا
صنعت زدایی ،فقــر و اختالف
طبقاتــی را به دنبال داشــت .از
سوی دیگر رسوخ دالر به عنوان
پول جهانــی و آمریکا به عنوان
تنها تولید کننــده آن همانطور
که پتیس و کلین نشان دادهاند
ســبب کســری بــزرگ تــراز
تجــاری آمریکا و تبدیل شــدن
آن به بزرگترین واردکننده دنیا
شــد .از ســوی دیگر بازگشــت

دالرهایی تولید شده در آمریکا
که صرف واردات شده بودند در
قالب ســرمایه خارجی به شبکه
بانکی این کشور سبب بیثباتی
بخش فاینانس آمریکا و یکی از
عوامل شکلدهی بحران ۲۰۰۸
شد.
مراکز ســابقا صنعتی آمریکا در
ایالتهــای میانــی midwest
statesایــن کشــور بــا رشــد
خیرهکننــده چیــن و دیگــر
کشــورهای فقیــر تبدیــل بــه
گورستان صنایع آمریکا شدند و
طبقه کارگر صنعتی آمریکا رفته
رفته مضمحل شد.
نتیجه این پروسه ،خالی از روح
و سکنه شــدن شهرهای سابقا
صنعتی آمریکا و گســترش فقر،
اعتیاد و خودکشی بود .آن کیس
و انگون دیتون نشان میدهند
که چطــور صنعتزدایی ،فقر و
از بین رفتن نهادهای حمایتی
جامعه آمریکا ســبب شــدند که
برای اولین بار در یکصد ســال
اخیر امیــد به زندگــی در میان
ســفیدهای آمریکا به خصوص
در میــان مــردان ســفید فاقــد
تحصیــات دانشــگاهی در
سالهای اخیرکاهش بیابد.
گومیری که بخش
افزایــش مر 
عمده آن به دلیل افزایش شدید
بدبختــی ،اعتیاد و خودکشــی
بودهاست.
نیروهای مترقــی و چپ آمریکا
ســالها منتقــد سیاســتهای

داخلی در کنار نقش بینالمللی
آمریکا بوده و در برابر پیمانهای
تجــارت آزاد -هماننــد نفتــا
مقاومت کر دهاند .با گسترشفقــر ،بیعدالتــی و نارضایتــی
داخلــی امیــد ایــن بــود کــه
بخــش نیروهــای مترقی حزب
دمکــرات به نمایندگــی افرادی
همانند برنی ســندرز بتوانند از
ترکهای دموکراتیک سیســتم
سیاســی آمریکا اســتفاده کرده
و بــا تصاحب حــزب دموکرات
آمریکا موفق به تغییر سیســتم
شوند .در شرایط امید به تغییر
سیســتم امپراتــوری آمریــکا
از طــرف گروههــای سیاســی
مترقــی آمریــکا ،ایــن راســت
افراطی و ناسیونالیســم ســفید
آمریکایی بود که با اســتفاده از
ترکهــای دموکراتیــک حــزب
پرچمــدار
جمهوریخــواه
ایــن تغییــر شــد .بــر خــاف
حــزب دموکــرات که توانســت
مــوج دموکراتیــک حــول برنی
سندرز را ســرکوب کند ،حزب
جمهوریخــواه ناتــوان از ایــن
سرکوب در برابر حمله خصمانه
ترامپ و شرکا بود.
پیروزی ترامپ و راست افراطی
در انتخابــات  ۲۰۱۶جهان را با
واقعیت جدید امپراتوری آمریکا
روبرو کرد.
اگــر آمریــکا تــا پیــش از ایــن
ابرقدرتــی قابــل پیشبینــی و
اعتماد بــرای بلوکهای قدرت

اقصــی نقــاط جهان بــود ،پس
از انتخــاب ترامــپ تبدیــل بــه
دلهرهای همیشگی شد.
ترامپ با شــعار معــروف «اول
آمریــکا»ی خــود هــراس بــه
میــان هیاتهــای حاکمه دنیا
از همپیمانــان اروپایی تا رقبای
چینــی انداخــت و در مــدت
کوتاهی چشــم همه بــه قدرت
ویرانگــری امپراتوری آمریکا باز
شــد .دولت ترامپ با بســیاری
کشــورهای دوســت یــا رقیب
آمریــکا درگیر دعــوای تجاری
شــد ،از پیمانهای بینالمللی
همانند گرمایــش زمین پاریس
و برجــام ایران خــارج و تبدیل
به بزرگترین عامل بیثباتی در
دنیــای پیــش از پاندمــی کرونا
شد.
پس از  ۲۰۱۶رسانهها پر شدند
از هشدار به ظهور نئوفاشیسم
و دیکتاتــوری در آمریــکا و
نهادهای قــدرت دیگــر آمریکا
هماننــد کنگره و د مودســتگاه
دولــت بــه هــر نحو ممکــن به
تــاش برای کنتــرل «امپراتور
دیوانــه» درآمدند .تالشــی که
منجر به افشای دهها رسوایی،
شکل گرفتن داستان هکرهای
شیطانصفت روسی-چینی و
یک استیضاح انجامید ،اما جز
در مواردی معدود ناموفق بود.

•

{>> ادامه در صفحه}25 :
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کرونا :پژوهش جدید:

 ،۲۰۱۹ســریع دست به کار
شد.
دولــت مرزهــای
جزیــره را در
چنــد مرحلــه بر
روی رفــت و آمد

راز موفقیت چین ،ویتنام ،ژاپن
و کره جنوبی در مهار
ویروس کرونا

برخــاف اروپــا و آمریــکا،
کشورهای شرق آسیا در مقابله
بــا کرونــا بســیار موفــق عمل
کردهانــد .مــوج دومــی در کار
نبوده است .چین تنها اقتصاد
بزرگ جهان اســت که ســال را
با نرخ رشد اقتصادی مثبت به
پایان میبرد .راز موفقیت آنها
چیست؟
شــماری از کشــورهای آسیایی
نظیــر چیــن ،ژاپــن ،ویتنــام،
تایــوان و کــره جنوبــی موفــق
به مهــار کرونا شــدهاند .تجربه
کشــورهای نیوزلند و استرالیا
نیــز در مقایســه با کشــورهای
اروپایی و آمریکا بسیار موفق و
آموزنده بوده است.
بســیاری میپرسند که کشوری
مثل چین با جمعیت میلیاردی
خود چگونه موفق شــده است،
مانع از موج دوم کرونا شــده و
چرخهــای اقتصادی خود را بار
دیگر به گردش درآورد.
موفقیت این کشورها برخاسته
از اقداماتی اســت که از ســوی
دولتها و همچنین مردمشان
صورت گرفته است:
• اعمــال محدودیتهــای
فراگیر،
• انسداد مرزهای کشور و حتی
استانها،
• رعایــت بهداشــت و پروتکل
پزشکی و
• رصــد کــردن هوشــمندانه
تماس افراد با یکدیگر.

•

چین :شکوفایی اقتصاد بر
بستر رعایت قاطعانه مقررات
نظــام اقتدارگــرای چیــن برای
کنتــرل شــیوع ویــروس کرونا
قواعــد ســفت و ســختی را در
پیــش گرفــت .قواعدی کــه از

سوی مردم این کشور نیز
اجرا شد .ورود و خروج به
شــهرهای بزرگی در چین
بــا میلیونها نفر جمعیت
برای هفتهها منع شد.
افــزون بــر انزوا و انســداد
این شهرها ،انجام آزمایش
کرونــا در ابعــاد وســیع و
رصــد کــردن دیجیتــال
تماسهــای مــردم بدون
در نظر گرفتن حتی حریم
شــخصی از جمله مواردی بود تایوان در ســال  ۲۰۰۳همچون
که توانســت در مهــار کرونا در چین با شــیوع بیماری سارس
دســتوپنجه نــرم کــرده بود.
چین موثر افتد.
بر اســاس آمار منتشــر شده از همیــن موضوع باعــث افزایش
ســوی مقامــات دولــت چین ،آمادگی این کشور برای مقابله با
اکنون ماههاست که تقریبا هیچ ویروس کرونا شد.
مورد جدیــدی از ابتال
به کرونا در این کشــور
مشاهده نشده است.
موضــوع
همیــن
باعث شــده اســت که تا کنون گفته میشــد که تنها نتیجه
چرخهای اقتصاد چین مثبــت همهگیــری کرونــا ،بهبــود
به حرکت بیافتد و روال وضعیت محیط زیســت بوده اســت.
عــادی زندگــی برقــرار حاال اما الاقل در اروپا این تاثیرگذاری
گردد .چین تنها قدرت نیز منفی شده است.
بزرگ اقتصادی جهان آژانــس اروپایی محیط زیســت اعالم
است که سال کرونایی کرده که همهگیری ویروس کرونا تنها
را با نرخ رشد اقتصادی در کوتــاه مدت تاثیر مثبت بر محیط
مثبت پشت سر خواهد زیست داشته و به تدریج اثرات منفی
آن آشکار میشوند.
گذاشت.
بر اساس این گزارش در ابتدا به دلیل
•
محدودتر شــدن رفت و آمد و افزایش
تایوان :آموزههای
کار از خانه کیفیت هوا در بســیاری از
دوران شیوع سارس
در جمهــوری تایــوان شــهرهای اروپا بهتر شــده بود اما به
ظرف  ۲۰۰روز گذشته تدریج بــا افزایش مصرف پالســتیک
هیــچ مــورد ابتــا به تاثیرگذاری همهگیری کرونا بر محیط
ویروس کرونــا گزارش زیست منفی شده است.
نشــده اســت .بــه این
ترتیب میتوان گفت که تایوان دولت تایوان پس از انتشار خبر
نیز در مهار بحران کرونا بسیار نخســتین مورد مشاهده کرونا
در چین در ماه دســامبر ســال
موفق عمل کرده است.

مســافران بســت .از ســوی
دیگر ،این کشور به اندازه کافی
ماسک و همچنین دستگاههای
تنفسی در اختیار داشت .همین
موضــوع باعث شــد کــه نیاز به
پیشبینــی محدودیتهــای

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

Tel.: 514-777-3604

بهترین نرخ روز

Tel.:514-844-4492

این چنین بــود که در ژاپنی که
شــمار ساکنانش بیش از آلمان
است ،تنها  ۱۰۳هزار مورد ابتال
به ویروس کرونا گزارش شده و
شمار فوتیهای کرونایی در این
کشور  ۱۸۰۰نفر بوده است.

•

نیوزلند :کنترل شدید
مرزی
پــس از اعمــال شــدید
دلیل این امر نیز استفاده بسیار بیشتر محدودیتهــا ،نیوزلنــد
از قبــل از مــواد پالســتیکی اســت از از مــاه ژوئــن به این ســو،
جمله ماسکها و دستکشهای یک بــه عنوان کشــور بــری از
بار مصرف ،لباسهای پالستیکی که ویروس کرونا اعالم شــده
به منظور حفاظت از ویروس استفاده و زندگــی در این کشــور به
میشوند و نیز بطریهای حاوی مواد روال عادی بازگشته بود.
ضدعفونیکننده.
دولــت نیوزلنــد پــس از
ن
رستورا
ها
از
بسیاری
عالوه بر اینها
مشــاهده مــوارد جدیــد
که تنها مجاز به ارســال غذا به بیرون ابتــا در آکلنــد ،در مــاه
هســتند از ظروف پالستیکی استفاده اوت ســال جاری ،مجددا
میکننــد .همچنیــن بســته بــودن محدودیتهای گســترده
فروشگاهها یا محدودیت بیرون رفتن اعمال کرد.
از خانــه منجــر به افزایــش خریدهای اکنون مهــار ویروس کرونا
آنالین شده و این محصوالت نیز اکثرا در نیوزلند به چنان حدی
در بســتهبندیهای پالستیکی ارسال رســیده اســت کــه حتــی
میشوند.
نیازی به استفاده از ماسک
هــم در این کشــور وجود
ندارد.
شدید موضوعیت نیابد.
افزون بر آن کنترل شدید مرزی
•
وجــود دارد و مســافرانی که به
ژاپن :رعایت نظافت از سوی نیوزلند میآیند باید به قرنطینه
مردم
دولتی بروند.
عملکرددولت ژاپن در هفتههای •
نخست مورد انتقاد بود که چرا استرالیا:محدودیتهای
بــرای مقابلــه با ویــروس کرونا شدید چند ماهه
اقــدام جــدی به عمل نیــاورده اســترالیا مرزهای خود را برای
اســت .نــه محدودیــت خاصی مهار ویروس کرونا بست .حتی
برقرار شد و نه ظرفیت آزمایش همچون چین اقدام به بســتن
راههــای تــردد بین شــهرها و
کرونا افزایش یافت.
راز موفقیــت ژاپــن را بایــد در اســتانها در ایــن کشــور کرد.
رفتار و عملکرد مردم این کشور این محدودیتها اکنون به طور
جســتوجو کــرد .مــردم ژاپن تدریجی رفع میشوند.
بــرای نظافــت اهمیــت زیادی افزون بر آن همه کســانی که از
خارج از کشــور به استرالیا سفر
قائل هستند.
بسیاری از شهروندان ژاپن بدون میکنند باید برای مدت  ۱۴روز

پاندمیمصرفپالستیکراافزایشدادهاست

سرورصدر

فشار دولت برای پیشگیری از
ابتال بــه ویــروس کرونــا اقدام
کردند .به عنوان نمونه ،تقریبا
همــه مردم ژاپــن از همان آغاز
شــیوع کرونــا از ماســک برای
پیشگیری استفاده کردند.

به قرنطینه دولتی بروند.
پــس از شــیوع ویــروس کرونا
در ملبــورن ،دولــت اســترالیا
بــرای مقابلــه بــا مــوج دوم،
محدودیتهای شدیدی اعمال
کرد .بــا انجام تســت کرونا در
ابعــاد وســیع و همچنیــن با
رصــد کــردن تمــاس افــراد،
دولت استرالیا موفق به کنترل
شیوع کرونا شد .اکنون الزام
اســتفاده از ماســک تنهــا در
ملبورن وجود دارد و در دیگر
نقاط استرالیا از محدودیتها
کاسته شده است.

•

کرونا و محیط زیست

خدمات حسابداری و دفترداری
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ویتنام :رصد شدید و فراگیر
متاسها
ویتنــام نیــز همچــون تایوان
تجربه مقابله با بیماری سارس
را در کارنامــه خــود دارد.
سازمان بهداشــت جهانی در
سال  ۲۰۰۳ویتنام را نخستین
کشــور موفق در مهار ســارس
اعالم کرده بود.
تجربه مقابله با ســارس اکنون
بــه کار مهار شــیوع کرونا آمده
اســت .ویتنــام از اول آوریــل،
محدودیتهای سه هفتهای در
کشور اجرا کرد.
آزمایــش گســترده کرونــا و
همچنیــن مقــررات شــدید
قرنطینــه و همچنیــن رصــد
فراگیــر تمــاس افــراد از دیگــر
اقداماتــی بود کــه دولت ویتنام
برای مهارکرونا در پیش گرفت.
به عنوان نمونــه ،ویتنام کاری
را انجام داد که در اروپا غیرقابل
تصور و اجرا اســت .این کشــور
بــرای کســی کــه ماســک نزند
و باعــث ابتــا فرد دیگــری به
ویــروس کرونا شــود ،مجازات
زندان  ۱۲ساله پیش بینی کرده
است.

•

کره جنوبی :رعایت توصیه
توسط مردم
کره جنوبــی در مقابله با کرونا
از ایــن امتیاز برخــوردار بود که
بــا مردمی ســروکار داشــت که
به توصیههای پزشــکی به طور
جدی عمل کردند.
این چنین بــود که کره جنوبی
بــا مــوج دوم کرونــا روبــهرو
نشــد و حتــی نیازی بــه اعمال
محدودیتهــای شــدید در این
کشور موضوعیت نیافت.
افزون بر آن ،کره جنوبی کنترل
شــدیدی بر رفت و آمد به کشور
را در پیــش گرفــت .هرکس که
به کره جنوبی سفرکند ،باید دو
هفته به قرنطینــه خانگی برود؛
قانونی که از جمله شــامل حال
حتی شهروندان کره جنوبی نیز
میگردد.
منبع :روزنامه «زاکزیشه»
آلمان
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MONDIALE ELITE

کرونا :پژوهش جدید:

مرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

توصیه جدید پیشگیری از کرونا:

در وسایل نقلیه عمومی سکوت کنید!

کرونــا ،مردم کمتر در وســایل
نقلیــه عمومی حــرف میزنند.
به خصــوص در ســاعات کاری
کــه اتوبوسهــا و قطارهــا پــر
هســتند و مســافران گاه تنگ
هــم ایســتادهاند ،این ســکوت
محسوستر است.
حــاال در اســپانیا برخــی
سیاستمداران از جمله یک وزیر
در بارسلونا پیشنهاد کردهاند که

برخــی از محققــان و
سیاســتمداران اســپانیایی از
مردم خواستهاند که در اتوبوس
و قطار ســکوت کنند .با کمتر
حرف زدن ذرات معلق کمتری
از دهــان خــارج میشــود و
امکان سرایت ویروس نیز کمتر
میشود.
شــاید شــما هم متوجه شــده
باشید که از زمان شیوع ویروس

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

مسافران در اتوبوس و مترو
حــرف نزنند .این پیشــنهاد
در حالــی مطــرح شــده که
در اســپانیا نیز مانند ســایر
کشــورها زدن ماســک در
وسایل نقلیه عمومی اجباری
است.
با این حال این سیاستمداران
مردم را دعوت به سکوت در
وسایل حمل و نقل عمومی
کــرد ه و در عین حال تاکید
کردهاند که این یک دســتور
یا اجبار نیست بلکه تنها یک
توصیه است.
استدالل این افراد این است که
کســی که حــرف نمیزند طبعا
ذرات معلق کمتــری را در هوا
پراکنده میکند.
رابطه بلند حرف زدن و
شیوع ویروس
اتوبوس و قطار به طور معمول
و بــه دلیل ســر و صــدای خود
این وســایل نقلیه جای شــلوغ
و پر ســر و صدایی است .به
همیــن دلیل کســانی هم
که در آنجا حرف میزنند،
ناخودآگاه صدایشان بلندتر
اســت و گاه حتی بــا فریاد
ســخن میگوینــد؛ صرف
نظــر از ایــن کــه بــا تلفن
صحبت کنند یا حضوری.
ماریــا کــروز ،پژوهشــگر
شــورای عالــی تحقیقــات
علمی در اسپانیا تاییدکرده
کــه برای کم کــردن خطر
ابتــا به کرونا بهتر اســت
ساکت بمانیم.
بــه گفتــه او ،بیــن میزان
بلنــد بــودن صــدا هنگام
حرف زدن و تعــداد ذراتی

انتخابات ریاست جمهوری امریکا و ایرانیان >> ...ادامه از صفحه7 :
 ۱۹۹۱و بعــد از ســقوط اتحــاد
جماهیر شوروی ،صد ّام حسین
باسناریویی پیشساخته ،کویت
را اشغال کرد .ایاالت متحدهی
امریــکا و هــم پیمانانش جنگ
اول خیلــجرا بوجــود آوردند و
به دنبال کویت را آزاد ساختند.
قدر مس ّلم جنگ خلیج و سقوط
اتحاد شــوروی تقریباهمزمان
بدنبال فروپاشــی اردوگاه
بــود.
ِ
کمونیســتی ،یکــی از واقعــات
مهم قرن بیست اتفاق افتاد که
ّ
آنپایان گرفتن قرارداد «یالتا»
بود .قــراردادی که بعد از پایان
جنــگ دوم جهانــی ،به ســال
 ۱۹۴۵درشــهر یالتا در روسیه
میــان اتحاد جماهیر شــوروی
رهبــر اردوگاه سوسیالیســتی
متحــدهی
از ســوئی و ایــاالت ّ
متحددان اروپائیاش از
امریکا و
ّ
دیگر ســو بسته شد .به موجب
ایــن قــرارداد جهــان از وجــه

اقتصــادی و سیاســی حتــی به
نوعی فرهنگی ،بــه دو اردوگاه:
ســرمایه داری و سوسیالیستی
بــا تمام ویژههایشــان تقســیم
شــد .طرفین قــرارداد (امریکا
و متحد ّان از ســوئی و شوروی
و بلــوک تحــت ســیطرهاش از
دیگــر ســو) مت ّعهد گشــتند که
در حیطــهی منافع سیاســی و
اقتصــادی یکدیگــر دخالــت یا
نفوذی موثّرنکنند.
به یاد بیاوریم که تخلیهی ایران
از آرتش شوروی به سال ۱۳۲۵
شمســی یــا  ۱۹۴۶میــادی
تعهدهای یالتا بود.
ماهیتا بنا بر ّ
کودتای  ۲۸مرداد  ۳۲در ایران و
مصدق
سقوط دولت م ّلی دکتر
ّ
وتمرکز قدرت سیاسی در ایران
بر ســلطنت و شــخص محمد
رضاشــاه بــه مثابــه گرداننده و
رهبرسیاســی ونه تنها پادشــاه
غیر مسئول مشروطهی ایران،
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از ســوی رهبری بلــوک جهان
سرمایه داری تا سال ،۵۷باری
از روح قــرارداد یالتــا نشــئت
میگرفــت؛ به ســخنی ایران به
موجب قرارداد یالتا در حوزهی
متحدانش قرار
نفــوذامریــکا و
ّ
داشت.
به هر روی فروپاشــی شــوروی
عمال و منطقا پایان یالتا بود.
بعــد از جنگ اول خلیج و پایان
متحده
گرفتن «یالتــا» ایاالت ّ
امریــکا «نظــم نویــن جهانی»
را اعــان داشــت .در کانــون
طرح نوین ،جهان در دو بلوک
نوین شــکل گرفت یا در جریان
شــکل گرفتنبود که با عنوان
«شــمال و جنــوب» شــناخته
شــد .در طــرح نویــن جهانــی
شــمال ایاالت متحدهی امریکا
و کشــورهای عمدهی اروپاِئی،
کانــادا ،ژاپن ،کــرهی جنوبی،
اســترالیا و نیوزیلند را در برمی

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

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

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

که بــه هــوا پرتــاب میشــوند
رابطه معنــاداری وجــود دارد.
کســی کــه داد میزنــد  ۵۰برابر
بیشتر از کسی که سکوت کرده
ذرات معلق به هوا میفرســتد.
پــس بهترین کار این اســت که
«دهانمان را ببندیم».
نتایــج تحقیقــات دانشــگاه
مونپلیــه کــه در اواخــر مــاه
سپتامبر منتشر شد نیز تاثیرات
صحبت کردن بر میزان اشــاعه
ویروس را نشان میداد.
نتیجــه ایــن بــود کــه قطرات
کوچکــی کــه هنــگام صحبت
کردن پخش میشوند به راحتی
تا دو متر و در زوایایی  ۴۰تا ۵۰
درجه از دهان شــخص متکلم
میتواننــد حرکت کنند .هر چه
زمــان صحبت کــردن طوالنی
تر و اســتفاده از حروف بیصدا
بیشتر باشد این تاثیرگذاری نیز

گرفــت.بقیــهی جهــان ،یعنی
تمام کشــورهای آســیائی بجز
دو کشور ژاپن و کرهی جنوبی،
بــه عــاوهی تمامکشــورهای
افریقائــی و تمــام کشــورهای
امریــکای التین در مجموعهی
«جنوب» قرارگرفتند.
در ایــن تقســیم بنــدی و
تعریــف سیاســی ،اقتصادی،
خصلتهــای عمــدهی شــمال
عبارت بود از:
وحــدت ویکپارچگی سیاســی
و اقتصــادی و فرهنگی ،تحقّ ق
مطلــق دموکراســی همــراه بــا
ســاختار سیاســیدموکراتیک،
گســترش رقابتهای مشــترک
وصلــح آمیــز اقتصــادی میان
کشــورهای شــمال ،حمایت از
آزادیهــای مدنــی و گســترش
آن ،حمایت از حاکم ّیت سیاسی
دموکراتیــک با تکیــه بر عناصر
و ملزومــات نظــام سیاســی
دموکراتیک و سکوالر.
امــا کشــورهای جنــوب بــا
ویژگیهای زیر:
پراکندگی،گســترش رقابتهای
اســتقرار
ســتیزجویانه،
سیاســی
حاکم ّیتهــای
اقتدارگــرا ،ترویــج و گســترش
ایدئولوژیهای مطلقا بنیادگرا
و ســرکوبگر کــه تعــارض بــا
اندیشــههای آزاد و خردگــرا و
ملزومات دموکراسیدر ساختار
آنها شــکل گرفته بود یا باشــد،

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

بیشتر است.
این نتیجه البته مربوط به وقتی
است که متکلم ماسک نداشته
باشــد .بــا اســتفاده از ماســک
میــزان ذرات معلــق در هوا به
شدت کاهش مییابد.
تهویه هوا برای مقابله با
ذرات معلق
چیزی که ثابت شــده این است
کــه تهویه هوا بــرای جلوگیری
از انتشــار ذرات معلقــی کــه ما
با تنفــس بــه اطــراف پراکنده
میکنیــم بســیار موثر اســت.
اداره محیط زیســت آلمان یک
ماه پیش توصیــه کرد که برای
این که بهتر بتوان میزان خطر
شیوع ویروس را تخمین زد ،در
ساختمانهای عمومی دستگاه
ســنجش گاز دی اکسید کربن
نصب شود.
در متروهــای کالنشــهر

تعارضهای دائمی با ّ
تفکرات و
اندیشههای وحدتگرا،تقویت
حاکم ّیتهــای اقتدارگرائــی که
بخشــی از نقــش و وظیفه خود
را ترویــج دشــمنی و جنــگ و
ستیزبا مبادی یا اصول بینش
خردورزانهی و اصول دموکراسی
و در یک سخن «مغرب زمین»
فرهنگی و تاریخی میدانند.
تا آنجــا که کشــورهای جنوب
بنا بر ویژگیهای تاریخی شــان
و ساختارفرهنگی شان ،دولت
مستقّ ر ،ستیز و دشمنی و نفرت
پراکنی بر علیه ارزشــهای عصر
مــدرن را بنــابر پتانســیلهای
معارضــهی فرهنگــی و تاریخی
شــان با غرب فرهنگــی در کار
سیاســی خود پیــش میرانند.
ّ
مشــخص و
نمونــهی کامــا
معلــوم این مجموعه ،حکومت
م ّلایــان ایران و سیاســتهای
حذف وسرکوب سیستماتیک و
دامنه دار رژیم اسالمی حاکم بر
ایران است که بر بنیان ذهن ّیت
ایدئولوژیکو سرگوبگر شیعهی
اثنــی عشــری عمــل کــرده و
میکند.
در طرح «جنــوب» که عناصر
فرهنگــی وتاریخــی جامعهای
مطلق ایستا و بسته و سنت گرا
و دشمن ارزشهای انسان بنیاد
و انسان گرایعصر مدرن ،درونا
و تاریخا فراهم بود ،ویژگیهای
یاد شــده در کشــورهای بویژه

 ص30:

بارســلون در کاتاالنیای اسپانیا
نیز به گفتــه اپراتورهای مترو،
وســایل تهویه هوا هر دو و نیم
دقیقــه هوای داخــل مترو را به
طــور کامل عوض میکنند .اما
مشــکل اینجاست که متروها و
اتوبوسهای بسیار کمی مجهز
به چنین سیستمی هستند.
ایــن توصیه کــه «دهانتــان را
ببندید» شاید اغراقآمیز به نظر
بیاید اما در موقعیت فعلی کمی
اغراق بد نیست .در نهایت هدف
این است که با هر وسیله ممکن
شانس کمتری به ویروس داده
شــود و تا حد امکان برای رفت
و آمد به جای مترو و اتوبوس از
دوچرخه استفاده شود؛ امکانی
که البتــه در ایران چندان مهیا
نیست.
 -دویچه وله

مســلمان و عمدتــاخاورمیانه
بــه راحتی به اجــرای درآمد .در
متن و جریــان تحقّ ق این نظم
نوین ،بعضا رهبران کشورهای
بزرگ تاکیدکردندکه بعد از این
جهــان جنگ بــزرگ و ویرانگر
دیگری را از ســوی کشــوری از
«شمال» بر علیه کشوری دیگر
از همیــن مجموعــهی شــمال
شــاهد نخواهد بود .به موجب
تضمینهائــی کــه قدرتهــای
بــزرگ سیاســی و اقتصــادی
جهان در مدیر ّیت سیاسی داده
و میدادند ،رئیس جمهوروقت
فرانسه ،ژاک شــیراک خدمت
ســربازی هر فرانســوی را از دو
ســال به یک ســال تقلیل داد.
شیراکدر راستای «استراتژی
نوین جهانی» بعد از فروپاشــی
شــوروی با صراحت و روشــنی
گفــت  « :بعــداز ایــن جنگــی
بــزرگ میــان رقبای سیاســی
و اقتصــادی جهــان وقــوع
نمییابــد .جنگهــای بعــدی
میانکشــورهای «شــمال» و
«جنوب» خواهــد بود .چیزی
کــه وقــوع یافــت و شــاهدش
بودیم.
این بود شــمائی فشرده از طرح
«نظم نوین جهانی» به رهبری
متحــدهی امریکا که به
ایــاالت ّ
سال ۱۹۹۱و در جریان یا پایان
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سالمت...

رژیم غذایی گیاهمحور؛
راه نجات کره زمین

تخریب حیات وحش و آلودگی
دریاهــا و اقیانوسهــا علت اصلی
بیماریها
پرداخته است.
اگرچــه ســرما بــه طــور و الــکل خــودداری کنیــد ،کمکــی در برابر ویروس های
طبقتوصیهدانشمندان رژیمهــای غذایــی
مســتقیم عاملی بــرای بروز زیــرا باعــث کمبــود آب بدن ســرماخوردگی نمیکننــد .از
کمیسیونیبینالمللی ،ناســالم ،دلیــل اصلی
ســرماخوردگی نیســت ،امــا میشــود و میتواند در خواب درخواســت آنتیبیوتیــک از
مصــرف شــکر و بیماریها هستند .این
شــما را بــرای ابتــا بــه این و اســتراحت مــورد نیاز برای پزشک برای سرماخوردگی یا
گوشــت قرمــز واقعیت که  ۸۰۰میلیون
اســتفاده از آنتیبیوتیکهای
بیماری آماده میکند.
بهبودی اختالل ایجاد کند.
درســطح جهان نفــر در دنیــا گرســنه
خســتگی ،ضعف سیســتم • گلودرد را بــا غرغره کردن قدیمــی کــه در دســت دارید
باید نصف شود ،هســتند و  ۲میلیارد نفر
ایمنــی بــدن و اســترس از آبنمک تسکین دهید.
خودداری کنید.
در حالیکــه مصرف از سوء تغذیه رنج میبرند
عوامــل دیگــر ابتال بــه این همچنین میتوانید کمپرس • دقــت کنیــد کــه مصــرف
ســبزیجات ،میوه ،و  ۲میلیــارد نفــر دیگــر
یخ ،اسپریها یا آب نباتهای ویتامیــن  Cبــه شــما در
بیماریهستند.
غــات و آجیل باید که دچــار چاقــی و اضافه
به گــزارش مایوکلینیک ،اگر سرد مکیدنی برای گلو درد را جلوگیــری از ســرماخوردگی
وزن هســتند ،لزوم تغییر
دوبرابر شود.
کمکنمیکند.
شــما ســرما خورده باشــید ،امتحان کنید.
امــا در جاهــای ســریع رژیم غذایی جهانی
حداقل  ۵روز زمان نیاز دارید • بزرگســاالن میتواننــد از با این حــال ،برخی مطالعات
بایــد را نشان میدهد.
خاصــی
تا بطور نســبی بهبود یابید .اســتامینوفن ،ایبوپروفــن یا نشــان دادهانــد کــه مصــرف
تغییرات شــدیدی آکادمیهــای علمی جهانی
البته هیچ روشی برای درمان آســپرین برای تسکین عالئم ویتامیــن  Cقبــل از شــروع
نز د یــک
صورت گیرد ،مثال اخیــرا بــه ایــن نتیجــه
قطعی ســرماخوردگی وجود استفاده کنند .داروها را فقط عالئم سرماخوردگی ،میتواند
بــه دوســال پیــش
در آمریــکای شــمالی ،رسیدهاندکه سیستم غذایی
ندارد امــا میتوان بــا دنبال طبق دســتور پزشک مصرف مــدت زمان بیمــاری را کوتاه
در
دانشــمندان
مــردم بایــد  ٪۸۴مصــرف دنیا در حال فروپاشی است.
کــردن برخی توصیههــا ،در کنید.
کنــد .همچنیــن چندیــن
کمیسیونی بینالمللی،
گوشــت قرمــز را کاهــش کشــاورزی صنعتــی هــم به
کوتاهترین زمــان ممکن ،به • در خانــه از دســتگاه مطالعه نشــان داده است که
اولیــن رژیــم غذایــی جهانــی
و ا ســطه
دهنــد و
مرطوبکننده هوا اســتفاده مکملهــای زینــک ممکــن
بهبودی دست یافت:
را بــا هــدف نجات کــره زمین
یــب
مصــر ف مصرف شکر و گوشت تخر
• هیدراتــه بمانیــد .چــای کنیــد .ایــن دســتگاه بــرای اســت طول ســرماخوردگی را
پیشنهادکردند .محور این رژیم
جنگلهــا و
غــات را قرمز باید نصف و
داغ ،آب ،ســوپ مــرغ و تســکین گرفتگــی بینــی و کاهش دهنــد .البتــه زینک
غذایی استفاده وسیع از گیاه و
شــش برابر مصرف سبزیجات ،رها شــدن گاز
ســایر مایعات مانند آب گرم عفونتهای مجاری تنفســی دارای عوارض جانبی مضر از
متــان توســط
غله است .به گفته محققان این کنند.
میوه ،غالت و آجیل
همراه با لیمو و عســل ،بدن و همچنین کاهش شــدت و جمله مســمومیت و معموال
دامها ،بیش از
الگوی تغذیه از مرگ میلیونها در رژیــم غذایی
شود.
دوبرابر
باید
را هیدراته نگــه میدارد .این درد سرفههای خشک مفید وقتــی ایجــاد می شــود که ۲
پیش به تخریب
انسان جلوگیری میکند؛ اما آیا جها نــی ،
مایعــات همچنین میتوانند است.
هــزار میلیگــرم و یا بیشــتر
جهان گوشش بدهکار بود؟
محیط زیســت
اروپاییهــا بایــد
احتقــان قفســه ســینه و • فرامــوش نکنیــد کــه مصرف شــده باشد .پس قبل
اولیــن رژیــم غذایــی علمی با  ٪۱۵بیشــتر غالت و دانههای دامن میزند.
مجاری بینی شما را تسکین آنتیبیوتیکهــا،
بــرای از اســتفاده از زینک با پزشک
«رژیم غذایی جهانــی باید از
هدف جلوگیری از فاجعه جهانی روغنی مصرف کنند
دهنــد تا بتوانید راحت نفس درمــان
بیماریهــای خود صحبت کنید.
چنین
م
تغییرکنــد».ه
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زیستبومی تدوین شده است .اروپاییها باید مصرف گوشت 
بکشــید .از مصــرف کافئین باکتریایــی مفیدنــد اما هیچ
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ایــن رژیــم غذایی  ۸۰۰میلیون قرمز را تــا  ۷۷درصد می
همچنین غذاهای
پاییــن بیاورنــد و غذایی باید تا  ٪۱۵کاهش پیدا
نفر
در
بیکیفیتــی کــه
 ٪۱۵بیشــتر غالت و کند.
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صفحه:
از
ادامه
>>
ایرانیان...
و
امریکا
نفــر در سراســر هستند و ۲
رژیم غذایی خود وارد بــه طــور وســیعی گیــا ه محور
مدت خلیج از سوی ســردار رومی بعد از شکســت و «شمال»به اجرا درامده است.
کنند.
جهــان خــورده میلیارد نفر
است و به شخص اجازه دریافت جنگ کوتاه ّ
میشــود ،را بــه از سوءتغذیه پژ و هش گــر ا ن  ۲۵۰۰کالری در روز را میدهد .جرج بوش پدر ،رئیس جمهور آتش زدن کارتاژدشمن دیرینه بــرای روشــنی ذهــن خواننده
میگوینــد ایــن رژیم در ایــن رژیم ،خوردن یک برگر وقــتامریکا اعالن شــد .و این و اصلــی رم کــه بــه نوعی بقای نســبت بــه عملکــرد رهبــران
چالــش کشــیده رجن میبرند و
است.
برای انســانها و برای با گوشت گوساله و دو بار ماهی گونــه و بــه قول ژان کریســتف امپراتوری را تداوم میبخشید ،سیاســی کشــورهای درجــه
ایــن رژیــم جدیــد  ۲میلیارد نفر
محیط زیست "برد -در هفته مجاز شــناخته شــده روفــن ( Jean Christopheاز خود پرســید کــه« :رمبعد از اوّل «شــمال» در ارتبــاط بــا
که بــا عنوان "رژیم دیگر که دچار بــرد" اســت ،زیرا هم ولی بیشــتر پروتئین مورد نیاز  Rufun) مؤ ّلــف کتــاب کارتاژ چه خواهد کرد؟».
خــود «شــمال» و مجموعهی
سالمتی جهانی" چاقی و اضافه ازمــرگ  ۱۱میلیــون بایــد از غــات و آجیــل تامین «امپراتوری و بربرهای جدید» ،بــه نظــر روفــن امریکا بعــد از «جنــوب» و بــرای نمونــه بــه
شــناخته شــده ،وزن هستند! انســان کــه در اثــر شود.
بــاری امپراتــوری و بربرهــای فروپاشی شوروی از خود پرسید دیسکور امانوئلمکرون رئیس
توسط کمیسیونی
مصرف مــواد غذایی مصرف روزانه یک لیوان شیر و نویــن ،البتــه از نــگاه واضعان کــه:امریکا بعد از شــوروی چه جمهور فرانســه در ســخنرانی


بینالمللــی به منظــور تدوین ناســالم جان خود را از دســت مقداری کره یا پنیر و همچنین طرح ،متولد شد .زیرا به تعبیر خواهــد کرد؟ بــاری در پاســخ اخیــرش در دانشــگاه ســوربن
رهنمــودی برای تامیــن مواد میدهنــد ،جلوگیری میکند و یک یا دو تخم مرغ درهفته هم روفن امریکا بعد از سقوط اتحاد بــه این پرســش ،جهــان نوین پاریس و به مناسبتبزرگداشت
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تاریخــیاش کــه نزدیــک بــه ویژگیهای نویناش ،باری خلق پاتــی) و ســتایش مکــرون از



رشد دنیا ارائه شده است.
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کشــورهای غربــی و همچنین که 
جمعیت کره زمین تا ســال بشــقاب غذا ســبزی و میوه و در اختیارشنهاده بود ،از خود اســامی به نقش و کارکرد خود عصر روشــنگری غرب ،اشــاره
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عادتهای خوردن در سراســر رسید و ادامه رژیمهای غذایی به عبارت دیگــر ،رژیم رادیکال امریکا بعــد از شــوروی چونان سیاســی کشــوری تا بن دندان کــه بهاین ســخنرانی و شــیوه
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در عیــن حــال ،رژیم جدید به به معنــای افزایش مشــکالت روزانه  ۷گرم گوشــت خوک ۷ ،کــرد؟همانطــور کــه روفن در اســام و موهوماتــش ،بــرای خردبنیاد مدافع ارزشهای عصر
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و  ۲۸گرم ماهی است.
ستایش به
ماکرون]
[دیسکور
پدید آوردن تغییــرات اقلیمی ،زمین خواهد بود.
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 ها و اشخاص :مقرون به صرفه ،قابل اطمینان و حسابداری حرفه ای 

شرکت
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حسابداری و کلیه امور مالیاتی
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 سال  27شماره  25  1500آبان 1399

D

توجه :این مقاله جنبه ی آموزشی دارد نه درمانی،

هر دارویی باید با تشخیص و تجویز پزشک مصرف شود.

پزشکی...

بیماری پارکینسون یا لقوه
جراحی
بــرای بیمارانــی
کــه در مراحــل
پیشرفته قرار دارند
و ســیمپتوم هــا به
داروهــا جواب نمی
دهنــد ،یــک عمل
جراحــی بــر روی مغــز در نظر
گرفته می شــود ،به طوری که
یک الکترود در نقاط مشخصی
از مغــز ماننــد تاالمــوس ،زیــر
تاالموس و یا پالیدوم نصب می
شــود که به یــک تقویت کننده
پیــام هــای الکتریکــی متصل
اســت .این الکتــرود باعث کم
شــدن حرکات غیرقابل کنترل
و لــرزش می شــود ولی بر روی
ســفتی عضالت اثر نــدارد و از
عدم قدرت حرکات قابل کنترل
جلوگیــری نمی کند و حتی می
توانــد بعضی خطرهــای ثانویه
مهم تولیدکند.
ً
قبال قســمت هــای کوچکی از
مغز را که مســئول ســیمپتوم
هــای پارکینســون بودند برمی
داشتند ،ولی امروزه این جراحی
هــای بســیار دقیــق بــه ندرت
انجام می شوند.
•

www.paivand.ca since 1993

* فیزیوتراپی که شــامل ورزش
هــای روزانــه ،ژیمناســتیک،
تمرینــات راه رفتــن ،فعالیــت
هایــی بــرای نگهــداری تعادل
بــدن و غیــره از کامل کنندگان
مهم درمان بشمار می روند.

•

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

* ارگوتراپــی بــرای تــوان
بخشی دوباره فعالیت ها در
منــزل و گفتاردرمانی برای
بهتر شــدن صحبت کردن
و کمــک به رفع مشــکالت
جملــه ســازی بــه کار مــی
روند.
•
*درمان های آزمایشــی :درمان
های جدید مانند پیوند ســلول
هــای دوپامیــن ســاز جنینی و
ژن درمانــی در حــال مطالعــه
اســت این درمان ها در مراحل
آزمایشــی اســت و بــه عنــوان
درمان به کار نمی روند.
درمان های طب تکمیلی
•
* ویتامیــن  Eفقــط طبیعی در
غذاها :خوردن غذاهای حاوی
مقــدار زیادی از ویتامین  Eمی
توانــد از پارکینســون جلوگیری
کند .دانشــمندان بــر روی اثر
آنتی اکسیدان توجه دارند چون
که مکانیــزم اکســیدان ها می
تواند بیماری پارکینسون تولید
کند.
یــک مطالعــه بــر روی تغذیــه
 76890زن در ســنین بین 30
تــا  55ســال و  47331مرد در
ســنین بین  40تا  75سال ،در
مدت  14ســال به ایــن نتیجه
رســید که مقدار زیــاد ویتامین
در تغذیه و همین طور ویتامین
های مکمل مصرف می کردند،

خــردورزی و آزادی و ستایشــگر ارزشــهای
واالی دموکراسی ،باری کوششهای این
م ّعلــم مت ّعهد ومعلمان دیگر فرانســوی
را ارجــی بینهایــت مینهــد .م ّعلمانــی که
از ارزشــهای واالی عصــر مــدرن یــا مدرنیتــه
پاســداری میکنند .اما و قهرا دیسکور درخشان
و بســیار موثّر مکرون در راســتای حمایتقاطع
و البتــه راســتین سیاســتهای جاری فرانســه و
دیگر کشــورهای شــمال ،فقط در جهت دفاع از
تمدن مستقر در این پارهی عالم یعنی
فرهنگ و ّ
«شمال» اقتصادی ،سیاسی بود .دیسکوری که
خشمبرخی از رهبران مسلمان کشورهای جنوب
مثل اردوغان ترکیه یا مال ّیان ایران یا نخست وزیر
مالزی را بدنبال داشت .ورنه ،نه امانوئل ماکرون
و نــه هیــچ دولتمرد دیگــری از شــمال در چهار
دههی گذشته حتی یکبار از مبارزات خونین ِ هر
روز و هر ســاعت ایرانیان برای رسیدن به حداقل
آزادیهای دموکراتیک ِ برآمده از همان ارزشهای

> بخش 3
> پایانی

مصــرف کننــدگان ویتامین E
طبیعــی که در آجیــل ها و دانه
ها و سبزی هایی که دارای برگ
سبز هستند ،خیلی کمتر مبتال
بــه بیمــاری شــدند و مصــرف
کنندگان ویتامین های مکمل
هیــچ اثــری در محافظــت از
بیماری نداشته است.
•
*موســیقی درمانــی :طبــق
اطالعات داده شــده موســیقی
درمانــی به تنهایی یــا همراه با
فیزیوتراپی به بهتر شدن حرکات
بدنی بیمار کمک می کند .این
موضوع در بهبودی سرعت راه
رفتن ،قدم محکم تر برداشتن،
کمتــر شــدن ضعــف عمومــی
حــرکات و بهتــر شــدن وضــع
روانی بیمار دیده شــده اســت.
ایــن اطالعات بر اثــر درمان بر
روی گروه کوچکی دیده شده و
یک متدولوژی دقیق و مطالعه
بر روی گــروه های بزرگ برای
تأیید آن الزم است.
•
* CoenzymeQ10
(آنتــی اکســیدانی کــه در بدن
انسان ساخته می شود):
دو مطالعــه انجام شــده که اثر
این کوانزیــم را بر روی بیماری
پارکینســون تحقیــق کــرده
اولــی نتیجه مثبت داشــته که
در آن یــک دوز  1200گرمــی
در روز از راه دهــان و دومــی
یــک دوز  300میلــی گرمــی به

عصر مدرن ،نه تنها ستایشــی به حق نکرده بلکه
وضع گیری کارسازی نیز نداشته.
فرانســه و مجموعــهی عالم «شــمال» از جمله
متحدهیامریکا نه تنها از خواست ایرانیان
ایاالت
ّ
برای رسیدن به آزادیهای دموکراتیک کوچکترین
اقــدام موثّــرینکردهانــد ،بلکــه شــوربختانه و
شــرمگینانه اروپای دموکرات بر علیه فشــارهای
ســالهای اخیر امریکا درمحدود ســاختن و فقط
محدود ســاختن ماشــین جنگی و نفرت پراکنی
ایدئولوژِ یک جمهوری اسالمیایران در منطقه و
نــه داخل ایران و نــه بر علیه مردم ایران ،باری بر
علیه اقدامات امریکا وضعگیری کرده و روشــن و
قاطع از نظام سرکوبگر و جنایتپیشهی جمهوری
اســامی ایران دفاع کردهاند .و بــاز میدانیم که
همیــن دونالــد ترامپ رئیــس جمهــوری که بر
علیه اقدامات افراطی مالیان ایران واوباشــان در
خدمتاش برخاســت ،بســیار روشــن و بیابهام
گفت و تکرار کرد که قصد او و دولتاشاز ِاعمال

خدمات حسابداری و دفترداری
; ;امور دفترداری
و حسابداری
; ;تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی
; ;تاسیس و ثبت شرکت ها
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Tel.: 514-777-3604

شــکل نانوپارتیکــول یــا ذرات
میکروسکپی تزریقی که اثر قابل
توجهی نداشــته است .کوانزیم
 Q10بــرای خــوب کارکــردن
ســلول ها و تولید انــرژی الزم
اســت که بر اثر باال رفتن سن و
همین طور بیماری های مزمن
از جمله پارکینسون مقدار آن در
خون پایین می آید.
•
* نخــود  :Mascateنخــود
ماســکات گیاهی اســت که در
طب هندی بیش از صدها سال
اســت برای درمان پارکینسون
به کار مــی رود .اثرات مفید آن
به علــت وجود  levodopaکه
تبدیــل بــه  Dopamineمــی
شود ،است.
چهــار مطالعه علمی در هند در
این باره انجام شــده که نشــان
دهنــده اثر مفید آن اســت .در
یک مطالعــه به مدت  12هفته
از شــیره حــاوی  3/3درصــد
 Levodopaاســتفاده شــده
که مــا اطالعات زیــادی درباره
این مطالعه نداریم و در مطالعه
فارماکولوژیــک دوم بــر روی 8
نفر اثر ضد پارکینسون این گیاه
تأیید شده است.
طب سنتی چینی

•

*طــب ســوزنی به مــدت های
بســیار زیادی برای پارکینسون
در چین به کار می رفته اســت.
اکوپونکتور به مدت طوالنی می
تواند باعث فعالیت دوباره نرون
های صدمه دیده بر اثر بیماری
بشود.
یــک مطالعه کلینیکــی بر روی
 29بیمار در ســال  2000نشان
می دهدکه اکوپونکتور می تواند
سیمپتوم های بیماری را کمتر
و پیشــرفت بیماری را آهســته
تــر و مقــدار داروی الزم بــرای
بیمــار را نیز کمتــر کند .بعضی
از بیمــاران اســتراحت و خواب
بهتری داشتند.
طب ســوزنی همــراه با ماســاژ
چینی  Tui Naبر حسب درجه
بیماری می تواند سیمپتوم ها و
لرزش و مقدار داروی مصرفی را
کمترکند.
The Parkinson Recovery
project
یــک برنامــه درمانی بــا اصول
ماســاژ  Tui Naترتیــب داده
است که می توان به سایت آنها
مراجعه کرد.
•
*تکنیک الکســاندر یک برنامه

تحریمها یــا ِاعمال و اجــرای محدود ّیتها فقط
واداشــتن رژیــم مال ّیان به اجرای سیاســتهائی
ســت که نقش ســاختاری نظام اسالمی مستقر
در ایران یا به سخنی ایران اشغال شده ،بر عهده
دارد.ترامپ آشــکارا و بیابهام گفت و تکرار کرد
که امریکا هرگز و هرگز قصد ســرنگونی جمهوری
اسالمی ایران و برچیدن بساط نظام اقتدار گرای
مطلق و نفرت زا و نفرت آفرین بر علیه انســان و
ارزشهای عصر روشنگری و نظامات دموکراتیک
و ستیزندهی دموکراسی را نداشته و ندارد .چرا؟
زیرا ایران یکی از کانونهای «جنوب» است.
کشوری ست که ّضد ارزشهای الزم را برای بقای
«شــمال» با قوّت و قــدرت بازتولید کرده و زنده
داشته است .
ّ
مشــخص در چهار دهــهی عمر
ایرانیــان بطــور
حکومت اســامی روشن و آشــکارا تحقّ ق واقعی
وجــزء بــه جزء ایــن اســتراتژِ ی نویــن جهانی را
که ســالها پیش از ســقوط شــوروی کلید خورد
تجربه کردهاند .حال پرســش این است که به
واقع پیروز انتخابات ریاســت جمهوری امریکا
«دموکــرات یاجمهوریخــواه» کدام نتیجهی
موثّــر و مفیــدی را برای مــای ایرانــی در پی
خواهد داشت؟
بطور قطعهیچ.
انتظــار ایرانیــان از امریکا و جهان «شــمال»
برای حمایت از مبارزات بسیار جانکاه و بسیار
خونیــن ایران ،انتظاری بیهوده اســت .مردم

پسیکو موتریس است که باعث
پیشــرفت دقــت بــرای کنترل
حرکات می شــود .این تکنیک
اثرات بســیار خــوب و طوالنی
برای بیماران دارد .یک مطالعه
علمــی در ســال  2002نشــان
داده که این تکنیک قدرت بدنی
و اخالقــی بیماران را بهتر کرده
است.
•
*  :Tragerیــک روش درمانی
روانی بدنی اســت کــه با تماس
و آمــوزش حــرکات باعث بهتر
شــدن وضع بدنــی و روانی می
شــود و مطالعــات نشــان داده
که به عنوان یک درمان مکمل
برای افراد مســن و کســانی که
مشــکالت سیســتم عصبــی
دارند منجمله بیماران مبتال به
پارکینسون مفید بوده است.
•
*یــوگا و مخصوصــ ًا Hatha
 yogaیــک متد بســیار جالب
اســت ،زیرا هم بــر روی نرمش
و تعادل بدن موثر اســت و هم
آرامــش بخــش اســت و بیمار
متوجــه مــی شــود یــاد بگیرد
کــه آرامش داشــته باشــد ،زیرا
اســترس شدت لرزش را بیشتر
می کند .پایان

ایران جان برکف در این نبرد بینهایت گســترده
و خونینتنهای تنها هســتند .مای ایرانی تنها و
تنها میتوانیم بر ارادهی استوار و وحدت خویش
در گذر ازهیوالی شبه فرهنگ اسالمی و شیعی
و حامیــان تبهــکار آن یعنی مال ّیــان یکپارچهی
شیعی ،تکیه کنیمو بس.
گام نخســت آنســت که ایرانیان مجموعهی شبه
ارزشــهای اســام و تشــیع را از ذهن و اندیشه و
آمال یا آرزوهای خویش پاک گردانند .
ســخن پایانی من آنکه مــای ایرانی جــز خود و
خویشتنمان ،و قدرت بی زوال جمعی مان هیچ
نیــروی موثّر دیگــری را برای از میان برداشــتن
هیــوالی اســتبداد و اســتبدادهای تاریخی خود
دراختیــارنداریم .مــای ایرانی بایــد و باید یکبار
خردورزانه و شــجاعانه و با عزم و ارادهای استوار
برعلیه تمامو یکپارچهی شبه ارزشهای فرهنگ
اسالمی و شیعی خود برخیزیم و تیرگیهای قرنها
را از ذهن واندیشــه خویش پــاک کنیم .ذهن و
اندیشــه خود را با ارزشــهای پویا و زندگی بخشی
مجهز داریم که«شمال» را نیرومند و ثروتمند و
ّ
مقتدر ساخته .در این راه مای ایرانی به جز نیروی
متحد خود ،یاور موثّر دیگری نداریم.
هم بسته و ّ
نه امریکا و نه اروپا و نه هیچ کشور و دولتی بیگانه
و البتهمقتدر .
پاریس  ،۷نوامبر ۲۰۲۰
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آیا می دانستید...

سالمت روان
غلط درمورد
 ۱۱باور

و
مشــکالت
اتفاقاتــی کــه در ســال ۲۰۲۰
روی دادهانــد تأثیــر شــدیدی
بــر ســامت روان مــردم دنیــا
داشــتهاند کــه در نتیجه ،توجه
به ســامت روان بیش از پیش
اهمیت یافته است.
بــا اینکــه در ســالهای اخیــر
موضــوع ســامت روان توجــه
بســیاری از کارشناســان و
متخصصــان را بــه خــود جلب
کــرده اســت ،متأســفانه هنوز
برداشــتها و پیشداوریهای
اشتباه زیادی درمورد اختالالت
روحــی و روانی وجــود دارند که
همچنــان از طــرزفکر اشــتباه
ریشه میگیرند؛ ولی ،مانند هر
مبحــث دیگری ،در اینجا نیز با
افزایــش آگاهی احتمــال اینکه
باورهای اشتباه را بپذیریم کمتر
میشود.
در گذشــتۀ نهچنــدان دور،
جامعه افــرادی را که اختالالت
روانی داشــتند از خود میراند.
بعضی افراد معتقد بودند ارواح
شــیطانی باعــث بیماریهــای
ذهنیاند! در بیشتر جوامع این
طرز تفکر رد شده ،اما هنوز اثر
آن در خیلــی جاهــا باقی مانده
است.
در ادامــه بــه  ۱۱بــاور اشــتباه
در مورد ســامت روان اشــاره
میکنیم.
• اشتباه :۱
مشکالت سالمت روان
نادرند
حتی قبل از همهگیری ویروس
کرونــا ،این بــاور اشــتباه بود.
امروزه ،این جمله بیش از پیش
از حقیقت فاصله گرفته اســت.
ســازمان جهانــی بهداشــت در
سال  ۲۰۰۱تخمین زد که از هر
 ۴نفر در جهان  ۱نفر از مشکل
ســامت روان یــا اختــاالت
عصبی رنج میبرد .این سازمان
اعالم کرده اســت کــه در حال
حاضــر  ۴۵۰میلیون نفر چنین

تی
مشــکال
را تجربــه میکننــد و
اختالالت روانــی یکی از
مهمترین دالیل زمینهای
بــرای ســایر بیماریهــا
هستند.
یکــی از رایجتریــن
اختالالت سالمت روان
افســردگی اســت که در
ســال  ۲۰۱۷بیشــتر از ۲۶۴
میلیون نفر در سراسر جهان را
تحتتأثیر قرار داده بود .تحقیق
تازهتــری که در ایــاالت متحده
انجام شده نشان میدهد بعد از
فراگیری ویــروس کرونا ،تعداد
افــراد مبتال به افســردگی ســه
برابر شده است.
اختــال اضطــراب منتشــر
( )GADاختــال ذهنــی
دیگری است که میلیونها نفر
در سراســر جهان درگیر آناند.
دســتکم در آمریکا حدود ۶٫۸
میلیــون نفــر بــه ایــن اختالل
دچارنــد ،یعنی بیش از  ۳نفر از
هر  ۱۰۰نفر.
• اشتباه :2
حمله پانیک یا وحشت زدگی
ممکن است کشنده باشد
وحشتزدگی یا حمالت پانیک
ممکن است بهشدت آزاردهنده
باشــند و باعــث افزایــش تپش
تــرس بیش از
قلب و احســاس
ِ
انــدازه شــوند .افــرادی که این
حمــات را تجربــه میکننــد
ممکــن اســت احســاس کنند
ســکته کردهاند یــا به هر دلیلی
خواهند مرد؛ اما باید بدانیم این
حملههــا نمیتوانند مســتقیما
کشنده باشد .بااین حال ،بهتر
اســت به این نکته اشــاره کنیم
که احتمــال دارد بــرای فردی
کــه دچار وحشــتزدگی شــده
حادثهای روی دهد و به همین
دلیل ،بهتر اســت این افراد در
مکانی امن قرار بگیرند تا خطر
آسیب به آنها کاهش یابد.
• اشتباه : 3ک
افرادی که مشکالت سالمت

روان دارند منیتوانند کار
کنند
بــاوری قدیمــی کــه هنــوز هم
وجود دارد این است که افرادی
کــه مشــکالت ســامت روان
دارنــد نمیتواننــد شــغلی را به
عهده بگیرند یا عضو مفیدی در
ســازمان باشند .این باور کامال
اشــتباه اســت .درســت اســت
کــه فردی که با بیمــاری روانی
جــدی دســتبهگریبان اســت
قادر نیست در شغلهای عادی
مشغول به کار باشد ،ولی بیشترِ
افرادی که مشــکالت ســامت
روان دارنــد میتوانند درســت
مانند افراد سالم بازدهی داشته
باشند.
پژوهشــی در ســال  ۲۰۱۴در
اســتخدامی
آمریــکا ،وضعیــت
ِ
افــراد را بــر اســاس جدیــت
بیماریهــای ذهنــی بررســی
کرد .پژوهشگران به این نتیجه
رســیدند که میزان استخدام با
افزایــش جدیت بیمــاری های
روانی کاهش مییابد؛ بهطوری
کــه  ۵۴٫۵درصــد از افرادی که
اختالالت روانی جدی داشــتند
مشــغول بــه کار بودنــد ،در
حالی کــه درصد افراد ســالمی
که اســتخدام شده بودند ۷۵٫۹
درصد بــود ،همچنیــن میزان
افراد که بیماری ذهنی متوسط
داشــتند  ۶۸٫۸درصــد و میزان
افراد مشغول به کاری که سطح
پایینــی از مشــکالت ســامت
روان داشتند  ۶۲٫۷درصد بود.
وقتــی پژوهشــگران بــه تأثیــر
ســن نگاه کردند به این نتیجه
رسیدند که شــکاف استخدامی
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الالت روانی
و اخت

بیــن افــرادی کــه مشــکالت
سالمت روان دارند و آنهایی که
ندارند با افزایش ســن عمیقتر
میشود .در افراد بین  ۱۸تا ۲۵
ســال ،تفاوت میزان استخدام
بیــن افراد ســالم و افــرادی که
مشــکل جــدی ســامت روان
داشــتند فقط  ۱درصد بود ،اما
بین افــراد  ۵۰تا  ۶۴ســال این
اختالف  ۲۱درصد بود.
• اشتباه :4
مشکالت سالمت روان نشانۀ
ضعفاند
ایــن جملــه بــه همــان انــدازه
نادرست اســت که بگوییم پای
شکسته نشانه ضعف است!
اختــاالت روانــی بیماریانــد
و هیــچ ارتباطــی بــه ضعــف
شــخصیتی ندارنــد .بــا ایــن
دیــد ،میتوانیم به افــرادی که
اختــاالت متوســط یا شــدید
روانــی دارند ماننــد افراد مبتال
بــه دیابت نگاه کنیــم که گاهی
در طول عمــر نیازمند مراقبت
و درمان هستند .در اصل ،این
گــزاره که مشــکالت ســامت
روان نشــانه ضعفانــد نهتنهــا
درست نیست بلکه حتی عکس
این جمله صحیح است :مبارزه
با مشکل سالمت روان جسارت
و قدرت بسیاری میخواهد.
• اشتباه: 5
اگر با یک دوست مشورت
کنیم دیگر نیازی به مشاور
نداریم
تفاوت مهمی بین صحبتهای

ســاختاریافته و جهتیافتــۀ
مشــاور با صحبتهای معمول
بیــن دوســتان وجــود دارد.
درست است که هر دو میتوانند
با روشهای مختلف به افرادی
کــه مشــکل ســامت روحــی
دارنــد کمک کنند ،اما مشــاور
آموزشدیده میتواند بهروشــی
سازنده با مســائل برخورد کند
کــه حتــی بهترین دوســتان ما
مهارت آن را ندارند.
همچنیــن ،همــه نمیتواننــد
بهراحتی در مقابل عزیزانشــان
حرف دلشــان را بزنند .مشاوره
محرمانــه و بیطــرف اســت و
کامال بر خصوصیات فردی هر
شخص تمرکز دارد .این نکتهای
توگوهای
است که در بیشترگف 
دوســتانه امکانپذیــر نیســت.
در ضمن ،بعضی افراد دوســت
صمیمــی ندارند .ایــن موضوع
دالیل متفاوتی دارد و نباید این
دسته از افراد را تحقیرکرد.
• اشتباه : 6
مشکالت سالمت روان
دائمیاند
تشخیص مشــکلی در سالمت
روان لزومــا بهمعنــای ایــن
نیســت که تــا پایان عمــر با آن
دستبهگریبان میمانیم .تجربۀ
هر فردی در بیماریهای روانی
متفــاوت اســت .بعضــی افراد
ممکن است دورههایی را تجربه
کنند و در فواصــل این دورهها
به حالت عادی برگردند و بعضی
دیگر ممکن اســت از مشاوره،

دارو یــا روشهــای درمانــی
دیگر بــرای ایجاد تعــادل در
زندگــی خود اســتفاده کنند.
حتی ممکن است یک درمان
برای تمام افراد کاربرد نداشته
باشــد و بعضی افراد احساس
کنند بیماری روانیشان کامال
درمان نشــده اســت و بعضی
دیگر ممکن اســت رفتهرفته
عالئــم شــدیدتری احســاس
کنند.
بــا ایــن حــال ،خیلــی از افراد
ک موبیــش و بهنوعــی درمــان
میشــوند .البته بایــد این نکته
را هم در نظر داشــته باشیم که
درمان برای افراد مختلف معانی
مختلف دارد .برای بعضی افراد
درمــان یعنی برگشــت کامل به
حالت قبلــی و برای برخی دیگر
درمان شــاید بهمعنای کاهش
عالئم و برگشــت به یک زندگی
عادیتر باشد.
• اشتباه :7
اعتیاد ،ناشی از کمبود
قدرت اراده است
این جمله درست نیست.
کارشناســان اختــال مصــرف
مــواد را بیمــاریای مزمــن
میداننــد .تحقیقات بســیاری
در این حوزه انجام شده است؛
از جملــه مقالهای کــه در مرکز
ملــی اطالعات زیســتفناوری
( )NCBIمنتشر شده و نشان
میدهــد قــدرت اراده عامــل
اثرگــذاری بــر شکســت اعتیاد
نیست .آنها نوشتهاند:
«بــه نظر میرســد افــرادی که
اعتیاد دارند کمبود قدرت اراده
ندارنــد؛ در عــوض ،رهایــی از
اعتیاد بــه توســعه مهارتها و
راهبردهایی وابســته اســت که
به افزایش اراده ختم میشوند؛
چراکــه یکــی از عوامــل درمان
اعتیــاد توانایــی کنترل محیط
است».

{>> ادامه در صفحه}26 :

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
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تهران برگزار ميش��ود .اين نمايشگاه ،يکي از بزرگترين رويدادهاي فرهنگي
2012
 5074پنجشنبه  21ارديبهشت ماه  18 1391جماديالثاني  10 1433مه
کتاب تهران
نمايشگاه
18دوره
نخستين
محس��وب مي
هجدهم شماره 5074در ايران
المللي2012
بين  10مه
1433
جماديالثاني
شود1391.
ارديبهشت ماه
پنجشنبه 21
سال
در سال  ۱۳۶۶در محل نمايشگاه بينالمللي تهران برگزار شد.
آنچه از بررسي كارنامه ارائه شده از وضعيت نمايشگاه طي ساليان متوالي
www.paivand.caدرباره نمايشگاه کتاب
حاصل ميش��ود ،اين است که نقطه نظرات گوناگوني
 سال  27شماره  25  1500آبان 1399
since
1993
23
مهمترين اين نكات تأكيد جدي اصحاب فرهنگ
يكي از
مطرح ش��ده است.
بر تبديل نش��دن اين نمايشگاه به فروش��گاه كتاب است ،مسئوالن فرهنگي
كش��ور بايد ش��رايطي را مهيا كنند تا نمايش��گاه بينالمللي كتاب صرفاً به
فروش��گاه بزرگي براي حضور آثار ناش��ران تبديل نشود و مردم نيز عالوه بر
گ��ذران وقت ،تفريح و خريد كتاب به افزاي��ش فرهنگ كتابخواني بپردازند.
البته خود داير كردن فروش��گاه كتاب در محلي براي ناشران نيز جاي تأمل
و اهميت دارد و ميتواند نكته قابل توجهاي باش��د اما بهتر اين اس��ت كه در
نمايش��گاه بينالملل��ي كتاب با چنين هزينههاي س��نگيني به ِصرف فروش
اكتفا نشود.
از ديگر نكات مورد توجه در نمايش��گاه كت��اب اهميت دادن به نظم و ترتيب،
اقوام توجه كافي به دكوراس��يون و جاي��گاه برگزاري
ندیدنغرفهها،
آش��فتگي
جلوگي��ري از
قرنطینه،
آیا
نمايشگاه ،اهميت بخشيدن به مسائل فرهنگي و ارتقاي ارتباطات ملي و بينالمللي
و
خریدنکردن
دوستان،
و
است .بي توجهي به اين مسائل و رعايت نكردن معيارهاي ناشران شركتكننده در
باعث
تواند
سفرنرفنت م
منابعبهبيکيفيت و رکود خريد و فروش پيش و پس
فروش
بازاريیبراي
بــا شــیوع کرونــا خیلــی افراد شــدهاند .آنان از نظر جســمی نمايشگاه
متضرر شدن تمام نهادها و مراكز شركتكننده در نمايشگاه
نهايت
در
نمايشگاه
در معرض افســردگی هســتند آســیب پذیرترند و باید به حکم ازبروز افسردگی شود؟
مخصوصــا ســالمندان کــه این ضعیفتر بودن از مراوده و رادردر پي
دارد.ماندن ،ندیــدن اقوام
خانــه
اين س��ؤال كه برپايي نمايشگاه بينالمللي كتاب تهران ضرورت دارد يا خير،
خودی خود
سالمندان به
برخي از زیرا
گردش
دوســتان و
بــه خاطــر خطــر بیشــتری که ارتباط با فرزندان و نوههایشان و
فرهنگبا يا
کارشناسان حوزه
محققان و
نداشــتنذهن
كه ش��ايد از
س��ؤالي است
خالی»
اينبهنام
سندرمی
توانــد
تنهایــی نمی
تفریــح به
تهدیدشــان می کند مجبورند نیز منع شوند .اما اگر نسبت به و
نقاط
«آشیانهبررسي
سؤال نيازمند
باشد ،پاسخ به
گذش��ته
عادي جامعه
حتي افراد
وضعيت
مقايسه
از
حاصل
نتايج
نيز
و
نمايشگاه
پيش��ين
هاي
دوره
قوت
و
ضعف
نشانههای خطر بروز افسردگی موجب بروز افسردگی شود.اما روبهرو هستندکه بر اثر آن پدر و
بیشتر رعایت کنند
نمايش��گاه با نمايشگاههاي معتبري است که در ساير کش��ورها برگزار ميشود،
•
یــا اختــاالت اضطرابــی را در میتواند از عوامل مستعدکننده مادر بعد از رفتن فرزندانشان از
تدوين خط مشي و اهداف اساسي نمايشگاه و راهكارهاي طرح شده در نمايشگاه
های
ه
گرو
دیگــر
یــا
ســالمندان
کرونا
به
مربوط
افسردگی
کنند.
ی
م
تنهایی
احساس
خانه
باشد.
افسردگی
بروز
برای
گام مهمي اس��ت که بايد توسط برگزار کنندگان مورد توجه قرار گيرد .براساس
كتاب
المللي
نمايشگاه بين
نتايج برپايي
زمینهعمل
فردیهاي به
تحقيق واگرپژوهش
کمتر
فرزنــدان
خصــوص اگر
درباره به
آمدهاین
بروز
ســالمندان بیــش از بقیــه سنی بیتوجهی کنیم ،عواقبش یعنی
حركت
نيازمند
تهران
كتاب
نمايشگاه
كه
داد
قرار
مدنظر
را
نكته
اين
بايد
تهران
گروههای سنی از نظر روانی در جبرانناپذیر خواهدبود.
اختــال را داشتهباشــد ،ایزوله به آنها ســر بزنند و احوالشــان
به س��وي توسعه فرهنگي اس��ت و اين توس��عه هم ،زماني عملي ميشود که به
شرایط همهگیری کرونا تهدید •
شرایط
وقتی
حال
بپرســند.
را
عنــوان
ه
ب
تنهامانــدن
و
شــدن
کيفيت فعاليتهاي جنبي نمايشگاه توجه بيشتر شود و بُعد فروشگاهي نمايشگاه
کوویــد 19-هم در
خطرقراربزرگ
كمت��رعامل
یک
نمايش��گاه
گیریهايي که بايد در
همهفعاليت
شــرایطاز جمله
گيرد ،بنابراين
دراولويت
گيرد
قرار
توجه
مورد
بيشتر
المللي
بين
و
ملي
فرهنگي
پديده
يک
عنوان
به
کتاب
را بــرای بــروز افســردگی مهیا ایــن وضعیــت دخیل میشــود
عبارتند از؛ توجه به دکوراس��يون و محل برگزاري نمايشگاه ،دعوت اختصاصي از
و فرزنــدان مجبــور میشــوند
میکند.
ناشران و متخصصان حوزه نشر کشورهايي که در اين زمينه پيشرفت خوبي دارند،
•
ارتباط
شــان در
والدین
کمترو با
مرتبط،
فرهنگي
موضوعات
ساير
همانديشي در حوزه چالشهاي فعلي حوزه نشر
نمايشگاه
مانند برگزاري
جنبي
والدینبهعنوان نمايشگاه
مرتبط
هاي
نمايشگاه
برگزاري
یا
ساملندان
چرا
ســندرم دامن
بــه این
باشــند،
ِ
کارشناسان
توسط
ناشران
اختصاصيیبراي
سال ،چاپ و
ماشينهاي
بیشتر در
تاريخي 60
باالی
در معرض
آنان را
شود و
دورههاي زده م
فني و حوزههاي بينالمللي و ارائه گواهي معتبر و برگزاري نشستهاي تخصصي
افسردگیازدر
مردممی
دهد.
افسردگی قرار
است.
دورانجمعي براي عموم
رسانههاي
معرضرساني وسيع
با اطالع

تهران برگزار ميش��ود .اين نمايشگاه ،يکي از بزرگترين رويدادهاي فرهنگي
در ايران محس��وب ميشود .نخستين دوره نمايشگاه بينالمللي کتاب تهران
در سال  ۱۳۶۶در محل نمايشگاه بينالمللي تهران برگزار شد.
آنچه از بررسي كارنامه ارائه شده از وضعيت نمايشگاه طي ساليان متوالي
نمايشگاه کتاب
نظرات گوناگوني
no.1500که نقطه
ش��ود ،اين است
حاصل مي
PAIVAND:
Vol. 27
درباره 23

 Nov. 15, 2020
مطرح ش��ده است .يكي از مهمترين اين نكات تأكيد جدي اصحاب فرهنگ
بر تبديل نش��دن اين نمايشگاه به فروش��گاه كتاب است ،مسئوالن فرهنگي
كش��ور بايد ش��رايطي را مهيا كنند تا نمايش��گاه بينالمللي كتاب صرفاً به
فروش��گاه بزرگي براي حضور آثار ناش��ران تبديل نشود و مردم نيز عالوه بر
گ��ذران وقت ،تفريح و خريد كتاب به افزاي��ش فرهنگ كتابخواني بپردازند.
البته خود داير كردن فروش��گاه كتاب در محلي براي ناشران نيز جاي تأمل
و اهميت دارد و ميتواند نكته قابل توجهاي باش��د اما بهتر اين اس��ت كه در
نمايش��گاه بينالملل��ي كتاب با چنين هزينههاي س��نگيني به ِصرف فروش
اكتفا نشود.
از ديگر نكات مورد توجه در نمايش��گاه كت��اب اهميت دادن به نظم و ترتيب،
جلوگي��ري از آش��فتگي غرفهها ،توجه كافي به دكوراس��يون و جاي��گاه برگزاري
نمايشگاه ،اهميت بخشيدن به مسائل فرهنگي و ارتقاي ارتباطات ملي و بينالمللي
است .بي توجهي به اين مسائل و رعايت نكردن معيارهاي ناشران شركتكننده در
نمايشگاه بازاري براي فروش منابع بيکيفيت و رکود خريد و فروش پيش و پس
از نمايشگاه در نهايت متضرر شدن تمام نهادها و مراكز شركتكننده در نمايشگاه
را در پي دارد.
اين س��ؤال كه برپايي نمايشگاه بينالمللي كتاب تهران ضرورت دارد يا خير،
چیست؟
شخصی
ندادن امور
نیز انجام
است كه ش��ايد از ذهن و
فرهنگ يا
کارشناسان حوزه
محققان و
برخي از
کرونا س��ؤالي
افسردگی
بروز
نشانه
مهمترین
رفتــن و
حمام
(مثــل
بررسي نقاط
نيازمند
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روزمــره به اين
حتي افراد عادي جامعه گذش��ته باشد ،پاسخ
وضعيت
مقايسه
نتايج حاصل از
رســیدگنيز
پيش��ين نمايشگاه و
ســنینو قوت دوره
در ضعف
هاي لــذت
مختلــف،
اشاره
بهداشتی)
یهای
است که در ساير کش��ورها برگزار ميشود،
معتبري
هاي
نمايشگاه
با
نمايش��گاه
نبــردن از زندگــی اســت.یعنی کرد.
تدوين خط مشي و اهداف اساسي نمايشگاه و راهكارهاي طرح شده در نمايشگاه
توسط •
بايد کــه
هایــی را
مندی
عالقه
برگزار کنندگان مورد توجه قرار گيرد .براساس
اس��ت که
مهمي
فــرد گام
نمايشگاهدر
است تغییر
داشتهآمده آیا
صورت
همیشه به
سبکكتاب
بينالمللي
ممکنبرپايي
درباره نتايج
روزانهبه عمل
پژوهشهاي
تحقيق و
باعث حركت
دوران نيازمند
كتاب تهران
نمايشگاه
كه
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قرار
مدنظر
را
نكته
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بايد
تهران
از دست میدهد .این مهمترین زندگی در این
به س��وي توسعه فرهنگي اس��ت و اين توس��عه هم ،زماني عملي ميشود که به
داشنت
بدون
افسردگی
نمايشگاهبروز
اســت.
نشــانه بروز
توجه بيشتر شود و بُعد فروشگاهي نمايشگاه
افســردگیجنبي
کيفيت فعاليتهاي
روحی و
اختالالت
سابقه
افســردگی
عالئم
از دیگــر
در نمايش��گاه
هايي که بايد
جمله فعاليت
بنابراين از
مهم قرار گيرد،
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كمت��ر
شود؟بيشتر مورد توجه قرار گيرد
بينالمللي
فرهنگي ملي و
پديده
يک
عنوان
به
کتاب
روانی
بــروز اختــاالت خــواب و
اختصاصي از
دکوراس��يون و محل
که توجه
عبارتند از؛
دعوت زمینه
نمايشگاه ،فــرد
برگزاريزمانی که
خیــر .تــا
هــمبهمیتواند به
اشتهاســت
ناشران و متخصصان حوزه نشر کشورهايي که در اين زمينه پيشرفت خوبي دارند،
افســردگی
بــروز
پرخوری
پرخوابی
فرهنگي رامرتبط،
موضوعات
اســتعدادساير
همفعليوحوزه نشر و
چالشوهاي
انديشي ودر حوزه
شکل هم
کرونا
بحــران
باشــد
نداشته
اشــتهایی
برگزاريو کم
کمخوابــی
نمايشگاه
برگزاري
بــامانند
جنبي
نمايشگاه
بروزبهعنوان
مرتبط
نمايشگاههاي
کارشناسان
براي ناشران
چاپ و
ســایرماشين
کند .ازتاريخي
توسطکرونا
شــود .امــا
اختصاصينمی
دورههايدچــار آن
توانیم
هايمی
عالئــم
فني و حوزههاي بينالمللي و ارائه گواهي معتبر و برگزاري نشستهاي تخصصي
زمینهســاز
هاي می
درماندگــی،
احســاس
عامــل است.
توانــدعموم مردم
جمعي براي
رساني وسيع از رسانه
بــه با اطالع
فردی
در
افســردگی
بروز
بــرای
ن
کرد
ه
های
گری
یأس،
ناامیدی،
٭ مسئول بخش دیجیتال كتابخانه و موزه ملي ملك
اســت .اگر
اندیشه :مســتعد
باشــد کــه
انزوا و
بیجهت ،گوشــهگیری،
88761257
گروه دین و
تلفن
ارتباط برقرارنکــردن با دیگران
{>> ادامه در صفحه}27 :

مطالعه
فرهنگ
هاي فرهنگ مطالعه
خم
و
درپيچ
سالمـت...
افسردگی در دوران کرونا

قراردارند؟
بخش •
دیجیتال كتابخانه و موزه ملي ملك
کرونا مسئول
همهگیری ٭
افسردگی در
اندیشه:بروز
دین و عالئم
افسردگی
در ســالمندان پدیده
88761257
تلفن گروه
را ممکن اســت بیشتر ببینیم .سنین مختلف در دوران
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«شرحوعادی و ويژه» است .در صورت تمايل به حل دو شرح ابتدا يکی از شرحها را با مداد حل کرده و
دارای دو
حل کرده
ايرانبا مداد
روزنامهها را
جدولاز شرح
جدول روزنامه ايران دارای دو «شرح عادی و ويژه» است .در صورت تمايل به حل دو شرح ابتدا يکی
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازيد.
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازيد.

جدول
ويژه
جدول
عادي
سودوکو و جدول
عادي____________________ >>
ویژه
های ____________________ عادی و
جدول
افقي:
-1آبكي است و ضدغليظ – كشوري
1
در شمال اروپا
 -2از عناصر ش��يميايي – به مرحله 2
عمل گذاش��تن – س��الي ك��ه در آن
3
هستيم
4
 -3همدم – هميشه – صدا
 -4حرف سفره نوروزي – منقار كوتاه 5
– جديد و نو – كتاب مقدس هندوان
6
 -5طري��ق ميانب��ر – دوران پ��س از
7
بيماري – زودرنج
رنگ
خاكي
اي
پرنده
 -6شش��لول –
8
و كوچكت��ر از كبوت��ر – پژمردگي و
9
افسردگي
 -7دبير – رنگ قهوهاي مات با تهرنگ 10
شيري – خالص
11
 -8الغر – بدون درنگ – آش عدس
 -9گندم از آسياب برگشته – معادل 12
فارسي سوبسيد – نهنگ
13
–
تفنگ
عضو
 -10مي��وه مرباي��ي –
14
آسودگي و آسايش
 -11ش��هر زيارتي – مجرد نيست – 15
حرف جمع فارسي
 -12وس��يله ترمز – ج��ودوي چيني –  -9اضاف��ي ،هرز – ش��هري در اس��تان
خراسان جنوبي – وداع فرنگي
ضمير وزني – نام ديگر قورباغه
 -13س��رگرد قدي��م – كالغ – ميمون  -10مهربان��ي ،لط��ف داش��تن – مرد
بخشنده – به معني بگو
جنگلي
 -14عنوان محترمانه نظامي – سازگاري  -11من و شما – گلي زينتي – حيوان
عظيمالجثه دريا
– پيشواي هندي
 -15يكي از جوانان برومند «بنيهاشم»  -12سالح ويرانگر – حرف ندا – موهاي
و از چهرههاي تابناك و ش��خصيتهاي پشت لب – مرض كشنده
 -13جمع وسوس��ه – اثر بيدل – افول
بارز اسالمي – برقرار ،داير
كردن
عمودي:
-1عروس ش��هرهاي ايران – سوخت و  -14واحد بوكس – مركز افغانس��تان –
آشكار
ساز بدن
 -2پوسته شفافي در جلوي كره چشم –  -15گياهي طبي براي آرامش اعصاب –
از عالئم نگارشي
ناشناس – ميوه كال
 -3واحد نظامي – رستگار –
حل جدول عادی شماره 5073
قاتل امام هادي(ع)
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افقي 15 14 13 12 11:چارپا
6 5 4 3 2 1
10 9 8
-1آبكي است و ضدغليظ – كشوري  -8افشرده آلو – جايي كه حجاج از روز
1
در شمال اروپا
دهم تا دوازدهم و برخي تا روز سيزدهم
در آن ميمانند – شرف و عفت
 -2از عناصر ش��يميايي – به مرحله 2
عمل گذاش��تن – س��الي ك��ه در آن
 -9دع��اي زير لب – ناگزير ،درمانده –
3
هستيم
فيلم افشين شركت
4
صدا
–
هميشه
–
همدم
-3
 -10كلمهاي به نش��انه حي��رت – بار
كوتاه
منقار
–
نوروزي
سفره
حرف
-4
5
درخت – موفق
– جديد و نو – كتاب مقدس هندوان
 -11جديد و نو – ديوانهنماي عاقل –
6
از
 -5طري��ق ميانب��ر – دوران پ��س ادات تشبيه
7
بيماري – زودرنج
 -12خ��داي م��ن – هدايتكنن��ده –
رنگ
خاكي
اي
پرنده
 -6شش��لول –
8
سوسن كبود – گوسفند ماده
و كوچكت��ر از كبوت��ر – پژمردگي و
 -13شبنم – زدني نارفيق – پيامآوري
9
افسردگي
 -14تك تك – ش��يوه رفتار – حفظ،
 -7دبير – رنگ قهوهاي مات با تهرنگ 10
امان
شيري – خالص
11
 -15بازيكن سابق تيم ماينس و بازيكن
 -8الغر – بدون درنگ – آش عدس
فعلي بورس��يادورتموند – ش��بهجزيره
 -9گندم از آسياب برگشته – معادل 12
مصر
فارسي سوبسيد – نهنگ
13
عمودي:
–
تفنگ
عضو
 -10مي��وه مرباي��ي –
14
-1غذاي مج��ردي – اث��ري از هانري
آسودگي و آسايش
برناردن دوسن پير ،نويسنده رمانتيسم
 -11ش��هر زيارتي – مجرد نيست – 15
فرانسوي
حرف جمع فارسي
اس��تان
ن��امهرز –
اضاف��ي،
 -12وس��يله ترمز – ج��ودوي چيني –-9 -2
افقي:
ش��هري درمرك��ز
گاگاري��ن –
بان��و –
خراسان جنوبي – وداع فرنگي
از
موسيقايي
اثري
–
آش��ي
حبوب
آذربايجان
-1از ضمير وزني – نام ديگر قورباغه
Skill:
كشتي––مرد
داش��تن
س��رگرد قدي��م – كالغ – ميمون-10 -3
وان بتهوون
لط��ف در
مهربان��ي ،سبكي
پارسنگ ترازو –
لودويك-13
ايتاليابه معني بگو
بخشنده –
جنگليشش ضلعي – نادرست
 -2كمك –
شهري در
حيوان
زينتي –
شماو– گلي
سازگاري-11 -4
خوش��گذران –
عنواندارد –
-14عيال
 -3اه��ل و
كشيدن و
پارچه –
من ورخت
خونبها –
محترمانه نظامي –
دريا
الجثه
عظيم
سر هم
بسط دادن – ساكت!
پيشواي هندي
پشت –
موهاي
حرف ندا –
ويرانگر –
جوانانكريم –
يكيامازقرآن
-15س��ي
 -4سوره
برومند «بني
كجاست؟
بزرگ –
سالح– گناه
-12عرب
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حل در صفحه28 :
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 15 14 13 12 11 10 9 8چارپا
 -8افشرده آلو – جايي كه حجاج از روز
دهم تا دوازدهم و برخي تا روز سيزدهم
در آن ميمانند – شرف و عفت
 -9دع��اي زير لب – ناگزير ،درمانده –
فيلم افشين شركت
 -10كلمهاي به نش��انه حي��رت – بار
درخت – موفق
 -11جديد و نو – ديوانهنماي عاقل –
ادات تشبيه
 -12خ��داي م��ن – هدايتكنن��ده –
سوسن كبود – گوسفند ماده
 -13شبنم – زدني نارفيق – پيامآوري
 -14تك تك – ش��يوه رفتار – حفظ،
امان
 -15بازيكن سابق تيم ماينس و بازيكن
فعلي بورس��يادورتموند – ش��بهجزيره
مصر
عمودي:
-1غذاي مج��ردي – اث��ري از هانري
برناردن دوسن پير ،نويسنده رمانتيسم
فرانسوي
افقي:
 -2بان��و – ن��ام گاگاري��ن – مرك��ز
-1از حبوب آش��ي – اثري موسيقايي از آذربايجان
24. Sep
Part
B
بتهوون
لودويك وان
پارسنگ ترازو – سبكي در كشتي –
-3 2013
 -2كمك – شش ضلعي – نادرست
شهري در ايتاليا
 -3اه��ل و عيال دارد – خوش��گذران –  -4خونبها – رخت و پارچه – كشيدن و
پشت سر هم
بسط دادن – ساكت!
 -4سوره س��يام قرآن كريم – چاشني  -5زبان عرب – گناه بزرگ – كجاست؟
ادويهدار – از بتهاي دوران جاهليت –  -6زهر – رنگ صلح – كشور اروپايي
پول خرد قبرس
 -7توانايي مالي – خوراكي با بادنجان –
 -5نوعي خودرو – حرف يا كلمه آخر هر طبق دستور پزشك مصرف كنيد
بيت – اثري از كورتزيو ماالپارته
 -8زن همنش��ين – خالف بقا – مركز
 -6آس��ودگي – گياهي مقدس در آئين لبنان
زرتشت – خم بزرگ
 -9سهل – طالق – صداي افسوس
 -7برج كج ايتاليا – خناق – زنگ گردن  -10ن��ام مردان��ه – زودب��اور – خيس
يزدي
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موقــت بــرای تــان جالــب
اســت چون می دانید دوره
کوتاهــی در ایــن حالــت
خواهید بود پس هر لحظه
اش را خرج می کنید.

زندگی..

u

سه دوره زندگی که تنهایی ،بیشتر میشود

یکــی از جدیدتریــن تحقیقــات
نشــان داده اســت آدمها در سه
دوره اواخر  ۲۰سالگی ،میانه ۵۰
سالگی و دوران کهولت ،تنهایی
بیشتری احساس می کنند.
اواخر دهه  ۲۰ســالگی مصادف
است با تصمیمات اصلی در باره
شــغل و اینکه در این سن افراد
مدام خودشان را با همسن های
شان مقایسه می کنند .وقتی هم
خود را در موقعیت نامناســب و
نامتعادل می یابند پشــیمانی و
حس گناه در آنها رشد می کند.
وضعیتی که تمایــل به عزلت و

تنهایــی در بین این افراد را زیاد
می کند.
در اواســط  ۵۰سالگی به خاطر
بروز بیماری های مزمن ،تقلیل
انــرژی و کاهش میل جنســی،
افــراد به مرگ ،بیشــتر فکر می
کنند و افسرده تر می شوند .در
این دوران ،دســت کشــیدن از
ایده جوان بودن ،به مرور افراد را
به تنهایی بیشتر سوق می دهد.
در حوالــی  ۸۰ســالگی طبیعتــ ًا
بســیاری از عزیــزان و نزدیکان
فرد فوت کرده اند و خال عظیم
عاطفی به همراه تقلیل سالمت

جســمی ،نقــش به ســزایی در
ایجاد حس تنهایی دارد.
قــدم بعــدی تیــم تحقیقاتــی
تشــخیص رابطــه بیــن میزان
تنهایی و خردمندی افراد است.
شــرکت کنندگان در تحقیق در
سنجش خردمندی نیز شرکت
کردند .در این سنجش توانایی
کنترل احساســات شــخصی،
قــدرت تحمــل و درک بیشــتر
سایرین و میزان حس همدردی
به دیگران محک زده شد.
افراد هر چقــدر معقول تر رفتار
کنند شــانس تنها شــدن شان
کمتر خواهد بود .آدم هایی که
قدرت تشــخیص خوبــی دارند
رفتارهایی از خود بروز می دهند
که کمترین آسیب ها به دوستی
های شان می رسد.
آنها در حین قضاوت ،همه جانبه
تــر برخورد می کنند .صبوری و
گذشــت را می فهمنــد چون از
نــکات ضعــف خودشــان خبــر
دارند.

دلیل برای پیروزی بایدن >> ادامه از صفحه15 :
در فلوریــدا اولیــن رای خــود
در انتخابات ریاســتجمهوری
را هفتــه گذشــته بــه صندوق
انداخت  ،گفــت" :از رفتارهای
ترامــپ به عنــوان یک انســان
خسته شدهام" .
کاری کــه دموکراتهــا موفــق
به انجامش شــدند این بود که
انتخابات را به یک نظرســنجی
در مورد ترامپ تبدیل کردند.
پیــام پیــروزی بایــدن در یــک
چیز خالصه میشــد  ،این که او
"ترامپ نیست".
یکی از تکهکالمهای همیشگی
دموکراتهــا در طــول کارزار
انتخاباتی این بود که در صورت
پیــروزی بایــدن مــردم آمریکا
میتواننــد هفتهها بــدون فکر
کردن به سیاست زندگی کنند.
این یک شــوخی به نظر میآمد
اما در واقع حقیقت در آن نهفته
بود.

••••

 -۴ماندن در مرکز
بایدن در جریان کارزار خود برای
کســب نامزدی حزب دموکرات
در انتخابات ریاستجمهوری،
بــا برنی ســندرز و الیزابت وارن
از جنــاح چــپ رقابــت میکرد
که کمپینهایی ســازمانیافته
بــا بودجههــای عالی داشــتند
و درگردهماییهــای خــود بــه
اندازه یک کنســرت موســیقی
راک ،جمعیــت دور خود جمع
میکردند.
بــا وجود فشــاری که از ســوی
لیبرالها وارد میشد ،بایدن به
استراتژی میانهروی خود پایبند
ماند و حاضر به حمایت از نظام
سالمت همگانی زیر نظر دولت،
تحصیالت دانشگاهی رایگان و
وضع مالیات بر ثروت نشد.

صابر جلیل زاده

آمـوزشسنتــور
در كلیه سطوح

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

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

ایــن رویکرد او باعث شــد نظر
جمهوریخواهــان میانــهرو
و ناراضــی در جریــان کارزار
انتخابات سراســری به او جلب
شود.
رد پــای ایــن اســتراتژی در
تصمیــم بایدن بــرای دعوت از
کامــاال هریس به عنوان معاون
خــود هم بــه چشــم میخورد.
او میتوانســت به جای هریس
فردی را بــرای این کار انتخاب
کند که از حمایت بیشتر جناح
چپ حزب برخوردار است.
امــا تنها مــوردی که بــه بایدن
کمــک کــرد فاصلــهاش را بــا
ســندرز و وارن کم کند ،مساله
محیط زیست و تغییرات اقلیمی
بود .شاید ســرمایهگذاری روی
جلب نظر رایدهندگان جوانتر
که این مســاله برایشان اولویت
داشت به ریسک از دست دادن
رای صنایع وابسته به انرژی در

u

 7نــوع آدم مجرد!

 -۱مجرد عزادار
شانس آورده بودید و درون یک
رابطه عاشقانه زیبا ،واقعا حال و
روزتان خوب بود .وقتی به پایان
رســید می توانید حدس بزنید
که ســالها غــم از دســت دادن
ایــن رابطه ،ســایه اش بر روی
شخصیت تان می ماند.

u

 -۲مجرد آشکار
قدم می زنید بــه یادتان می آید
مجردیــد .غذا مــی خورید ،می
خوابیــد ،مهمانــی مــی روید،
لبــاس مــی خریــد و تقریبا هر
کار و تصمیمی فقط یادآور این
واقعیت است که مجرد هستید.
کامــا امیدتــان را از داشــتن
رابطه و یافتن یار از دست داده
اید .حتــی اصال نمــی خواهید
حتــی در بــاره آن فکــرکنید .تا
مادامی که از این حس مجردی
اجبــاری بیرون نیاییــد به نظر
می رســد اصــا هویــت فردی

ایالتهای چرخشی میارزید.
وارشــینی پــراکاش ،یکــی
از بنیانگــذاران جنبــش
زیســتمحیطی "طلوع آفتاب"
در مــاه ژوییــه گفــت" :بــر
هیچکس پوشیده نیست که ما
از برنامههای بایدن در دورهای
که معــاون رییسجمهــور بود
و تعهــدات او درگذشــته انتقاد
داشــتیم .اما او به بخش عمده
ایــن انتقــادات پاســخ داده که
از جملــه آنهــا میتــوان بــه
افزایــش چشــمگیر مقیــاس و
فوریــت ســرمایهگذاری در این
زمینه ،اطالعرســانی دقیق در
رابطــه با نحــوه دســتیابی به
عدالت زیســتمحیطی ،ایجاد
فرصتهای شغلی و وعده انجام
اقدامات فوری اشاره کرد".

•••••

 -۵پول بیشتر ،مشکالت
کمتر
اوایــل ســال جــاری ،بودجــه
کارزار انتخاباتــی بایــدن رو بــه
اتمام بود .او وارد جنگی نابرابر
بــا رقیبی شــد که تمــام دوران
ریاســتجموری خــود را صرف
جمــعآوری کمــک مالــی برای

یا شــخصیتی مســتقل ندارید.
انگار آدمی هستید که صورتش
و قیافــه فردی اش ،پاک شــده
است.

u

 – ۳مجرد ابدی
ایــن نوع مجردها انــگار به دنیا
آمدندکه مجرد باشند .دوستان
خوبی دارند .کار و زندگی شان
ردیف است .نقشه و برنامه های
جالبی دارند که زندگی شــان را
هیجــان انگیز ســاخته اســت.
همینطــوری دارنــد از زندگــی
لــذت مــی برنــد .اهل ســفر یا
انواع عادت های سرگرم کننده
هستند.

u

 – ۴مجرد موقت
تازه وارد دنیای مجردی شــده
اید .خوشــحالید که می توانید
از مزایــای مجردی لذت ببرید.
قبال هم در ایــن وضعیت بوده
اید و مســیر و حس هایش هم
برای تان اشــنا است .مجردی

ی خود کرده بود
کارزار انتخابات 
و نزدیــک به یک میلیــارد دالر
بودجه در اختیار داشت.
از مــاه آوریــل به بعــد ،کمپین
بایــدن بــه ماشــین عظیــم
جمــعآوری کمکهــای مــردم
تبدیل شد و در ماه مارس از نظر
مالی در جایگاه بهتری نسبت به
رقیبت خود قرارگرفت.
البتــه ولخرجیهــای کارزار
ترامپ هم بیتاثیر نبود .کارزار
بایدن در ابتدای ماه اکتبر ۱۴۴
میلیون دالر پول نقد بیشــتر از
کمپین ترامپ در اختیار داشت
و توانست جمهوریخواهان را
در سیالبی از تبلیغات تلویزیونی
که تقریبا در تمامی ایاالت محل
رقابت پخش شد ،غرق کند.
البتــه پــول همه چیز نیســت.
چهار سال پیش بودجه کمپین
ترامــپ در برابــر ســرمایهای
کــه هیــاری کلینتــون بــرای
فعالیتهــای انتخاباتــیاش در
اختیار داشت ،بسیار ناچیز بود.
امــا در شــرایطی کــه شــیوع
ویــروس کرونــا فعالیتهــای
انتخاباتــی رو در رو را محــدود
کرده بــود و آمریکاییها بخش

 – ۵مجرد مشغول
ســر از پــا نمــی شناســید.
دنیــای ارتباطــات و همــه
وســایل تماس و آشــنای و
دوســتیابی را در اختیــارت
قــرار داده و داریــد تخــت
گاز از موهبــت مجرد بودن
اســتفاده مــی کنیــد .توی
ذهن تان شاید فکر می کنید که
بله یک روز من هم ممکن است
مجردی ام تمام شود پس زنده
باد اکنون.

u

 -۶مجرد منتظر
یک انســان کامــل و دقیق که
رابطــه با انســان دیگــر برایش
جــدی و مهم اســت .مجردی
که بــا حوصله و بــا صرف وقت
و انرزی دنبال فردی اســت که
بتوانــد روی زندگــی زناشــویی
بــا وی مطمئن باشــد .مدام و
کنجکاوانه وارد هــر نوع رابطه
ممکن می شود تا « او» را پیدا
کند.

u

 -۷مجرد مردّد
فردی که عمال مجرد نیســت و
یک فــرد در زندگــی اش وجود
دارد ولی رابطه ای عمال وجود
ندارد .فرد دیگر شــاید دوســت
دختر ســابق یا همســر ســابق
یــا فــردی دیگر اســت که فقط
یواشکی دوستش دارد و …

بیشــتری از وقت خود را صرف
دنبــال کــردن رســانهها در
خانههای خود میکردند ،بایدن
به دلیل در اختیار داشــتن پول
نقد بیشــتر توانســت تا آخرین
روز بــرای رســاندن پیــام خود
به رایدهنــدگان فعالیت کند.
برتــری مالــی بــه او اجــازه داد
نقشه انتخاباتی خود را گسترش
دهــد و در ایاالتی مثل تگزاس،
جورجیا ،اوهایو و آیووا که زمانی
به نظر میرسید شانس چندانی
در آنها ندارد ،ســرمایهگذاری
کنــد .هر چند بســیاری از این
ســرمایهگذاریها نتیجــه نداد
امــا او موفــق شــد ترامــپ را
تضعیف کند و عالوه بر پیروزی
در آریزونــا کــه زمانــی ایالتــی
قابلاعتماد برای محافظهکاران
به حســاب میآمد ،در جورجیا
هم پا به پای ترامپ پیش برود.
پول ابتــکار عمــل و گزینههای
بیشتری در اختیار کارزارها قرار
میدهد و بایدن هم با استفاده
درســت از آن توانســت گــوی
سبقت را از رقیب خود بدزدد.
•
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My name is Bond, James Bond!d

این روزهاتقریبا همه پورن میبینند!
چـــرا؟!
ایــن روزهــا پــورن ویدئویی به
خاطر توســعه تکنولوژی به
ســاده ترین شکل ممکن
در دســترس میلیاردهــا
انســان قرار گرفته است.
ویدئوهای پــورن بیش از
 ۱۱۰میلیارد بار در ســال
مورد بازدید قرار می گیرد.
میانگین شــروع دیدن پورن در
اما
جهان به  ۱۱ســالگی رســیده است و
پــو ر ن
اگر آمار دیدن پورن را بین
عمال پاسخگوی
برای
که
فردیتی
همه
با
انسان
اما
بشر تقسیم کنیم هر انسان
نیازهــای عاطفــی بشــر
روی زمیــن ،ســالی  ۱۴بار خود ایجاد کرده است ولی همچنان نیست.
موجود اجتماعی است...
پورن می بیند.
پــورن فقــط مثــل انــواع
پورن اجازه می دهد انسان
اعتیادهــای ریز و درشــت
معاصر به لذت جنسی و حتی تخلیه جنسی برسد عمــل می کنــد که می تواند بــرای مدت کوتاهی
بدون اینکه الزم باشد دردسرهای پیرامون رابطه مشکالت اصلی را مخفی کند یا از یاد ببرد.
با یک فرد دیگر را به جان بخرد.
انسان اگر از همان ابتدای تمدن ،از غارها بیرون
همه مــی دانیم هر نوع رابطه جنســی معمولی ،نمی آمد و همه نیازهای جنسی و عاطفی خود را
خواســته یا ناخواســته صمیمیت اولیه ای را می بــه تنهایی برآورده می کرد بدون شــک منقرض
طلبد که دو انســان باید به آن برسند؛ صمیمیتی می شد چون تنهایی در آن دوران یعنی مرگ…
که بدست آوردن و نگه داشتن آن روز بروز سخت اما انسان با همه فردیتی که برای خود ایجاد کرده
تر می شود.
است ولی همچنان موجود اجتماعی است و همه
رابطه جنسی واقعی هزینه های عاطفی اش خیلی افت و خیز رابطه های انسانی باعث افزایش قدرت
زیاد شــده است برای همین خیلی ها ترجیح می روحی و شعور و بقایش می گردد.
دهند از راه های آســانتر و بی مسوولیت به لذت قرار نیســت پورن را حذف و انکار کنیم .حتما در
جنسی دست یابند.
حد خودش مفید و از دستاوردهای تمدن بشری
آدم های سیاره ما حساستر از همیشه شده اند و اســت ولی همه می دانیم کــه فرار و پناه بردن به
تحمل تنش های عاطفی ،نه شــنیدنها ،تخریب یک داروی سهل و آسان ،درد و تنش و نیاز واقعی
و تحقیــر شــخصیت شــان را ندارنــد .آدمها یاد را از بین نمی برد.
گرفتــه انــد یک دیوار بــه دور عاطفه و احســاس
خود بکشــند و نگذارند این بــرج و باروی فردی،
••••••
دستخوش التهاب شود.
بر همین اساس ،محبوبیت و گستردگی استفاده
از پورن می تواند قابل توجیه و منطقی باشد.

با یاد شون کانری ،هنرپیشه جیمز باند
شون کانری ،هنرپیشهای که
در نقش جیمز باند ایفای نقش
کرد در  ۹۰سالگی درگذشت.
شون کانری ،ستاره فیلمهای
جیمــز بانــد در ســال ۲۰۰۳
پــس از فیلــم "گــروه آقایان
خارقالعاده" کــه در ایران
بــه "انجمن نجیب زادگان
عجیــب" معروف اســت،
بازیگری را کنارگذاشت.
"دکتر نو" که در سال  ۱۹۶۲به
وسیله ترنس یانگ ساخته شد،
نخستین فیلم از مجموعه فیلم
هــای جیمزباند بود که شــون
کانــری را به عنوان نخســتین
جیمزباند سینما به تماشاگران
معرفی کرد.
ایــن بازیگــر اســکاتلندی یکی
از بازیگــران نقــش محبــوب
جیمزباند بــود و فیلمهایی که
او در این نقش بازی کرد ،جزو
مجموعــه فیلم هــای پرفروش
جیمزباند بود.

او در دوران فعالیــت هنریاش
در هفت فیلم جیمزباند حضور
یافت.
شــون کانری در طــول دههها
فعالیت هنــری جوایز متعددی
شامل اســکار ،دو جایزه بفتا و
سه گلدن گلوب بدست آورد.
آقای کانری در سال  ۲۰۰۰لقب
شوالیه را از طرف ملکه بریتانیا
دریافت کرد.
او در فیلمهایــی چــون مارنی،
انجمن نجیــبزادگان عجیب،
ایندیانــا جونــز و آخرین جنگ

صلیبــی ،شــکار بــرای اکتبــر
سرخ ،قتل در قطار سریعالسیر
شــرق ،به نام گل سرخ ،صخره
و رابین هود ایفای نقش کرد.
ایفای نقش پلیسی ایرلندی در
فیلم "تســخیرناپذیران" اسکار
بهترین بازیگــر نقش مکمل را
در سال  ۱۹۸۸برایش به ارمغان
آورد.
در ســال  ۲۰۱۳بــه عنــوان
محبوبتریــن بازیگر بریتانیایی
در آمریکا شناخته شد.

مرکز آموزشی بزرگساالن هایاسکول مونتریال
انگلیسی و فرانسوی بیاموزید

آیا غول چراغ جادوی آمریکا  >> ...ادامه از صفحه17 :
آیا غول چراغ جادو دوباره
محبوس شده است؟
اکنــون کــه دونالــد ترامــپ در
انتخابــات ریاســت جمهــوری
آمریــکا شکســت خورده اســت
کابــوس چهارســاله ریاســت
جمهــوری او ،در اقصــی نقاط
جهــان به پایــان خــود نزدیک
میشود.
نکته قابل توجه اما این است که
برای شکست دادن ترامپ یک
پاندمی جهانی ،رکود اقتصادی
عمیق و همپیمانی بیسابقه و
تلخ گروههای مترقی با ماشین
انتخاباتی دموکراتها الزم بود.
حتــی بــا همه ایــن عوامــل در
بسیاری از ایالتهای مهم آمریکا
ترامپ تنها با اختالف چند هزار
رای انتخابات را باخت و واضح
است که پشــتوانه مردمی برند
ناسیونالیسم افراطی او نه تنها
از محبوبیتاش کاســته نشده
بلکه در میان اقلیتهای نژادی
آمریکا نیز رشد کرده است.
بــا اتمــام انتخابــات آمریــکا و

مســتقر شــدن جــو بایــدن در
کاخ ســفید ،به نظــر میآید که
لیبرالهــای آمریکایــی بــا نفی
ترامپ به عنوان یک اســتثنای
سیاست آمریکا ،رویای بازگشت
بــه دوران خوش پیش از ۲۰۱۶
را دارنــد .بــا وجــود برتــری
احتمالــی جمهوریخواهان در
ســنا و ایــن واقعیت کــه بایدن
و اطرافیــان او همــان نخبگانی
هســتند که زمینه ظهور ترامپ
را فراهــم کردند ،امید تغییرات
مترقــی رادیــکال در حاکمیت
آمریــکا خوشخیالــی بــه نظــر
میآید.
برتری کوچک بایــدن و ادعای
تقلــب همانند بنزیــن به آتش
پایــ ه مردمــی ترامــپ خواهــد
دمید و میتــوان تصور کرد که
چهار ســال بعد منجر به ظهور
هیوالیــی خطرناکتر از ترامپ
شود .ترامپ اگر شکست خورد
اما ترامپیســم و راست افراطی
در جامعه آمریکا زنده و در حال
رشد است و هیات حاکم آمریکا

نســخهای برای خاموش کردن
آن ندارنــد چــون خــود بخش
مهمی از دالیل رشد آن هستند.
شکســت ترامپ احتمــاال تنها
آرامشی موقت در طوفان امروز
و ســالهای پیش روســت و تا
زمان وجود امپراتوری آمریکا و
حل نشدن مترقی تناقضات آن
سخت بتوان تصور کرد که غول
راست افراطی در چراغ جادوی
دوباره محبوس شده باشد.
امپراتــوری آمریــکا دوران زوال
خــود را طــی میکند و مســاله
اصلــی مــردم آمریــکا و اقصــی
نقــاط جهان این اســت که چه
نیرویــی این زوال را تســهیل و
از پس آن ســر برخواهــد آورد؟
امید همه باید این باشد که این
نیــرو ،نیرویی سیاســی مترقی
باشــد و نه ترامپهای جدید و
ترامپیسم!
منبع :میدان

نان سنگک

دلیـوری روزانه (تلفنی)

)

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

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

info@paivand.ca
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جهان...

www.mondediplo.com

دامشیطانی

نویسنده:
PIERRE RIMBERT

برگردان:

شهباز خنعی

------در ســیاه چاله سیاست
هــای مبــارزه علیــه
کوویــد 19-که دنیا در
آن فرورفتــه ،کارکنــان
بازرگانــی
بخــش
دریانوردی به التماس افتاده اند
که الاقل از حقوقی که کاالها از
آن بهــره می برنــد – یعنی حق
بارگیــری و تخلیــه -برخوردار
باشــند .در اکتبر  ،2020بیش
از  800هــزار تــن از کســانی
کــه در دریــا کار می کننــد ،از
مجمــوع  1.7میلیــون تنی که
در دریانوردی تجاری مشــغول
به کارند ،جلوی کارشان گرفته
شده است .برخی با ممنوعیت
خروج از کشــتی و برخی دیگر،
بــا ممنوعیت ســوار شــدن به
کشتی روبرو شده اند.
برای کســانی که نمی توانند به
کشتی ســوار شــوند ،نداشتن
قــرارداد کار و در نتیجــه
دســتمزد ،در حکم محکومیت
به فقر اســت .بــرای بقیه ،که
همچنــان در دریــا مانــده اند،
وضعیت ناگــوار ادامه می یابد.
این وضعیت از مــاه مارس آغاز
شــده که اقتصاد آسیا ،و در پی
آن دنیــا ،متوقف شــد و مانع از
به کارگیری ملوانان در کارهای
ســخت جابجایــی کانتینــر یــا
خدمــت در طبقــات زیریــن
کشــتی های تفریحی شد .این
درحالــی بود که در روی زمین،
در حالــی که بخشــی از مردمی

هرم بازرگانی جهانی ،بصورت
وارونه ،برپایه اجحاف به
هزاران کارگر فیلیپینی،
اندونزیایی ،چینی ،روسی و
اوکرایینی خسته قرار دارد.

که قرنطینه شده بودند
دچار تب سفارش دادن
وسایل ورزشی آپارتمانی
یــا فــرش مخصــوص
یــوگا از طریــق آمازون
بودنــد ،کارگــران در
بنادر و کشــتی ها برای
فرســتادن ایــن لــوازم
ســاخته شــده در آسیا
تــاش مــی کردنــد .در طول
یــک مــاه معمولــی 100 ،هزار
کارگرکشــتی هــا را ترک کردند
و بــه همان تعداد به آنها ســوار
شدند .هنگ کنگ ،سنگاپور یا
فیلیپین از جمله نقاط کلیدی
ایــن رفــت و آمــد افــراد بــود.
امــا ،بین بســته شــدن بنادر و
مرزها ،حذف پروازهای خطوط
هوایی ،ممنوعیت های تخلیه
بــار یــا پیاده شــدن از کشــتی،
تدابیر قرنطینه ای ،تشــریفات
سفت و ســخت اداری و غیره،
این که کارگر یک کشتی بتواند
در وقت مقرری که فرد دیگری
کشــتی را ترک می کنــد در آن
حاضر شــود کار دشواری بود و
در نتیجــه فردی که در کشــتی
کار مــی کــرد نمی توانســت به
کشور خود بازگردد .در نتیجه،
از ماه مــارس ،تنها یک چهارم
جابجایی ها انجام شد.
در داخــل کشــتی ها ،شــرایط
کار و امنیــت بدتــر شــد .در
یــک گزارش «فدراســیون بین
المللی کارگــران حمل و نقل»
( ،)1( )ITFشــرح داده شــده
کــه «ســاعت های اســتراحت
نادیده گرفته و بدل به ســاعت
های کار بدون حقوق می شود،

مقــررات اصلی امنیتــی به طور
روزمــره زیرپا گذاشــته شــده و
جای خــود را به بازرســی های
سطحی با فاصله می دهد» .در
آغاز تابستان ،هنگامی که رسانه
ها تا حدی به کارکنان در سایه
( )2ارج مــی نهادنــد که پاپ را
واداشــت بیانیــه ای خطاب به
آنهــا (در  17ژوئــن) ایراد کند،
توســط کارفرمایــان و مقامات
وعده داده می شــد که وضعیت
به ســرعت بهبود یابد ،درحالی
که وضعیــت بدتــر از پیش می
شد.
به طور نظــری ،توافق نامه کار
دریایــی ســال  2006حداکثــر
مــدت کارکــردن بــی وقفــه در
کشــتی را  11مــاه ذکــر کــرده
است .اما ،اکنون هزاران تن از
کسانی که در دریا کار می کنند،
بیش از یک سال و نیم است که
پا به خشکی نگذاشته اند .آنها
ناگزیرند قــرارداد های کار خود
را بیــش از حــد قانونــی تمدید
نموده و به کار خود در شرایطی
بدتر از حد معمول ادامه دهند
و مــوارد تحلیل رفتــن نیروی
جسمی و روانی و عوارضی مانند
توهــم ،افســردگی و اضطراب
چندین برابر شــده اســت .آنها
کــه غالبــا از کشــورهایی کــه
دســتمزد در آنهــا پایین اســت
هســتند ،بــدون مراقبت های
درمانــی ،اســتراحت ،داشــتن
تمــاس با نزدیــکان و اطالعات
درمــورد آینده ،از این بیم دارند

 ۱۱باور غلط درمورد سالمت روان و اختالالت روانی >> ..ادامه از صفحه22 :
• اشتباه :8
افراد مبتال به اسکیزوفرنی
شخصیتی چندگانه دارند
این هم باوری اشتباه است.
افــراد مبتــا بــه اســکیزوفرنی
دچــار ازهمگســیختگی ذهنی
میشــوند و شــاید همیــن
عالمــت باعــث بهوجودآمــدن
این برداشت اشتباه شده است.
همچنیــن واژه «اســکیزوفرنی
( »)Schizophreniaکــه
ریشهای یونانی دارد نیز معنای
«ذهن گسیخته» میدهد؛ اما
وقتــی یوجین بلولر ایــن واژه را
اولین بار در ســال  ۱۹۰۸به کار
برد،سعیداشت«تقسیمپذیری
و یکپارچهنبودن ذهن و رفتار را
بهعنــوان ماهیت ایــن اختالل
نشان دهد» .بهاستناد سازمان
جهانی بهداشــت ،اسکیزوفرنی
«بــا تغییــر در تفکــر ،ادراک،
حس از خود
احساسات ،زبانِ ،

و رفتــار شــناخته میشــود».
ایــن تغییــرات ممکــن اســت
شــامل توهــم و هذیــان هــم
بشوند .اسکیزوفرنی با اختالل
ت َپریشــی ( )DIDکه قبال
هوی 
بــه اختــال چنــد شــخصیتی
معروف بود متفاوت است.
• اشتباه :9
اختالل خوردن فقط در زنان
مشاهده میشود
این باور اشــتباه وجود دارد که
اختــال خــوردن (Eating
 )Disorderفقــط در زنــان
جوان و ثروتمند دیده میشود.
در حالی که این اختالل ممکن
است هرکسی را تحتتأثیر قرار
دهد؛ برای مثال ،پژوهشی که
اختالل خــوردن را بهمدت ۱۰
ســال در افراد مختلف بررســی
کرد بــه ایــن نتیجه رســید که
جمعیتشناســی ایــن اختالل
در حال تغییر است و بیشترین

افزایش آن در میان مردان ،افراد
بــا درآمد کمتر و افراد باالی ۴۵
سال وجود دارد .پژوهشی دیگر
نشــان داده اســت کــه در حال
حاضر مردان  ۱۰تا ۲۵درصد از
تمامی مــوارد پرخوری عصبی
و بــی اشــتهایی عصبــی و ۲۵
درصد از موارد اختالل خوردن
را تشکیل میدهند.
• اشتباه : 10
اختالل خوردن نوعی سبک
زندگی است
این باوری نهتنها اشــتباه بلکه
بسیار زیانبار است ،زیرا اختالل
خوردن و تمام انواع آن شــامل
بیاشــتهایی عصبی ،پرخوری
عصبــی و اختــال اجتنــاب
یــا محدودیــت غــذا اختالالت
ذهنــی جدی و خطرناکیاند که
در موارد افراطی ،ممکن اســت
حتی ُکشنده باشند.
• اشتباه :11
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که اگر شکایت یا ترک کارکنند،
نامشان در فهرســت سیاه قرار
گیــرد .آقــای ژان -فیلیــپ
شــاتیل ،دبیــرکل فدراســیون
افســران کشــتی های تجاری
کنفدراســیون عمومــی کار
( )CGTمی گوید[« :کســی
که چنیــن کاری کنــد] مرده
است .دیگر هرگز نمی تواند در
دریا کارکند .کارفرمایش او را
در فهرست سیاه می گذارد».
بــرای واداشــتن کارفرمایــان
کشتی ها به بازگرداندن کارکنان
به خشکی ،می باید که بازرسان
امور دریایی اجازه داشته باشند
کشــتی های خاطــی را توقیف
کنند .آقای شــاتیل می گوید:
«اما حکومت هــا اولویت های
خود را برگزیده اند .اولویت آنها
حسن جریان مبادالت بازرگانی
اســت ،حتی اگــر بــرای انجام
ایــن کار بردگــی در دریانوردی
تجاری رواج یابد».
به مناســبت روز جهانی دریا در
 24ســپتامبر ،دبیر فدراسیون
بیــن المللــی کارگــران حمــل
و نقــل هشــدار داد« :اگــر مــا
نتوانیم کارکنــان بیش از پیش
خســته و فرســوده را بــه خانه
هایشــان بازگردانیــم ،میــزان
تصادف ،نشت نفت در سواحل
و مــرگ ومیــر در دریــا افزایش

خواهد یافت .دبیرکل سازمان
ملــل متحد هــم به نوبــه خود
کشــورها را ترغیب کرده که به
این کارکنان عنــوان «کارگران
اساسی» اعطاء کنند تا بتوانند
به عنوان نمونــه مانند کارکنان
خدمات درمانی ،حتی در زمان
قرنطینه ،از مرزها عبور کنند.
آیا درخواست او ،که از ماه ژوئن
دوبــار تکــرار شــده ،مــی تواند
رهبران بین المللی فلج شده در
اثر ترس ناشی از کووید 19-را
متقاعدکند؟
در انتظار انجام این کار ،خطرات
فروریزی راه های دریایی ای که
 90درصــد از بازرگانــی جهانی
از آنهــا انجــام می شــود ،دارد
نخبــگان اقتصــادی را نگــران
مــی کند .نشــریه فاینانشــیال
تایمــز ،روزنامــه مســتقر در
لنــدن ،که معمــوال دغدغه ای
برای کارگران زحمتکش ندارد،
اعالم مــی کند کــه« :کارگران
پشــت پرده ای که چرخ جهانی
گــری را می گردانند ،شایســته
رفتــار بهتــری هســتند» (29
سپتامبر) و فراخوان حدود 30
تن از مدیران موسسات ازجمله
اونیلور ،پراکتر اندگمبل ،دانون
و اوشان را منتشر می کند که از
دولت ها می خواهند برای پایان
بخشیدن به «این شکل جدید

26

کار اجبــاری» هــرکار کــه الزم
است بکنند ( 24سپتامبر).
در اینجا بوی ریاکاری از جانب
کارفرمایانی به مشــام می رسد
کــه ناگهان موضع ســندیکایی
گرفتــه اند درحالــی که تاکنون
مشــکلی با بردگی مدرن ِاعمال
شده ای نداشته اندکه در بخش
موسســات کاریابی ،مســئول
اســتخدام کارکنــان هســتند و
به طــور رایــج «تاجر انســان»
نامیــده مــی شــوند .جایی که
شــماره گــذاری ســه چهــارم
کشــتی هــای تفریحــی جهان
در باهامــاس ،پانامــا ،لیبریا و
غیره انجام می شــود و مسابقه
برای کمتــر پرداختــن مزایای
اجتماعی و مالیــات امری رایج
است .جایی که کار قانونی 14
ساعت در شبانه روز است و 10
ساعت استراحت به دو قسمت
 5ســاعته تقسیم شــده است.
آنها می داننــد که هرم بازرگانی
جهانی ،به صورت وارونه ،برپایه
اجحــاف به چندصدهــزارکارگر
فیلیپینــی ،اندونزیایی ،چینی،
روسی و اوکرایینی نیرو از دست
داده قرار دارد.
•
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 .۱۱متام افرادی که اختالل
ذهنی دارند خشناند
این نیز باوری اشتباه است.
خوشــبختانه ،با افزایش آگاهی
جهانــی ،ایــن بــاور اشــتباه
بهآهستگی در حال از بین رفتن
است .حتی افرادی که اختالالتی
جــدی ماننــد اســکیزوفرنی را
تجربــه میکننــد اکثرا خشــن
نیســتند .ایــن نکتــه درســت
اســت که تعدادی از افرادی که
به بعضــی بیماریهــای ذهنی
مبتالینــد دســت به خشــونت
میزننــد ،اما آنها در اقلیت قرار
دارند .محققانی که پژوهشی در
زمینه ارتباط خشونت و بیماری
ذهنی انجام دادند به این نتیجه
رســیدند که افرادی که بیماری
ذهنــی دارند ،وقتی بهدرســتی
درمان شــوند ،خطر خشــونت
ندارنــد .آنهــا همچنیــن اعالم
کردند به نظر میرســد بر تأثیر
کلی بیمــاری ذهنــی بهعنوان
عاملی خشــونتی که در جامعه
بــروز میکنــد بیــش ازانــدازه
تأکیــد شــده اســت و بــا اینکه
مطمئنا رابطهای بین خشونت

و بیماریهــای روحــی وجــود
دارد ،هــم در قــدرت و هــم در
ارتباط خشونت با بیماریهای
ذهنی اغراق شده است.
ِســر گراهام تورنیکرافــت (Sir
،)Graham Thornicroft
استاد روانشناســی در دانشگاه
کینگز کالج لنــدن در بریتانیا،
معتقــد اســت «احتمــال دارد
افــرادی که بــه بعضــی از انواع
بیماریهــای ذهنــی مبتــا
هستند نسبت به افراد مبتال به
سایر بیماری ها خشنتر باشند.
شواهدکمی وجود دارد که نشان
میدهــد افــرادی کــه بیماری
ذهنی دارند (معموال افرادی که
افســردگی یا اختالالت عصبی
دارند) در مقایسه با مردم عادی
خشونت بیشتری داشته باشند.
میزان خشــونت در افرادی که
بیماریهای ذهنــی جدیتری
ماننــد اســکیزوفرنی و اختالل
دوقطبی دارند بیشتر است».
با این حــال ،ســر تورنیکرافت
توضیح میدهد کــه این میزان
در مقایســه با مردم عادی فقط
کمی باالتر اســت .او مینویسد

میزان خشــونت در افرادی که
ســه نوع اختالل را باهم دارند
بهشــدت باالتر اســت :افرادی
کــه بیماری روانــی دارند ،مواد
مصــرف میکننــد و اختــال
شخصیت ضداجتماعی دارند.

•

کــالم آخر
بهطــور خالصــه ،بیماریهای
ذهنی نیز مانند دیگر بیماریها
هســتند و در خیلــی از مــوارد
درمان میشوند .شــاید به این
دلیل که مغز عضــوی پیچیده
در بــدن انســان اســت و هنوز
بهدرستی شناخته نشده ،باورها
و تلقیهــای اشــتباه زیــادی
درمــورد بیماریهــای روحی و
روانی وجود دارند.
با تکیه بــر پژوهشهای زیادی
که در ســالهای اخیــر در این
زمینه انجام شده است ،همه ما
باید دست به دست هم بدهیم
تا این باورهای اشتباه را از بین
ببریم.
•
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مونتریال!
ی

 MI6و اینتلیجنــت ســرویس
کشــور علیاحضــرت ملکــه
الیزابــت دوّم را بــی مامــور
 007گذاشــت و رفــت! بــه
نظــر ما این بهترین فرصت
بــرای ما مردم ایران اســت
که بقیه همــکاران آن فقید
ســعید یعنــی آخوندهــای
جنگیر و بی ســواد را هم از
ایران بیــرون کنیــم و برای
همیشــه مردم و میهن مان
شر این عاملین استعمار
را از ّ
و اســتحمار و هر چه دین و
مذهــب انگلیســی و رومی
است خالص کنیم.
سلطان نون!
حاج شیخ حسن آقای پرزیدنت
گفتــه :بــه زودی ارزانــی میاد!
آهای مردم ما به شــماهشــدار
مــی دیم بعــد ًانگید چــرا به ما
نگفتــی! داره قحطی میاد حاج
شــیخ حســن آقــا داره از افعال
معکــوس اســتفاده مــی کنــه!
همین روزهاســت که بــرادران
ســپاه بیاند نون و آرد و گوشت
رو از خونــه تــون بگیرنــد بگن
ســلطان نون دستگیر شد ،این
خط این هم نشون!
پرنده عسل یاب!
پرنده ای عســل یــاب در آفریقا
هســت کــه نقــش راهنمــا را
بــازی می کنــد .به این شــکل
که شــکارچیان را بــرای تاراج
کندو های عسل می برد! تا در
آخر کار یــک ّ
تکه کوچک از آن
همه عســل به او بدهند! و این
حکایت اعضاء بســیج و سپاه و
خوشــخدماالن آخوند هاست.
ایــن اراذل و اوباش منافع ایران
و زندگــی ایرانیان را بــه باد می
دهند فقط برای این که یک ّ
تکه
کوچک عسل پاداش بگیرند!

مالک ازدواج؟
خبرنــگار از خانــم هنرپیشــه
زیباروئــی پرســید مالک شــما
برای ازدواج چیست؟ آن خانم
گفــت :مســلم ًا مــاک من قد
بلند ،پول زیاد ،اســب سفید و
ماشــین مدل باال نیست! غلط
نکنیم این طفلک داشــت ما را
قدمان
نامزد می کرد! چون هم ّ
کوتــاه اســت هــم بــی پولیم،
ماشــین مــان هم مــدل زمان
شمر ذی الجوشن است!
محروم از نعمت؟
تــازه چنــد روز اســت کــه مــا
فهمیدیــم کــه فلســفه خداوند
تبــارک و تعالــی در آفرینش ما
جماعت ایرانی چه بوده است؟
در حقیقت خداوند ما ایرانی ها
را آفرید تا مردم کشورهای کره
و ونزوئــا و مــردم کشــورهای
محتــرم آفریقایــی بتواننــد به
یکدیگــر بگویند :ببیــن نفت و
گاز خوشبختی نمی آورد! برای
هر م ّلتی مهم داشــتن رهبری
فهمیــده و باشــعور اســت که
متاسفانه ایرانی ها از این نعمت
ّ

افسردگی در دوران کرونا >> ادامه از صفحه23 :
فرد ســابقه قبلی یا ســابقه بروز
افســردگی را در خانــواده درجه
یک داشتهباشد یا اینکه زمینه
افســردگی و استرس شــدید را
داشتهباشد ،کرونا ممکن است
وی را مســتعد بروز افســردگی
دوباره کند.

که عالئم آن هم بهواسطه تنگی
نفســی کــه میدهــد معمــوال
بــا عالئــم کرونا اشــتباه گرفته
میشــود .اختالالت وسواس و
نیز انواع فوبیا هم از نظر شیوع
طی بحــران کرونا بســیار دیده
میشود.

آیا واقعا درست است که
جدا از بحث کرونا و بروز
افسردگی بهنظر میرسد
کرونا سطح اختالالت
اضطرابی را حتی بیش از
افسردگی در اغلب مردم باال
بردهاست؟
دقیقا همین طور اســت .آنچه
بیشــتر طی بحران کرونا شاهد
آن هســتیم بــروز اختــاالت
وســواس ،فوبیــا ،حمله پانیک
و بــروز مجموعــه اختــاالت
اضطرابی انتشاریافته در جامعه
است .بهویژه حمالت پانیک در
بین مردم بسیار شایع شدهاست

روش هایی برای پیشگیری
از بروز افسردگی در دوران
کرونا
ابتدا باید عالئم بروز افســردگی
را بشناســیم و به محض اینکه
با ایــن عالئم حداقــل به مدت
دو هفته روبهرو شدیم در جهت
درمــان افســردگی در اولیــن
فرصــت ،اقدامــات اولیــه را بــا
توصیه روانپزشک شروع کنیم.
کار دیگــری کــه فــرد میتواند
انجام دهد تغییر ســبک زندگی
اســت .هرچــه ســبک زندگــی
را از یــک زندگــی پراســترس و
پرمواجهــه بــا خطر به ســمت

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

نطــنـز...
دو دقیقه!
تمام اعضاء تیم حقوقی ترامپ
بــه این اعتــراض دارنــد که چرا
عده ای از افرادی که مرد ه اند،
ّ
رأی داده اند! بابا ما ُمرده داریم
از اون دنیا هر ســال  22بهمن
صبــح تا ظهر میاد؛ برای رهبر
مســلمین شــعار میده و میره!
دو دقیقــه رأی دادن کــه کاری
نداره!
مردم فریبی؟
عالیجناب دانالد ترامپ ،رئیس
جمهــوری محبــوب و منتخب
الیت جامعه آمریکا در سخنرانی
ویدئویی که روز چهارشــنبه دو
هفته قبل منتشــر شد ،ابتالی
خــود بــه کرونــا را «نعمتــی از
ســمت خدا!» دانســت که او را
در معــرض درمانهای تجربی
قــرار داده و طبق وعده او ،این
درمان برای تمــام آمریکاییها
رایــگان خواهــد شــد .یعنــی
عالیجنــاب ترامــپ هم دســت
کمی از آخوندها ندارد ،حاکمان
هر که و هر چه باشند در صفت
مردم فریبی مشترکند!
دو برادر؟
در خبــر ها آمــده بــود :در پی
انتشــار اخبــار اوّلیــه از نتایــج
انتخابــات آمریکا« ،یوان» پول
رایج کشــور برادر چین سقوط
کــردُ .خب این که تعجب ندارد
چــون آخونــد ها و کمونیســت
های سرمایه دار شده چینی در
حقیقت با هم برادرند و شیطان
بــزرگ هم دشــمن هــر دو آن
ها؟!
درگذشت جیمز باند!
باالخــره «جیمــز بانــد» هم با
همــه شــهامت و رشــادتی که
داشت درگذشــت و دوستان و
دوســتدارانش به ویژه سازمان
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زندگــی کماســترس و تــوأم
بــا آرامــش ببریــم ،اگــر عامل
زمینهساز نباشد افسردگی بروز
نمیکند .البته گاهی افسردگی
بدون عامل زمینهســاز بیرونی
بروز نمییابد .ناگفته نماند اگر
زود بــه درمان افســردگی اقدام
کنیم این اختــال تمام زندگی
ما را تحتالشعاع قرار نمیدهد.
وقتی میبینیــم بیجهت خلق
ما تنــگ اســت ،از کارهایی که
قبال لذت میبردیم اکنون لذت
نمیبریم ،دوست نداریم با کسی
حرف بزنیم ،خواب و اشتهایمان
به هم ریخته ،دلمان میخواهد
گریــه کنیــم و نســبت بــه امور
روزانــه بیمیــل هســتیم ،تازه
ممکن است به فکر چاره بیفتیم.
متاســفانه برخی نیــز در چنین
شرایطی به کارهایی مثل رمالی
رو میآورند.
•

محروم اند!
خرابکاری؟!
زمانی که می گفتیم هر ُپســت
و شغل مهمی را به هر مشنگی
بــه بهانه این که نماز می خواند
و روزه مــی گیرد ،ندهید ،به ما
ضد انقالب زدید! ولی این
انگ ّ
روزها ایران شده مضحکه عالم!
هر روز این جا آتش گرفته آن جا
منفجر شــده! همه این فجایع
نتیجــه کار همــان نابغــه های
نمــاز خــوان و روزه گیر اســت
کــه از پــس کارهای ســاده هم
برنمی آیند! ممکن است آخوند
بگوید این ها خرابکاری اســت!
خوب شما که سی میلیون راس
ساواکی دارید چطور نمی توانید
جلو خرابکاری را بگیرید؟
بی انصاف؟
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی
مجلس شورای اسالمی گفت:
انتظار مــیرود دولت در ارتباط
بــا وضع ّیت گرانی و کمرشــکن
مردم پاســخگو باشــد چــرا که
بســیاری از مردم جز نان و پنیر
چیزی برای صرف غــذا ندارند

و ایــن یــک معضل جدی
است .جناب نائب رئیس
کمیســیون اقتصــادی
مجلس شوربای افالسی،
شــما توقــع داریــد رهبــر
ّ
معظم یا حاج شیخ حسن
آقای پرزیدنــت و اذناب و
دواب شــان با این همه
مصیبــت داخلــی و
گرفتاری خارجی برای
امت پر توقع و حق ناشناس
این ّ
چلوکباب ســلطانی بــا کوبیده
اضافه وگوجه و دوغ آبعلی ،چلو
مرغ یا زعفران پلو فراهم کنند،
بی انصاف؟!
اسفلالسافلین؟
ما فکر می کنیم آخوندهایی که
این روزها کرونا می گیرند و می
میرند در واقع کســانی هســتند
که خیلــی زرنگ بودنــد ،چوب
َسرِ درخت را کف پای خودشان
دیده ،عالج واقعه را قبل از وقوع
کرده و فرار را بر قرار ترجیح داده
اند .ولی چون به خوبی می دانند
هر جــای دنیا که برونــد گرفتار
خواهنــد شــد ،پاســپورت دیار
«پارادایز» و ویزای طبقه هفتم
بهشــت را می گیرنــد و ِد دَر رو!
ولی وقتی به مقصد می رســند،
تــازه در می یابند که پاســپورت
شان باطل و ویزای شان تق ّلبی
بوده چون آن ها را دستگیر می
کنند و با یک مینی بوس قراضه
می فرستند نزد امام راحل (ج)
در اسفل السافلین جهنم!

کارخانه؟
بعضــی هــا مــی گوینــد آیــن
آخوندهــا در این چهــل و یکی
دو ســال حکومــت در ایــران
هیــچ کاری نکــرده انــد کــه به
نظر ما اشــتباه مــی کنند .یکی
از مهم ترین اقدامات این آقایان
ساخت بزرگترین کارخانه تولید
کود شــیمیائی در ایران اســت.
چــون  95درصــد از ایرانــی ها
هــر روز صبح که از خواب بیدار
می شــوند و به یاد مشکالت و
مصیبــت هــای خودشــان که
حاصــل عملکرد آقایان اســت،
می افتند آن چــه در دل دارند!
را ایثارگرانه می ریزند به حساب
جد و آباء شــان!
قبــور آقایان و ّ
آقایان علمــا هم مقداری از این
محصول را به حساب خودشان
مــی گذارنــد و بق ّیــه را هــم به
دیــارکفــر صادر می کننــد و به
جایش دالر مــی گیرند! و با آن
مشکالت شان را رفع می کنند.
این تنها کارخانه ای است که در
این روزها در میهن ســوخته ما
درست کار می کند!
--------کانادا – مدینه منوّره مونرآل –
پانزدهم ماه نوامبر المبارک! سال
 2020دربدری خون جگری!
برابر با بیست و پنجم آبان ماه
سال  1399مهرورزی زنجیره ای!
شاد و آزاد و سربلند باشید.
پیر خراسانی

ل با دو شرح

5075

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

 -8معل��م اول – صف��ت س��رو –
برای کار در
 13چند
 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1به
14نفر 15
كادمي علوم
امورنصب فورا نیازمندیم.
باالپوش خانمها
نیازمندیهای
1
كايتكننده –
در ابتدا بصورت پاره-9وقت،بيم��اري س��گي – ق��الب
2
تمام وقت
كوهنوردي – عالمت
We are hiring interested individuals
ون و آرامش – 3
خان��ه
قرآن��ي – قهوه
 -10جمل��ه
as Handyman
assistant.
Full time/Part time/On
 –call.ناتوان
فرنگي
4
اطالعات آگهی خود را به
Experience is an asset, but not necessary.
دار – بيم��اري
– (training
مژدهرس��ان
 -11مرغاب��ي –
نشانی زیر ایمیل کنید:
5
will be provided).
PARTICIPATE in our
صداي
امروزي –
كلفتPositions
available
immediately.
info@paivand.ca
لي – بش��قاب 6
COMMUNITY
Please
send
application
at: -12
مخترع
–
براق
و
صاف
پارچ��ه
https://sam-thehandyman.com/career/
ه
7
تلفن – دريغا
And send CV to: info@sam-thehandyman.com
سفيد! – همان
 -13از ش��عراي نامدار س��ده – 6
قابل 8
استخـــدام
توجهخامنها
نگين انگشتري – پشيمان
شرکت Panneton & Panneton
گنديده – ملخفال9قهـوه
تعداد محدودی نیروی کا رجنرال
 CARWASHبهشت – مكار – فربه
-14
به یک نفر ظرفشوی
و همچنین راننده با حقوق مناسب
و10ورق
به چند نفر کارگر
اش��تراوس
يوه��ان
آشپز
 -15اث��ري از و کمک
وهي��ن – واژه
استخدام می کند.
وقت)
تمام
یا
وقت
(پاره
11
توسط شادی
اتريش��ي •– س��ود
موس��يقيدان • باتجربه
های
تلفن
شماره
با
تمایل
صورت
در
س عراق
برا ی کار در کارواش
Published Since 1993
كسيکار در رستوران
رسانيدن به برای
 514939009و ( 5145721356پیمان)
ش��كي عالم – 12
نیازمندیم.
فورا
)(514
678-6451
BIWEEKLY NEWSPAPER
کبابسرانیازمندیم.
ویا ایمیل info@pannetonpanneton.com
تلفن اطالعات( :احمد)عمودي:
FOR PERSIAN COMMUNITY
13
تماسبگیرید.
Tel.: 514-933-0-933
(Montreal, Toronto, Ottawa,
Partاثري از محمدعلي
راهنمايي –
-1 514-651-2661
24.
Sep
2013
B
Skill:
Tel.:
گريه و زاري –
)Victoria, Calgary & Vancouver
14
زاده
جمال
مالیاتی
خدمات
ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ –ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽجم��ع  Mailing Address:
درﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ
 -2ش��هريﺗﻬﯿﻪ
حكم – باركش 15
اصفه��ان
4010 Ste-Catherine W.
14
15
16
ﮐﻮﭼﮏ

همچنين و ﻣﺸﺎﻏﻞ
شرط – ﺍﺷﺨﺎص
MONTRÉAL QC
ت – تكيه دادن
Little Hollywood presents
ثبت شرکت و دفترداری
 -9كار نماي��ان – اله��ه ش��كار –
افقي:
حمام
–
انتها
تا
ابتدا
از
–
دي��دن
-3
هاي
چ – از گروه
قیمت
ترین
نازل
با
حسابها
8
9
1
7
3
2
5
6
4
7
9
2
4
1
8
6
5
3
7
4
9
6
2
3
8
5
1
ﺳﺎﻝ 514-996-9692
گوهرها
-1كارماي��ه – از آثار
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ 
ANIMAL
FARCEو ابنيه تاريخي داغ
ونه پايگاه نظامي
ﺧﺮﺩﺑﯿﻦ
>>ﺣﺴﯿﻦ
9byشهر
مشكين
2 6 4 8 1 –5
9قبيله7
نوعي پارچه3
4 -4
8 3 6 A5Comedy
2 7Film
1
پاداش1،جزا –3
خوش��بو2 –4
چوب 5
8 -10
6 9 7
حاتم
نام
–
ست
514-242-6034
Email:
پسوند نگاهدارنده – اثر پا
ظرفيت
آرژانتي��ن –
 -2ش��هري در
Nader
Dowlatshahi
ميوه
يا
محصول
داراي
5
7
3
9
6
4
1
2
8
5
6
1
7
9
3
4
2
8
8
6
5
7
9
1
4
2
3
مشتقات
از
يكي
–
info@paivand.ca
 -11بزرگترين س��وره قرآن – مرض شيميايي – كشور قذافي
www.paivand.ca
كش��وري1در 3 8 6 5 7
بيگان��ه –9 4
ضمي��ر 2
6 -5
اس��ت –9عضو8آجيل –5از1 7
ششم 4-3 6 3 7ممكن2 3
نت 2
صدا – 4
 1 8سر9و 5
عموجان
کلبه
دولشتاهی
کمدی از نادر
فیلمی
پیونددرونکـــــوورهرهفته
وس��يله آن باز و
دريايي
مركب
جنوب آفريقا –
عرفاني 1 -ضمير5جمع
 -12پدر6شعر
مضرابي
سازهاي
ویترس
نفر
چند
به
میشود4 :
منتشر 2
7 3 9 –8
6
5
1
3
4
9
2
7
6
8
1
5
4
9
8
7
3
2
س��بزيجات
 -6ح��رف تنفر – از
حیوانات)
خمقلعه
الهام از
( -4با
ولتر – از صفات – كامل كننده
آموزگار
بزرگ –
اسلوب –
• نیمه وقت و تمام وقت •
Vancouver:
زنده
پورشه– 3
نوعي از 2خودرو
عموجان1 5 9 2 4 6
کلبه 8
ش��ماي5 8
3 –12
نمونه4
در–9 7
درن��گ 8 3 –1
7 -13
و پاينده 5 6 4
برای7کار در
بالين –
مصوني��ت در2براب��ر6-5 9باب
قسمت
یوتیوب1،در
Ramin Mahjouri
ي كه به اداره امور
نیازمندیم.
مشك
 -7درويش – رهرو –
بيماريها
خودماني
)Tel.:9(604
4 921-IRAN,
شماره تلفن3زیر 8 6 2 7
لطفا5با 1
انگلیسی 9 2 4 8
زبان 3 5
>>6به 1
7
ياريگر1 9 4 5
7 –2
ميپ��ردازد –6ماه 3 8
 -14حيوان نجيب – سردرد عروقي  -6س��رگرد قديم – ظرف دم كردن  -8نام گلي – پايتخت فراعنه – زير
765 GREENWOOD Rd.,
W. Vancouver,
7 3 B.C.,
6تماس8بگیرید2 V7S1 1X85 9 4:
سر 8
كاشان 3 6 1
معروف 2
حمام 7 5
4 –9
سرطان 6
4 2– 7 9
خفته
خون  5 8 3 1چاي
Tel.: 514-484-8072
-----------------------دوستداران –2شعله3ور 6 1 5 4 8
گردن – 7 9
1 -9
بروس��لوز –6ب��ه 9خاطر7 5
حس��د – 4 3
افس��ران نيرو8 2-7 2
ب��راي 7 6
اي 8
درج��ه 3
9 -15
1 4 5
ي غذا
دريايي – ميانه
 -10قان��ون جم��ع ثاب��ت گرم��ا –
اينكه
23
صفحه
ویژه :از
و
 حل جدولهای عادی
ن محل
س��پس –
ش��ادماني –
حل جدول ويژه شماره 5074
حل جدول عادی شماره 5074
18
20
 19صداي مرغابي
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
سماني
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 9م ه
 1د  2س 7و ن 4ا ت
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 5ز
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 7م ن ش ي
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ده��ان
 8ت
مس��ري6 9 8 7 1 – 3
بيماري 4
 9ك 6ي د  8ه  4ا ن 1ي  5ن 2س ك 7ب ا 8 3ل 8و ا 7ش 6ك  4م ن 9ا  3ن ا 5م 2و س2 5-14 1
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 13ي
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کامیونیتی ایرانیان

نیازمنــدیها
شانس اول را به آنها
بدهید!

استخدام استخدام

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

PAIVAND

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

aznov152104nikpour

abedi free

استخدام

5

 اگر جویای کمک ،کارگر ،کارمند و...
هستید ،آگهی استخدام خود رادر صفحه
پرتردد نیازمندی های پیوند درج کنید13 .
 جویای دوست ،همسر ،هم خانه،
هستید؟1 9 2 6 8
صحبت 5
3هم 4
وسائل خانه9برای3فروش6دارید؟7 4
 2آیا1 5
 آیا فنی و حرفه ای می شناسید که به
میخورد؟ 3 8 5 4
دیگران 2 7
6درد 1
 4آیا8به سفر
جویای 3همسفر5 7
روید9 ،
 2می 1
هستید؟
اجاره2 ،
برای 6
جایی 9
فروش5 ،
برای 4
چیزی 8
3 7
دارید؟8 1 ...
9حرفه و2هنری6برای3عرضه4 7

4

9

7
8

hosskherad@yahoo.ca azjan12paid60+120+120

پیوند
نیـازمنـدی هـای 23

جدول اعداد سودوکو در صفحه 16

24

7

2 5 9 1
آرایشـــــگاه 3
1 2 6 4

4
8

481-6765 ............................................EVE

9706-8324
5 6..............................................
فاطی7 3 8
مسافرتی 4
آژانس 5 1
8 6

2

28

22

9
6
1

3

صفحه
این 5 8
در 2
شما 7
جای 3
6 1
است!2 1
خالی8 6
9 7 5

4

2

3

6

8

بگیرید.
7
تماس 1
 9با ما5 4
info@paivand.ca

17

1
5
9
8
6
2
7
3
4

مراکز پخش پیوند
مرکزشهر
مونتریال2 8 6 :
4 9
5 7 3
تپــش ،شــاطرعباس ،کارتیه پــرس ،ماهی
1 9 4 7 8 3 6 2
ســن لوران ،عموجــان ،کوپلــی ،2:فرحت،
 3ارز 7
5 ،NDG
اتوکلیفتــون2 1auto6،
8 4
فتوشــاپ،
فایواستار ،آپادانا،
مارشه 6
اکس5 ،
خضر ،اف 3
لوموند9 ،
2 1
4 7
 ،PAکلینیک آریــا ،آلفامدیک ،المیزان ،بازار،
کبابسرا4و8 1 2 3 ...
متروپولیس7 ،
5 9
افغان4 ،
مارشه 7
آدونیس9 ،
 3کوه8نور1و5 6،2
1
ریوسود:
مراکزفرهنگی4و3 ...
کلینیک5میرا1 8 ،
6مارشه9آریا2 ،
وست آیلند  :آدونیس ،سمی فروت ،پنراسلکت
شاتوکباب6،و9 2 8 ...
7 4 1 5
فروت 5 6
آدونیس1 ،سمی 7
لوران3 :
سن 9
2 8
الوال :کوه نور ،آدونیس ،سمی فروت و...

حقوقی
خدمات 9 4
وکیل5 3
7 6 8 2

21

1 9 2 4 887-0432
7 3..........................
مونترال/تورونتو6 .8
5
ازدواج 4 6 7 3 9 2 8 1 5
3 6 8
عینک سازی
بیمه اتومبیل
دادگستری5استان8کبک 2
رسمی 1
وکیل 6
9 7 481-0671
4 3 .........................
(ایرانخواه)7 .
فرهت 5
دندانپزشک8 2 6 1
9 3 4
8 5 3 6 4 1 9 366-1509
صالــح7 2 .......................
شــیخ 5 7
9
ارز
482-4500
...................................
الگانس
اتو
شهروزرضانیا (آریا) ..................
تجاری در2کانادا7 3 6
حقوق 8
4 1 9 5
4 3 6 5 933-3337
9 8...............................
مشاور1مالی 2 9شریف7نائینی1 2.
7و 8
6 4.........................................
شریف 1 2
4
 5 3 223-6408بیمه
731-1443
فـرش
صرافی نــت 871-1119 ...........................
تاسیسشرکت،قرارداد،
/سهام 3 6
شرکت 1
خریدوفروش 7
4 8 5 739-4888
کارگاهفر6ش2 9 ...............
 1 4 2 5 9 8قالی3شویی7
9438-793-9168
4 5 .................
ملــک1 3
 6 585-2345م7 .
2 8...........................................
استار7 9 .
35
علیپاکنـژاد296-9071...................................

نیــوشا ریاحی

خضر989-2229 ................................................
9 7..........................
موندیال2 .
یونیون 4
1
937-5192
844-4492 ................................Expert-FX

اسکای.الن 388-1588 ...................................
6842-8000
8 ...............................
فرنازمعتمدی9 3 5.
7
ناهیدپاکروان844-873-7191................
3 1
6 8 5 7484-4000
سلطـــان1 3....................................
9 4 2
438-228-9266
همامهر............................
1 2 5 6 4 8 7 3امالک
مسکن 8
9و 6
یونی گلوب(نسرین) 849-7711..................فیروزهمتیان 827-6364 ...........................
969-2492
4 3......................
نادرخاکسار8 .
3 6 1 9 7 4 2 5
آموزش موسیقی
مسعودنصر 571-6592 .................... .
730-3909
....................
شکور
آرش
549-4697
زاده4 5 7 3 2 8............................
صابرجلیل 6 1
9
5 9
قره چه د اغی (پیانو) 484-8748 ................هایک هارتونیان574-6162...............
شهره شهریان 290-2210 ....................
مسعودهاشمی298-4567.................
آموزش نقاشی
عرفانمرزبانپور813-3633..............................
حمیرامرتضوی 938-8066............................کاظم تهرانی971-7407................................ .
آناهیتابروجردی 978-9962 .........................
آرزوگتمیری561-3-561................................
آموزشگاهحتصیلی
مینواسالمی 967-5743............................... .
مدرسهفارسیدهخدا438-238-3091.....
مدرسهفارسیوستآیلند626-5520........

1

2 5 8 6 4
پزشــکی
7933-8383
8 ..........
کلینیک6 ...........9.
آلفامدیک 2
4 5
7

3

بنفشهحجازی288-4864...............................

9

4 2 5
تاکـسی9
7 6

3

8 4 1
تبلیغات

3

1

5485-8585
اطلس2 ............................................ .
8 1

2

7

6

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

ترجمه

خاطــره یکتــا 438-390-0694 ..........
شهریاربخشی624-5609 ............................ .

دندان سازی (کلینیک)
9 737-6363
5 7.................................
هادی3 6 .
افخم 1

رستــوران6
7 4 2

8

خانواده در
 9کبک2
حقوق 1
فـیزیوتراپی 6 3 7 8
2 8 4
طالق توافقی و غیر توافقی،
دنـــــــــا 900-3633 .............................
فرزندان7 9
اموال3 ،
تقسیم 5
2 4 1 6
5 1 9 3

5

فـال 3 1
9 6 5 7 524-0-524
2 4 ...............................
پیتزااطلس 8 1
کبابسرا3
933-0-933
.....................................
شادی678-6451 ............................................ .
کلبه عموجان484-8072 ............... .
6 7
8 4 1 6 270-8437
فاروس3 5.............................................
2 7 9
کــــارواش
488-6367
.................................
5 4 .................................................
 8 989-8580هما3 2 7.
کوپولــی1 9 ....................................
کارتیه.پرس4 5 .
6
484-2644
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 ................................ .

1

4
8

8

2Tel.:7514-953-3570
4 9 5

6

9

4

5

1

2

8

3

9 290-2959
1 8.......................................
پـارس6 7 .
3 2
مهاجرت
مایکل منفــرد656-8178 .........................

محضر

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

موسیقی (جشن ها)

حسابداریومالیاتی
کلیسا
Help to make well known
of sudoku-topical.com!735-0452
حسن انصاری............................
اجنمن ها و سازمانها
انجیلیفارسیزبان999-5168......................
CSAIکمک به مهاجرین 932-2953 ........ .ســرورصدر777-3604 ...............................
likeمسکن
 this website? Then recommendوام
شیرینی پزی و قنادی
اتومبیل-تعمیر
You
it to your
friends.
567-3169
انجمندوستدارانزرتشت 808-5070........مهتاب ثقفی................................
گاراژ (درب)
بهروزباباخانی606-5626 .......................... .
 486-9994 .......... .Pieces D'auto NDGانجمنزرتشتیانکبک www.zaq.org ...... .کردلوئی  652-7623 ......................................نرگس690-4808..............................................
سروین.
ریاض حق362-0382 ....................................
249-4684 ............................
.UNI-TECK 562-6453
If you own yourself
a website,
place...........................................
a link to
sudoku-topical.com
حقوق بشرinfo@addhi.net .......................
اتومبیل :خرید و فروش
249-4684 ........................................IBNG
وکیل دعاوی
گلفروشی
آتلیه)
(فیلمبرداری و
عکاسی
giveنقل
مونترال one to516-3007...................حمل و
If
you
print
out
the
sudokus
then
print
them
twice
and
one
of
your
friends.
انجمن زنان
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400 students active.
25 000$ equipment included.
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توجه :پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد.
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هماهنگی قبلی الزم است.
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 210سنت ژاک غربی >>مترو
واندوم :اتوبوس ،90به مست غرب
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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

مجهزبه کلیه
کارت های بانکی ایران

  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

E
X
C
H
A
N
G
E

با بیش از  30سال پیشینه در ارائه خدمات ارزی
____________________
GUY

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

Tel.: 514-289-9003

Toll free: 1866-989-2229

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

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

31
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عباسشفیعی
مشاور رمسی وام مسکن
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* بهترین شرایط

2.29 %
2.24 %

: ساله ثابت1

: ساله ثابت3

1.70 %

!کارتان را به دست کاردان بسپارید

since3
199

 Mailing Address:
4010 Ste-Catherine W.

: ساله ثابت5

Montreal, QC H3Z 1P2

کلینیکدندانپزشکیآریا
1834 Ste Catherine W. Suite 200

Tel : (514) 933-3337

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

: ساله متغیر5

Email:

لیسانسبازرگانیازدانشگاهمکگیلارشدحسابداریومالیاتعضوسابقحسابدارانقسمخوردهکانادا سال حضور در جامعه کانادا34 با-

info@paivand.ca www.paivand.ca

www.clinique-arya.com

کلینیک مدیکال آلفامدیک

_________________________
Abbas Shafiee (B. Comm.)
Mortgage Broker
2545 Cavendish Blvd # 134
Montreal, QC H4B 2Y9

صابر جلیل زاده

آمـوزشسنتــور
در كلیه سطوح

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

روز7
هفته

Tel.: (514) 806-0060
montrealvr@gmail.com
_______________________
*Some conditions apply. Subject to change
without prior notice. Rates may vary according
to the amount borrowed, your credit rating,
guarantees offered and other factor.

دکتر ریموند رضایی

بدون وقت قبلی

Tel.: (514) 933- 8383

MONDIALE ELITE

مرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال
مجهزبه کلیه
کارت های بانکی ایران

Tel.: 514-996-9692

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

| بهترین نرخ
1.74 %

)

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

