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Sharif Exchange
261 boul. Cote-Vertu

ش ریال نداریم
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Sharif

St-Laurent, QC H4N 1C8

Cote vertu, Bus 121 E
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Tél.: (514) 223-6408
Tél.: (514) 561-6408

$

www.sharifexchange.ca

در آغاز زمستانی سخت،
سرانجام کورسوی امیدی
در انتهای تونل سیاه و دراز ...

MONDIALE ELITE

www.ParsPlumbing.ca

مرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

لوله کشی و نصب شوفاژ پارس

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

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

Pars Plumbing
& Heating Inc.

)1855 Ste-Catherine W. H3H 1M2 (Corner: St- Marc
Tel.: 514-289-9003
Toll free: 1866-989-2229

Tel: (514) 290-2959

صـرافی  5ستاره

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

نادرخاکسار

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

pg. 4

______________
Nader Khaksar

4010 Ste-Catherine W.

Ramier Realty

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

Cell.: 514-969-2492

مشاور امالک در مونتریال
 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

مسعود هاشمی

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

با 25سال سابقه کاری در کانادا

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

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

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

Tel.: 514.426.7200

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

مشاور امالک

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

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

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

عباسشفیعی

و South shore

فیروزهمتیان

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

فروش امالک
فقط
با کمیسیون
_________________________

ELEGANCE LEASING

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

100%
Financing

fhemmatiyan@sutton.com

مشاور امالک در مونتریال
11 :

Approval.
Montreal, QC H4B 1T8

6225A St-Jacques ouest,

Tel.: 514-482-4500

NET Exchange

visit us at: www.eleganceleasing.com

MASSOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

Cell.: 514-298-4567

)Abbas Shafiee (B. Comm.
Real Estate Broker

 ص3 :

ﺳﺮﻋﺖ ،دﻗﺖ ،اﻋﺘﻤﺎد

Tel.: (514) 806-0060

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

مشاور امالک در سراسر مونتریال

مسکونی و جتاری

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

Cell.: 514-967-5743

مینو اسالمی

Minoo Eslami

Real State Broker
9515 Lasalle Boul. Lasalle
office: 514-364-3315
meslami@sutton.com
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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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مشاور امالک:
مسکونی و جتاری

4

>> تـو
ج
ه
ت
و
ج
ـه

پی

ش خرید

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

در بهتری
ن منطقه

wn
downto

ورسانت ندارند؟!
به پرداخت پ
یه ما به خریداران:
• هد
دالر هزینه محضر
1200

Cell.: 514-969-2492

نادرخاکسار

______________
Nader Khaksar
Real Estate Broker
Ramier Realty

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

Tel.: 514-683-8686
nader.khaksar@gmail.com

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

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

همکاری با شبکه بسیار مجرب و متخصص برای ارائه بهترین

خدمات به شما عزیزان بابت خرید ،فروش ،اجاره امالک

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

مشاوره و همراهی در تهیه وام با بهترین شرایط

ارزیابی و مشاوره رایگان برای خرید و فروش امالک

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

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

مشاوره ختصصی به سرمایهگذاران امالک

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

آناهیتابروجردی

ÁnHm¬ ¾ÄI¶ow n¼¶H nj Â~~hU ¥nk¶ ÁHnHj

Cell.: 514-978-9962

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

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

¶¥°¶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

www.paivand.ca since 1993
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NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
<< >> در وست آیلند

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

_________________________

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

و بسیاری دیگر

Tel.: (514) 697-0225

خدمات حسابداری و دفترداری

GESTION FINANCIERE LOYALE

سرورصدر

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

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

Tel.: 514-777-3604

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

Select
Wholesale - Distribution

IMPORT - EXPORT

ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺨﺶ اﻧﻮاع ﻇﺮوف ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف
ﻓﻮم ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﺎﻏﺬي اﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم پ پ

.... اﻧﻮاع ﻧﺎﯾﻠﮑﺲ دﺳﺘﻪ دار ﻓﺮﯾﺰري ﮐﯿﺴﻪ زﺑﺎﻟﻪ ﺿﺨﯿﻢ
ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺮاي رﺳﺘﻮراﻧﻬﺎ

..... اﻧﻮع ﺑﺸﻘﺎب ﮐﺎرد ﭼﻨﮕﺎل ﻟﯿﻮان
ﻣﻮاد ﺷﻮﯾﻨﺪه و ﭘﺎك ﮐﻨﻨﺪه

t
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m Foil

Aluminu

inium

d’alum

OZ

Biodégradable et idéal pour le compost
Biodegradable and compostable

info@canaselect.ca

دﻟﯿﻮري راﯾﮕﺎن
www.canaselect.ca

514.365.5555

7920JeanBrillon
Lasalle,QcH8N2L5
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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.

بازگشت امریکا به برجام :پر هزینه و بدون
فایده برای منافع ملی امریکا و ایران

تیم سیاست خارجی بایدن باید در مورد مزایا و
مخاطرات بازگشت به برجام توضیح دهد

آذر محبی تهران با نام هنری رامش ،خواننده
سرشناس ایرانی در سن  ۷۴سالگی درگذشت.
رامــش فعالیت هنری خود را از ســال ۱۳۴۳
با ترانه «پرســتو جان» در برنامه رادیو گلها
آغاز کــرد .آهنگ «رودخونههــا» و «موندنم
از بودنت» از شناختهشــدهترین آثار اوســت.
آخریــن کار رســمی او در زمینــه خوانندگــی
مربــوط به ســال  ۱۳۸۱و آلبوم مشــترکش با
داریوش و فرامرز اصالنی است .او می گوید:
«نخوانــدن من ابتدا اعتراض بــود به صدای
قدغن زنان در ایران ،صدای قدغن خوانندگان
زن در ســرزمینم ،کــه حتــی اجــازه خواندن
و فریــاد درون خــود را بــه گوشها رســاندن
هم نداشــتند .بعــد کمکم ایــن اعتراض یک
عــادت شــد و بــا من ســالها ماند .حــاال به
نخوانــدن عادت دارم ،ولی اگــر روزی دوباره
به ایران بازگشــتیم ،از ته دل برای همه مردم
میخوانم»...
تو بارونی ،تو بارونی ـ ببارکه باغم ُ
بکنی

تو آفتابی ،تو آفتابی ـ بتاب که داغم ُ
بکنی

تو میتونی با یک نگاه ،دلها رو بیتاب ُ
بکنی

هزارهزار ستاره رو از خجالت آب ُ
بکنی

سیراب سیراب ُ
بکنی
کویر خشک و تشنه رو
ِ

---------

شب زنجیریها آفتاب و مهتاب نداره
روز و ِ

چشمهی چشما بهخدا خشکیده و آب نداره

دلی که منتظر باشه خواب نداره ،خواب نداره
تو میتونی کلید باشی قفل درها رو وا ُکنی

پاهای پینهبسته رو از زنجیرها جدا ُکنی

تو میتونی برکهها رو دریا ُکنی ،دریا ُکنی

تو میتونی اگه بخوای قیامتی برپا ُکنی
کبوترای خسته رو از قفسا رها ُکنی

تو میتونی دیو شبو رسوا ُکنی رسوا ُکنی

تو بارونی ،تو بارونی ـ ببارکه باغم ُ
بکنی

تو آفتابی ،تو آفتابی ـ بتاب که داغم ُ
بکنی

------مشاوران بایدن چه پیش
و چــه بعــد از انتخابــات
 ۲۰۲۰از بازگشت امریکا
به برجام سخن گفته اند
بــدون آن که بــه مزایا و
مخاطرات این بازگشــت
اشاره کنند.
خــود وی نیــز در مناظره
ها از خروج امریکا از برجام انتقاد
کرده است .رسانه های امریکا نیز
که اکثرا در کیســه ی تیم بایدن
هســتند هیــچ گاه از ایــن افراد
در مــورد مزایا و مخاطــرات این
بازگشت ســوال نکرده اند گویی
فقــط ترامــپ و تیمــش در برابر
رسانه ها باید پاسخگو می بودند.
در این نوشته به شش پیامد منفی
بازگشت به برجام برای منافع ملی
امریکا و ایران وکشورهای منطقه
خاورمیانه اشاره می کنم.
ذکر مزایای آن را به کسانی واگذار
مــی کنم کــه خواهان بازگشــت
امریکا به برجام هســتند .سخن
نگفتن آنها از این مزایا سیاســت
آنهــا را بــرای رای دهندگانشــان
ناموجــه خواهــد کرد یــا حداقل
تردید آمیز جلوه می دهد.

ارزها از کشور خارج خواهد
شد
بنــا به آمارهای بانــک مرکزی در
ســال های  ۹۵تا ( ۹۷ســه سال
بعد از امضای برجام و برداشــته
شــدن قفل از منابع ارزی ایران)
حدود  ۵۵میلیارد دالر از کشــور
خــارج شــده اســت .ارز در ایران
در دســت دولــت و مباشــران و
رانت خواران آن است و نه بخش
خصوصی غیر رانتی .امکان ندارد
مردم عادی بتوانند چنین سرمایه
ای را به دســت آورده و به راحتی
خارج کرده باشند .با ساختارهای
موجود در ایران ،پس از بازگشت
بایدن به برجام همین امر دوباره
اتفاق خواهد افتاد و منابع بلوکه
شــده تاراج و در بانکها و امالک
کشــورهای غربی ریخته خواهد
شد .بدین ترتیب تنها بانکداران و
بخش امالک در اروپا و امریکا از
بازگشت امریکا به برجام برخوردار
خواهند شد.
تامین هزینههای فساد و
گسترشطلبی
آیا جمهــوری اســامی از خروج
دولــت ترامــپ از برجام درســی
گرفته است؟
واقعیت ها نشان می دهندکه این
طور نیست .در صورت بازگشت
امریــکا به برجام نظــام به همان
رفتارهای گذشــته ادامه خواهد
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داد .بخشی از دارایی
هــای بلوکــه شــده
یــا فــروش منابــع
انرژی کــه بالفاصله
به حســاب هــای خودی هــا در
بانک های خارجی ریخته نشود-
کــه ده ها میلیــارد دالر تخمین
زده می شــود (به عنــوان نمونه
 ۴۰میلیــارد دالر درکــره جنوبی
و  ۵میلیــارد دالر در ایتالیــا)-
بالفاصله بعد از رسیدن به دست
حکومت صرف گروه های نیابتی،
فساد و توزیع رانت ،و برنامه های
موشکی و هسته ای خواهد شد.
در دوران پــس از برجام حتی یک
ســنت از منابعی که آزاد شــد به
بهبــود زندگی ایرانیان یا توســعه
ملــی اختصاص نیافــت .برخی از
ارقامــی که به طور رســمی و غیر
رسمی (مثل  ۲۷میلیارد دالر ارز
 ۴۲۰۰تومانــی و  ۸۰تــن طالی
اختصــاص یافتــه به خــودی ها
همراه با افزایش نجومی قیمتها یا
 ۱۶تا  ۲۰میلیــادر دالر هزینه در
سوریه) ذکر می شود می تواند به
فهم این که چگونه دالرهای آزاد
شده هزینه می شود اشاره داشته
باشد.

تشدید خطرات علیه نیروهای
امریکایی
جمهــوری اســامی یــک خطر
بالفعل (و نه بالقوه) برای نیروهای
امریکایی در منطقه است.
خــروج ایاالت متحده سیاســت
اعالم شــده و رســمی جمهوری
اســامی اســت و بــرای ایــن
سیاســت بیــکار نمی نشــینند.
هــرگونه فراغت مالی به تشــدید
اقدامــات ترورویســتی و نظامــی
علیــه امریــکا و متحــدان آن در
منطقــه منجــر می شــود .خرید
موشک و ســاح ومهمات برای
ارسال به یمن و لبنان و پرداخت
ماهیانه  ۵۰۰دالر بــه ده ها هزار
نیروی حشدالشعبی و لشکرهای
فاطمیون و زینبیون و استخدام
نیروی بیشتر هزینه های میلیارد
دالری دارد و ایــن هزینــه هــا از
منابع آزاد شــده پرداخت خواهد
شــد .مشــخص نیســت که چه
میــزان در صندوق ذخیــره ارزی
مانده اســت .اگر موجــودی این

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

م .آزرم

1504

صندوق تا یکی دو سال آمیده رو
به اتمام باشــد بازگشت
بایــدن بــه برجــام یک
رگ حیانــی تازه به رژیم
متصل خواهدکرد.

افزایشتبلیغات
اسالمگرا و ضد
امریکایی
در دوران تحریــم ها
بخشــی از تبلیغــات
جمهوری اسالمی که از
ماهواره ها پخش می شد
متوقف شــد .با بازگشت
امریکا به برجام بخشــی از
منابعآزادشدهبهتبلیغاتسیاسی
جمهوری اسالمی به ده ها زبان
در دنیــا اختصاص خواهد یافت.
همچنیــن صدا و ســیما خواهد
توانســت منابع بیشــتری برای
تولید و پخش تنفر و خشــونت و
اعتراف گیری در اختیار داشــته
باشد .مبلغان طرفدار جمهوری
اسالمی در مراکز و مساجد شیعه
در اروپــا و امریــکا چمــدان های
بیشــتری از دالر دریافت کرده و
به ذهن شــویی کودکان شــیعه
افغانی و پاکســتانی در میشیگان
و مینه سوتا و نیویورک و فلوریدا
خواهنــد پرداخــت .تبلیغــات
سیاسی اسالمگرایان همانند سم
بر ذهن و روان شیعیان و مردمان
محروم در سراسر دنیا می نشیند
(با این تصور که رژیم دارد دریچه
ای به ســوی نور بر روی آنها می
گشــاید) و هزینــه آن را مردمانی
مــی پردازنــدکه به غــذای روزانه
شان محتاجند و بخشــی از آنها
این غذا را از میان زباله ها بیرون
می کشند.
بازگشت به برجام نیروی تازه ای
بــه روح در حال احتضــار جناح
اصــاح طلــب خواهــد دمیدکه
همانند بیت و ســپاه در خدمت
برنامــه هــای جهانگشــایی و
تروریستی دولتی قرار دارد.
ایــن بازگشــت بــه طــرح دوباره
ی دوگانه قالبــی و بی اثر میانه
رو -رادیــکال در ایــران کمــک
کــرده و انــرژی تازه ای بــه رژیم
در حــال احتضار تزریــق خواهد
شد .برجام با برنهاده تهی وجود
نیرویی میانه رو در ایران از سوی
سیاســتمداران غربــی بــه دنیــا
فروخته شــد .بازگشت به برجام
متوجه بــه بازفروش ایــن توهم
است.
کمک به تداوم برنامه های
هستهای و موشکی
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پیوند جویای دیدگاه های متفاوت
با نوشته های چاپ شده است.
پیوند در ویرایش نوشته ها (با حفظ
دیدگاه نویسنده) آزاد است.
نظرات چاپ شده لزوما بیانگــر
دیدگاه های پیوند نیست.
پیوند از درج نامه های فاقد نام و
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■ توضیــح مهم 1
آخــــرین مهلت!

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

■ توضیــح مهم 2

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


•

_________
برای ما بنویسید ،اما...

کوتــاه ،زیباتر است

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

•
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& all Major Cities
Ottawa, Toronto, Vancouver

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

7

 سال  27شماره  25  1504آذر 1399

دیدگا
ه های ابر
این مقاله ،ن از شده در
ظ
بوده؛ الزا ر نویسنده
ما
م
و
ن
ض
ع این
شریه را منع
کس نم 
یکند.

www.paivand.ca since 1993

ا
ن
ت
خ
ا
ب
ا
ت
آ
م
ر
ی
ک
ا
:
تغییر یا جتدید

ترامپ گرایی بدون دونالد ترامپ

ترامپ گرایی مبنای یک شورش
«مردمی» جهانی علیه نخبگان
سیاســی ،اقتصادی و فرهنگی،
بــه ویژه درمیان کســانی اســت
که جهانی گری و صنعت زدایی
زندگــی شــان را منقلــب کــرده
اســت .به گفته جان جودیس،
«مــردم گرایی جناح راســت»
زمانــی رونق می یابــد که حزب
های اکثریتی مشــکالت واقعی
را نادیده یا دســتکم می گیرند.
براین مبنا ،دموکرات
نویسنده:
داخلــی ( )PIBبــه ایاالت متحده ها مسئولیتی سنگین
 JEROME KARABELرقــم بــاالی  2.4درحال حاضر در بــه وجــود آمــدن
وخیم ترین
استاد جامعه شناسی در دانشگاه درصــد (در مقیاس
ترامــپ گرایــی و
کالیفرنیا در برکلی
ساالنه)رسیده بود .بحران اقتصادی تحکیــم آن دارنــد.
از
ناشی
 ---------این پویایی ،به همراهحمایــت آقــای ویلیام
خود
نابرابری
برگردان:شهباز درگیــر نبــودن در
کلینتــون از «توافــق
خنعی(مونتریال) جنگــی بــزرگ – در را از سر می
مبادلــه آزاد آمریــکای
گذراند
 ------زمانی که انزواگراییشــمالی» (Alena/
 ...پــس از چندین روز بــر افــکار عمومــی چنینوضعیتی  ،)Naftaکــه در اول
سردرگمی ،آقای جوزف («جو») غالــب اســت -و
ژانویــه  1994اعتبــار
حتی قاطع
قانونی یافت و فشاری
بایــدن ســرانجام در انتخابــات مزیتی که هر رییس ترین مدیران
ریاست جمهوری آمریکا بر آقای جمهــوری درحــال دموکرات ،چه که رییــس جمهوری
پیشین برای تسهیل
دونالد ترامپ پیروز شد .اما این کار دارد ،بســیاری رسد به «جو
پیروزی کمرنگ چیزی نیســت از سیاســت گــران و خواب آلود» ،پیوســتن چیــن بــه
کــه دموکــرات ها سرســختانه اقتصــاد دانــان را به را با دشواری سازمان جهانی تجارت
( )OMCوارد کــرد،
در طلــب آن بودنــد .درواقــع ،پیش بینــی پیروزی روبــــرو
انتخابــات برای آنها حتی به قدر آقــای ترامــپ وامی
ضربــه ســختی بــرای
می کند...
کافی فاجعه بار بوده است .آنها داشــت .بــا آن کــه
بــازار کار آمریــکا بود.
بــه رغم مبلغ هنگفــت پولی که وخامــت وضعیــت
بنابر برآورد «انستیتو
برای هزینه کارزار انتخاباتی خود بهداشــتی و اقتصادی سرانجام سیاســت اقتصــادی» (،)EPI
جمــع آوری کــرده بودنــد ( 1.5این بخت های پیروزی را ازبین ورود پکــن بــه ســازمان جهانی
میلیارد دالر تنها در مدت  3ماه بــرد ،اما فضای سیاســی آمریکا تجارت ،موجب ازبین رفتن 2.4
از ژوییه تا سپتامبر) ،در مجلس هنــوز از ترامــپ گرایی خالص میلیون شغل در صنایع تولیدی
سنا به اکثریت دست نیافتند ،در نشده است.
ایاالت متحده شد .
مجلس نمایندگان کرسی هایی ترامپ همچنان از حمایت دهها آقای باراک اوباما هم کار چندان
را ازدست دادند و موفق نشدند میلیون هــوادار باورمنــد و نیز بیشتری برای نشــان دادن این
اکثریت قانونگذاران ایالت ها ،که تعــداد زیــادی از ســازمان های کــه حــزب دموکــرات دغدغــه
قدرتــی قابل مالحظــه در نظام محافظــه کار ماننــد «باشــگاه سرنوشت طبقات مردمی را دارد
فدرال آمریکا دارند ،را به دســت رشــد» (مخالــف مالیــات و نکرد:
آورند.
بازتوزیــع ثروت) یا او یکی از نزدیکان وال اســتریت
حقیقــت آزاردهنــده چهارچوب الزم «شــورای پژوهش (آقــای تیموتــی گیتنــر) را بــه
برای ظهور
ایــن اســت کــه ،بدون
خانواده» (گروهی سمت وزیر خزانه داری منصوب
عوامفریب
یک
شــیوع جهانی ویروس
از
مســیحیان کرد ،از به دست عدالت سپردن
کوویــد 19-و فاجعــه خطرناک تر از اوانژلیــک مخالف بانکداران مســئول بحران سال
اقتصــادی پیامــد آن – ترامپ وجود
ســقط جنیــن 2008 ،خــودداری نمــود و از
دارد.. .
که نــرخ بیــکاری را در
طــاق و حقــوق میلیون ها آمریکایــی که در آن
ماه آوریــل به اوج 14.7
همجنــس
زمان خانه و مقرری بازنشستگی
درصدی رســاندکه از سال های گرایــان )...و نیــز چند رســانه خود را ازدست دادند محافظت
دهه  1930بی سابقه بوده است ماننــد فاکس نیوز یــا بریتبارت نکرد 4 .ســال پیش ،دموکرات
 ،آقــای ترامپ بخــت زیادی نیوز برخوردار است .به عالوه ،ها بهایی سنگین برای حمایتبرای تجدید انتخاب داشت.
ترکیبــی کــه در ســال  2016به همــه جانبــه خــود از مبادلــه
مــردم آمریکا بــا آن که به مدت آقای ترامپ امکان موفقیت داد آزاد پرداختنــد .بنابــر تحقیقی
 4ســال در معــرض دروغ های همچنان وجود دارد .این ترکیب که به سرپرســتی دیویــد اوتور،
متعــدد رییــس جمهــوری و دشمنی نسبت به مهاجران ،در اقتصاددان در «انستیتو فناوری
آشــفتگی هــای دوران بحــران کشــوری است که شاهد عمیق ماساچوســت» ( )MITانجــام
بهداشتی بودند ،دستکم  73.7ترین تحوالت جمعیتی خود در شده ،شــغل های ازدست رفته
میلیون رأی به او دادند که از هر طول صدسال گذشته بوده ،در مربــوط بــه گســترش بازرگانی
نامزد جمهوری خواه دیگری در آن خصومت نــژادی و تفرعن و بــا چیــن ،مــی توانــد موجــب
تاریخ بیشتر است.
تکبر نخبگان دارای تحصیالت کســب چند امتیازی باشــد که
در فوریــه  2020وضعیــت دانشــگاهی نســبت به طبقات باعث پیــروزی آقــای ترامپ در
اقتصــادی خــوب بــود .نــرخ مردمــی وجود دارد و اکنون این ایالت های صنعتی میشــیگان،
بیــکاری در کمترین حــد ( 3.5فکــر رواج یافته که جهانی گری ویسکانســین و پنســیلوانیا در
درصــد) و تــورم کمتــر از  2.3در خدمت منافع چندملیتی ها انتخابات سال  2016شد.
درصد بود و در آخرین سه ماهه و طبقات باال ،و به زیان اکثریت
{>> ادامه در صفحه}17 :
ســال  ،2019تولیــد ناخالــص مردم بوده است.
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انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

Pièces d'Autos N.D.G.

حتویلدرمحل:رایگان

با
گارانتی

مت ارزان
قی
ت مرغوب
کیفی

____________________
Pièces d'Autos NDG

6035 Upper-Lachine
Montreal, QC, H4A2C2

با مدیریت :رضا امیری Tel.: (514) 486-9994
Fax: (514) 486-9994
مشاور امالک در مونتریال:
مسکونی و جتــاری
 ارزیابی رایگان از خانه شما
 کمک به تهیه وام مسکن با کمترین بهره
 مشاوره رایگان برای خرید و فروش خانه
 پرداخت هزینه محضر تا 1300دالر

Cell.: (514) 971-7407

Kazem Partow Tehrani
Real Estate Broker

کاظم پرتو تهرانی

Groupe sutton Sur L’île inc.
38 Pl.Du Commerce #280
L’Île-des-Soeurs,QC H3E 1T8
bur: (514) 769-7010
Fax: (514) 769-7030
kpartowtehrani@sutton.com
www.suttonquebec.com

مشارکت در ساخت
We build your future

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

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

پروژه های ساختمانی در مونترال کانادا

آرش جامی

درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

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

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

_________________________

Cell.: (514) 561-0-561
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گزیده خبرهای مونتریال ،کبک ،کانادا

بانک مرکزی :مسیر اقتصادی در آغاز سال
 ۲۰۲۱ناهموار خواهد بود!

بانک مرکــزی کانــادا روز اعالم
کرد نرخ بهره شــبانه همچنان
روی  0/25درصد باقی میماند.
ایــن نهــاد مالــی همچنیــن
پیشبینی کرد اقتصاد کشور در
نخستین ماههای ســال ۲۰۲۱
با مسیر ناهمواری روبرو خواهد
بود.
بانک مرکزی کانادا در اطالعیه
خــود گفت کــه افزایش شــمار
مــوارد ابتــا بــه کوویــد۱۹-
در کانــادا در کوتاهمــدت بــر
رشــد اقتصادی کشــور تاثیری
ناخوشــایند خواهــد داشــت.
محدودیتهای وضعشده برای
فعالیت کسبوکارها عامل اصلی
ایــن تاثیر منفــی خواهــد بود.
بانک مرکــزی انتظــار دارد این
وضعیت تا چند مــاه اول ۲۰۲۱

نیز همچنان ادامه یابد.
بــه گــزارش یاهو فایننــس ،در
بخشــی دیگــر از اطالعیه بانک
مرکــزی کانادا آمــده که تا وقتی
واکســن کووید ۱۹-سراســری
نشــده ،پیامدهــای ویــروس
ن اقتصاد کشور
همچنان گریبا 
را میگیــرد .در بخشــی دیگــر
از ایــن اطالعیه نیز بر درســتی
طرح دولت برای کمک مالی به
کســبوکارها و خانوارها تاکید
شده است.
اقتصــاد کانــادا در دو ماه مارس
و آوریــل با افت شــدیدی همراه
بــود .با این وجــود ،در ماههای
بعد وضعیت به تدریج بهتر شد.
از هر پنج شــغل از بین رفته به
دلیلهمهگیری،چهارتایآنها
دوباره احیا شدند.

همچنیــن رشــد اقتصــادی
ســهماهه ســوم  ۲۰۲۰از
کارشناســان
پیشبینــی
اقتصادی نیز بهتر بود.
پیشبینــی بانــک مرکــزی بر
اساس واکسیناسیون سراسری
تا سال  ۲۰۲۲استوار است .در
این گزارش آمده که ســرعت و
گستره واکسیناسیون ،نقشی
کلیــدی در تعییــن اثــر آن بر
بهبود اقتصادی دارد.
این بانک همچنین اعالم کرده
کــه انتظار نــدارد تورم تا ســال
 ۲۰۲۳بــه هــدف تعیینشــده
بازگردد.
بانک مرکزی کانادا میگوید هر
هفته  ۴میلیارد دالر اوراق قرضه
را از بازار خریداری میکند.
گفتنــی اســت کســری بودجه
دولت در ســال مالــی بعدی بر
اســاس طرح جدیــد تقدیمی به
پارلمان برابر با ۳۸۱/6میلیارد
دالر اســت .ایــن رقــم حــدود
۱۷/5درصــد تولیــد ناخالــص
داخلی کاناداست.
دولــت همچنیــن قــرار اســت
بســتهای  ۱۰۰میلیارد دالری را
پس از پایان همهگیری به عنوان
محرک اقتصادی اجرا کند.
•

کانادا مجوز استفاده از واکسن کرونای
فایرز -بیون تک را صادر کرد
وزارت بهداشــت کانادا اعالم
کرد واکسن کرونای مشترک
فایــزر و بیون-تــک ،تاییدیه
الزم را دریافــت کرده و میزان
اثربخشــی آن نیــز  ۹۵درصد
است و اثرات جانبی مهمی در
پی ندارد.
بعــد از امــارات و بریتانیــا،
کانادا ســومین کشوری است
که مجوز اســتفاده از واکســن
کرونای تولیدی شرکت فایرز را
برای واردات صادر کرده است.
بریتانیــا بــه عنوان نخســتین
کشور غربی از روز  ۱۸آذر تزریق
واکســن کرونای فایزر -بیون
تک را به صورت سراسری آغاز

MONDIALE ELITE
مرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

پیشبینی کاهش  ۵درصدی
قیمت مسکن در سال ۲۰۲۱

با وجود افزایش قابلتوجه قیمت مسکن
در سال  ،۲۰۲۰موسسه بینالمللی فیچ
ریتینگز ( )Fitch Ratingsپیشبینی
کرده که در سال  ۲۰۲۱با کاهش قیمت
مسکن روبرو خواهیم شد.
به گزارش فایننشــال پست ،در گزارش
این موسسه آمده که تقاضا در این بازار،
شــکلی ناپایدار دارد و بــه همین دلیل
پیشبینی میشــود که پس از میانگین
 ۷درصد افزایش قیمت در ســال ۲۰۲۰
شــاهد کاهش  ۳تــا  ۵درصدی قیمت
خانه در کانادا باشیم.

افزایــش بیــکاری و مشــکالت
اقتصادی دیگــر ،دلیل این کاهش
قیمت در سال آینده عنوان شدهاند.
عــاوه بــر این ،کاهــش مهاجرت،
کاهــش تقاضا بــرای اجــاره و نرخ
اجارهبها از دیگر عواملی هستندکه به
فشار بیشتر برای کاهش قیمت امالک
مسکونیمیانجامند.
در ماههای گذشته شاهد افت اجارهبها
در شــهرهای بزرگ بودیم .این افت به
صورت میانگین بیــن  ۱۰تا  ۱۵درصد
بــود .کاهش اجارهبها یکــی از مواردی

کرد.
جاســتین ترودو نخســتوزیر
کانادا گفته اســت تا پایان سال
جاری میــادی  ۲۴۹هزار دوز
واکســن شــرکت فایــزر بــرای
تزریق به شــهروندان کانادایی
در دسترس خواهد بود.

این واکسن
تاکنون روی
 ۴۳هزار نفر
توسط خود
شرکت فایرز
آ ز ما یــش
شده است.
بــه غیــر از
واکســن یاد
شده ،چین و روسیه نیز اعالم
کردهانــدکــه موفــق بــه تولید
واکسن کرونا شــدهاند .امارات
نیز اعالم کرد که واکسن چینی
را مــورد تحقیق و آزمایش قرار
داده و  ۸۶درصــد ثمربخــش
است.

اســت که میتواند موجب شــود برخی
افــراد ترجیــح دهنــد بــه جــای خرید
مسکن ،به اجاره آن بپردازند.
مهاجرت در سال  ۲۰۲۰نسبت به سال
قبل کاهشی  ۴۱درصدی داشت .همین
امر سبب کاهش تقاضا در بازار مسکن
شده اســت .این کاهش تقاضا در سال

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

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

آینده نیز ادامه مییابد.
از ســوی دیگــر ،بــا پایان
مهلــت تعویــق پرداخــت
اقساط وام مسکن ،کسانی
که از این فرصت استفاده
کردند ،باید اقســاط خود
را پرداخــت کننــد .حدود
 ۱۶درصد از کسانی که وام
مســکن دریافت کردهاند،
در این مدت از این فرصت قانونی برای
تعویق پرداخت اقساط استفاده کردند.
اما پایان این مهلت از یک ســو و فشــار
اقتصادی از ســوی دیگر سبب میشود
بســیاری از آنها نتوانند بــه بازپرداخت
بدهی وام مســکن خود بپردازند .البته

فیچ ریتیگنــز میگوید ایــن ناتوانی در
پرداخت از لحاظ ابعاد و حجم به اندازه
وضعیتی که در بحران مالی سال ۲۰۲۰
در ایــاالت متحــده دیده شــد نخواهد
بود .پایش بهتر وامگیرندگان از ســوی
وامدهنــدگان یکــی از عواملــی اســت
که ســبب میشــود وضعیــت در کانادا
همچون بحران مالی  ۲۰۰۸نشود.
این موسسه پیشبینی کرده که در سال
 ۲۰۲۲قیمتها به ســطح ســال ۲۰۲۰
بازگردند .بازگشــت اقتصاد به وضعیت
پیــش از همهگیــری دلیل اصلــی این
پدیده خواهد بود.
•

9

 سال  27شماره  25  1504آذر 1399

www.paivand.ca since 1993

کانادا...

احتکار کشورهای مرفه بقیه جهان را از
واکسن کرونا محروم میکند

در رقابتی که میان کشــورهای
مرفه جهان برای خرید واکسن
کرونــا آغاز شــده ،کشــورهای
فقیــر بــه شــکل خطرناکــی از
این واکســن محروم میشوند.
"ائتــاف مردمی واکســن" که
یکی از بزرگترین ســازمانهای
بینالمللی امدادرســانی اســت
هشــدار داد کــه کشــورهای
کم درآمد ممکن است "سالها"
امکان دسترسی به واکسن کرونا
را نداشته باشند.
ایــن ســازمان کــه ائتالفــی از
ســازمانهای بینالمللی مانند
"عفــو بینالملــل"" ،عدالــت
جهانــی" و "آکســفام" اســت با
ی توافقنامه کشــورهای
بررســ 
ثروتمنــد با هشــت تولیدكننده
اصلی واكســن در جهــان اعالم
کردهاند که اگرچه این واکســن
هنــوز در مرحله آزمایش بالینی
اســت ،اما این کشورها تا پایان
ســال  ۲۰۲۱بــرای ســه برابــر
جمعیت خود واکســن سفارش
دادهانــد ،در حالی کــه از هر ۱۰
نفــر در تقریبــا  ۷۰کشــور فقیر
جهان تنها یک نفر در سال آینده
دسترســی بــه واکســن خواهد
داشت.
بر اســاس این بررسی دسترسی
 ۶۷کشــور با درآمد متوســط یا
پاییــن به واکســن کرونــا برای

دسترسی واکسن
کرونا
آنتونیــو گوتــرش،
دبیــر کل ســازمان
ملل نیز در نشســتی
مطبوعاتــی از برخی
کشــورهای ثروتمند
انتقــاد کــرد کــه به
گفتــه او بــا رویکــرد
"ملیگرایــی" در
تولید و دسترســی به
کانادا -در
واکسن کرونا برخورد
ایمــن کــردن مردم
راس کشورهای
میکننــد در حالی که
خود بسیارکم خواهد
غنی جهان-
رویکرد رهبران جهانی
بود.
واکسن کرونا
به مسئله واکسن باید
باید در این روند تغییر
را چند برابر
بــه عنــوان "کاالیــی
جدی داده شود
جمعیت خود
عمومی" باشد.
سفارش داده،
ایــن نخســتین بــار
کشــورهای ثرومتند
میتواند  5برابر
نیســت کــه دبیــرکل
بــا جمعیتــی معادل
دوز الزم هر
ســازمان ملل متحد
 ۱۴درصــد جمعیت
شهروند خود را
بــر لــزوم دسترســی
جهــان تا کنــون ۵۳
واکسینهکند!
عادالنــه دولتهــا به
درصد این واکسن را
واکســن کرونا تاکید
خریدهاند .آنا ماریوت
از ســازمان آکســفام میگویــد :میکند .گوترش پیشتر نیزگفته
«هیچ انسانی نباید از دسترسی است که واکســن کرونا باید در
بــه واکســنی که نجــات دهنده دســترس همگان در همه جای
زندگی اســت محروم شود ،تنها جهــان قرارگیــرد .او با تاکید بر
به این خاطرکه شهروندکشوری محفــوظ بودن حقــوق معنوی
فقیر است یا به اندازه کافی پول دانشــمندانی که برای ســاخت
برای خرید آن در جیب ندارد ».واکســن ویــروس کرونــا تالش
او تاکیــد کــرده اســت کــه اگر کردهاند گفته اســت که ساخت
تغییری جدی در این روند داده این واکسن برای برخی کشورها
نشــود میلیاردها نفر در سراسر و فراموش کردن بقیه ،غیرقابل
جهان تا سالها از مصونیت در پذیرش است.
برابر ویروس کووید ۱۹-محروم شــورای حقوق بشــر ســازمان
خواهنــد ماند .ائتــاف مردمی ملل نیــز با تصویب قطعنامهای
ت دولتها در
واکســن از صنایــع داروســازی در مورد مســئولی 
و تحقیقاتی خواســته اســت که رســیدگی به اپیدمــی کرونا ،بر
فناوری و دانش معنوی خود را لزوم دسترسی همه کشورها به
به گونهای به شراکت بگذارندکه واکسن کووید ۱۹-و همچنین
امکان تهیه واکســن برای همه دسترسی به معاینه و درمان این
بیماری تاکیدکرده است.
وجود داشته باشد.
ملیگرایی در تولید و
•

در یک روز :بیش از کل کشته های  11سپتامبر!

رکورد آمار مرگومیر
روزانه در آمریکا شکسته شد
 10دسامبر  -برای نخستین
بار از زمان شیوع کرونا
در ایــاالت متحــده،
آمــار مرگومیــر
روزانه ناشــی از این
بیمــاری در کشــور
از ســه هزار و  ۱۰۰نفر
گذشت.
روزنامهواشینگتنپستگزارش
داد بیمارســتانها در نقــاط
مختلــف ایاالت متحــده دیگر

تخــت خالــی در بخش
مراقبتهای ویژه
ندارند بهطوری
کــه شــمار
افراد بســتری
در
شــده
بیمارســتا نها
بــر اثــر بیمــاری
کووید ۱۹-به رکورد  ۱۰۶هزار
نفر رسید.
طبــق این گزارش تنهــا در روز

چهارشنبه سه هزار و  ۱۴۰نفر
در سراسر ایاالت متحده بر اثر
ویروس کرونا جان باختهاند که
باالترین آمــار مرگومیر روزانه
در کشــور از زمان شــیوع این
بیماری همهگیر است.
ایاالت متحده بــا بیش از ۲۸۹
هــزار قربانی بیشــترین شــمار
مرگومیــر ناشــی از کرونــا را
در جهان داشــته اســت .شمار
افــرادی نیز که تاکنــون در این
کشــور به ویروس کرونا مبتال
شدهاند به حدود  ۱۵میلیون و
 ۴۰۰هزار نفر رسیده است.
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داروخــانه آنالين دكتر ریاحی
داروخانه آنالين دكتر گلنســیم
ریاحــی اولین داروخانــه آنالین
فارسی زبان در کانادا و سومین
داروخانه آنالین در استان کبک
هست.
در داروخانــه آنالیــن ،کلیــه
خدمــات دارویی بــدون حضور
فیزیکی بیمار در داروخانه امکان
پذیر است .دلیل وجود داروخانه
آنالیــن ،کمک به شــیوع کمتر
کرونــا و دیگــر بیماریهــای
واگیــردار مثل آنفوالنزا از طریق
کمتر شدن رفت و آمد در محل
های پرریســک مثــل داروخانه
هست و همچنین صرفه جویی
در وقت افراد است که در عوض
انتظار در داروخانه ،از زمانشان
به بهترین نحو اســتفاده کنند.
همچنیــن راحتــی و آســایش
بیماران به خصوص در شــرایط
آب و هوایــی ســخت از طریــق
رســیدن دارو بــه درب منــزل

تامین میشود.
خدمات داروخانه برای داروهای
نسخه ای ازطریق دریافت نسخه
از طریــق وبســایت www.
 riahipharma.comو نيــز
اپلیکشــن های موبایــل SMS,
 WhatsAppو Telegram
هســت .بــراي داروهــاى غيــر
نســخهای ،مشــاوره بــا دکتــر
داروســاز از طریق تلفن -514
 ،3060-519ویدئوچــت یــا
وبســایت هســت .همچنیــن
داروســاز می توانــد برای بعضی
داروهــا در شــرایط خــاص دارو
بنویســد یــا بــه پزشــک ارجاع
بدهد.
بیمــاران به ارائه یــک ایمیل به
فایــل داروییشــان بــه صورت
آنالین دسترســی کامــل دارند
که شــامل اطالعــات کامل هر
دارو ،درخواســت تجدیــد دارو
و سیســتم یــادآوری می شــود.

امــکان مالقــات حضــوری در
داروخانــه با تعییــن وقت قبلی
برای مشاوره و خدمات پزشکی
نیز میسر میباشد.
از دیگــر مزایــای داروخانــه
گلنســیم ریاحــی ،دسترســی
ســریع به دکتر داروســاز فارسی
زبــان ،ویزیــت ســریع توســط
پزشک برای بیماران بدون بیمه
کبک و دلیــوری رایگان دارو در
مونترالمیباشد.
ارائه خدمات این داروخانه برای
همه افراد به خصوص سالمندان
کــه احتیــاج بــه دقــت و وقت
بیشــتری برای بررســی پرونده
پزشکی دارند میباشد .عالوه بر
دارندگان بیمه کبک ،افراد بدون
بیمه  :دانشجویان ،ویزیتورها و
پناهندگان می توانند از خدمات
داروخانه استفاده کنند.
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•

بخش قابل توجهی از کمک نقدی دولت به
کانادایی ها راهی دیگر کشورها می شود
رویس مندز اقتصاددان بانک  CIBCدر گزارشــی
که اخیرا منتشــر شــد گفت خانوارهای کانادایی
دارند ســهم عظیمی از پول کمک نقدی دولت را
صــرف کاالهای مصرفی وارداتی میکنند و به این
ترتیب مشخص می شــود تالشهای دولت برای
رسیدن به هدف اصلی موثر نیستند.
ایــن اقتصاددان گفــت به طور مثال بیــش از 50
درصــد از هــر دالری که خرج لباســهای خارجی
میشــود وارد چرخه اقتصادی دیگرکشــورها می
شود در حالی که در خدماتی مثل آرایشگاه بیشتر
پول خرج تامین حقوق کارکنان و هزینههای ثابت
از جملــه اجاره میشــود و پــول در چرخه اقتصاد
کانادا باقی می ماند.
مندز در گزارشش نوشت که «خریدها در عمل به
شدت به سمت کاالهای مصرفکننده سوق پیدا
کردهاند و به ضرر بخش خدمات در دوران پاندمی
بوده که باعث شده اقتصاد و دولتها در کانادا پول
از دســت بدهند» و اضافه کرد که بخش لباس به
ازای هر دالر فروش ،نصف صنعت رستوران شغل
خلق میکند.
منــدز گفت اگــرکاری برای تعمیر این «نشــتی»
صورت نگیرد ،دولتها ممکن است مجبور شوند
نســبت به دیگرکشــورهای صنعتی جهــان پول
بیشتری صرف حمایت مالی کنند.
با اســتناد به این بانک ،کانادا تابحال نســبت به
اندازه اقتصادش در پاســخ به پاندمی بیشترین
پول را در میان کشورهای گروه  20خرج کرده،
اما در عین حال نتیجه اشــتغال و تولید ناخالص
داخلی آن مشابه کشورهایی از جمله ایاالت متحده
بوده است.

در جــوالی ،دولــت کانادا تخمین زد که کســری
بودجهاش امسال به  343میلیارد دالر میرسد که
 16درصد کل تولید ناخالص داخلی است .بیشتر
بوکارهایی
آن به خاطر حمایت از کارکنان و کســ 
بــوده که تحــت تاثیرکوویــد 19-قــرارگرفتهاند.
دولــت از آن موقع تا به حال  40میلیارد دالر دیگر
مخارج هم اعالم کرده است.
مندز نوشــت« :گرچه دالرهایی کــه دولت کانادا
پخش کرد موجب شد مرگهای ناشی از کووید در
مقایسه با پنج کشور بزرگ اقتصادی دنیا بسیار
کمتر باشد .اما هزینه باالیی که کانادا مجبور شده
تحمل کند تا بخشی ناشی از همان “نشتی” است
که درباره آن صحبت کردهایم».
مندز گفت دولتها امکاناتی برای ممانعت از این
مســئله دارند که از جمله آنها میتوان به تشویق
کانادایی ها برای خرید اجناس و البسه تولید داخل
اشاره کرد
او گفت دیگر احتماالت هم شامل کاهش مالیات
فروش خدمات یا یارانهسازی مستقیم غذا خوردن
در فضاهــای بســته ،پاســیوها یا ســفارش غذای
بیرونبر بسته به وضعیت محدودیتهای بهداشت
محلی میشود.
با وجود اینکه این تدابیر برای دولت هزینه خواهد
داشت ،عدم واکنش به این مسئله میتواند هزینه
بیشتری در بر داشته باشد.
مندز گفــت« :اگر این برنامهها جــواب بدهد ،ما
ممکن اســت پول کمتری صرف حمایت از کسب
وکارهــا و افــرادی بکنیــم کــه در ایــن بخش کار
میکننــد و در کوتــاه مدت حتی شــاهد تعطیلی
گسترده بخش های خدماتی و رستورانها باشیم» .

Facebook.com/
paivand.montreal
به ما بپیوندید!
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نظم نوین و ما...

ایران اسی ِر کابوس است!

•

محمدحسینکریمی پور
ّ

 -۱قواعد بازی جهانی ،حاصل
برآیند تنازع قدرتهاست .تغییر
ِ
قواعد بازی بــه نفع خود بدون
کســب برتــری اقتصــادی/
نظامــی ممکن نیســت .آمریکا
با بهــره از اقتصاد قــوی ،توان
نوآوری ،دســت برتــر در هر دو
گ جهانــی ،جنگ ســرد و
جنــ 
ِ
موجود
ایجاد بلوک غرب ،نظم
آمریکائــی و دالر محــور را
هوشیارانه آجر به آجر ساخت و
چنددهه حفظ کرد.

•

 -۲انگلیس ،فرانســه و اروپای
غربــی شــرکای ایــن کمپانــی
بودنــد .آلمــان ،ژاپــن و کره در
ســایه آن برخاستند و سهامدار
شدند .چین ابتدا با آن جنگید
ولی بعد آن را نردبان ترقی یافت
بر آن جهید و باال رفت .شوروی
و بلــوک شــرق ،کره شــمالی و
ایران در تخریب آن کوشــیدند.
اما برای غلبه بر آمریکا و شرکا،
مهــارت ،وزن و خزانــه وافــی
نداشــتند .حریف رویشان افتاد
و درماندند .در دنیای ناعادالنه
آمریکائی ،موضــع و مدل بازی
حکومــت هــا فــرق مــی کرد.
سرنوشت ملت هاشان هم!

•

 -۳هیــچ نظمی ابــدی نبوده
و نیســت .آمریــکا ،متحدان و
اتحادهایش تدریجا ضعیف می
شــوند .اتحادیــه اروپــا ،رویای
ابرقدرتــی را وا نهــاده .چیــن و
امثال هنــد و اندونــزی در کار
طلوعنــد .بازیگــران کوچــک
و آمــاده ای چــون ســنگاپور،
اسرائیل ،قطر و امارات ،پررنگ
مــی شــوند .چین چنــان وزن
گرفته که تغییر تعادالت جهانی
در ربع قرن پیش رو ،ناگزیر می

نماید  .دنیــای نیمه دوم قرن،
بعیدســت آنقدر آمریکائی باشد
که بود .کشــورها در تب وتاب
پیش بینی روند آینده و بازتعریف
جایگاه خود برای دوران انتقال
و دنیای جدید اند .نظمی جدید
در کار تولد است.

•

 -۴به ُیمن تغییر راهبرد صدور
انقــاب بــه اســتراتژی تقویت
چیــن ،اژدها چهار دهه رشــد
ممتد اقتصاد را پشت سر نهاده.
آن کشــور فقیر و گرســنه دهه
 ،۷۰حــاال ســهمش از اقتصاد
جهانــی بــه  ٪۱۵نزدیــک مــی
شود .دومین بودجه دفاعی دنیا
را دارد کــه از مجموع روســیه،
انگلیس و فرانســه بیشترست!
در تمــام این ســالها بــا همین
ِ
دنیــای آمریکائی کجدار
قواعد
ومریز ،بازی کرده و قوی شده.
هنــوز هوشــمندانه و فروتنانه
منکرســت کــه ابرقدرت شــده
یــا در صددســت جــای آمریکا
چین عاقــل ،الجرم
را بگیــرد.
ِ
ابرقــدرت خواهد شــد و اکنون
نیز قدرت دوم جهانست.

•

-۵ایــران که حتی نیــم درصد
اقتصــاد یــا  ٪۱بودجــه دفاعی
دنیا را نداشــت ،به جای تمرکز
بر تقویــت خود ،دنبــال تغییر
قواعــد بــازی رفــت .جنــگ
طوالنــی و بی برنامــه بــا نظــم
جهانــی آمریکایی ،ریشــه های
ایران را فرســوده .خزانه خالی،
فساد فراگیر ،سرمایه اجتماعی
ضعیف ،دشــمن زیــاد ،متحد
مفقــود ،ســرمایه و مغزهــا در
حال فــرار ،چالش هــا زورآور و
بندهــای تحریم محکم اســت.
حکومت ُکند و ناهوشــمند می
نمایــد و
ناتــوان از حل مســاله
ِ
است.

اینجــا ایســتاده ایــم
چــون دنیا را نشــناخته،
بازیگوشــانه تعــادالت
ریاضی قدرت را انکار و به
دنبال ســراب دویده ایم.
روزگارمان جوریســت که
هر که به ما می رســد ،نه
فقــط چین و روســیه بل
ســریالنکا و عــراق بدون
توجــه بــه منافع مــا ،خرِ
خــود مــی رانــد .ضعیف
ترین کشــورهای جهان،
حقــوق بدیهی مــا (حتی
حق تسلط بر اموالمان) را بدون
ترس از عواقب ،نقض می کند.
تا بدل به کشــوری فرصت جو،
حسابگر و واقع نگر نشویم ،آب
به آسیاب هر که باشد ،گندم ما
آرد نمی شود.

•

 -۶ایــران عقب افتــاد وگرفتار
اوهام شــد .دار و ندارمان را در
نبردهایی باخته ایم که اولویت
ما نبودنــد .در کــوره راههایی
روانیم که به هیچ جا نمی رسد.
گرفتار بحرانهایی هســتیم که
دیگــران قرنهاســت پرونده اش
را بســته انــد .گویی طلســمی
ســیاه بر جان ما مستولیست.
اگر مــی خواهیــم طومــار این
کهن دیــار بهم نپیچــد ،آب را
بایــد به جــوی گرداند .دشــوار
ولی ممکنست .چالش هایمان
متعــدد و ســنگین انــد .اما در
نیروی انســانی ،زیرساخت ها،
موقعیت ژئوپلتیک ،پتانســیل
تولیــد ،منابــع ،حجم بــازار و
اندوخته تمدنی مزایایی داریم.
اگر عاقل باشیم ،اینها به کار می
آینــد .محتاج تغییر از درونیم،
تغییر در نگرشــمان به جهان و
شــیوه حکمرانی .بایــد چالش
هــا را به رســمیت بشناســیم.
بایــد جمهوریت مــرده را زنده
کنیم و ســاختار حکمرانی را با
شرائط قرن  ۲۱متناسب کنیم.
بایــد وزن خــود و تناســبش با
دیگــر بازیگران منطقه و جهان
را بفهمیــم .بایــد راهبردهایی
منطبق بــا واقعیــات و اهدافی
متناســب با منافع ملــی اتخاذ
کنیــم .بایــد کاری کنیــم ملت
احســاس پیشرفت کند و راضی
باشــد .باید اوهــام و خیاالت را
وانهیم!
خداوند ایران را از شر دشمنان
بیگانه و خودی حفظ کند!

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

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

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

نرخ ها
برا ی ویژه
ی
با اضافه
ر
و
ا
ی
ه ی
م
سافران
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www.paivand.ca since 1993

 سال  27شماره  25  1504آذر 1399

جمهوری اسالمی...

دیدگا ه
شده های ابراز
در
ای
ن
م
قاله،
الزاما
نش موضع این
ریه
نم یک را منعکس
ند.

حذف فخریزاده4 :

ایــن حذفها به ریــزش و همــکاری دســتاندرکاران برنامههای
موشــکی و هستهای با دستگاههای امنیتی اسرائیل وکشورهای
غربیمنجرمیشوند

مجیدمحمدی
28نوامبر  -خبرکشته شدن
محسن فخریزاده با سه نوع
واکنش صــد در صد متفاوت
در ایــران و در میــان ایرانیان
همراه شد:
• زانــوی غم بــه بغل گرفتن
اعضای قشر حاکم،
• ســکوت معنادار نیروهای
اســتمرارطلب کــه همیشــه
در ایــن مــوارد بــا ســپاهیان
همــدل-ی داشــتهاند ،امــا
به خاطر ایــن که میخواهند
منتقــد حکومت جلوه کنند،
این همدلی را بیان نمیکنند،
و
• شــادی و وجــد میلیونها
ایرانی سرکوبشــده توســط
ســپاهیان کــه اکنــون یکی از
فرماندهان و اعضای موثر آن را
حذف شده مییابند .تنها بخش
بســیار کوچکی از این شــادی و
وجــد در شــبکههای اجتماعی
بــروز مییابد ،چون بیان آنها در
داخل و خارج کشور هزینه دارد.
بــه دلیــل بــاز نبــودن فضــای
رســانهای فارســی زبان ،پس از
حذف وی بسیاری از پرسشها
مطرح ناشده و پاسخ نایافتهاند.
به چهار پرسش در افکار عمومی
اشــاره میکنم و تــا حد ممکن
میکوشم آنها را پاسخ دهم.
آیا حذف فخریزاده تروریسم
است؟
چنیننیست.
محسن فخریزاده معاون وزارت
دفاع جمهوری اسالمی ایران و
یک نظامی با درج ه سرتیپی در
سپاه بوده است.
از ســوی دیگــر ،جمهــوری
اسالمی ایران خود را در جنگ با
ایاالت متحده و اسرائیل میداند
و صدهــا ایرانی به اتهــام رابطه
بــا «دوَل متخاصــم» (یعنی آن
دو کشــور) بازداشت ،محاکمه
و زندانــی شــدهاند .جمهــوری
اســامی ایــران در پــی نابودی
اســرائیل و فروپاشــی ایــاالت
متحده اســت و در عمــل از هر
گروهی که مســلحانه با این دو
کشورمبارزهکند(حتیدشمنان
سابق خود مثل طالبان) حمایت
میکنــد .در ایــن شــرایط ،اگر

در واقعیــت یــا به فــرض ایاالت
متحده یا اســرائیل فرماندهان
نظامی جمهوری اسالمی ایران
را هدف قرار دهند ،مرتکب ترور
به معنای مصطلح آن نشدهاند،
بلکــه در صحنــ ه پیــکار آنهــا را
حذف کردهاند .کشتن سلیمانی
و ابومهنــدس نیز تروریســم به
حســاب نمیآیــد ،چون ســپاه
قدس و حشــد الشــعبی رسما
درگیــر جنگ با ایــاالت متحده
در عــراق بودهانــد .امــروز دیگر
ما در شــرایط جنگهــای قرن
نوزدهمــی به ســر نمیبریم که
کشته شدن در جنگ محدود به
جبههها و سنگرها باشد.
جنگامروزوسعتیبهگستر هکره
خاکــی دارد .مقامات جمهوری
اسالمی ایران نمیتوانند نوبت به
کشتن امریکاییها و اسرائیلیها
کــه میرســد ،فعال سیاســی و
ضداستکبار باشند و وقتی کشته
میشوند ،شهید باشند و طرف
مقابل آنها تروریست.
امــا جنــگ ،بــه نظامیــان و
شــبهنظامیان کــه اســلحه و
مهمات به دســت دارند محدود
میشــود .کشــتن مخالفــان
سیاســی یــا روزنامهنــگاران یــا
مدیــران رســانهها ،کاری کــه
جمهوری اســامی ایــران مدام
میکند ،تروریسم است.

کار کدام کشور یا گروه است؟
برنامهریــزی و جمــعآوری
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پرسش

اطالعــات و اجــرای عملیــات
حذف معاون وزیر دفاع به حدی
پیچیده اســت کــه نمیتواند
کارگروههای سیاســی معتقد
به مبارز ه مســلحانه در داخل
کشور باشد .آنها تحت شرایط
ســرکوب شــدید چهل ســاله
نمیتوانند تا این حد ظرفیت
عملیاتی داشته باشند .حتی
ســازمان مجاهدیــن خلــق
نیــز علیرغــم ســازماندهی
بهتــر از دیگــر گروههــا ،قادر
بــه انجام آن بــدون همکاری
ســازمانهای اطالعاتی دیگر
کشــورها نیست و هیچگاه از
سوی جمهوری اسالمی ایران
بدین کارها متهم نشده است.
البتــه افرادی بــرای این گونه
عملیــات بازداشــت و تحــت
شــکنجه مجبور بــه اعتراف،
و حتــی اعــدام شــدهاند ،اما
هم ه اینها صحنهسازی برای
اقتدارنمایــی دســتگاههای
امنیتــی بــوده اســت .برخــی
متهمــان ایــن گونــه پروندهها
(مثل مازیــار ابراهیمی) پس از
خروج از کشــور ،ماجرا را روایت
کردهاند.
تنهــا دو کشــور در عــرض ۴۲
ســال گذشــته به طور مســتمر
در معــرض تهدیــدات امنیتی و
نظامی جمهوری اسالمی ایران
بودهاند:
ایاالت متحده و اسرائیل.
ایــاالت متحده رســما اقدامات
نظامــی خود را اعــام میکند،
اما اســرائیل در موارد بســیاری
عملیات خود را اعالم نمیکند.
بنابراین ،به ظــن قوی میتوان
گفت که این حذف توسط دولت
اســرائیل برنامهریزی و مدیریت
شده است.
اما این بخش از داستان همیشه
ناگفته مانده کــه امکان حضور
نیروهــای اســرائیلی در ایــران
نزدیک به صفر است .در کشوری
که یک پژوهشــگر اســترالیایی
(کایلی مــور -گیلبرت) را برای
داشــتن دوستپسر اســرائیلی
سالها در زندان نگاه میدارند و
در نهایت با سه تروریست مبادله
میکنند ،بســیار بعید است که
شــهروندان اسرائیلی بتوانند در
آن زندگــی کننــد ،خانــ ه تیمی
داشــته باشــند ،و بــرای انجام
عملیات برنامهریزی و آن را اجرا
کننــد .ایرانیان مقیم اســرائیل
نیز قادر نیستند با پنهان کردن

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

ســوابق خانوادگــی در ایــران به
صورت شــهروند عادی یهودی
زندگــی کنند ،چون بــا توجه به
ق ّلت جامع ه یهــودی ،حکومت
از جملــه ورود و خروج تک تک
افــراد آنهــا را تحت نظــر دارد و
شــجر ه خانوادگی آنهــا را دنبال
میکند.
هــم در وزارت کشــور و هــم در
 ۱۶دســتگاه امنیتی جمهوری
اســامی ایــران ،بخشهایی به
اقلیت یهودی در ایران اختصاص
یافته است که مدام بر صفحات
پروندههــای یهودیــان مقیــم و
ایرانیان یهودی مقیم اسرائیل و
امریکامیافزایند.

خامنهای :عامالن و آمران
ترور را مجازات کنید
بدیــن ترتیــب ،با ظــن نزدیک
بــه یقیــن میتــوان گفــت کــه
ایــن عملیات توســط نیروهای
اســرائیلی اجرا نشــده اســت .با
توجه به  ۴۲سال سرکوب ،امروز
بسیاری از ایرانیان چه به صورت
فردی و چه به صورت گروهی ،با
جان و دل ممکن است با دولت
اســرائیل برای اجرای این گونه
عملیات همکاری داشته باشند.
حکومتی کــه به شــهروندانش
رحــم نمیکند (فرزند نه ســاله
حاجیزاده را با ده بار چاقو زدن

سالخی میکند) ،دهها هزار تن
را اعدام کرده و میلیونها نفر را
بازداشت و اموال آنها را مصادره
کرده اســت ،حداقل بخشــی از
افراد عالقهمند به آنها را به سوی
گروهها ودولتهایی که از سوی
نظام دشــمن تلقی میشــوند،
میرانــد .جمهــوری اســامی
ایران با ماشین ســرکوب خود،
روزانه برای خود از میان ایرانیان
دشمن تولید میکند.

چرا این زمان خاص انتخاب
شد؟
وقتــی بحــث انتخــاب زمــان
یک عملیــات میشــود ،اذهان
گمانهزن فورا به سراغ تحوالت
جــاری میرونــد .در موضــوع
حذف فخریزاده برخی گفتهاند
که این امر با هدف سخت کردن
کار برای مذاکره میان جمهوری
اســامی ایــران و دولــت بایدن
انجام گرفته است .این گمانهزنی
به ســه دلیل بی اســاس است.
اول آن کــه انجــام یک عملیات
توســط اســرائیل یا هــر دولت
دیگر که دولت مســتقلی است،
بــه تیم بایدن ربطی ندارد تا این
تیم مســئول آن شناخته شود و
جمهوری اســامی ایــران بدان
علــت از مذاکــره بــا آن ســرباز
زند .دوم آن کــه برای این گونه

عملیاتها ماهها و گاه ســالها
برنامهریزی و شنود و شناسایی
میدانی به عالو ه آماده کردن تیم
عملیاتی الزم است و در شرایط
مناســب ،به دالیل سیاسی لغو
نمیشــود .زمان انجام عملیات
را بیشتر نتایج این برنامهریزیها
تعییــن میکند تا برگــزاری یک
انتخابات یا یک رویداد سیاسی
در یک کشــور خاص .و سوم آن
که مقامات جمهوری اســامی
ایران حیات نظام را به سرنوشت
یک یا چند فرد گره نمیزنند .اگر
امروز مذاکره برای رفع تحریمها
برای بقــای نظام الزم دانســته
شــود ،دههــا حــذف یــا حمل ه
نظامی هم نخواهد توانست جلو
مذاکره را بگیرد.

اصوال چه فایدهای دارد؟
با توجه بــه اطالعی که مقامات
جمهــوری اســامی ایــران از
احتمــال و امــکان این حذفها
دارنــد ،مشــخص اســت کــه
نمیگذارند با حذف یک یا چند
فرد برنامههاشان متوقف شود.
آنهــا حتما افــرادی را در همین
سطح از اطالع و مدیریت دارند
تا کارها را بعد از حذف عدهای،
ســرو ســامان دهند .اگر چنین
است ،حذف این افراد چه دلیلی

{>> ادامه در صفحه}15 :
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چین برنده بحران ۲۰۲۰

شــرق -از اندونزی و سنگاپور
و ویتنــام گرفتــه تــا متحــدان
ایــاالت متحده هم چون ژاپن،
کرهجنوبی ،استرالیا و زالندنو
پیوند میزند .فعال هند در این
توافق نیست؛ اما ممکن است
بعدها ملحق شود .تنها بازیگر
منطقــهای بیرونمانــده از این
توافق ایاالتمتحده است!
ایجاد یــک بلوک اقتصــادی با
محوریــت چین تفــاوت میان
واقعیت و واقعیت در رســانه را
یوشکافیشر از آن پــس ،ســرکوب خشــن شــرح میدهد! هنگامــی که در
زورمندانــه
(وزیرخارجه سابق آلمان) و
جنبــش ژانویــه ۲۰۱۷دونالــد ترامپ به
پس از یک شروع سخت ،چین دموکراسیخواهی در هنگکنگ کاخسفید آمد ،یکی از نخستین
آشــکارا ســال ۲۰۲۰را بــا یــک از ســوی رییسجمهــور چین ،تصمیمهای رســمیاش خروج
نکته مهــم به پایان میرســاند؛ شیجینپینگ ،موجب افزایش از پیمــان همــکاری فــرا-
به کنتــرل درآوردن کووید ۱۹-بیاعتمــادی غــرب نســبت به پاســفیک (Trans-pacific
و تقویــت جایگاهش در آســیا و چین شد .فشار اجرایی در لوای  ،)Partnershipیــک توافــق
جهان .اگرچه جهــان یک دوره قانون دراکونی [ستمگرانه] نوین مذاکرهشــده بــا رییسجمهــور
چهارســاله دیگــر را از دونالــد امنیت ملی ،پایانی بر عصر “یک اوباما که چیزی همانند سازمان
ترامپ دریــغ کرده،
کشــور ،دو سیستم” جامــع همــکاری منطقــهای یا
درحالیکه
آمریــکا و متحدانش
بود و سوال خطرناک همان آر.ســی.ای.پی بود؛ تنها
حــل آن چالشهــا چین از بحران و ســهمگین “آینــده بــا این تفــاوت که بــا محوریت
سال۲۰۲۰
را در دســتور کار
تایــوان چــه خواهــد ایاالتمتحده و بیرون گذاشتن
قویتر
خواهند داشت.
بــود؟” ،را بــه ذهــن چین بود.
آمد،
بیرون
در کتابهای تاریخی
متبادر ساخت.
احتماال رهبران چیــن با دیدن
متحده
ت
ایاال
آینده -ســال۲۰۲۰
جایــگاه چیــن در عمل خودکشی ایاالتمتحده،
بــه دلیــل پاندمــی ضعیفتر شد .پایــان ســال ۲۰۲۰در نمیتوانســتند بــاور کننــد کــه
کووید ۱۹-نــام آور
هــر مــوردی بهتر به خوششانس هستند و حکومت
خواهد بود.
نظر میآید .شکســتهایش در شــیجینپینگ از آن موقــع
اما همچنین این سال در تاریخ ،شــروع پاندمی ،بویــژه در درون تاکنون ســخت در تــاش برای
سال پایان تصدی شرمآور دونالد چیــن ،هماکنون
بهرهبرداری از این هدیه
ترامپ هم خواهد بود.
ترامپ بوده است.
فرامــوش شــده بایدن وعده
هــر دوی ایــن اپیزودهــا پیوند اســت .دیگر ردی
آن تالشهــای شــی
“بازگشت به
تنگاتنگــی بــا یکدیگــر خواهند از بیاعتمــادی شرایططبیعی” اکنــون بــا ایجــاد یک
داشــت و به دلیل پدیدار شــدن بــه توانایــی نظام را می دهد ،اما منطقــه جدیــد تجارت
در یــک زمان  -که عصر تغییر سیاســی چیــن و برگشتیخنواهد آزاد (توســط چین) که
جهانــی از قرن آمریکایی ســده رهبــران آن دیــده
واقعیتهای ژئوپلتیکی
بود!
بیســت بــه قــرن چینــی ســده نمیشــود .دولــت
خواهد داشــت ،بــه بار
بیستویکم خواهد بود -دارای تکحزبــی چیــن بهســرعت و نشســتهاند .در ســایه آر.ســی.
اثــر و پیامدهــای بلندمــدت بــا ابزارهــای بنیادین توانســت ای .پــی یک شــبکه گســترده
خواهند بود.
کوویــد ۱۹-را مهــارکنــد و بــا از وابســتگی به چین بــه وجود
برخالف این تالش و شکســت ،داشتن چشمانداز روشن توانایی خواهــد آمدکه موجب قدرتمند
ثابــت شــده کــه ســال ۲۰۲۰برگشت کامل به زندگی طبیعی شــدن جایــگاهاش در منطقــه
یک سال بســیار کامیابکننده اقتصاد کشور به حالت عادی را هندو-آرام خواهد شد.
بــرای چین بــوده اســت و روند دارد.
درحالیکــه چیــن از بحــران
روبهبهبود و پایان یافتن شــیوع در جنــگ تجــاری بــا ایــاالت ســال ۲۰۲۰قویتر بیرون آمد،
یک نمونه جدید کرونا ویروس ،متحده چین امتیازکمی (عمدتا ایاالتمتحده ضعیفتر شد.
ســارس کوویــد SARS-( ۲تعهــد بــه خریــد ۲۰۰میلیــارد بــه خاطــر اقدامــات ترامــپ،
 )CoV2در ابرشــهر ووهــان دالر کاالی آمریکایــی) داده کووید ۱۹-در حــال تاختن در
دلیلی بر درســتی این ادعاست .است .بهنظر میرسد که بحران آمریکا اســت و موجب شــده تا
شکســتهای جــدی مقامــات هنگکنگ در حال مرتفع شدن ایاالت متحــده در خود فرو رود
چیــن اجازه داد تــا این بیماری اســت؛ چنانچه رییسجمهور و در چشــم دیگــران در حــال
بــه یک پاندمی تبدیل شــود که شی امیدوار به آن است.
تجزیه ،آشــوب و ضعف به نظر
اکنــون موجــب مرگ بیــش از در ماه نوامبر چین یک شاهکار آید .این ادراک دارای پیامدهای
یکونیم میلیــون نفر و وقفه در ژئوپلتیکی با امضای توافق جامع ژئوپلتیکی دور از دسترس است.
اقتصاد جهان شده است.
و منطقهای همکاری اقتصادی در پــی انتخابــات پرســتیزی
پیش تر در امسال تصور میرفت ( )EPRCبــه دســت آورد؛ یک که ترامــپ به دنبــال بیاعتبار
ایــن بیمــاری فراگیــر موجــب توافق نوین تجــاری که چین را ســاختن آن اســت ،اگــرکه جو
رویارویــی رهبران اصلی چین با به مرکز و محور مهمترین منطقه بایدن و دولت متبوعش بتوانند
بحــران اعتمادبهنفس ناشــی از آزاد تجــاری تبدیــل میکنــد .ایاالت متحــده را از این گرداب
ناتوانی در برابر این پاندمی شود .توافق جامع همکاری منطقهای فرورونده بیرون کشند؛ بسیاری
در کنار جنــگ تجاری با آمریکا اقتصــادی -بازار بــزرگ چین از جهانیان شــگفتزده خواهند
میرفت تا کووید ۱۹-چین را به را بــه همتایان خــود در مجمع شــد .فاز کنونی پســاانتخاباتی،
زانو درآورد.
ملتهــای آســیایی جنــوب نویــدی از توافــق در دو اردوگاه
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 مهد کودک  دبستان و دبیرستان
رمسی کانادایی فرانسه زبان ،دروس دینی
مراسم مذهبی پنچ شنبه ها و جمعه ها
مراسم فرهنگی و ورزشی نوجوانان وجوانان
امور مربوط به عقد و ازدواج شرعی

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

T: 514-341-2235

هایکهارتونیان

مشــاورامالک

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

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

صابر جلیل زاده

آمـوزشسنتــور
در كلیه سطوح

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

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

سیاسی ایاالت متحده نمیدهد.
در ایــن عصر پرآشــوب پاندمی
کرونــا و رقابتهــای روزافــزون
اقتصــادی و ژئوپلتیکــی،
ایاالتمتحده ،بیش از هر زمان
دیگــری به دوســتان خــود نیاز
دارد و دوســتانش نیــز نیازمند
او هســتند .بــدون بازگرداندن
رهبری جهانــی ایاالتمتحده،
چیــن در راه رســیدن به قدرت
مســلط در جهــان در موقعیت
خوبــی خواهــد بــود و این یک
چشــمانداز آســان برای شرکای
آمریــکا و متحدانــش در اروپــا،
منطقــه هنــدو -آرام و هرجای
دیگر نخواهد بود.
جهان در ایــن ماه ،هنگامی که
رژیم شیجینپینگ ،یک دیکته
با چهارده بند علیه اســترالیا به
کار برد و از آن کشــور خواســت
تــا اشــتباهاتش را در روابــط
دوســویه با چین تصحیح کند،
شــمهای از هژمونی چینی را به

خــود دیــد؛ در پی درخواســت
بینالمللی اســترالیا در رابطه با
پژوهــش درباره منشــا ســارس
کوویــد دو ،و محرومیــت دو
کمپانــی زد .تــی.ای و هــوآوی
( )ZTE & HUAWEİچین
از شــبکه اینترنت نســل ســوم
( )5Gاســترالیا و گزارشهــای
منفی رسانههای استرالیا درباره
چین ،چین بیشرمانه با اعمال
محدودیت جدید تجاری پاســخ
داد.
اروپاییــان بویژه باید این رفتار را
مدنظر داشته باشند .متحدین
آمریــکا بــهزودی از ترامــپ و
سیاست خارجی ملیگرایانهاش
آســوده خواهنــد شــد؛ امــا اگر
سیاســت اروپاییها از سیاست
“نخســت آمریکا” به سیاســت
“نخست چین” چرخش کند،
دســتاورد بســیار ناچیز خواهد
بود.
اروپاییهــا و دیگــران در پــی از

سر راه برداشتن مانعی بیپایان
به نــام باجگیــری و به ســجده
انداختن خواهند بود .اروپاییها
بایــد بیدار شــوند .ایــن آخرین
بخت بــرای به اشــتراکگذاری
هژمون نیکخواه و خوشخیم
( )benevolentو وعده آزادی
در سده بیستویکم است.
جــو بایــدن ،رییسجمهــور
منتخــب ،ممکــن اســت وعده
“بازگشت به شرایط طبیعی” را
داده باشد؛ اما حقیقت آن است
که برگشتی در کار نخواهد بود.
جهــان در شــیوههای بنیادین
خود دچار دگرگونی شــده است
وکارهایــی کــه جهــان در چند
ســال آتی انجام خواهد داد ،در
ساختن یک آینده پایدار ،امن و
بارفاه حیاتی خواهد بود
منبع :پروجکت سیندیکیت،
اول دسامبر

13

www.paivand.ca since 1993

 سال  27شماره  25  1504آذر 1399

PAIVAND: Vol. 27  no.1504  Dec. 15, 2020

13

دی
دگا ه های
در این مق ابراز شده
ال
ه
،
نظ ر
نویسنده ب
موضع ای وده؛ الزاما
منعک ن نشریه را
سنم 
یکند.

نگاه...

دکترکورش عرفانی جامعه شناس و عضو حزب ایران آبادwww.iraneabad.org :
برای دیدن برنامه های تلویزیونی وی از وبسایت  www.didgah.tvدیدن کنید.
آدرسایمیلبرایتماس korosherfani@yahoo.com:دکترکورشعرفانی
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با تــرور محســن فخــری زاده،
مقام سپاه پاسداران که ریاست
سازمان پژوهش و نوآوری وزارت
دفاع را بر عهده داشت یک گام
دیگــر بــه ســوی عادی شــدن
حضــور و عملیــات واحدهــای
ترور کشــورهای بیگانه در ایران
نزدیک شدیم .حساسیت بحث
تعیین معنا و جایگاه این حرکت
و نیز عوارض و نتایج آن به حدی
است که بسیاری از قلم بدستان
و یا فعاالن سیاسی از ورود به آن
خودداری می کنند .اظهار نظر
در ایــن گونه موارد به یک دلیل
مشخص حساس است:
اگــر دقــت کافی مبذول نشــود
ممکــن اســت مفســر متهم به
هــواداری از رژیم بدنــام ایران و
یا دولت بدنام اســرائیل شــود.
هر دو انگی اســت که بر پیشانی
کسی بخورد با آب زمزم وارداتی
از بهشت هم پاک شدنی نیست.
به همین دلیل ،احتیاط بیش از
حد سبب می شــود عده ای در
این مواقع ســکوت پیشــه کنند
که انگ نخورند و سالم بمانند.
نگارنــده اما بر این باورســت که
روشــنفکری که شجاعت اظهار
نظر ندارد بهتر اســت به شــغل
شــریف تارزنی یا ساخت سنتور
هندی مشغول شود.
در این میــان یافتن یک پایه ی
اصولــی اخالق مدارکه بتواند به
هر ناظر «ایرانی» یاری دهد که
خــط تحلیلی خود را مشــخص
سازد دشوار نیست.
نخســت بایــد ماهیــت مشــابه
هــر دو رژیم ایران و اســرائیل را
برجسته کرد:
• هر دو بر پایه ی دروغ و تزویر
و ترور بنیان گذاشته شده اند.
هر دو آدم کشند.
• هر دو زندان و شکنجه دارند
و حتی به همدیگــر آموزش می
دهند.
• هر دو اهل ترور مخالفان خود
در داخل و خارجند.
• هــر دو دورغگو و اهل کتمان
جنایت و ترور خود هستند.
• هر دو به شــدت عوام فریب و
حقه بازند.
• هر دو تابع قوانین بین الملل
و امثال آن نیستند.
• هــر دو جنگ طلبنــد وجان
انسان برایشان ارزشی ندارد.
• هــر دو تابــع ایدئولوژی های
مذهبــی توجیه گــر جنایت می
باشند.
بر این اســاس مــی بینیم که دو

پدیده ی دارای مشــابهت های
منفی فــراوان با یکدیگر بر ســر
منافع خــود درگیرند و لذا دفاع
از هیــچ یک از آنــان برای فرد یا
جریانی کــه خود را پایبند ارزش
هــای اخالقــی می دانــد و برای
جــان انســان و حق ســتمدیده
ارزش قائل اســت جایــز و قابل
تصور نیســت .یکی فلســطینی
مظلوم را می چاپد و می کشــد
دیگــری هموطــن سیســتان و
بلوچســتانی و کولبر کــرد ما را.
هر دو خیانت و جنایت اســت و
ماهیتی یکسان دارد.
اگــر بتــوان خــط تمایــز کاذب
میان این دو و جنگ بیهوده ی
ضدبشری و ضددمکراتیک این
دو علیــه ی یکدیگر را به کناری
نهــاد ،می بینیم که با پدیده ای
مشابه طرف هســتیم .یک تن
بــا دو ســر در تضاد .هــم مردم
مظلــوم ایــران بایــد از این رژیم
جنایت پیشــه رها شــوند و هم
مردم اسرائیل از دست این جناح
جنگ افروز و تجاوزگر.
هر دو منافع مشترک داریم.
ملت ها باید همدیگر را بیابند و
دریابند تا به دولت های همذات
تخریب گر اجازه ندهند شانس
زیستن نسل های آینده در صلح
و همزیستی پیشرفت گرا را نابود
سازند.
نکته ی دیگر اما نگرانی از عادی
شدن ترور خارجی در صحنه ی
داخلی اســت که می تــوان از آن
به عنوان «ورود بیگانه به معادله
ی ملی» نام برد .یعنی در حالی
که تعیین تکلیف با جنایت ها و
خیانت های هــر دولتی در یک
کشور با ملت ســاکن آن کشور
است ،می بینیم که اسرائیل به
عنوان عنصــر مزاحم و مداخله
گر خــود را به میدان کشــور ما
انداخته و در حال عملیاتی است
که سال هاســت در خاک ایران
در جریان اســت و تــرور اخیر نه
اولین آنست نه آخرین آن.
ایــن با ملــت ایران اســت که در
ســایه ی رشــد فکری ،کســب
آگاهــی ،ســازماندهی و بلــوغ
تاریخــی خود،بســاط رژیــم
ضد بشــری و ضــد دمکراتیک
جمهوری اسالمی را جمع کند و
ایران را به سرزمین دمکراسی و
آزادی و پیشرفت و صلح منطقه
ای تبدیل سازد.
ایــن کار موســاد و عوامــل آنها
نیست.
کار آزادیخواهــان ایرانــی اســت

که با رهاســازی کشــور خود در
فردای روشن منطقه ،دست در
دست ســایر نیروهای دمکرات
و انســان مدار عراقی و سوری و
Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.
Dr. Faranak Hashemi D.M.D.
فلسطینی و اسرائیلی ،خاورمیانه
Dr. Zahra Tabatabaei D.M.D.
Dr. Shahrouz Rezania
D.M.D.
را ،به جای منطقه جنگ و مرگ Dr. Mehri Heidari D.M.D.
Dr. Mana Vojdani, D.M.D.
و خشونت به خاورمیانه صلح و Dr. Mahsa Zamani, D.M.D.
آزادی و احترام به جان و کرامت
 ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم Invsalign
انسان تبدیل کنند.
 ردیف کردن دندانها بصورت سریع
کشــورهای بیگانه در این چهل
در کمتر از یک سال Rapid Orthodontics
و دو ســال نشــان داده انــدکــه
 کاشتن دندان Implant
هرگــز در پشــتیبانی از مــردم
 درمان ریشه Root Canal
آزادیخواهانه
ایــران و مبــارزات

Invisalign
 سفید کردن دندانها توسط دستگاه Zoom 2 ACP
و
انــد
نبــوده
ی آن جــدی

توانســته اند  کشیدن و جراحی دندانهای عقل 
برعکــس ،هــر جا
 دندان اطفال
به
ایرانی
مبارزیــن
بــا خیانت به
دندانهای مصنوعی
گذاشتن

Rapid Orthodontics








 پر کردن دندان ها (همرنگ دندان)
رژیم اســتبدادی مذهبی یاری

Implant
CEREC
AC Bluecam 
های نظری ،عملی ،سیاســی و
بماند
لجستیکی رســانده اند تا
1834 Ste Catherine W. Suite 200

Root Canal
)Montreal, Qc H3H 1M1 (Metro: Guy
و بکشــد و تروریســم گسترش

Zoom 2 ACP
آن ها
دهــد و به ایــن واســطه،
قبولکلیه
لولوخره
فرصت داشته باشند از

بیمه های مدیکال
ی حکومــت ایران بهــره برده و

و بیمه های دانشجوئی
اسرائیل
اسلحه بفروشند و طرح
خاورمیانه ،به
بزرگ خــود را در

کمک اعراب دشــمن ســابق و

برند.
دوســت فعلــی ،به پیــش
نابودی و
ایــن روند می توانــد تا

تجزیــه ی ایران که هدف نهایی
Lumineers Veneer
دشمنان آنست ادامه یابد.
مــا ایرانیان باید آگاه باشــیم که
GESTION FINANCIERE LOYALE
بقــای نظام جمهوری اســامی
SOROOR SADR ACCOUNTING
پای مزدوران رژیم های آدمکشی
; ;امور دفترداری
AND BOOKKEEPING SERVICES
BOOKKEPPING & ACCOUNTING
ماننــد رژیم اســرائیل را به ایران
و حسابداری
FINANCIAL STATEMENT PREPRATION
ســایر
بازکــرده و بــه دنبال آن،
; ;تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی
PERSONAL AND INCORPORATION TAX RETURN
COMPANY CREATION ANDMontreal,
REGISTRATION
قدرت هــای غارتگر ،تجاوزگر و ; ;تاسیس و ثبت شرکت هاQuebec H3H 1M1
WITH APPOINTMENT
_________________________
ضد ایرانــی جهانی و منطقه ای
, Fax: (514) 933-2861
5263 boul Cavendish
هم به معرکه وارد خواهند شــد.
Montreal Quebec H4V 2R6
نباید اجــازه دهیم این پدیده ی
Email: loyale.accounting@gmail.com
دخالت ورزی خبیث و بد نیت به
یک سنت در روند تعیین تکلیف
سرنوشــت تاریخــی مــا تبدیل
شــود .منافــع ملــی مــا در گرو
مشاور امالک در مونتریال:
نبود رژیمی اســت که سرمنشاء
مسکونی و جتــاری
از دســت رفتــن حاکمیت ملی
ایران شده اســت .هر چه زودتر
 ارزیابی رایگان از خانه شما
دســت به کار شویم بهتر است.
 کمک به تهیه وام مسکن با کمترین بهره
جایگزیــن نظام جهــل و جنون
 مشاوره رایگان برای خرید و فروش خانه
آخوندی-پاســداری موجــود
 پرداخت هزینه محضر تا 1300دالر
است :یک جمهوری دمکراتیک
و الئیک برپایه ی حفظ نهادینه
ی جــان و کرامــت انســان و
Kazem Partow Tehrani
حقوق شــهروندی ایرانیان .این
Real Estate Broker
جایگزین به طور بالقوه و نظری
Groupe sutton Sur L’île inc.
آمــاده اســت ،مــی مانــد همت
38 Pl.Du Commerce #280
L’Île-des-Soeurs,QC H3E 1T8
بالفعل ســازی و تــاش عملی
bur: (514) 769-7010
برای تحقق آن.
Fax: (514) 769-7030
kpartowtehrani@sutton.com
•
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www.clinique-arya.com



















































































 




























حسابداری و دفترداری
خدمات
w
e
N
سرورصدر

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

Guy

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

Cell.: (514) 971-7407

کاظم پرتو تهرانی

www.suttonquebec.com
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یادواره. ..

مرگ رامش در غربت:
همچو آوای نسیم پرشکسته...

رامش
(آذر محبــی تهرانــی)،
خواننده نامآشــنای موسیقی
پاپ ،جــاز ،راک ایرانی روز ۲۹
نوامبر و در ســن  ۷۴ســالگی
بر اثر ایســت قلبی درگذشت.
او  ۲۲آبان ســال  ۱۳۲۵به دنیا
آمد .خبر درگذشــت رامش را
مرتضــی (خواننــده و صاحب
اســتودیوی موســیقی در
لسآنجلــس) در اینســتاگرام
رســمیاش داد کــه بــه گفته
خــودش چندبــار از رامش در
اســتودیوی موســیقی خــود
آثــاری ضبــط کــرده بــود .او
اشارهای به مکان مرگ رامش
نکرد اما از پاســخهایی که در
بخش نظــرات بــه مخاطبان
خــود داد ،برمیآیــدکه رامش
در یکــی از شــهرهای ایالــت
کالیفرنیا درگذشته است.
مرتضــی در همــان بخــش
نظرات اشاره میکندکه آخرین
حضور رامش در اســتودیو به
سال  ۱۹۹۶بازمیگردد.
رامــش از صدایــی رهــا و باز،
بــا رنــگ و طعمی مســتقل،
بهرهمنــد بــود و ظرفیتهای
صدایــی او نشــان مــیداد که
حنجرهای با ظرفیت خوانندگی
در انواع موسیقی ،از آواز سنتی
تا موســیقی پــاپ ،راک و جاز

دارد .شاید یکی از
دالیلی که پیرنیا در سال ۱۳۴۳
و زمانی که رامش تازه  ۱۸سال
داشــت ،از او خواســت تــا در
برنامه گلهــای رادیو بخواند،
همیــن قابلیتهــای فیزیکی
و انعطــاف حنجــره او بود که
میتوانست او را در زمره نسل
تازه خوانندگانی با قابلیتهای
صدایــی خوانندگانــی چــون
پوران ،الهه و مرضیه قرار دهد.
نخســتین کاری کــه در ایــن
برنامه خواند« ،پرســتوجان»
بــود که تمی محلی داشــت بر
ســاختهای از عطاء خرم روی
شعری از لعبت واال که از ظهور
خوانندهای خوب و ششدانگ
خبر میداد .در این برنامه از او
اجراهای دیگری هم در آرشیو
برنامه گلها هست که از جمله
آنها ترانهای در مایه اصفهان
ســاخته محلــی آرمانی اســت
که در برنامه شــماره  ۳۲۰یک
شاخه گل اجرا شد.
او اما در فضای موسیقی سنتی
و حتی ترانهخوانی در این گونه
موســیقایی باقــی نمانــد و در
برنامه گلها نیز دوام چندانی
نیــاورد .بســتر اجتماعــی آن
ســالها به گونهای بــود که با
گســترش طبقــه متوســط و
برآمدن موســیقی پــاپ و جاز
ایرانی،مکانهایینیزبرایارائه

و حضور این گونه موسیقایی
سربرآورد و جوانان آن نسل که
بیشترین مشــتریان این گونه
مکانها بودند ،در پی شنیدن
موســیقی خاصی با سلیقهای
متفاوت از نســل گلها به این
مکانهــا (کابارههــا) ســرازیر
شــدند و این تقاضای جمعی،
خواننــدگان را بــه ســمت
موسیقی سبکتری سوق داد
که برای نمونه حمیرا ،رامش،
هایده و مهســتی از جمله این
خواننــدگان بودنــدکه ترجیح
دادنــد ذوق و فعالیتهــای
خــود را به ســمت موســیقی
جوانپسندتری سوق دهند.
 ۶۰۰ترانه در ۱۵سال
در کارنامه کاری رامش بیش
از  ۶۰۰ترانه به چشم میخورد
که عمــده آنها در برنامههای
مختلف رادیویــی و تلویزیونی
ارائــه شــدهاند .قابلیــت او در
خوانــدن انــواع ســبکهای
موسیقی و آشنایی او با نواختن
ساز (در نوجوانی سنتور میزد
و پــس از آن گیتــار) درکــی
متفاوتتر از ســایر خوانندگان
بــه او داده بــود و همیــن
فضایی را ایجاد کرد تا نســلی
از آهنگسازان نامی برای او اثر
بنویسند .از انوشیروان روحانی
و عطاء خرم و حسینعلی مالح
در حوزه موســیقی ســنتی تا
ناصــر چشــمآذر ،بابک بیات،
عماد رام ،تورج شــعبانخانی،
منفــردزاده،
اســفندیار
جهانبخــش پازوکــی ،جلیل
زالند ،فریبرز الچینی و صادق
نوجوکــی و پرویــز مقصــدی
و شــماعیزاده … در حــوزه
موسیقی پاپ و جاز و راک.
در این میان بیشــترین آهنگ
را پرویز مقصدی برای صدای
او ســاخت .همچنیــن باید از
ی چون تورج
ترانهســرایان نام 
نگهبــان ،شــهیار قنبــری،
جنتی عطایی ،پرویز وکیلی و
محمدعلی بهمنی نیز یاد کرد
که برای او شــعر ســرودند .او

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

4010 Ste-Catherine W.

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

5Star I.P.M. Inc.
>> با بهترین نرخ و هزینه <<
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آژانس مسافرتی دایرکت تراول
یامسین تقی علی
____________________________
Les Services Direct Travel
Cell.: 514-594-0344

از جمله خوانندگانی است که با
برخی از خوانندگان مرد همانند،
عارف ،ویگن ،منوچهر سخایی،
فریدون فرخزاد و … به صورت
مشترک اثر خواند.

ترانهای سیاسی
در مجموعــه کارهــای رامــش
برخی ترانههــای با رنگ و طعم
سیاسی نیز به چشم میآیدکه از
جمله آنها ترانه «تو بارونی ،تو
آفتابی» ،نخستین کار مشترک
اسفندیار منفردزاده آهنگساز ،با
مینا اسدی شاعر است که سال
 ۱۳۵۱با صــدای «رامش» اجرا
شــد و بعدها به صورت صفحه،
از ســوی شــرکت «آهنگ روز»
بــه بازار آمــد« .مینا اســدی»،
که در همان ســالها دفتر شعر
«چه کســی ســنگ میاندازد»
او از ســوی انتشــارات امیرکبیر
منتشــر شــده بود ،دربــارۀ این
ترانــه نوشــت . . .« :ایــن ترانه
فقط یکبــار با صدای رامش در
برنام ه ما و شــمای صبح جمعه
رادیو پخش شــد و اجازه نیافت
که در برنام ه چشــمک در عصر
همــانروز از تلویزیــون پخــش
شود».
این گفته خانم اسدی  ۱۲نوامبر
 ۲۰۱۲همزمــان بــا شــصت و
ششــمین ســال تولد رامش در
فیسبوک زنان موســیقی ایران
منتشــر شــد .خانم اســدی که
خــود زاده شــهر ســاری اســت
مینویســد« :شــعر را بــرای
بــرادران مفتاحــی (عبــاس و
اسدالله) سرودم که رژیم شاه در
آنزمان برای سرشــان صدهزار
تومان جایزه تعییــن کرده بود.
آنــان ســاروی[اهل ســاری] و
همشهری من بودند و همبازی
و هــمکالس برادرانــم و همین
بــرای من انگیزهای شــد تا این
شعر را بنویسم»...
شعر در شروع نکتهای ندارد اما
در بند دوم شعر:
«روز و شــب زنجیریها آفتاب
و مهتاب نــداره» یا بندی دیگر
کــه «پاهــای پینــه بســته رو از
زنجیــرا وابکنی» میتــوان این
برداشت را کرد که با حساسیت
دســتگاههای سانسور دوره شاه
روبهرو شــده باشــد و بالفاصله
جلــوی ادامه پخش آن را گرفته
باشند.

رامــش اثــری دیگــری را هم با
عنوان نماز (شعر شهیار قنبری)
و با آهنگسازی منفردزاده خواند
که به رغم اجرای بســیار خوبی
کــه داشــت ،اجــرای فریــدون
فروغــی از این ترانــه بین عموم
مردم فراگیر شد.
همچنین ترانــه «رودخونهها»
کــه از جملــه معروفتریــن
ترانههای رامش است (با شعری
از محمدعلــی بهمنــی) با الهام
از داســتان ماهیســیاه کوچولو
سروده شدکه با آهنگی از صادق
نوجوکی و تنظیم ناصر چشمآذر
شــهرت زیادی بــرای رامش به
ارمغان آورد.
جتربه در شعر نو با اثری از
فروغ فرخزاد
رامــش در حــوزه شــعر نــو نیز
تجربه خوانندگی داشت و شاید
از نخستین خوانندگانی بود که
برای خواندن ترانه بر روی شعر
نو انتخاب شــد .ترانه پاییز او با
آهنگســازی حســینعلی مالح،
از موســیقدانهای برجسته آن
ســالها ،نمونــهای نــاب از کار
روی شــعر نو اســت .اثری که با
تنظیمــی بســیار زیبــا و صدای
تاثیرگذار رامش بسیار شنیدنی
است.
کاش چــون پاییز بــودم ،کاش
چون پاییز بودم
کاش چــون پاییــز خامــوش و
ماللانگیز بودم
برگهــای آرزوهایــم یکایک زرد
میشد
آفتاب دیدگانم سرد میشد
آسمان سینهام پردرد میشد
ناگهان طوفان اندوهی به جانم
چنگ میزد ...

کار مشترک روی اشعار موالنا
با داریوش و فرامرز اصالنی
در مجموعه کارهای رامش تنها
ترانههــای بهرهگرفتــه شــده از
اشعارترانهسرایانمعاصرنیست،
بلکــه او در یــک مجموعــه کار
مشترک با «داریوش» و «فرامرز
اصالنــی» با عنوان «معشــوق
همیــن جاســت» تعــدادی از
غزلهــای موالنــا جاللالدیــن
بلخی را هم خوانده اســت .این
آلبــوم ،به نوعــی آخرین آلبومی
اســت که رامــش در آن خواند و
مرتضی نیــز در بخــش نظرات
اینســتاگرامش اشــاره کرده که

بعد از ســال  ۱۹۹۶تقریبــا از او
خبری نشــنیده اســت .سکوت
بیش از ربع قرنی رامش از جمله
موضوعاتی اســت کــه میتواند
دستمایه پرسشــی قرارگیرد که
چــه اتفاقی رخ داد کــه او پس از
کار مشترک با داریوش در کمتر
صحنهای ظاهر شد.
مرتضــی (صاحب اســتودیو در
لسآنجلــس) در ادامــه پســت
اینستاگرامش ،بخشی از ماجرا
را روایــت کرده اســت ،بدون آن
که بــه دلیــل حاشیهنشــینی و
گوشهگیری او اشاره کند.
به نوشــته مرتضــی[« :رامش]
در اولین کنسرتش که به اتفاق
داریــوش در شــراین ادیتوریوم
محــل برگــزاری جوایــز اســکار
[برگزار شــد] ،به خاطر اختالفی
کــه داریــوش بــا کنســرتگزار
پیدا کــرد ،داریوش از حضور در
صحنه کنسرت خودداری کرد و
البته رامش آن شب برنامه خود
را اجرا کرد و از آن زمان به بعد،
در هیچ کجا ظاهرنشد».
خــود در گفتوگویــی کــه بــا
مجله جوانان سال  ۲۰۱۵چاپ
لسآنجلــس انجــام داد ،ایــن
بیفعالیتــی را بــه اعتراضش به
نخواندن زنان در ایران نســبت
داده اســت امــا ایــن کــه توقف
فعالیت او درست بعد از کنسرت
حاشیهسازداریوشکلیدبخورد،
پرسشــی اســت کــه همچنــان
پاسخی قانعکننده نیافته است.
رامــش خــود در گفتوگویی با
مجلــه جوانــان از خروجــش از
ایــران در ســال  ۱۳۵۷ســخن
گفته است و اشاره کرده که پس
از خروج به انگلیس رفته اســت
و ســپس به لسآنجلس آمریکا
کوچ کرده است .اما تا  ۱۲سال
نخســت از او و فعالیتهایــش
خبری منتشر نشــد .پس از آن
هــم تقریبا به جز یکــی دو آلبوم
بیشتر عمرش در انزوا گذشت.
انزوایی خودخواســته که شــاید
اگر نبود ،میتوانســتیم شــاهد
اجراهایی بس شنیدنی و دیدنی
از او باشــیم .اویی کــه برخی از
ترانههایش همچنان گرمابخش
مجالــس و محافــل ایرانیــان و
فارســیزبانان در هــر جای دنیا
است• .
(حسن امرایی )

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

با تع

یین وقت قبلی

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

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

جهان گرسنگی...

اهدای نوبل صلح  ۲۰۲۰به برنامه جهانی
غذا« :وقت عمل کردن است»
 ۲۷۰میلیون نفر در آستانه گرسنگی...

جایزه صلح نوبل  ۲۰۲۰در شهر
رم ایتالیــا به برنامــه جهانی غذا
اعطــا شــد .برنامــهای متفاوت
نسبت به ســالهای گذشته که
بهخاطر شــیوع کرونــا اینبار در
سالمرگ آلفرد نوبل در پایتخت
نروژ برگزار نشد.
مــدال و دیپلــم نوبــل صلح در
مراسم روز  ۱۰دسامبر ( ۲۰آذر)
به دیوید بیســلی مدیــر اجرایی
برنامه جهانی غذا اهدا شد .این
نهاد همچنین مبلغ  ۱۰میلیون
کرون ( ۱.۱میلیون دالر) جایزه
نقدی را دریافت میکند.
آقای بیسلی پس از دریافت جایزه
گفت« :معتقدیم غذا راهی برای
صلح است».
کمیتــه نوبــل میگوید کــه این
ســازمان در ســالهای گذشته
پیکار گستردهای را برای مبارزه
با گرسنگی و عدم امنیت غذایی
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مشــاورامالک

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

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

جایزه دعوت به عمل است».
وی افــزود« :عــدم رســیدگی
بــه نیازهــا باعث بــروز بیماری
همهگیر گرســنگی خواهد شد
که [حتی] کووید را کم اهمیت
جلوه میدهد».
وی هشدار داد که  ۲۷۰میلیون
نفر در جهان به سمت گرسنگی
گام بر می دارند.
مدیــر اجرایــی برنامه
میلیونهــا نفــر در «من شب با گریه جهانی غذا همچنین
با فکر بچههایی
جهــان انجــام داده
گفــت« :مــن شــب
که نتوانستیم جنات
است.
دهیم به رختخواب بــا فکــر بچههایــی
کمیتــه نوبــل بــه
کــه نجــات دادیــم به
میروم!»
نقــش برنامه جهانی
رختخواب نمــیروم.
غــذا در بهبود شــرایط صلح در من بــا گریه بــا فکــر بچههایی
مناطق تحت تاثیر درگیریها و که نتوانســتیم نجــات دهیم به
همچنین بهعنــوان یک نیروی رختخواب میروم .وقتی نه پول
محرک در تالش برای جلوگیری کافی داریم و نه دسترسی مورد
از اســتفاده از گرسنگی بهعنوان نیاز ،بایــد تصمیم بگیریم کدام
سالح جنگی اشاره کرده است .بچه تغذیه شــود و کدام گرسنه
برنامه جهانی غذا ســازمان ملل بمانــد ،کدام زندگی کند و کدام
تخمین میزندکه فعالیتهایش بمیرد».
بــه حدود  ۹۷میلیون نفر در  ۸۸وی این درخواســت را ارائه کرد
کشور جهان کمک میکند.
کــه از آنهــا نخواهنــد انتخاب
آقای بیســلی در سخنرانی خود کنند چه کسی زنده بماند و چه
همزمــان با دریافت جایزه گفت کســی بمیرد .بلکــه همه جمع
که این جایزه «دعوت به عمل» شــوند در تغذیــه افراد گرســنه
اســت« :امــروز در بحرانی قرار سهیمباشند.
داریــم .ایــن جایزه صلــح نوبل
•
بیش از یک تشــکر اســت .این

انتقاد کارشناسان سازمان ملل از بازگشت
نسرین ستوده به زندان

کارشناســان ســازمان ملــل در
امــور حقوق بشــر ،از بازگشــت
نسرین ســتوده به زندان انتقاد
کــرده ،آزادی فوری و بی قید و
شرط او را خواستار شدهاند .این
حقوقدان با وجود ابتال به کرونا
یک هفته قبل به زندان قرچک
برگشت داده شد.
دفتــر ســازمان ملل ویــژه امور
حقوق بشر ،مســتقر در ژنو ،در
بیانیهای گفته است« :از این که
مقامهای ایران نسرین ستوده را
دوباره به زندان بردهاند به شدت
نگران هســتیم .او که در زندان
به بیماری کووید ۱۹دچار شده،

برخالف نظر پزشــکان به زندان
برگردانده شده و به این ترتیب با
خطری بزرگ روبروست».
در اعالمیه کارشناسان سازمان
ملل که نهم دســامبر منتشــر
شــده ،ضمــن ابــراز نگرانــی از
پیامدهــای ناگوار زندانیشــدن
خانم ستوده ،گفته میشود که
ایــن امر "خودســرانه و مغایر با
تعهــدات ایران در رعایت حقوق
بشر" است.
در اعالمیــه تأکید میشــود که
نسرین ستوده گناهی ندارد جز
آن کــه به وظایف خود به عنوان
مدافع حقوق بشــر عمــل کرده

است.
در ایــن بیانیــه همچنین از
اینکــه مقامهــای ایــران به
درخواســتهای بینالمللی
و سازمانهای مدافع حقوق
بشــر ،بیاعتنایی میکنند،
ابراز تأسف شده است.
خانــم ســتوده کــه بــه طور
موقت و برای درمان از زندان
آزاد شــده بــود ،یــک هفته
پیش ،در  ۱۲آذرماه به زندان
قرچک بازگردانده شد.
او از  ۱۷آبان با تودیع وثیقه برای
درمان بیماری قلبــی ،از زندان
قرچــک بــه مرخصی رفــت .در
پیگیری معاینات پزشکی معلوم
شــدکه او به ویروس کرونا دچار
شده است.
بنــا بــه اطالعیه ســازمان عفو
بینالملــل خانم ســتوده در ۱۳
ژوئــن  ۲۰۱۸در منــزل خــود
دســتگیر شــد .او بــه اتهامات
سیاســی بــه  ۳۳ســال حبس و
 ۱۴۸ضربه شالق محکوم شده
است.
•
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را بر روی سایت بخوانید

حذف فخری زاده 4 :پرسش؟ >> ...ادامه از صفحه11 :
دارد؟ پاســخ بــه ایــن پرســش
این اســت کــه علیرغــم امکان
جایگزینــی این گونه افراد ،ســه
دسته فایده بر حذف آنها مترتب
است.
اوال آن کــه ایــن اقدامــات،
حفرههــای امنیتــی نظــام را
آشــکار ،و ادعای اشراف امنیتی
نظام را باطل میکند .این گونه
علمیاتها شکست بزرگی برای
یــک رژیم سیاســی محســوب
میشوند .قدرت امنیتی یک رژیم
در بازداشــت نرگــس محمــدی
یا نسرین ســتوده یا خفه کردن
مختــاری و پوینــده یا ســاخی
داریوش و پروان ه فروهر نیست.
نظامــی کــه نتوانــد از مدیــران

کلیــدی و باالخــص نظامــی و
مســئوالن پروژههــای حیاتی و
کلیدی خود محافظت کند ،به
شدن آسیبپذیر مینماید.
دوم ،آن کــه حــذف ایــن گونه
چهرههــا بــه مقامــات ســپاه و
نیروهــای امنیتــی یک شــوک
جدی وارد میکند؛ به این شکل
کــه به آنها میگویــدکه در هیچ
شرایطی امنیت ندارند.
هم ه مقامــات نظامی و امنیتی
جمهــوری اســامی ایــران نیز
جــان برکــف و آمــاد ه شــهادت
نیستند .این حذفها به ریزش
و همــکاری دســتاندرکاران
برنامههای موشکی و هستهای
با دستگاههای امنیتی اسرائیل

و کشــورهای غربــی منجــر
میشوند.
و سوم ،آن کــه علیرغــم امکان
جانشینی ،این امر ممکن است
سالها طول بکشد .همچنین،
نفس حــذف مدیــران در کارها
اختالل ایجاد میکند .جمهوری
اســامی ایــران بــه شــکلی که
هســت ،از نظامهایی اســت که
هنــوز بــر چهرههــای خــاص و
افراد اتکا دارد تا دیوانســاالری و
فرایندهای جاافتاده .کار هیئتی،
بــه کارچاقکنهــای هیئتــی
وابسته است.
•
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شرکت ها و اشخاص :مقرون به صرفه ،قابل اطمینان و حسابداری حرفه ای

مهاجرت قشر حاکم جمهوری اسالمی به
خارج از کشور :چراییها و پیامدها

مجیدمحمدی
محمــد غرضــی وزیــر اســبق و
نامزد ســابق ریاست جمهوری
در جمهــوری اســامی ادعــا
کــرده اســت کــه پنج هــزار تن
از فرزنــدان مقامــات در آمریــکا
زندگــی میکننــد .پیــش از وی
برخــی از اعضــای مجلس ،رقم
دانشجویان خویشاوند مقامات
در خارج از کشــور را حدود ســه
هزار تن اعالم کرده بودند .حتی
بدون دسترســی به آمــار دقیق
هم میتوان بر اســاس شــواهد
موجود گفت که تعداد فرزندان
مقامات سابق و امروز جمهوری
اســامی در آمریکای شــمالی،
شرق آسیا ،ترکیه و امارات ،اروپا
و اســترالیا مه در حال تحصیل
یــا کار هســتند ،قابــل توجــه
است .در حال حاضر بسیاری از
خانوادهها  -چه در قدرت و چه
بدون قدرت -خویشاوند دور یا
نزدیکی را میشناسدکه به خارج
از کشــور مهاجرت کرده است.
بســیاری از اعضای مهاجر قشر
حاکم نیز یا اقامت گرفتهاند یا در
فرایندکسب اقامت و شهروندی
هســتند و تمایــل چندانــی بــه
بازگشت به کشور ندارند.
در حد شــناختی که نویسنده از
مقامات وزارت ارشاد ،صنایع و
وزرات امور خارجه در دهههای
شــصت و هفتــاد خورشــیدی
دارد ،اغلب خانــواده یا تعدادی
از فرزندانشــان (یک یا دو فرزند
از میــان چند فرزنــد) در خارج
اقامــت گرفتهانــد یــا شــهروند
هســتند .هیچ یــک از مقامات
جمهوری اســامی این پدیده را
انــکار نکرده اســت .ممنوعیت
تحصیــل و کار فرزندان مقامات
در مجلــس دهــم مطرح شــد
امــا بــه جایــی نرســید .طــرح
«ممنوعیت خروج مسؤولین و

مدیران نظام جمهوری اسالمی
پس از اتمام مسؤولیت تا سپری
شــدن مراحل قانونی» از کشور
در مجلــس یازدهــم نیز تنظیم
و بــا قیــد یک فوریــت به هیات
رئیســه ارسال شــد ولی با توجه
به تعــداد زیــاد مقامــات که در
کشــورهای دیگر اقامت دارند یا
میخواهنــد مهاجرت
کننــد ســرانجامی
نخواهد داشت .قید
«تــا ســپری شــدن
مراحل قانونــی» راه
را بــرای مهاجــرت
بــاز خواهد گذاشــت
در حالــی کــه بخش
بدون ایــن قید برای
فریب افکار عمومی از
سوی مجلسی بدون
کارنامه است.
در ایــن نوشــته بــه
ســه پرســش پاســخ
میدهم:
 چرا مقامات فرزندانشان را بهکشورهای غربی برای تحصیل
و اقامــت و بعــد شــهروندی
میفرستند؟
 ایــن پدیده نشــاندهنده چهواقعیتی در جمهوری اســامی
است؟ و
 ایــن قشــر چــه ویژگیهــا ومشخصاتی دارد؟

چرا مهاجرت؟
مهاجــرت مقامات به خــارج از
کشــور معموال از اعزام فرزندان
برای تحصیل یا کار آغاز میشود
تا جای پایی پیــدا کنند .بعد از
ایــن که فرزنــد در کشــور مورد
نظر اســتقرار یافــت زمینههای
مهاجــرت کل خانــواده فراهــم
میشــود .اعزام به خــارج برای
تحصیل چهار دلیل دارد:
• اول ایــن کــه علیرغــم وفور

مراکــز دانشــگاهی عمومــی و
خصوصی در ایران هنوز تحصیل
در خــارج جنبه منزلتــی دارد و
ابزار فخرفروشــی است باالخص
اگر افراد بتوانند به دانشگاههای
مشهور وارد شوند .مقامات بهتر
از دیگران از کیفیت پایین مراکز
آمــوزش در داخــل کشــور خبر
دارند.

• دلیــل دوم طغیــان فرزندان
علیه ســبک زندگــی والدین (و
نه وابســتگی و وفاداری آنها به
نظام) اســت .فرزندان مقامات
در بهرهگیــری از منابــع مالی و
ارتباطــات والدیــن خــود هیچ
مشــکلی ندارنــد و آن را حــق
خــود میدانند با ایــن تصور که
این منابــع حاصل دســترنج یا
شایســتگی (ژن خــوب) پدران
و مــادران آنهاســت امــا بــا
محدودیتهایاجتماعیمشکل
دارند .حتی آنها که مذهبی بار
آورده میشــوند میخواهنــد در
حوزه روابط صمیمی ،پوشش،
اجتماعــی شــدن ،مهمانــی و
تفریحات خود آزاد باشــند .این
آزادیهــا در کشــورهای غربی
تضمین شده است.
• دلیــل ســوم به آینده شــغلی
بــاز میگــردد .داشــتن منابــع
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برای چند نســل آینــده (با اتکا
به رانت و امتیاز و فســاد) برای
فرزندان مقامات کافی نیســت.
آنهــا میخواهنــد بــا شــغل
خــود منزلت اجتماعی داشــته
باشــند اما نه پســتها و هیات
مدیرهها و ریاســت شرکتهای
خصوصــی به اندازه کافی اســت
(خــود مقامات هیــچ گاه عمال
بازنشسته نمیشوند) و نه جامعه
و بخشی از خودیها که پستها
و ریاســت شــرکتهای دولتی و
شبه دولتی را از آن خود میدانند
(بسیجیان ،وارثان زمین) نگاه
خوبی به جایگزینــی مقامات با
فرزندانشان دارند .از این جهت
مهاجرت به خــارج گزینهای در
دســترس (با توجه بــه امکانات
مالــی والدیــن) و با چشــمانداز
مثبــت اســت .دول غربــی نیز
ظاهرا حساسیتی به این که چه
کســانی به کشورهایشــان وارد
میشوند ،ندارند.
• و دلیــل چهــارم آن کــه افراد
نزدیک به قشــر حاکــم به دلیل
رابطــه بــا مقامــات در داخل از
کشور نیز مورد توجه دانشگاهها،
رسانهها و دولتهای غربی برای
دسترسی قرار میگیرند .نگرش
حقوق بشری و اخالقی در میان
رسانهها و دانشــگاههای غربی
نادر اســت .کســانی کــه ادعای
مبــارزه برای عدالــت اجتماعی
در دانشــگاههای غربی را دارند
بــه دلیــل سیاســت هویتــی با
اســامگرایان و فرزندان آنها با
شور و اشتیاق پالوده میخورند،
چون آنها را ضد امپریالیست و
ضد اسرائیلی مییابند.

جمهوری اسالمی به کدام سو
رفته است؟

جمهوری اســامی از
آغاز برای مقامات آن
تنها یک پل به سوی
کسب مدرک و مقام
و ثروت بوده است اما
نــه رژیمی کــه بتوان
در ذیــل آن با آرامش
و رفــاه زندگــی کرد.
وقتی قــدرت و ثروت
با مصادره وکشــتار و
سرکوب به دست بیاید
صاحبان آن هیچ گاه
احساس امنیت نخواهندکرد .از
همین جهت جمهوری اسالمی
همیشــه نظامی در حال ریزش
بوده اســت .ایــن ریــزش از ۲۳
بهمن  ۱۳۵۷آغاز شــد زمانی که
اعدامها و مصادره اموال عمومی
و خصوصی به نفع انقالبیهای
اسلحه به دست و رهبران روحانی
آنها آغاز شــد ،قدرت قهریه به
اراذل و اوبــاش محالت (تحت
عنوان کمیتهچی) انتقال یافت
و منطق زور جای منطق قانون
و عدالت و همزیستی را گرفت.
جمهــوری اســامی همیشــه
نظامی بحرانزا و بحرانزی بوده
اســت و چنیــن نظامهایــی هر
لحظه میتوانند فرو بریزند همان
طور که میتوانند دههها به عمر
خــود ادامــه دهنــد .همچنین
امــروز جمهــوری اســامی بــه
یکــی از خطــرات جــدی بــرای
امنیت منطقــه و جهان تبدیل
شده اســت و مقاماتی که این را
میدانند احساس امنیت ندارند
تا ســرمایه و خانــواده خود را در
داخل کشور نگاه دارند.

ویژگیهای قشر حاکم مهاجر
ایــن قشــر حتــی بعــد از خروج
کامل اعضای خانــواده ،خروج
ســرمایهها ،خرید ملک ،کسب
اقامــت و شــهروندی وفــاداری
خود را به نظــام حفظ میکند.
تابلــوی اصالحطلبی برای اکثر
اعضای این قشــر در واقع نوعی
راهــکار بــرای نمایــش انتقاد و
مخالفــت با تصمیمات نظام در
عین وفاداری کامل به مبانی آن
بوده است .کمتر موردی سراغ
داریم که یکی از فرزندان مقامات
کــه در خــارج از کشــور زندگــی
میکند انتقادی از ساختارهای

نظام یــا رهبری آن یا روحانیون
به عمل آورده باشد.
این امر  3علت مشحص دارد.
• اول آن کــه حتی بعد از خروج
از کشــور مقامــات دارای برخی
منافــع هســتند مثــل ســهم و
ســهام در مؤسسات و شرکتها
یا کســب وکاری کــه به دیگران
واگذار شده اما منافع آن هنوز به
مقامات سابق میرسد.
• علــت دوم بــاز گذاشــتن در
برای سفر به داخل کشور است.
مقامات و فرزندانشان میدانند
که باید لب فرو بندند تا بتوانند
بدون دردســر به داخل کشــور
سفرکنند .و
• علت سوم چشمانداز احتمالی
بهرهگیری از منابع داخل کشور
با راهاندازی شرکتهای واردات
و صادرات یا قاچاق محصوالت
تحریمی به داخل کشــور است.
دولت احمدینژاد با سر و صدا از
اعضای مهاجر قشر حاکم کمک
میگرفت و دولت روحانی بدون
سر و صدا.
مثلی در زبان انگلیسی است که
میگوید« :سیب چندان دور از
درختش روی زمین نمیافتد».
کــه معنایش بــرای عمــوم این
اســت کــه فرزنــدان علیرغــم
تفاوتهــا با والدین بســیاری از
مشــخصههای پدران و مادران
خــود را میگیرنــد و منعکــس
میســازند .بخشــی از فرزندان
مقامــات جمهــوری اســامی
نیز ویژگیهایی مثــل دورویی،
طلبکاری از عالــم ،خود -حق
پنــداری ،مخفــیکاری ،عــدم
تســاهل ،کنار آمدن با فســاد و
بهرهگیــری از آن و امتیازجویی
را بــه خوبــی از والدیــن خــود
گرفتــه و در رفتارهای اجتماعی
خود حتــی در جوامــع آزاد بروز
میدهند .وفــاداری آنها همان
پدران و مادرانشان به جمهوری
اســامی کــه امــروز اطالعــات
مربوط بــه جنایات و فســاد آن
به راحتی قابل دســترس و قابل
راستیآزمایی اســت مثالزدنی
است(.ایندیپندنت)
نعیما طاهری ،نتیجه آیتالله
خمینی در کانادا  -عکس از
تارنمای سالم تورنتو
•
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چشمانداز...

نشریه تایم برای اولین بار «کودک سال» را برگزید

مجلــه تایــم بــرای
اولیــن بــار یــک
دانشمند و مخترع
نوجوان را به عنوان
"کــودک ســال"
انتخاب کرد.
گیتانجالــی رائو ۱۵
ســاله کــه از بیــن
 ۵۰۰۰آمریکایــی
شــده،
انتخــاب
فناورهایی را ابداع کرده از جمله
دســتگاهی که میتواند سرب را
در آب شناسایی کند و همچنین
برنامهای که قادر به تشــخیص
آزار و اذیتهای اینترنتی است.
اوگفته امیدوار است الهامبخش
دیگران برای ایدههایی باشد که
به حل مشــکالت جهان منجر
شــوند" :اگر من توانســتم،هر
کس دیگری هم میتواند".
خانم رائو به آنجلینا جولی ،بازیگر
ســینما و فعال حقوق کودکان
در مصاحبــهای گفــت شــبیه
دانشــمندان معمولی نیســت:
"هر چه در تلویزیون میبینم این
است که دانشــمند یک پیرمرد
معموال سفید پوست است".
"هدف مــن از ابداع ،دیگر فقط

یافتن راه حلی برای مشــکالت
جهان نیست بلکه ایجاد انگیزه
در دیگران هم هســت چراکه به
تجربه شــخصی ،آســان نیست
کسی مثل خود را نبینی".
گیتانجالی رائو که ســاکن ایالت
کلــرادو آمریکاســت بــه مجلــه
تایــم گفــت مشــکالت زیــادی
وجود دارند که باید حل شــوند:
"نسل ما با مشکالت عدیدهای
روبروســت کــه پیــش از این با
آنهــا مواجه نبودهایــم .در عین
حال بــا مشــکالتی قدیمی هم
روبرو هستیم که هنوز الینحل
ماندهاند".
انتخــاب او از ســوی مجلــه
تایــم به عنــوان اولیــن کودک
ســال تنها افتخاری نیســت که
نصیبش شده اســت .او پیشتر

عنــوان "جــوان
ترین دانشمند برتر
آمریــکا" را بخاطــر
اختراع تستی سریع
و کمهزینــه بــرای
ردیابی سرب در آب
بدست آورده بود.
در ســال ۱۹۹۹
ایــن عنــوان بــه
"شــخصیت ســال"
تغییرکــرد تا به گفته این مجله
انتخابش فراگیرتر باشد.
ســردبیران تایم فرد یــا افرادی
را بعنــوان "شــخصیت ســال"
برمیگزینند که بیشــترین تاثیر
را بــر رویدادهای جهان داشــته
باشــند و به گفته آنها این تاثیر
لزوما نباید مثبت باشد.
گرتا تونبرگ دانش آموز و فعال
محیط زیســت ســوئدی جوان
ترین فردی بود که سال گذشته
تایم به عنوان "شخصیت سال"
انتخاب کرد.
تایم عنوان جدید "کودک سال"
را "شــاخصی برای ظهور نســل
جوانتــر رهبران آینــده آمریکا"
خوانده است.
•

ترامپ گرایی بدون دونالد ترامپ >> ...ادامه از صفحه7 :
حــزب دموکــرات کــه بــه طور
تاریخــی بــه عنــوان «حــزب
کارگران» شــناخته شده ،مدتی
طوالنی است که دچار فرسایش
حمایت طبقات مردمی  ،به ویژه
«سفیدپوســتان» شــده است.
این گرایش در سال  2020تأیید
شــد .بنابر آخرین نظر ســنجی
های موجود پــس از رأی گیری
(مقاله «پیــروزی تلخ دموکرات
هــا» را بخوانیــد) ،آقای ترامپ
آراء  67درصــد از رأی دهندگان
سفیدپوســت فاقــد تحصیالت
دانشــگاهی (دربرابــر  32درصد
برای آقــای بایدن) را به دســت
آورده است .او همچنین درمیان
مسیحیاناوانژلیکسفیدپوست
(بــا  76درصــد آراء) بســیار
محبوب اســت و رأی  57درصد
از ســاکنان مناطق روستایی را
هم کسب کرده است .فقیرترین
حوزه های رأی گیری کشور ،که
محافظه کاران در ســال 2000
شــروع به محکم کردن جای پا
در آنها کردند ،اکنون گرایش به
رأی دادن به جمهوری خواهان
دارنــد ،درحالی کــه  44حوزه از
 50ثروتمندترین حــوزه ها – و
در همه  10ثروتمندترین حوزه
ها -درحــال حاضــر دموکرات
هــا اکثریــت آراء را دارنــد .این
وارونگــی نســبت بیــن طبقــه
اجتماعی و ارجحیت سیاسی ،-
زمین باروری برای رشــد ترامپ
گرایی بدون آقای ترامپ است.
ِ

در نبود تغییر رادیکال در جهت حاشــیه بازی سیاسی هستند .
گیری دموکــرات ها ،فقیرترین مانند هلند (که حزب آزادی در
هــا هم می تواننــد همچنان به انتخابات پارلمانی ســال 2017
ســوی جمهــوری
تنهــا  13درصد از آراء
مارس،
18
بین
خواهانــی روآورند که
را بــه دســت آورد) یا
تاریخ آغاز
فهرستی از مقصرها
در اســپانیا که حزب
قرنطینه و
را بــرای مشــکالت
ُوکــس در انتخابــات
 20اکتبر،
معرفی می کنند .این
عمومی ســال 2019
مقصرهــا مهاجران ،ثروت 643
حــدود  15درصــد از
کشور
ســیاهان ،خارجــی میلیاردر
آراء را کســب کــرد).
هــا و «نخبــگان» 931میلیارد
هــواداران رییــس
دالر افزایش
هستند...
جمهــوری کنونــی،
نزدیک
که
یافته
اشتباهنشود:
کنتــرل یکــی از دو
حــزب جمهــوری به یکسوم کل حــزب اصلــی را در
خــواه از جهــات ثروت آنها است .دســت دارنــد و نظام
بســیار مانند شــکل
انتخاباتــی واحد یک
دهــی اقتدارگرایانه کنونی حاکم مرحلــه ای مانعی بــزرگ برای
بر مجارســتان و ترکیــه ،تبدیل ظهور تشکل های سیاسی دیگر
بــه یــک حــزب راســت افراطی است.
شــده اســت .مخالفان آن کنار بنابرایــن چهارچــوب الزم برای
گــذارده مــی شــوند – جفــری ظهور یک عوام فریب خطرناک
فلیک ،سناتور آریزونا ( -2019تر از آقای ترامپ هم وجود دارد.
 ،)2013مارشــال («مــارک») تصور کنید که محبوبیت رونالد
ســانفورد ،نماینــده کارولینای ریگان با هوشــمندی و انضباط
جنوبی ( ،- ...)2013 -2019بــاراک اوباما در یــک فرد جمع
اکنــون حزب در دســت ترامپ شود...
گرایــان قــراردارد و احتمــاال در آقــای بایــدن در کشــوری
آینده نزدیک هم چنین خواهد قطب بندی شــده به قدرت می
مانــد .خطــر ناشــی از «عــوام رســد که کوویــد 19 -نابرابری
گرایی راست» در ایاالت متحده های اجتماعی آن را تشدیدکرده
بیش از بســیاری از کشــورهای است.
اروپایــی اســت که  -بــا وجود به گفته وزیر کار ،ایاالت متحده
اســتثناهایی -نظام نمایندگی درحال حاضر وخیم ترین بحران
نسبی در غالب آنها جریان دارد .اقتصادی ناشی از نابرابری خود را
حــزب هــای راســت افراطی در از سر می گذراند و دورکاری رایج

بــه مقداری زیاد به نفع کســانی
که تحصیالت دانشگاهی دارند
اســت .در شــدیدترین مرحلــه
بحــران ،میــزان ازدســت رفتن
شغل های با دستمزد پایین  8بار
بیش از شغل هایی که دستمزد
باال داشــتند بوده است .حقوق
بگیران مستقلی که تحصیالت
دانشــگاهی داشــته و توانســته
اند بــه کار خــود از خانــه ادامه
دهند 4 ،برابر بیــش از کارگران
فاقد تحصیالت دانشگاهی بوده
انــد .در این مــدت ،آمریکاییان
ثروتمنــد بیــش از پیــش جیب
هــای خود را پرکــرده اند .بین
 18مارس ،تاریخ آغاز قرنطینه و
 20اکتبر ،ثروت  643میلیاردر
کشور  931میلیارد دالر افزایش
یافته که نزدیک به یک سوم کل
ثروت آنها است .آقای بایدن به
ویژه به این ابرثروتمند هایی که
به کارزار انتخاباتی او هدیه هایی
 100هزار دالری یا بیشــتر داده
اند مدیون اســت .مجموع این
هدیه های رقم باال درمدت  6ماه
کارزار انتخاباتی او  200میلیون
دالر بــوده اســت .مراکز اصلی
قــدرت مالی در ایــاالت متحده
– وال استریت ،سیلیکون ولی،
هالیوود ،صندوق های سرمایه
گــذاری – او را به عنوان رییس
جمهوری می شناسندکه منافع
آنها را تهدید نمی کند.
اکثریت مجلس ســنای آمریکا،
که احتماال همچنان به ریاست
ســناتور سرســخت کنتاکــی،
میچل مــک کانــل هدایت می

شود ،مانعی بزرگ در راه اجرای
برنامه آقای بایدن است.
رییس جمهوری فشارهایی نیز
از ســوی جناح چپ حزب خود
کــه آقای برنــی ســندرز و خانم
الیزابت وارن در رأس آن هستند
تحمل خواهدکرد.
چنین وضعیتی حتی قاطع ترین
مدیران دموکرات ،چه رســد به
«جو خواب آلود» ،را با دشواری
روبرو می کند ...این نیز هست
که رییس جمهــوری جدید می
باید سیاست خود را از سیاست
آقــای اوبامــا – کــه  8ســال در
ســمت معاون رییس جمهوری
وفادارانــه بــه او خدمت کرده-
متمایــز کنــد .سیاســت هایی
که منجر به ظهــور آقای ترامپ
و جنبش او شــد .بــرای انجام
این تمایــز ،آقای بایــدن باید از
میانــه روی محتاطانه ای که در
همه دوران حرفه ای اش داشته
دست برداشته و به همراه حزب
خود به چرخشی رادیکال دست
زند.
ایــن چرخــش چه شــکلی می
تواند داشته باشد؟
راهبــردی مردمــی مــی توانــد
شامل پیشنهاد وضع مالیات بر
سودهای بسیار باالیی باشد که
هدف آن به ویژه کســانی که در
طول دوران شــیوع کووید19-
به ثروت دست یافته اند خواهد
بــود .ایــن مشــابه بــا قوانیــن
مالیاتی خوهد بود که در فردای
جنگ جهانی دوم تصویب شد.
برنامــه رونق بخشــی به اقتصاد

در دولت بایدن یقینا این اســت
که قوانینی وضع شود که مربوط
به موسسات بزرگ (مثل برنامه
اوبامــا در ســال  )2009نبــوده
بلکه کسانی را دربر بگیرد که به
طور مســتقیم از بحران آســیب
دیده اند .اینها شــامل کارگران
دارای حقــوق پاییــن ،بیکاران
و موسســات کوچک هســتند.
همچنین ،آقای بایدن می تواند
مقــررات واقعــ ًا حفاظتــی ای را
پیشــنهاد کندکــه از میلیون ها
مســتأجر و مالــکان کوچک در
بحبوحه شیوع ویروس در خطر
ازدســت دادن خانــه های خود
هستند محافظت کند.
بدیهی اســت که مجلس سنای
دارای اکثریــت جمهوری خواه،
چنیــن قوانینــی را تصویــب
نخواهدکرد .اما ،دموکرات ها با
دفاع سرسختانه از این قوانین،
تجدیــد تعهــد خود نســبت به
طبقــات مردمــی را بــا الهــام از
«معامله بزرگ» فرانکلین دالنو
روزولــت ،بیان می کننــد .این
کار به آنها امکان می دهد که در
زمــان انتخابات میــان دوره ای
ســال  ،2022خــود را در نقطه
مقابــل بــی تحرکــی جمهوری
خواهــان قــرار دهنــد .این کار
بهترین وسیله برای جلوگیری از
بازگشــت نوع جدیدی از ترامپ
گرایــی ،مســموم کننده تــر از
نسخه اصلی آن ،است.
•

18

 سال  27شماره  25  1504آذر 1399

www.paivand.ca since 1993

کرونا :پژوهش جدید:

س
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ویروسکرونا در هواست
شــواهد علمی به شــکل فزایندهای نشــان میدادندکــه ویروس
میتواند ساعتها در قالب قطرات خیلی ریز در هوای راکد بماند
و افراد را حین تنفس ،آلوده کند بهویژه درمحیطهای سربســته
شلوغی که سیستم تهویه ضعیفی دارند.
دانشــمندانی که در ابتدا درباره ســطوح آلوده هشــدار میدادند
اکنــون میگویند این ویــروس در درجه اول از طریق استنشــاق
قطرات آلوده گسترش مییابد و اینکه تقریبا هیچ سند و مدرکی
تمیزکاری ســطوح ،تهدید در فضای
وجود ندارد که نشــان دهد
ِ
داخلی ساختمانها را کاهش میدهد.
در فــرودگاه خلوت هنگکنگ،
خدمــه نظافــت ،دائمــا
چرخدســتیهای مخصــوص
حمل چمدان ،دکمه آسانسورها
و پیشخوانهای ورود مسافران
را با مایع ضدعفونیکننده پاک
میکننــد .در نیویورکســیتی،
کارگران پیوســته ســطوح را در
اتوبوسها و قطارهای زیرزمینی
(مترو) ضدعفونی میکنند .در
کردن سطوح به هدر
لندن ،بســیاری از کافهها پیش ضدعفونی
ِ
از اینکــه دوبــاره در مــاه نوامبر مــیرود و مهمتــر از آن ،اینکــه
تعطیــل کننــد پــول زیــادی را مانــع تمرکز حــواس و منابع بر
ِ
تمیزکاری
صرف
عمیق سطوح پیشــگیری انتقال از طریق هوا
ِ
برای بازگشایی بعد از تعطیلیها میشود».
حس کاذب امنیت
کردند.
افراد در سرتاسر جهان مشغول برخی از کارشناســان میگویند
صابــون زدن ،پــاک کــردن و هنگکنگ به عنوان یک شــهر
ِ
اضطــراری شــلوغ با ۷میلیون و  ۵۰۰هزار
کــردن
ضدعفونــی
ِ
ســطوح با یک هدف هســتند :نفر ساکن و تاریخچهای طوالنی
مقابلــه بــا ویــروس کرونــا .اما در شــیوع بیماریهای عفونی،
دانشــمندان هــر روز بیشــتر از یــک مــورد مطالعــهای اســت
پیــش میگوینــد تقریبــا هیــچ برای بررسی تمیزکاری نمایشی
مدرکــی وجود ندارد که نشــان ســطوح کــه به مــردم عــادی،
دهــد ســطوح آلــوده منجــر به احســاس امنیــت کاذبــی در
رابطه با ویروس کرونا را منتقل
گسترش ویروس خواهند شد.
آنها میگوینــد در محیطهای میکند.
شــلوغ داخــل مقامات فرودگاه هنگکنگ ،از
سربســته
ِ
ســاختمانها مثــل فرودگاهها« ،کانالضدعفونیکنندهسرتاسر
ویروسی که افراد مبتال استنشاق بدن» که شــبیه بــه باجه تلفن
میکننــد و در فضــا میماند به است برای اســپری کردن مواد
ضدعفونــی بــه کارکنــان خــود
مراتب تهدیدی بزرگتر است.
شستوشــوی دســت بــا آب و در نواحــی قرنطینــه اســتفاده
صابــون بــه مــدت  ۲۰ثانیــه یا میکردند .این باجه که به گفته
اســتفاده از ژل ضدعفونــی در مقامــات فــرودگاه ،نخســتین
ِ
نبــود صابون ،برای پیشــگیری در جهــان اســت و بــه صــورت
از گســترش ویــروس ،هنوز هم آزمایشی فقط بر روی کارکنانش
توصیه میشود .اما کارشناسان اســتفاده میشــود ،بخشــی از
میگویند ساییدن سطوح تاثیر تالشهای گسترده برای ایجاد
کمــی در کاهش تهدید ویروس امکان «محیطی امن برای همه
در محیطهای سربســته دارد و کاربران» است.
مقامات حوزه سالمت باید تمرکز نمایش چنین مواردی میتواند
خود را به جای ضدعفونی کردن کمــی خیــال مــردم را راحــت
ســطوح بر بهبود تهویه و فیلتر کنــد چرا کــه اینهــا ،مبــارزه
هوای داخل ساختمان بگذارند .مقامات محلی با کووید ۱۹-را
دکترکوین پی .فنلی ،متخصص نشــان میدهد .اما شــلی میلر،
عفونتهای تنفسی در موسسه متخصص آئروســل در دانشگاه
ملــی بهداشــت ایــاالت متحده کلــوروداو بولــدر میگویــد این
میگویــد« :به عقیــده من ،در باجه عمال هیچ معنایی به لحاظ
بسیاری از مواقع ،انرژی و پول با کنترل عفونت ندارد.

ویروسهاازطریقفعالیتهایی
که منجر به گســترش قطرات
تنفسی میشوند – حرف زدن،
نفــس کشــیدن ،دادن زدن،
ســرفه کــردن ،آواز خوانــدن
و عطســه کــردن – انتشــار
مییابند.
بهعــاوه دکتــر میلــر میگوید
اســپریهای ضدعفونیکننــده
شــیمیایی ســمی
اغلب از مواد
ِ
ســاخته میشــوند که میتوانند
تاثیر منفــی روی کیفیت هوای
محیــط سربســته و ســامت
انســانها بگذارند .او میگوید:
«مــن نمیفهمــم چــرا کســی
کردن
باید فکر کنــد ضدعفونی
ِ
ِ
بدن یک فرد میتواند
سرتاسری ِ
خطر انتقال ویــروس را کاهش
دهد».
منایش بهداشت
از
وســیعی
گســتره
بیماریهای تنفســی ،از جمله
ســرماخوردگیهای متــداول و
آنفلوآنزا ،حاصل میکروبهایی
هســتند که میتواند از ســطوح
آلــوده شــایع شــود .بــه همین
دلیــل ،وقتــی ویــروس کرونا از
زمستان گذشته در چین شایع
شــد ،این فرض منطقی به نظر
میرســید کــه این بــه اصطالح
اقالم ناقل بیماری ،نخســتین
ابزار شیوع بیماری در نظرگرفته
شوند.
خیلی زود ،مطالعات نشان دادند
که این ویروس ظاهرا روی برخی
از ســطوح از جمله پالستیک و
فلز ،دســتکم تا ســه روز زنده
خواهد مانــد (البتــه مطالعات
بعــدی نشــان داد کــه بخــش
زیادی از اینها احتماال الیههای
ویــروس ُمرده هســتندکه دیگر
عفونت را منتقل نمیکنند).
ســازمان بهداشــت جهانی هم
بــر انتقــال از طریق ســطوح به
عنــوان خطر ،تاکید کرد وگفت
شــیوع از طریق هوا فقط زمانی
نگرانکننــده اســت کــه کادر
پزشــکی
درمان درگیر رویههای
ِ
خاصی باشند که منجر به تولید
آئروســل میشــود .اما شــواهد
علمی به شکل فزایندهای نشان
میدادند کــه ویــروس میتواند
ساعتها در قالب قطرات خیلی
ریز در هــوای راکد بماند و افراد
را حین تنفس ،آلوده کند بهویژه
درمحیطهای سربسته شلوغی
که سیستم تهویه ضعیفی دارند.
•
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جنبش ضد واکسن چیست؟
چرا با واکسیناسیون مخالف است؟

بــی بــی ســی :بســیاری از
دانشمندانومتخصصین،کلید
حل همهگیــری و بازگشــت به
زندگی عادی را در یافتن واکسنی
بــرای ویــروس کرونا جســتجو
میکنند.
ولــی حتــی اگــر واکســن کرونا
ساخته شود ،باید تعداد کافی از
مردم این واکسن را تزریق کنند
تا اثربخشی داشته باشد.
بعضی از مردم ممکن است کمی
در خصوص تزریق این واکســن
مردد باشند.
بعضــی از مــردم مخالــف
واکسیناســیون هســتند .ایــن
گــروه از افراد هــواداران جنبش
ضد واکسن هستند.
این جنبش چیست؟
چــرا پیــروان آن بــا واکســنها
مخالفند؟
و مهم تر از همه اینکه آیا واقعا در
خصوص واکسنها جای نگرانی
وجود دارد؟
واکسن چیست؟
واکسنها به شیوهای امن بدن
مــا را بــرای مبــارزه بــا عفونت
آموزش میدهند.
شــیوه کار آنها وارد کردن مقدار
کمــی از یک شــکل بیخطر از
بیماری به بدن است.
ولی تنهــا وارد کردن بیماری به
بدن کافی نیســت .واکســنها
به سیســتم دفاعی -سیســتم
ایمنی بدن  -کمک میکنندکه
ویروس را به عنوان یک مهاجم
شناســایی کرده و نحوه مبارزه
بــا آن را بیامــوزد .هنگامــی که
سیستم ایمنی بداند چطور باید
با یک بیمــاری مقابله کند ،اگر
با فرم واقعی بیمــاری هم روبرو
شود میتواند از پس آن بربیاید.
ضدواکسن یعنی چه؟
حاال که خبرهایی از آماده شدن
واکسن کرونا به گوش میرسد،
ممکن است به عبارتهایی مانند
"ضــد واکســن" و "مخالفیــن

واکسیناسیون"بربخورید.
جنبش ضد واکســن به افرادی
اشــاره دارد که اعتقادی به تاثیر
واکسنها ندارند و نمیخواهند
خودشان ،اعضای خانوادهشان،
و یا بقیه مردم واکسینه شوند.
جنبــش ضدواکســن جنبــش
جدیــدی نیســت و مخالفت آن
هــم به واکســن کرونــا محدود
نمیشود.
ولی چرا بعضی از مردم با
واکسنمخالفند؟
ممکــن اســت برخی از کســانی
که دربــاره تاثیرات واکســن ها
شک دارند یا نگرانند ،با شنیدن
نظرات بقیه مــردم و یا خواندن
مطالبی در فضــای مجازی و یا
رســانههای اجتماعی از دریافت
واکسن خودداری کنند.
ممکــن اســت ایــن افــراد در
خصــوص بیخطــر بــودن یــا
عوارض جانبی واکسن سواالت
یا دغدغههایی داشته باشند و یا
به شرکت ها وکشورهای سازنده
واکسن بیاعتماد باشند.
اطالعــات غلط یــا اخبار جعلی
معموال توســط افرادی منتشر
میشــوند که احتماال خودشان
هم از غلط بودن آنچه میخوانند
و به اشتراک میگذارند بیخبر
هستند .شــما هم ممکن است
چنیــن مطالبی را دیده باشــید
که اعضای خانواده و یا دوستان
تان به اشتراک گذاشتهاند .حتی
برخی از نظرات مخالف واکسن
را افــراد سرشــناس و مشــهور
منتشرکرده اند.
معموال افرادی که این ادعاهای
ضد واکسیناســیون را منتشــر
میکنند سوابق علمی و پزشکی
ندارنــد ،و خود ادعاهای مطرح
شــده هم گاهــی دور از ذهن به
نظر میرســند .اکثر این ادعاها
در صدد القــای بیخطر نبودن
واکسنها و متقاعدکردن دیگران
به وجود نظریه توطئه هستند.

نظریه توطئه چیست؟
تئــوری توطئه معمــوال به این
معنی است که وقایع یا موقعیت
ها نتیجــه برنامــه محرمانه ای
است که از سوی افراد قدرتمند
طراحی شده ،بدون اینکه شواهد
و دالیل محکمی برای اثبات این
ادعا وجود داشته باشد.
برای مقابله با اطالعات غلط
ضدواکسن و نظریههای توطئه
چه اقداماتی در دست اجنام
است؟
سایتهای شبکههای اجتماعی
و دولت متعهد شدهاند اقدامات
بیشــتری را بــرای مبــارزه بــا
دروغهــای منتشــر شــده در
خصوص واکســن جدیــد کرونا
عملیاتیکنند.
ولــی ایــن اقدامــات مســتلزم
حجم زیــادی از کار در خصوص
برچســب زدن و حــذف پســت
ها اســت ،و بســیاری معتقدند
هنوز اقدامات الزم در خصوص
حذف بســیاری از پســت هایی
که ماههاســت در این خصوص
منتشر شــدهاند صورت نگرفته
است.
آیا واکسن ها بیخطر و ایمن
هستند؟
به گفته سازمان جهانی بهداشت
( )WHOواکســن هــا بســیار
کم خطرنــد و ســاالنه جــان دو
تا ســه میلیون نفــر را در جهان
نجات می دهند.
با ایــن حال هیچ واکســنی هم
کامــا بیخطــر نیســت ،امــا
ریســکی کــه از تزریــق آن هــا
متحمــل مــی شــویم در مقابل
منافعی که به همراه دارند ،بسیار
ناچیز است.
مثــا درد در ناحیه بازو از جمله
عوارض جانبی تزریق واکســن
اســت ،ولــی ایــن درد معمــوال
شدید نیست.
عــوارض جدیتــر هــم ممکن
اســت رخ بدهند ،ولی احتمال
بروز آنها بر اساس تخمینهای
سازمان جهانی بهداشت "بسیار
نادر" است .به گفته این سازمان
"احتمــال آســیب دیدن فــرد از
خــود بیماری بســیار بیشــتر از
آســیب دیدنــش بــر اثــر تزریق
واکسن بیماری است".
بیشتر واکســنهایی که امروزه
از آنها اســتفاده میکنیم ،برای
دهههاســت که مورد اســتفاده
هستند و جان میلیونها نفر را
نجات دادهاند.
واکسنهای مورد تائید سازمان

بهترین نرخ روز

Tel.:514-844-4492
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مردان مبتال به کرونا س ه برابر بیشتر از زنان در
بخش مراقبتهای ویژه بستری میشوند

طبق مطالعهای که تفاوتهای
بیولوژیکــی زنــان و مــردان در
بیماری کووید ۱۹-را بررســی
کرده ،مشــخص شده است که
مردان مبتال بــه ویروس کرونا
سه برابر بیشتر از زنان در بخش
مراقبتهــای ویــژه بســتری
میشود و احتمال مرگ آنها بر
اثر این بیماری نیز بیشتر است.
نویســندگان تحقیقــی کــه
 ۹دســامبر در مجلــه نیچــر بیشــتر از بیمــار زن اســت و پروتئین (اینترفرون نوع یک)
کامیونیکیشــن منتشــر شده احتمال مــرگ در بیماران مرد ســلولهای تی بیشتری تولید
اســت برای بــه دســت آوردن  ۱.۳۹برابر بیشتر از بیماران زن میکند تا سلولهای آلوده را از
اطالعــات دقیقتــر ،دادههای است.
بین ببرد.
مربوط بــه بیماری کووید ۱۹-بر اساس گزارش منتشر شده ،همچنین اعتقاد بر این است که
در  ۴۶کشور جهان و  ۴۴ایالت ایــن پدیده «جهانی» اســت و وجود هورمون زنانه استرادیول
از هزاران ســال پیش وجود دست های
ویروس کرونا در جهان در البراتوراها و
آمریــکا را از تاریخ یک ژانویه تا به اســتثنای چند مــورد که بر در زنان محافظت بیشتری در
میل بشر برای
مشــکوک برای اکثــر اتفاقــات طبیعی
توسط حکومت ها صورت گرفته است.
یک ژوئن  ۲۰۲۰که شامل  ۳.۱مطالعه تاکید دارند ،اغلب این برابر عفونت ایجاد میکند .این
یافنت یک
نظیر ســیل و زلزله و قحطی و بیماری
می گوینــد بیل گیتس ویــروس کرونا
میلیــون مورد تایید شــده بود موضوع را با عوامل بیولوژیکی مطالعهمیگویدتستوسترون-
راز مشکوک
های واگیر نیز وجود داشت .آن موقعها
را پخــش کرده اســت تا بتواند با نصب
بررسی کردند.
توضیحمیدهند.
برخالف هورمون استرادیول-
در دورانی
کــه هنــوز موسســات قدرتمنــد درون
گیرنده های بسیار ریز درون واکسن ها
طبق ایــن دادهها هیچ تفاوتی طبــق مطالعــات دیگــری که میتواند پاسخ ایمنی در مردان
بیشتر می شود
اجتماعات شــکل نگرفته بود انگشــت
به کنترل کامل اطالعات بشر برسد.
بین زن و مرد در آلوده شدن به پیش از این منتشر شده است ،را محدودکند.
که زندگی
اتهام بــه ســمت جادوگران ،شــیطان
شایع است که تکنولوژی خدمات شبکه
این ویروس وجود ندارد بطوری نویســندگان تحقیــق جدیــد با این حال محققان این مطالعه
اجتماعی در
پرستان و خدایان قبایل دیگرگرفته می
های تلفنی جی  ۵دنیا را با کرونا مختل
که نیمــی از موارد تایید شــده میگوینــدکــه زنــان بــه طــور میگوینــد که از نظر جنســیت
حالت بحرانی
شد.
کرده اســت تــا سیســتم و تکنولوزی
ابتال به کرونا را مردان تشکیل طبیعــی اینترفــرون نــوع یک بین افراد مبتال به بیماریهای
باشد.
به قول نوال حریری مورخ و فیلســوف
ارتباطی خود را جهانی سازد .سیستمی
میدهند.
بیشتریتولیدمیکنند.
فشــار خــون و دیابــت کــه در
معاصر ،نظریه توطئه های بزرگ برای
که می تواند اطالعات همه بشــر را در
بــا این حــال احتمال بســتری اینترفــرون نــوع یک مــادهای آنها خطر ابتال به نوع شــدید
ایجاد حوادث مهم دنیا ،ساخته و پرداخته دوره و اختیاربگیرد.
شــدن یک بیمار مرد در بخش استکهپاسخایمنیغیرطبیعی کووید۱۹-وجود دارد ،تفاوت
زمانه ما نیست و قدمتی هزاران ساله دارد.
این تئوری هم در همه جا شنیده می شود که چون
مراقبتهای ویژه بیمارســتان را در نــوع شــدید کوویــد ۱۹-عمدهای مشاهده نمیشود.
اغلب انسانها در طول تاریخ دسترسی به اطالعات افراد ســالخورده مدام بیشــتر می شــوند و هزینه
تقریبا ســه برابــر ( ۲.۸۴برابر) محدود میکند .همچنین این •
مهم در باره دالیل جنگها ،جابجایی قدرتها و حتی زیــادی برای حکومت ها ایجــاد می کنند ویروس
انقالبــات و کودتاها نداشــتند و بــه همین خاطر کرونــا را منتشــرکــرده انــد تا به کاهــش عمدی
دنبــال یک جواب اصلــی و قاطع و قابل فهم برای سالمندان جهان دست یابند.
بدبختی های خود بودند.
نکتــه اساســی در پذیرش فرضیه های مشــکوک
هرگز نباید فکر کرد که آدم های نادان ،بی ســواد توســط بخش زیادی از مردم جهان این است که
یا خرافاتی به افکار توطئه امیز پناه می برند .یافتن هر نوع تئوری توطئه یکی از مشــکالت یا نگرانی
یک دلیل ســریع و همه جانبه برای یک مســئله ،های واقعی بشر را بزرگ جلوه می دهند و جوابی
در مغز انســان تعبیه شــده است و از قابلیت های سریع و قابل قبول برایش ایجاد می کنند.
همیشگی آن بوده است.
پیچیده شدن اضاع و اتفاقات در جهان کنونی که
میل بشــر برای یافتن یک راز مشکوک در دورانی تقریبا همه بشر از آنها خبر دارد نظیر جنگ ویرانگر
بیشــتر می شــود که زندگــی اجتماعــی در حالت ســوریه زمینه ایده الی برای فرضیه های مشکوک
بحرانــی باشــد .بی دلیل نیســت در موقعیتی که است .چندین ۶کشور به بهانه های متفاوت در آن
کرونا برای کل ســیاره ما ایجاد کرده اســت شاهد نیروی نظامی پیاده کرده اند و هرکدام مبلغ یکی از
شیوع انواع تئوری های توطئه هستیم
انواع توطئه ها هستند.
این روزها شــنیده می شــود که گسترش عمدی

چرامردمدنیانظریههایتوطئهراباورمیکنند

Facebook.com/
paivand.montreal
به ما بپیوندید!

جهانی بهداشــت پیش
از آنکه به صورت گسترده
بــرای اســتفاده همگانــی ارائــه
شــوند ،روندی پیچیده را پشت
ســر میگذرند تا معلوم شود که
ایمنهستند.همچنینپزشکان
و کارکنــان مراکــز بهداشــتی
آموزش میبینند تا در صورتی که
واکسن برای افرادی با مشکالت
خاص مناسب نیست ،از پیش از
ریسک های موجود آگاه باشند.
بــرای اینکــه مطمئــن شــویم
یک واکســن بیخطر است کار
زیادی انجام میشــود .واکسن
ها ابتــدا روی حیوانات آزمایش
میشــوند ،و اگــر در این مرحله
بیخطر تشــخیص داده شــوند

در ســه مرحلــه مختلــف روی
انســان هــا آزمایش میشــوند.
برای تشــخیص عوارض جانبی
واکســن ها و توانایی محافظت
آنهــا از جمعیــت هــای بــزرگ
انســانی در برابر بیمــاری ها هر
واکســن روی هزاران نفر تست
میشــود .و اگر مشــکل حادی
یافــت نشــود واکســن بیخطر
اعالم شده و مجوز استفاده برای
جمعیتهای انســانی را دریافت
میکند.
دانشــمندان سعی میکنند این
واکســن را هر چه سریعتر آماده
شوند ولی این بدین معنی نیست
که آزمایش های مربوط به ایمنی
واکسن را سرسری گرفته باشد.

تمام واکســنها از ســه مرحله
آزمایش و تست میگذرند:
مرحله تست اول ،دوم ،و سوم.
و واکسن کرونا هم باید ازهمان
مراحل آزمایشی عبور کند ،مثل
هر واکسن دیگری.
چرابه مردم واکسن میزنیم؟
بعد از دریافت واکسن ،بدن فرد
در برابر بیماری بخصوصی ایمن
(مقاوم) میشود .این ایمنی ،نه
تنها خود فرد را در مقابل بیمار
شدن محافظت میکند بلکه در
عین حال بــه محافظت از بقیه
افراد هم کمک میکند ،چیزی
کــه از آن تحــت عنــوان ایمنی
جمعی یا اثرگلهای یاد میشود.
اگر اکثر جمعیــت جامعه علیه

بیماریهــای جــدی واکســینه
شوند ،حتی کسانی که واکسن
را دریافت نکردهاند هم احتمال
کمتــری از تماس بــا ویروس را
خواهند داشت".
واکســینه شدن مســئله مهمی
اســت چــون واکســنها مــا و
اطرافیانمانرادربرابربیماریها
محافظت میکنند .آنها به ایجاد
ایمنی کمک میکنندکه در واقع
همان شــیوه طبیعی بدن برای
پیشگیری از بیماری است.
شمابعضیواکسنهامثلواکسن
ســرخک را در کودکــی دریافت
میکنید که بسیار مهم هستند
چون بــدن کودکان نســبت به
برخــی بیماریهــا آســیبپذیرتر

اســت .چنانچــه کودکــی
واکسنهای الزم را در سنین الزم
دریافت نکند و به بیماری مبتال
شود ،اثرات بیماری میتواند در
طول زندگــیاش ســامت او را
تحت تاثیر قرار دهد.
چرا اطالعات غلط ضدواکسن
را باید یک مشکل تلقی کرد؟
متخصصــان حیطــه ســامت
معتقدنــد کــه اطالعــات غلط
ضدواکسن و انتشار آنها مشکل
بزرگــی هســتند .اگــر مــردم از
دریافت واکســنها خــودداری
کنند ،نه تنها سالمت خودشان
بلکــه ســامتی دیگــر اعضــای
جامعه را هم به خطر می اندازند.
در ســالهای اخیــر نگرانی مردم

در خصوص واکســن ها افزایش
داشــته ،چرا که افراد اطالعات
غلط و گمراهکننده ضد واکسن
در فضــای مجــازی میخوانند
و این اتفاق ممکن اســت باعث
امتنــاع این افــراد از واکســینه
کردن خود یا فرزندانشان شود.
این مســئله باعــث افزایش نرخ
بیماری هایی مانند سرخک در
کودکان شــده اســت ،بیماری
هایی که پیشتر کامال ریشهکن
شــده بودنــد ولی حــاال مجددا
افزایش پیدا کردهاند و میتوانند
ســامت کــودکان را در طــول
زندگی پیــش روی شــان تحت
تاثیر قرار بدهند.
•
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دﺳﺘﻤﺎل ﮐﺎﻏﺬي
ﺳﻠﻔﻮن
OZ

(Mainstream
مســلط
تبدیــل
)Subconscious
نشــدهاند .بِ گذریم که اگر درآمد
نفــت نبــود ،گســتردگی
واردات فرآوردههــای
مدرنیتــه هــم صــورت
نمیپذیرفت.
طبیعی است که پذیرش
فرهنگــی اندیشــههای
متفاوت از واردات موبایل
به مراتب کار سختتری است.
اول ،کتابخوانــدن میطلبــد.
بعــد بحــث و جــدل عمومــی
میخواهــد و ســالها تمرین و
ارتباطات بینالمللی الزم دارد تا
ِ
رقابت فکری
عمق
جامعهای به
ِ
و اندیشههای رقیب و پیامدهای
فوقالعاده مفید آنها پی ببرد.
تبادل
کشوری نداریم که بدون
ِ
کاال و خدمات با جهان ،رشد و
پیشرفت کرده باشد.
یک نظام سیاســی خیلی باید
اعتماد به نفس داشته باشد تا
هم آزادی رسانه را حقوقی کند
و هم از نقد ،هراســی نداشــته
باشد.
در انگلســتان ،آزادی رســانه را
آقــای بوریــس جانســون اعطا

نمیکند بلکه با نهایت شفافیت
بر روی کاغذ و به صورت قانون
است .نظام حزبی خود به خود
گردش قــدرت به دنبال میآورد
و در ذات خــود ثبــات و امید به
ِ
ایجاد
بهبــودی به همــراه دارد.
نظام رقابتی حزبی ،جدیترین
ِ
دســتاورد حقوقــی و سیاســی
مدرنیته است که با سالها بحث
اجماع فلسفی و نظری
وگفتگو،
ِ
خواندن هزاران کتاب و تمرین
و
ِ
پول نفت قابل
به دست میآید و با ِ
ِ
مصلحت
تحقق
حصول نیست.
ِ
ِ
عامه ،منافع ملی و تفکیک قوا،
امور کهکشــانیای هســتند که
اعماق فلســفۀ وجودی
باید در
ِ
( )Raison d’etreجریانهای
ِ
هیــات حاکمه با
مختلف یــک
مطالعــه وکتاب خواندن و درکِ
مســئولیت حکمرانــی حاصــل
گردند.
اکتســاب و بکارگیــری این نوع
فرآوردهها با خودپرداز و موبایل
قابل مقایسه نیستند .بیدلیل
نیســت کــه ایــن فرآوردههــای
نظــری ،خیلی مشــتری ندارند
چون کتابخواندن ،فکر کردن

LOADEX TRANSPORT INC
خدمات حمل و نقل :هوایی ،دریا یی و زمینی
سرویس هوایی به شیراز ،تبریز ،تهران،
اصفهان،کرمانشاهومشهد

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

Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com

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

info@loadextransport.com

خدمات حسابداری و دفترداری
; ;امور دفترداری
و حسابداری
; ;تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی
; ;تاسیس و ثبت شرکت ها
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محمودسریعالقلم
عمــوم
قــرن گذشــته،
در یــک
ِ
ِ
فرآوردههای ُمدرنیته به کشــور
ما -ایران -منتقل شده است:
از بــرق و راه آهن تــا اتومبیل و
هواپیما؛ از بلندگو و ضبط صوت
چــراغ خیابان و تراکتــور؛ از
تــا
ِ
چاپخانه و اســکناس تــا رادیو و
تلویزیون؛ از جاروبرقی و ماشین
لباسشویی تا عینک و آرامپز و
باالخره از خودپرداز و کامپیوتر تا
موبایل و اینترنت.
ِ
طیف وســیع این
امــا در کنــارِ
فرآوردههــا کــه هر فــردی با هر
مرامی از آنها اســتفاده میکند،
فلســفه و مبانی نظری مدرنیته
صرفــا در ِ
حــد تعدادی
ُک ِ
تــب ترجمــه شــده
منتقل شده است.
بعضی از مبانی نظری
ُمدرنیتــه کــه در کنارِ
ِ
گســتردۀ
واردات
ِ
پشت
فرآوردههای آن،
مرزها ماندند عبارتاند از:
 آزادی رسانه،داشــتن اندیشــههای
حــق
ِ
ِ
متفاوت،
نظام حزبی،
ِ
گردش قدرت،ِ
تخصصگرایی،
 ِنقد دولت،
 جامعۀ مدنی، به رســمیت شــناختن افکارِرقیب،
ِ
مصلحت عامه،
 بوروکراسی کارآمد، منافع ملی و تفکیک قوا.پیرامون ایــن مفاهیم،
اگرچــه
ِ
نوشته و سخنرانی فراوان است
ناخودآگاه
ولی به نهادســازی و
ِ
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و تغییر نمودن نیاز دارند .تغییر
نکردن نه مطالعه میخواهد و نه
محتاج فکرکردن است.
فردی که در کشــورهای جهان
سوم ،عرصۀ سیاســت را قدری
تجربه میکند بالفاصله متوجه
چند نکته میشود:
•  )۱سیستمی در کار نیست؛
آنچه در کار اســت “شبکههای
مرید و مرادی” است (پادشاهان
و درباریان)؛
•  )۲اگر قرار است کاری پیش
رود باید با منافع افراد باال تطابق
پیدا کند و نه بــا علم و برنامه و
قاعده؛
وضــع موجــود
حفــظ
• )۳
ِ
ِ
مهمترین هدف است.
حــال این فرد بعــد از ِ
درک این
مسئله ،چند انتخاب دارد:
•
الف :در سیاســت بما َند .خوب
از منافــع آن اســتفاده کند و هر
قــدر که مریــد بودن خــود را به
صد درصد نزدیکتر کند بیشتر
اســتفاده میکنــد و در مســیر
ممکن است چند کارِ خوب هم
انجــام دهد .نه ســوال میکند.
نه تشــکیک میکند و نه در پی
تغییر است .سیاست ،ریاست و
زندگی
وزارت برای او مترادف با
ِ
بهتــر (پــول ،ســفر و شــهرت)
محســوب میشــود .وقتی هم
متوجه خطر میشود ،صحنه را
ِ
ترک میکند (هوشنگ انصاری،
شرکت ِ
ِ
نفت
وزیر اقتصاد و رئیس
پهلوی دوم)؛
•
ب :در سیاســت بِ مانــد .ولــی

514.365.5555

نقد میکنــد .ســئوال میکند.
دیدگاههــای خــود را مطــرح
مینماید .بعضــی وقتها “نه”
میگوید .میخواهد تغییر ایجاد
کند ولی ساختارشــکن نیست.
کوشش میکند با منطق و علم
و تجربۀ بشــری کارهــا را پیش
ببرد ولی چون مرید بودن خود
را تا بیشتر از سی یا چهل درصد
نمیتواند نشان دهد ،به تدریج
به نقطهای میرسدکه نمیتواند
کاری از پیش ببرد .مرید بودن او
با علمی بودن کارهای حکمرانی
سازگاری ندارد .در نهایت حذف
میشــود .خود را در مقابل مراد
قــرار نمیدهد و به دنبــال امور
غیــر سیاســی مــیرود وعرصۀ
سیاست را َترک میکند (علینقی
عالیخانی ،وزیــر اقتصاد پهلوی
دوم)؛
• پ :در سیاســت بِ مانــد .ولی
میخواهــد تغییــرات اساســی
ایجــاد کند .مریــد و مــرادی را
قبــول نــدارد .در پــی قاعــده و
منطــق و علــم و قانــون و آیین
نامه و برنامــه و اجماع فکری و
رشد اســت .اصولی دارد .با فرد
کاری ندارد .با اندیشه میخواهد
سیاستورزی کند .برنامههایی
دارد و در پــی رضایــت مــراد
نیست .جســارت میکند و با او
بحث میکند .از خود نظر دارد.
میخواهد گرههای مــردم را باز
کند .نه ســوال و تشکیک بلکه
نــزاع میکند و تقابــل میکند.
این مسیر ،منافع افراد را به خطر
میاندازد و کار به جاهای باریک
میکشد و نه حذف بلکه به طرد،

خانهنشــینی ،گوشهنشــینی،
تبعیــد و نابــودی میانجامــد
(امیرکبیر و محمد مصدق)؛
• ت :سیاســت را ترک میکند
و یا وارد نمیشــود .زیرا متوجه
میشود که کار اساسی نمیتواند
انجــام دهد .اهل سوءاســتفاده
نیست.
بــه مرید و مــرادی هــم اعتقاد
فقدان
نــدارد .معتقد اســت در
ِ
سیســتم و قاعــده منــدی ،هر
اهتمامی ،آب د ر هاون کوبیدن
است(.غالمحســین صدیقــی،
اســتاد جامعهشــناس دانشگاه
تهران و وزیر دولت مصدق).
واردات فرآوردههــای مدرنیته و
عدم پذیرش مبانی نظری که به
آن فرآوردهها منتهی شده است
در نهایت بــه ناکارآمدی و هرج
و مرج منجر میشــود .این نوع
گزینش بســیار بیمحتواست.
ِمصر نمونۀ بارز این نوع گزینش
اســت که در متون توسعه به آن
“توسعۀ نامتوازن” (Uneven
 )Developmentمیگویند.
هنگامــی که سیســتم نباشــد،
تخصــص و انــرژی متخصــص
هــدر مــیرود .پروژههــا بر روی
هم انباشته نمیشــوند .حرکت
جامعه ،مملو از فراز و نشــیب و
بیثباتی است .تاریخ مرتب تکرار
میشــود و انبوهی از اشتباهات
روی هــم جمــع میشــوند.
سیاســتورزی در چارچوبی که
قائــم به شــبکۀ مریــد و مرادی
باشد عاقبتی ندارد.
سیستم حکومتی کارآمد
ِ
به پا کردن ،کارِ ســهلی
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درزمانه ی همه گیری و دورکاری:
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بالینــی نشــان داده کــه غــذا
خوردن در حالت حواسپرتی،
روی فرآینــد چشــایی تأثیــر
درآمریکا روزانه 1000نفر بر اثر فشارخون باال می میرند.
میگــذارد و حساســیت بــه
کنید.
شروع
را
کــه
شــده
ثابــت
نکتــه
ایــن
پرخــوری را افزایش میدهد.
اســت .ســیبزمینی
خانهنشــینی و دوری از محل مطالعــهای کــه در ســال به برنامه مشخص غذا خوردن
فرنگــی،
شــیرین ،گوجه
Clinical
مجلــه
در
۲۰۲۰
آن،
نتیجه
در
و
اســترس
کار،
خود پایبند باشــید و در حالی
آب پرتقــال ،لوبیا ،نخود
تمایل به مصرف بیشــتر مواد &
 Endocrinologyکه از وعدههــای غذایی خود
فرنگی ،طالبی ،عسل و
غذایی برای مهار اســترس را Metabolism
منتشــر لــذت میبریــد ،دســت از کار
میوههای خشــک مانند
«ترموژنز
كه
داد
نشــان
شد،
دهد.
ی
م
افزایش
بکشید.
آلو خشــک یا کشــمش به گــزارش ریدرز دایجســت؛ ناشــی از رژیم غذایی» ،یعنی •
از دیگــر منابــع خــوب غذاخــوردن بــهعنــوان یک انــرژی كــه بــدن شــما برای غذاهای سالم بخورید.
هســتند .روزانه  ۲۰۰۰پاداش یا برای جشــن گرفتن هضــم و متابولیســم غــذا در حال حاضرگرایش به سمت
تــا  ۴۰۰۰میلیگــرم چیز بدی نیســت ،امــا زمانی مصــرف میكنــد ،در وعــده فســتفودها بیشــتر از زمان
پتاســیم دریافــت که ب ه عنوان مکانیسمی برای صبحانــه بیــش از دو برابــر قبــل از همهگیــری ویــروس
کنید.
پاسخ به استرس یا افسردگی بیشــتر از وعده شــام اســت .کرونا است .اما غذاهای کام ً
ال
•
فشــار خون بــاال میتواند خطر تمرینات کاردیو داشته باشید.
دربیایــد ،در ایــن صــورت در محققان خاطرنشــان کردند فرآوریشــده عالوه بــر اینکه
خود
سدیم
مصرف
میزان
ابتــا به حملــه قلبی و ســکته •
کالری
ســوزاندن
بر
عالوه
که
اید.
ه
گرفت
قرار
ناسالمی
ه

چرخ
از مــواد مغذی و فیبر طبیعی
مغزی ،آنوریسم ،کاهش قدرت عمیق نفس بکشــید .بدن ما با را کاهش دهید .انجمن بــا این حــال راههایــی وجود بیشــتر در صبح ،کســانی که محــروم هســتند ،میتوانند
شــناختی و نارســایی کلیــه را ترشــح هورمونهای اســترس قلــب آمریــکا توصیــه دارد که می توانید برای کنترل صبحانه بیشتر و شام کمتری متابولیســم را کنــد کننــد.
افزایش دهد.
ماننــد کورتیــزول و آدرنالیــن میکنــد کــه مصــرف هوسهای غذایی هنگام کار میخورند ،کنترل قند خون و وعدههــای غذایــی را همــراه
به گــزارش Prevention؛ اگر در خــون ،به اســترس واکنش ســدیم خود را کاهش در خانه ،بکار ببندید:
سطح انسولین بهتری دارند .ســبزیجات تازه یــا منجمد،
•
بیش از دو ســال است که فشار میدهــد .ایــن هورمونهــا داده و بــه زیــر • ۱۵۰۰
پروتئینهــای بــدون چربــی
در حین کار غذا خنورید.
خون خود را کنتــرل نکردهاید ،میتواننــد ضربــان قلــب شــما میلــی گــرم در روز یک برنامه غذایی داشته
مانند لوبیا ،عــدس یا ماهی،
به پزشــک مراجعه کنید .فشار را افزایــش داده و رگهــای برسانید.
باشید.
در حین تایپ کردن ،شنیدن چربیهــای خــوب ،از جمله
خون باالتر از  ۱۳۰/۸۰میلیمتر خونــی را منقبض کنند و باعث •
تغذیه
اســاس
و
پایه
کار،
این
پاسخ
یا
کنفرانس
یک
مکالمه
ق بکر ،آووکادو
روغن زیتون فو 
جیوه ،باید حتما کنترل شود.
افزایش فشــار خون شــوند .اما شــکالت تلــخ متعادل اســت .اگر هرگز اهل به نامههای الکترونیکی ،سراغ و آجیــل میــل کنیــد و کمتر
ایــن
بخوریــد.
عمیــق
تنفــس
هــای
ک
تکنی
اکثر
خبــر خوب این اســت کــه
آن
زمان
ایــد،
ه
نبود
صبحانــه
منتشر
مطالعه
یک
نروید.
غذا
سراغ کربوهیدرات بروید
افــراد میتوانند بــدون مصرف میتواند به کنترل هورمونهای شــکال
ت فرارسیده که این عادت سالم شده در مجله آمریکایی تغذیه
•
دارو فشار خون را به طور طبیعی اســترس وکاهــش فشــار خون فالونو لهایــی
( )OSAاســت؛
دارد که با شــل
کمک کند.
پایینبیاورند.
کردن رگهــای خونی و تقویت دهیــد .مشــروبات الکلــی زیاد میلیگرم کافئین ،فشــار خون اختاللی که بــا وقفههای کوتاه
فشار خون باالتر •
•
غذاهــای غنــی از جریــان خون ،به کاهش فشــار باعــث افزایــش فشــار خــون سیستولیک را  ۸میلیمتر جیوه مــدت و در عیــن حــال بالقــوه
وزن متعــادل داشــته از ۱۳۰/۸۰
باشــید .ورزش منظــم میلیمترجیوه ،پتاســیم بخورید .خون کمک میکننــد .مصرف میشود .اما مصرف متعادل آنها و فشــار خون دیاســتولیک را  ۶تهدیدکننده زندگــی ،در تنفس
مانند پیادهروی ســریع ،باید حتما کنترل پتاسیم کلیهها را منظم شکالت تلخ ،فشار خون و انتخاب نوشــیدنیهای سبک میلیمتر جیوه افزایش میدهد هنگام خواب مشخص میشود.
شود.
ترغیب میکند که سیستولیک را  ۵میلیمتر جیوه میتواند خاصیت برعکس داشته و اثرات آن میتواند تا  ۳ســاعت بــه گفتــه محققــان دانشــگاه
در کاهش فشار خون به
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آالباما ،بســیاری از مبتالیان به
ادامه داشته باشد.
اندازه داروها موثر است.
سدیم بیشتری از و فشــار خــون دیاســتولیک را باشد.
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آپنه خــواب دارای مقادیر زیادی
•
طریــق ادرار دفــع تقریبا  ۳میلیمتر جیوه کاهش •
ورزش بــه قلــب کمــک
قهوه بــدون کافئین بنوشــید .به فکر درمان خر و پف باشــید .آلدوســترون ،هورمونی هستند
میکنــد تــا از اکســیژن به طور کننــد و دفع ســدیم میتواند به میدهد.
موثرتری استفاده کند .در بیشتر کاهش فشــار خون کمک کند• .
مطالعات نشان داده که به طور خــر و پــف بلنــد و بیوقفــه ،که میتواند فشار خون را افزایش
•
روزهای هفته به مدت  ۳۰دقیقه موز یکی از منابع عالی پتاســیم میــزان مصرف الــکل را کاهش متوســط ،مصــرف  ۲۰۰تا  ۳۰۰عالمت آپنــه انســدادی خواب دهد.
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نیست .غرب هنوز هم مالــزی ،ســنگاپور و چیــن از حداقل بــا فرآوردههای مدرنیته
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عقالنی
شــکافهای فراوانی در
حداقــل در
شــدهاند و
خــارج
دســتاورد علمــی و
مهمتریــن
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مدیریت
اقتصادی و اجتماعی به اجتماعــی مدرنیتــه ،سیســتم
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دارد .این نشان دهندۀ این است اندیشــه ،یادگیــری از جهــان ،خودپرداز ،ماشین لباسشویی و









5780 Sherbrooke
W., Tel.:
)369-3474(FISH
تنظیم ِ
رغم
همه سیستم هستند.
ابعاد حقوقی بوروکراســی کارآمد ،به رسمیت اینترنت
ِ
 که علی ِ













¥


¸






«
¹



¥


¸





«
¹

) 369-3474(FISH




 

W., Tel.:

مدرنیته در قانون اساسی آمریکا شــناختن افــکار اقتصــادی و آن دســته از کشــورهایی کــه









گرایی
در ســال ( ۱۷۷۶با  ۲۷متمم تا اجتماعی رقیب ،تخصص
سیســتم را در حکمرانــی به کار











بــه امــروز) ،عقالنی کــردن امر و حتی مصلحت عامه را پذیرفته نمیگیرند ،رشد خود را به تعویق
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حکمرانــی یک پروســه اســت و و به آن پروسهوار عمل میکنند .میاندازند .مدرنیته پایان تاریخ
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ادامــه دارد .حکمرانــی مطلوب بعضی مانندکره جنوبی حتی به نیســت .اگر کشــوری مجهز به
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همچنــان در نظــام بینالملل
مراحل پیشرفتهای مانند آزادی اندیشۀ جدیدی است ،مدرنیته
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امــروز ،مهمتریــن موضــوع رســانه ،نظــام حزبــی و
گردش را اصــاح کند و بــر آن بیفزاید.
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چالشی حتی در جوامع پیشرفته قدرت نیز دست یافته
اند.
رشد
زمینۀ
اثرپذیری
و
اثرگذاری


اســت .وقتی سیستم نباشد ،نه وقتی سیستم نباشــدِ ،
افراد زیر
هر
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فراهــم
توســعه را
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ورود در سیاست برای تغییرات جذب قدرت و ِس َمت میشوند و و متن آن سراسر شادمانی بود و
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است و نه به منظورِ حفظ وضع
افراد توانا چه به لحاظ تخصصی حکایت از کار و فعالیت و خدمت
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موجــود .سیاســت مــداری که و چه از حیث شــخصیتی و ُع ُ
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تغییرِ مثبت ایجاد نکند هم وقت طبع به حاشیه میروند.
طرد ،تبعید ،حاشــیه نشینی و
نبود5780 Sherbrooke W., Tel.:،
)369-3474(FISH
منابع
خــود و هم
جامعه را تلف مدرنیته ،تجربۀ بشــری است و ناجوانمردی و بیاحترامی








میکند.
صرفا به فرانســه و انگلســتان و سیاســتورزی عاقبــت مثبتی







 امروز در آسیا ،کشورهایی مانند غرب تعلــق ندارد .هر فردی که خواهد داشت.


(منبع :کانال تلگرام نویسنده)
ویتنــام ،اندونزی ،کره جنوبی ،در کــرۀ زمین زندگــی میکند،
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خوابیدن خیلی
مهم اســت؛ مهمتر از آنچه فکرش
خواب خوب و راحت ،بدن و مغز در وضعیت
را میکنیــد .با
ِ
خوبی قرار میگیرند و بهره وری هر دو بیشتر میشود؛ پس اجازه
دهیــد باورهای غلط درباره بیخوابی را به شــما یادآوری کنیم تا
دستکم در تغییردادن عادتهای اشتباه برای رفع بیخوابی به
شما کمک کنیم.
خواب ضعیف یــا «آپنه» (وقفه
• باورغلط:
تنفسی در خواب )اشاره کرد.
• باورغلط:
 .۱نوشیدنیهای الکلی به
رفع بیخوابی کمک میکنند!  .۳متاشای تلویزیون یا
بیخوابــی مشــکل کوچکــی چککردن موبایل کمک
نیســت .اگر به آن دچار شوید ،میکند زودتر بخوابید!
یــا نمیتوانیــد یکســره و بدون شــاید شــما هــم از آن دســته
بلندشــدن در میانــۀ خــواب افرادی باشیدکه گمان میکنید
استراحت کنید یا اصال بهسختی با تماشــای تلویزیون یا خواندن
به خواب خواهید رفت .برخیها کتاب در رایانه و موبایل ،خواب
از این وضعیت کالفه میشوند و زودتر بــه ســراغتان میآید؛ اما
دست به کارهای اشتباه میزنند .سخت در اشتباهید .چرا؟ چون
یکــی از اشــتباهترین و بدتریــن صدا و نور دســتگاههای مذکور
کارهایی که میتوان برای مبارزه باعث میشــود سطح مالتونین
با بیخوابی انجام داد نوشیدن مغزتان کاهش یابــد و دیرتر به
الکل است .الکلخوردن نهتنها خــواب بروید .برای اینکه راحت
باعــث خواب راحت نمیشــود ،بــه خــواب برویــد ،باید ســطح
بلکه خواب را مشوش و مدت آن مالتونیــن در مغزتــان افزایش
یابد .بهجای تلویزیون و موبایل،
را نیزکوتاه میکند.
• باورغلط:
بهسراغ اپلیکیشــنهایی بروید
 .۲بیخوابی به ذهن و روان کــه برای خــواب راحت طراحی
وابسته است!
شدهاند یا موسیقی آرامشبخش
درســت است که مســائل روانی گوش بدهید.
میتوانند باعث بیخوابی شوند • ،باورغلط:
اما این تمام ماجرا نیست .حتی  .۴قرصهای خواب
ایــن را هــم بدانید که اســترس بیخطرند!
عامــل شــماره یــک بیخوابی ایــن روزهــا قرص هــای خواب
است ،اما یگانه متهم این مشکل ایمنتــر از گذشــتهاند ،اما تمام
نیست .عوامل مختلفی ممکن قرصهــا عوارضــی دارنــد کــه
اســت شــما را بیخواب کنند .نمیتوان نسبت به آنها بیتوجه
از عوامــل بیخوابــی میتــوان بود .یکی از خطراتی که مصرف
به بیماری ها ،وجــود دردهای قــرص خــواب دارد امــکان
مزمــن در بدن ،عوارض جانبی وابستهشــدن به آن است؛ پس
مصــرف مــواد مخــدر ،ابتال به همیشــه قبل از مصــرف قرص
ســندرم پای بیقرار ،بهداشــت خواب ،باید با پزشــکتان درباره

آن صحبــت کنیــد.
بعضی از قرصهای خواب صرفا
بهطور موقتی به خوابیدن راحت
کمــک میکننــد و نمیتواننــد
بیخوابی را بهکل از بین ببرند.
بهتریــن راه درمان بــی خوابی
پیگیری دقیق آن وکشف عوامل
ریشه ِ
ای جسمی و روحی است.
باید ببینید چه مشکلی در جسم
یا روانتان مانــع از خواب راحت
میشود .بررسی محیط و حذف
ِ
خواب راحت نیز
مزاحم
عوامــل
ِ
از گزینههای دیگری است که به
رفع بیخوابی کمک میکنند.
• باورغلط:
 .۵کمخوابی با خوابیدن
زیاد در روزهای دیگر رفع
میشود!
بیخوابــی را نمیتــوان جبران
کــرد؛ مثــا زمانــی کــه بــد
ِ
کســری خــواب
خوابیدهایــد و
داریــد ،امــکان جبرانکردن آن
در روزهــای دیگر وجــود ندارد.
هرقــدر هــم کــه در آخــر هفته
بخوابیــد ،صدمــه و اثــرات کم
خوابی روزهای گذشــته از بین
نخواهند رفت.
برخی افراد گمان میکنند اگر ۱
یا  ۲روز در هفته خوب بخوابند،
میتواننــد روزهایــی را که بد یا
کم خوابیدهاند جبران کنند؛ اما
این اصال درست نیست .چنین
رونــدی باعــث مخدوشکردن
ساعت بیولوژیک بدن میشود.
ایــن روند اشــتباه ،خوابیدن در
شــبهای دیگــر را هــم دچــار
مشکل میکند .تنها راه نجات از
بیخوابی ایجاد برنامهای منظم
برای خوابیدن است.

ربانهماهیموسسهآیتا...خویی(ره)

 مهد کودک  دبستان و دبیرستان
رمسی کانادایی فرانسه زبان ،دروس دینی
مراسم مذهبی پنچ شنبه ها و جمعه ها
مراسم فرهنگی و ورزشی نوجوانان وجوانان
امور مربوط به عقد و ازدواج شرعی

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

T: 514-341-2235

• باورغلط:
 .۶چرتزدن به جبران
بیخوابی کمک میکند!
چرتزدن و خــواب بعد از ظهر
مقولــه پیچیدهای اســت .چرا؟
چــون بــدن هرکس نســبت به
آن واکنشهــای مختلفی دارد.
بعضــی از افــراد بــا  ۱۰تــا ۲۰
دقیقه چــرتزدن در میــان روز
حسابی سرحال میشــوند ،اما
برای کســانی که دچار مشــکل
بیخوابیاند چرت در ســاعات
انتهاییبعدازظهربیخوابیشان
را در شــب تشدید میکند؛ پس
اینکه چــرتزدن به خواب بهتر
در شــب کمک میکند چندان
درســت نیســت و بــرای همــه
معقول و مطلوب نخواهد بود.
• باورغلط:
 .۷بیخوابی به بدن یاد
میدهد که کمتر بخوابد!
باورداشــتن بــه اینکــه بــدن به
خــواب احتیــاج چندانــی ندارد
بســیار اشــتباه اســت و عواقب
ناخوشــایندی به همــراه دارد.
هرکس با مجموعهای از نیازهای
طبیعی به دنیا میآید .خوابیدن
نیز از نیازهایی اســت که در هر
فردی بهشکلی تعریف میشود.
بیشــترِ بزرگســاالن بــه  ۷تا ۸
ســاعت خــواب شــبانه احتیاج
دارنــد .حتــی اگر بــه کمخوابی
عادت کنیــد ،بازهم نمیتوانید
نیــاز بدنتــان را بــه آن نادیــده
بگیرید.
کمخوابــی ســبب میشــود
تمرکزکــردن برایتــان دشــوار و
حافظهتان ضعیف شود .نتیجۀ
بیخوابی عملکرد نامطلوب در
ســرکار ،بهخطرافتادن سالمت
جســم و نیــز افزایــش احتمال
تصادفات رانندگی است.
• باورغلط:
 .۸بیخوابی خودبهخود
رفع میشود!
بیخوابی دالیل مختلفی دارد.
زمانــی کــه میدانید اســترس،
بیماری یا مصرف دارویی خاص
باعث بیخوابشــدن میشود،
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نباید انتظار داشــته باشــید این
مشکل خودبهخود از بین برود.
گاهــی بیخوابــی ،کمخوابــی
یــا بدخوابی نشــانهای از وجود
اختــاالت خــواب هســتند؛
پس باید پیگیری شــوند و برای
رفعشان به پزشک مراجعه کرد.
• باورغلط:
 .۹مغز در هنگام خواب
خاموش میشود!
مغز هنگام خواب نیز از فعالیت
دست نمیکشد؛ پس اگر گمان
میکنید شبهنگام مغزکرکرهها
را پاییــن میکشــد ،ســخت در
اشتباهید! نفسکشــیدن را در
نظر بگیرید .مگر نفسکشیدن
در هنــگام خــواب متوقــف
میشــود؟ خیر .تمام امور بدن
در کنتــرل مغــز اســت؛ پــس
چطور میتوان در حالتی که مغز
خاموش اســت همچنان نفس
کشید؟!
حتی در مقاطعی از خواب ،مانند
زمانــی کــه وارد مرحلــه حرکت
تند چشــم در خــواب ()REM
میشــوید ،مغــز ماننــد حالــت
بیداری در حال فعالیت اســت.
در ایــن مقطــع از خواب اســت
کــه رؤیا میبینیــد و بیدارکردن
شــما از خــواب کار دشــواری
است .به این مقطع از خوابیدن
خواب متناقض میگویند؛ چون
علیرغم اینکه مغزتان هوشــیار
است ،سخت بیدار میشوید.
• باورغلط:
 .۱۰بیادداشنت آنچه در
خواب دیدهاید یعنی خوب
خوابیدهاید!
بعضیها زیاد خواب میبینند و
بعضی هم بهنــدرت .همانطور
کــه در بخش قبلی گفته شــد،
خوابدیــدن در مرحلــه حرکت
تنــد چشــم رخ میدهــد؛ امــا
اغلب ،رؤیاها و کابوسها خیلی
زود فرامــوش میشــوند .اگــر
دقیقا بعــد از مرحله حرکت تند
چشــم از خــواب بیدار شــوید،
هنوز محتوای خواب را به خاطر
خواهید داشت.
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شــواهدی وجود دارد که نشان
میدهد برخی نورونهای فعال
در مرحله حرکت تند چشــم در
خــواب مانع از آن میشــوند که
خاطــرات خــواب در ذهن باقی
بمانند .ایــن نورونها هورمون
تمرکــز مالنیــن ()MCH
تولیــد میکننــد کــه موجــب
تنظیم ســاعت خواب میشود.
هورمونهای نامبرده در مقابل
بخش هیپوکامپ هم میایستند
و مانــع از بهخاطرســپردن
خوابها میشوند.
تحقیقات نشان میدهد افرادی
کــه رؤیاها و کابوسهایشــان را
به خاطــر دارند ،در طول خواب
هوشــیارتر از دیگرانانــد و این
نشــانهای از خوبنخوابیــدن
اســت .بنــا بــه ایــن تحقیــق،
متوجه میشویم که بهیادداشتن
محتوای خواب بهمعنای خواب
خوب نیست .ضمن اینکه در چه
زمانی از خواب بیدار میشــویم
نیز روی یــادآوری خواب اثرگذار
است.
••••••
در ادامه ،نکات مطلوبی درباره
خوابیدن و بیخوابی میخوانید.
خواب راحت کمکتان میکند در
طول روز ،شادابتر باشید .چه
چیزی از این بهتر؟ پس اهمیت
آن را دستکم نگیرید.
•
 .۱برای رفع بیخوابی از
رختخواب بیرون بیایید
حدود نیم ســاعت اســت که در
رختخواب کشوقوس میآیید و
خوابتان نمیبرد ؟ ایرادی ندارد.
از رختخــواب بیــرون بیاییــد و
کمی موســیقی گــوش بدهید.
البتــه منظورمــان از موســیقی
نوایی آرام است .گزینه دیگرتان
مطالعه اســت .کتابی بردارید و
چندصفحهای از آن را بخوانید.
فعالیتهای آرام باعث میشوند
خوابتانبگیرد.

{>> ادامه در صفحه}25 :
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حتي امكان دارد در يك كش��ور اروپايي يا امري��كا ،فردي نابينا كه
ازمحبت همنوع نااميد ش��ده است س��گي را كه راهنما و محافظ اوست
•
دوست خود بداند.
كليشهاي
ها
پاسخ
گاهي
باشد.
متفاوت
تواند
مي
آنها
داليل
پاسخها و
 .۱با بدهی خود
شویدكند .ديگري
بيان مي
اس��ت
رايج
جامعه
در
كه
را
آنچه
فرد
اس��ت يعني
مواجه
برحسب يك تجربه فردي ،شخصي را كه خدمتي در حق او كرده است
کلر میگویــد" :وقتی
دوست خويش ميشناسد.
بدهی
زیــادی
فرد
زيرا اين
مقــداردارند
مطمئناً انس��انها كسي كه آنان را بستايد دوست
کالفهكه
ذاتي را
خودشيفتگي
باشــید
باعث خشنودي و تقويت روحيه آنان ميشود وداشــته
شود،
مي
زحمت
اسباب
در وجود همه انسانها است و اگر مراقب باشيممیشــوید .مــن فکــر
ارضا ميكند .اما گاهي بهترين دوس��تي را از ف��ردي ميبينيم كه از ما
میکنم بدترین کاری
خرده ميگيرد و انتقاد ميكند.
است بکنیم
كسي كه ما را بر نقص خود واقف كند ،هر که
پسنديم،
ممکنرا نمي
چند كار او
آن واســت.
انــکار
آیــا صحبــت کــردن در مــورد بوده است.
ایــنما
پيش��رفت
تكامل
ام��ا خدمتي بزرگ به ما كرده اس��ت زيرا س��بب
خوب است.
باعــث میشــود
ميشود .چنين دوستي مانند يك پدر يا مادر کار
مسایل مالی و بدهی برای شما "من هیچوقت رابطه خوبی با
نيازهاي
لحاظ همه
ك��ودك،
يك س��ال و نيمي
ابتدا و
خ��وب در
کار راحتــی اســت؟ ایــن کاری پول نداشــتم .وقتی به دانشگاه خیلیم��ادر
مالی وضع
هم از
آور تابود.
خجالــت
مادی و
او را ب��رآورده و در خدمت اوس��ت و به اين ترتيب احس��اس رضايت و
افزايشبیشتر
شود و هم
توانســتم مي بدتر
شــدهدربودم.
سخت برای بیشتر مردم است .رفتم نمیدانستم چطور خرجم فلج
احساسكه
س��ن كودك
آورد ،اما با
نمیناتوان پديد
ك��ودك
اعتم��اد
کنید".
نگرانی
و
دوســتان
بــا
آن
مــورد
کلر سیل فکر میکرد چنین کار را تنظیم کنم و نمیتوانســتم با درهمراه با پديدار شدن و آموختن توانمنديها در كودك است ،اين توجه
برخي
بيام��وزد
كودك
تقلي��ل ميدهد
همه جانبه
مراقب��ت
غیرممکن است اما وقتی بدهی هــر چه دارم زندگــی را بگذرانم .و
مالــیكهخانــه
مســائل
"مــنتابــه
باشــم.رااز وقتی
راحت
خانــواده
خواستهدرها
بداند وهمه
احساساتمبياموزد صبر
نوشتمدهد و نيز
اینستاگراماً انجام
کارت اعتباریاش سر به آسمان فقط روز به روز بیشتر ولخرجی دركارهارا شخص
همیشه
كندیوکردم
رسیدگی م
بيدرنگ عملي نميشود.
زد ،فهمید کــه رابطهاش با پول میکــردم و عالوه بر آن اتفاقات را در مــورد آن بیــرون ریختــم .پرداخت صورتحسابها تعلل
دوس��ت خوب نيز كسي اس��ت كه اجازه و فرصت رشد و تعالي را به
ميهم نم
همان و می
ستايدیوکردم
اعتنایی
نوشــتن در
خشم
کردم ورا در او
خردورزي
اینســتاگراممهرباني
خويش ميدهد،
"از پایبست خراب است" و باید بزرگ زندگی هم بــود ،ازدواج و دوست
به
با
است.
بزرگ
چقدر
مشکل
در مورد آن فکری اساسی کند .بچهدار شــدن که ناگهان باعث
کردن
خرج
از
رضایت
احســاس
و هيجان كور را نهي ميكند .دوس��ت خوب افقهاي فكري يار خود را
ميكند.
برایرا با
دهد و او
مي
آمــدن پســر دومــم من و
ها آشنادنیــا
گسترشمی
تازه از
همین
کــرد
کلــر صفحــهای در اینســتاگرام شــد میزان بدهیها س ر به فلک را ایجاد
مرخصیو
هم ميكند
انتقاد
اما
ورزد
مي
مهر
خوب
مادر
مانند
خوب
دوس��ت
همسرم به نوبت از کار
بــاز کــرد و نــام آن را "ســال بکشد".
این فعالیت خوشم میآمد".
در عين حال به بهروزي و تعالي دوست خويش اميدوار است.
کارش
سر
او
آنکه
از
بعد
و
گرفتیم
ناشــناس
صورت
بــه
ابتدا
صرفهجویــی مــن" گذاشــت تا کلــر
تقریبا
است
توانسته
حاال
که
کلر
دوس��تي كردن عاليترين نمونه نوعدوستي و مصداق يك ساز و كار
گرفتند و
اگربانک
برگشت از
خــود را
کمی به حساب وکتابش سامان دراینســتاگرام مینوشــت حاال نیمی
هاي
تماسدوستي
بخواهيم از
پرداختنام است .اما
به همين
بدهیسازنده
دفاعياز رواني
دشواريها
ناچاركه
دیگر كنيم
دوس��تي اش��اره
بايد به
رويم
بــهفراتر
عادي
در واقعیت
هميشهاین
بــودم با
خود به نام
کتاب
تازگی
دهــد و تجربههــای خــود را بــا بیش از  ۵۰،۰۰۰فالوور دارد .او کند
هيچگاه
نيز
او
و
خواهيم
مي
مدد
او
از
و
افتيم
مي
او
ياد
به
چيز
هر
از
قبل
دیگران به اشتراک بگذارد.
از احساساتش در مورد پول خرج "پــول زندگی واقعی" را منتشــر روبهرو شــوم که نمیتوانم از زیر
دري��غ نميكند ،يعني خداوند ،كه نام او آرامبخش دلها و اكس��ير اعظم
کلر میگویــد" :بدهی برای من کردن مینویســد و همچنین از کــرده اســت .در اینجا او بعضی بدهیها دربروم".
سالمت روان است.
حسابی
"باید
تواندکند:
اضافه می
امتحان
هایی که
همیشــه مایه خجالت و نگرانی شرمی که خیلی از زنان در مورد توصیه
باشد؟ آن دوست نيز
خداونداوچه مي
خودشپس از
دوس��ت ما
دومين
بفهمم چرا
کردم تا
کاوبهمی
خداوندي کن
و پنهــانکاری بوده اســت ".او آن دارند.
آياتکســانی
دانش وهمه
عصارهراايدرازاختیار
کرده
جاودان
واژههاي
صورت
استدوكه
مهر
عكس:
15
صفحه
استمهر
عكس:
15
صفحه
باشد.
ما
هميشگي
همدم
بايد
مي
كه
كريم
قرآن
است.
شده
متبلور
اعتراف میکند سالها سرش را "من تا مدتها نمیتوانستم در که با مشــکالت مالــی درگیرند اوضاع اینقدر خراب شــده
تا بتوانم آن را درست کنم برای
مثل کبک زیر برف پنهان کرده مورد پول حــرف بزنم .به نظرم میگذارد.
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زندگی:امورمالی

بدهی مالی دارید؟ سرتان را
مثل کبک زیر برف پنهان نکنید!

ه سنتي در 80كيلومتري پايتخت

زنان
روزه حكومت زنان
7
رن همدلي
یک جدول با دو شرح
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دبس��تان خود را بهترين دوس��ت بنامد،ديگري والدين خود را نام ببرد،
فرد ديگري برادر و خواهر و ش��خصي نيز همس��رش را بهترين دوست
ميداند.
امكان دارد كسي كتاب را كه عصاره تجربيات پرارزش ديگران است
بهتري��ن يار بداند ،آن ديگري موضوع��ات انتزاعي چون عقل ،عاطفه يا
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شناسد.
بهترين ياور مي
وجدان را
حتي امكان دارد در يك كش��ور اروپايي يا امري��كا ،فردي نابينا كه
ازمحبت همنوع نااميد ش��ده است س��گي را كه راهنما و محافظ اوست
آینده مالی •
کــه به
اولین بار
بداند.
بود خود
دوست
هاهاراكليشهاي
پاسخ
گاهي
اول باشد.
متفاوت
حساب
صورت
پاسخها و داليل آنها ميتواند.۴
توجه کردم".
خدماتديگري
بيان ميكند.
رايجواس��ت
اس��ت يعني فرد آنچه را كه در جامعه
ک
اشترا 
بپردازید
•
برحسب يك تجربه فردي ،شخصي را كه خدمتي در حق او كرده است
 .۲با بانک یا مؤسسه اعتباری را بررسی کنید
دوست خويش ميشناسد.
بگیرید
خود متاس
گویــد:
م
مطمئناً
"اول فرد
دارند زيرا اين
بستايدیدوست
کلــررا
انس��انها كسي كه آنان
مالی
مشــکل
باعثاینکــه
"مــردم از
صورت
حســاوبها را
پرداخــترا كه
خودشيفتگي ذاتي
ميشود
روحيه آنان
تقويت
خشنودي و
ترینشود،
زحمت مي
اسباب
باشيم
مراقب
اگر
و
است
ها
انسان
همه
وجود
خود را با
در بانک در میان بگذارند کنید .با انتخــاب بهصرفه
برقاز ما
بينيم كه
ف��ردي
دوس��تيسرا از
کشــند .گاهي
ميكند .اما
ایــن کار
ارضامی
خجالــت
دهنده
بهترين ســروی
هایميگاز و
خرده ميگيرد و انتقاد ميكند.
پزشک
درســت مثل
نميکلی
ساالنه
اینترنتهرمی
خود و
پسنديم،
توانیداو را
چند كار
واقف كند،
مراجعهرابهبر نقص
كسي كه ما
همین
ام��اآنها
میمانــد،
کنید".
جویی
كرده صرف
تكامل و پيش��رفت ما
س��بب
اس��تهزيرا
کارشــان به ما
خدمتي بزرگ
نــوعخوب
هــريا مادر
"ازپدر
مانند يك
دوستي
آدمچنين
شود.
است .مي
شرایط
هایی در
آنها با
است .خدمات
اشــتراک
نيازهاي
همه
ك��ودك،
نيمي
و
س��ال
يك
تا
و
ابتدا
در
خ��وب
م��ادر
خیلی بدتر از شــما هم برخورد که اســتفاده نمیکنیــد خود را
او را ب��رآورده و در خدمت اوس��ت و به اين ترتيب احس��اس رضايت و
دارند .کار آنها همین اســت که خالص کنید ،بهویژه در شرایط
اعتم��اد در ك��ودك ناتوان پديد ميآورد ،اما با افزايش س��ن كودك كه
زمینه باکمک
كودكهای
سرویس
مثل
کنند".و آموختنفعلی.
پخشتوجه
است ،اين
ها در
توانمندي
پديدار شدن
در این همراه
مــورد
همه در
بگیریــد و
صوتی".
کتاتا 
مي یا
تقلي��لفیلم
بيام��وزد كه برخي
بكودك
دهد
جانبه را
"تمــاسمراقب��ت
و
خــودشخصاً
بياموزد صبر كند و بداند همه خواستهها
انجام دهد و
وضعیتكارهارا
دهید،نيز •
توضیــح
نميشود.
درنگ ازعملي
دیرکرد  .۵همیشه چیزهای نو خنرید
جریمه
بیشــتربياوقات
دوس��ت خوب نيز كسي اس��ت كه اجازه و فرصت رشد و تعالي را به
خــود ئی
"حــاال من
نظر می
شما صرف
بی وخشم
ستايد و
بهاو مي
خوددر
خردورزي را
کنند".دهد ،مهرباني و
خويش مي
دوست
•
را
بوک
س
فی
(بازار)
پلیس
مارکت
و هيجان كور را نهي ميكند .دوس��ت خوب افقهاي فكري يار خود را
آشنامیمي
بگیریددهد
گسترش مي
 .۳تصمیم
كند.تا چیزهایی که الزم
کنم
چه و او را با تازههانگاه
كند و
مي
هم
انتقاد
اما
ورزد
مي
مهر
خوب
مادر
مانند
خوب
دوس��ت
بگویید
خواهید
می
دارم و میخواهــم را دســتدوم
در عين حال به بهروزي و تعالي دوست خويش اميدوار است.
کلــر میگوید" :پیــش از تماس پیدا کنم .برای همان چیز فقط
دوس��تي كردن عاليترين نمونه نوعدوستي و مصداق يك ساز و كار
خواهید
آنچــه می
قیمت آن
بخشی از
پولهاي
دوستي
بخواهيم از
اندازهاما اگر
به است.
همين نام
سازنده به
اســت رواني
بهتــر دفاعي
ایکه
نتیجه
ترتیبدرمبلغ
بــهكهاین
دهید و
خواهید م
دشواريها
هميشه
كنيم
دوس��تيیاش��اره
رويممیبايد به
فراتر
بگوییدوعادي
کنید".نيز هيچگاه
خواهيم و او
مي
مدد
او
از
و
افتيم
مي
او
ياد
به
چيز
هر
از
به آن قبل
برسید را یادداشت کنید .زیادی پسانداز می
استاعظم
اكس��ير
و
دلها
آرامبخش
او
نام
كه
خداوند،
يعني
كند،
نمي
دري��غ
اگــر احساســی برخــورد کنید" ،البته بعضی چیزها را بهتر
سالمت روان است.
خیلیهــا
همانطور که
امکان
جایی
اما تا
مورداز آدم
آن دوست نيز
باشد؟
بخــردتواند
خداوندنوچه مي
دوس��تدرما پس
دومين
راحتی
کنند،
پول برخورد
هايایــن
بخریــد،
دســتبهدوم
جاودان
صورت واژه
دارداست كه
خداوندي
به آيات
دانش و
عصارهمايیاز
باشد.
ما
هميشگي
همدم
بايد
مي
كه
كريم
قرآن
است.
شده
متبلور
ممکــن اســت نگران و دلســرد کار بــه نفع محیط زیســت هم
شوید".
هست• ".

یک جدول با دو شرح
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 24.و سپس با پاک کردن جواب شرح
Sepحل کرده
2013ها را با مداد
Partدو شرح ابتدا يکی از شرح
تمايل به حل
جوابويژه»
عادی و
«شرح
روزنامه
شرح
کردن
دارایبادوپاک
ايرانسپس
کرده و
جدول حل
جدول روزنامه ايران دارای دو «شرح عادی و ويژه» است .در صورت تمايل به حل دو شرح ابتدا يکی از شرحها را با مداد
است .در صورتB
Skill:
اول ،به حل شرح دوم بپردازيد.
اول ،به حل شرح دوم بپردازيد.

جدولويژه
جدول
عادي
سودوکو و جدول
عادي____________________ >>
ویژه
های ____________________ عادی و
جدول
افقي:
 -1روز آخ��ر هفت��ه -عم��ه ام��ام
1
زمان(عج) -نظارت بر حس��ن اجراي
سياس��تهاي كلي نظام از اختيارات
2
ايشان است
3
 -2جزي��رهاي در اندون��زي -غال��ب،
4
غلبه -رودي در فرانسه
كه
آن
خوشمزه-
 -3چك ،س��يلي-
5
ميداند و ميپرسد
6
 -4خمي��ازه -ش��كيبايي اس��ت و به
فرم��وده حضرت اميرالمؤمنين (ع) با
7
فرو خوردن خش��م به دست ميآيد-
8
سرپرست
9
 -5وبگاه -لكن -در پناه
 -6تاري��خ ن��گار -پش��م س��وخته-
10
درخشان
11
 -7لشگرگاه -تباه و گنديده -پسوند
12
مولد -باد سرد
 -8بازيگر خانم شرط اول
13
 -9چهارم��ن تبري��ز -درخ��ت زبان
14
گنجش��ك -رنگ��ي ب��راي خ��ودرو-
15
گلبانگ نماز
 -10عطا كردن ،عفو كردن -مخفف
گاه -همدم
 -11هم��راه ع��روس -گرفتن -خواب به منتهي رسيده
 -9گرفتن��ي از نابكار -ماي��ه و اصل-
خوش
 -12اش��كال كار -ج��ار و جنج��ال -مجلس روسيه -مشهور
 -10امت��زاج آب ب��ا جس��مي -ط��رز
گهواره بچه
 -13برادر م��ادر -جعبه حمل جنازه -پوشاك -شليك با مسلسل
 -11نظ��ر -گاز اتمس��فر -تصدي��ق
حرف هشتم
 -14اثر چربي -خدمتگزار يك مؤسسه بيادبانه
 -12گرو گذاش��تن -عمران -خوراك
مذهبي -مسافرت اداري
 -15ي��اري دهن��ده -ش��كار -راننده سفر
 -13منطقه تفريح��ي تهران -در تب
اتومبيل
ميگويند -مايه ترقي بعضيها
عمودي:
 -1مقاله پژوهشي درباره يك موضوع -14 -آغوش -سخن چين ،بدگو -پايه-
از شعراي دوران افشاريه كه در غزل و الغر
 -15قوس و قزح -غمباد
قصيده مهارت داشت
 -2تأس��يس كننده -تلخ-
حل جدول عادی شماره 5075
نوعي آبگوش��ت -ويتامين
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
جدول
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 5ت س
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6
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در خ
اگر ا
س ل
م ي گ و
ا ب
م ن ج ل
 7ب ا ي
 -5تنبي��ه اداري -قط��ب
کنجکاو
8
ا
هستید :م ر
س ا
ا ن
کتوژنیک ه
ا ن ت
ه
ا
مثبت باتري -كلمه سؤالي
ن ن ر
 followب ر
ا
ل
ب ا
ه
ر
 9ق ا
 -6ضد ب��رودت -جعد مو-
ا س م ي
ل ه
ن ا
ل ه
 10ا
Dr. Berg
گريه كردن
ل م
ج ن ا ت
ا ن ت
و
 11ل ي
on
YOUTUBE
به
آش��پزخانه-
 -7چاقوي
م م ن و ع
و
ا
ه ي
ا
و
 12ي
ان��دازه -ك��وزه س��فالي-
ا س ت
م
 andر
ا
here:ر
ف
 13پ ل ي د ي
فرمانده بدن
ص م د
د ل
ه
د
س ا
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 14ل و ل
www.drberg.com
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 15و
 -8مثلي با مفهوم بدبختي
1

2

3

4

5

ketogenic diet

6

7
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افقي:
 -7يكي از روشهاي ارس��ال خبر به
است6 5 -
راديويي 4
امواج 3 2
وسيله 1
عم��ه 15
14 13
آخ��ر 12
11 10
ام��ام
هفت��ه-
 -19 8روز
شفابخش
1
زمان(عج) -نظارت بر حس��ن اجراي
اس��ت اگر خدا بخواهد -غيرت -نور
سياس��تهاي كلي نظام از اختيارات
كم2
ايشان است
 -8از تيمه��اي معتبر كرواس��ي در
3
 -2جزي��رهاي در اندون��زي -غال��ب ،جامهاي اروپايي
غلبه -رودي در فرانسه
4-9چ��ارق -ب��وي ماندگي -گرفتگي
 -3چك ،س��يلي -خوشمزه -آن كه
زبان -اكنون
5
ميداند و ميپرسد
 -10انقب��اض ناگهاني عضالت -عدد
 -4خمي��ازه -ش��كيبايي اس��ت و به يك 6رقمي -سوراخ الستيك چرخ
فرم��وده حضرت اميرالمؤمنين (ع) با
7
 -11واحد پول خودمان -ش��هري در
فرو خوردن خش��م به دست ميآيد-
آذربايجان غربي -ركورددار بيشترين
8
سرپرست
گل زده در بازيه��اي مقدماتي جام
9
 -5وبگاه -لكن -در پناه
جهاني
 -6تاري��خ ن��گار -پش��م س��وخته-
 -12افس��ون -توشه سفر -مخفف از
10
درخشان
ما
11
 -7لشگرگاه -تباه و گنديده -پسوند  -13لزوم امري -شنونده -ارجمندي،
12
مولد -باد سرد
عزت
 -8بازيگر خانم شرط اول
 -14خرم��اي پخت��ه -ارث برن��ده-
13
 -9چهارم��ن تبري��ز -درخ��ت زبان محتاج
14
گنجش��ك -رنگ��ي ب��راي خ��ودرو -15 -ب��ا س��وز آي��د -گردهماي��ي-
15
گلبانگ نماز
همنشين
 -10عطا كردن ،عفو كردن -مخفف
عمودي:
گاه -همدم
 -1هده��د -از مناظر ديدني و زيباي
رسيده
منتهي
افقي:هم��راه ع��روس -گرفتن -خواب به
-11
شهرستان اليگودرز
منطقه
جنوبيترين
اصل-
ماي��ه و
قديمي -ازداغنابكار-
س��ازگرفتن��ي
خوش شيميايي -تبهكاران -اسب -9 -2
 -1از عناصر
طريق-
ك��ردن-
زرد  -12اش��كال كار -ج��ار و جنج��ال-چارهمجلس روسيه -مشهور
ط��رز
جس��مي-
گهوارهاينبچهپستاندار هماوردي براي -10 -3
 -2عدسي-
آبدوب��ارقمي -ش��اگرد
امت��زاجعدد
ب��رف ريزه-
جنازه-مغازهپوشاك -شليك با مسلسل
حمل
جعبه
كلمه
بيند-
م��ادر-نمي
برادرخاك��ي
 -13كره
خ��ود روي
تصدي��ق
اتمس��فر-
نيروگاهنظ��ر-
-11 -4
ربط حرف هشتم
معادل پايانه-
ش��مالگازايران-
مؤسسهگردوبيادبانه
خدمتگزار يك
ويتامين اثر چربي-
-14 -3
ييالقي
مع��روف -منطقهاي
عمران -خوراك
گذاش��تن-
گرو
-12
اداري
مسافرت
مذهبي-
مرد
خدمتكار
در كرج-
 -5برابري -سوره مردم -منفك
هايراننده -6سفر
ش��كار-
-15تيزي��اري
دهن��ده-از ايالت
چاقو -يك��ي
 -4بخش
اس��تان -رنجوري -مكالمه به وسيله
منطقه تفريح��ي تهران -در تب
جنوبياتومبيل
امريكا -بيدرنگ
-13يا تلفن
تلگراف
ها
بعضي
ترقي
مايه
گويند-
ك��وزه ادب��ي -روش و  -7مي
عمودي:
 -5جوانم��ردي-
كنكاش -فراگيرنده -چينهاي ريز و
چين ،بدگو -پايه-
رفتار  -1مقاله پژوهشي درباره يك موضوع-درهم-14
سخنعرب
آغوش-سپس
موي سر-
كه در
بزرگ -دوران
قوري شعراي
 -6از
افشاريهكن-
ماهوت پاك
الغر شدن حفرهها و مجاري و عروق
بمبغزل و -8تنگ
بدن  -15قوس و قزح -غمباد
پرتابي قصيده مهارت داشت
 -2تأس��يس كننده -تلخ-
 5075ماه
شمارهبر زمان-
پسوند دال
شماره 5075حل جدول-9عادی
نوعي جدول
حل
ویژهويتامين
آبگوش��ت-
س��رياني -سنگ ترازو -عضو
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 154 14
3 13
2 12
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جدول ويژه
حل در صفحه28 :
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 -7يكي از روشهاي ارس��ال خبر به
15 14 13 12 11 10 9 8
وسيله امواج راديويي است -شفابخش
اس��ت اگر خدا بخواهد -غيرت -نور
كم
 -8از تيمه��اي معتبر كرواس��ي در
جامهاي اروپايي
 -9چ��ارق -ب��وي ماندگي -گرفتگي
زبان -اكنون
 -10انقب��اض ناگهاني عضالت -عدد
يك رقمي -سوراخ الستيك چرخ
 -11واحد پول خودمان -ش��هري در
آذربايجان غربي -ركورددار بيشترين
گل زده در بازيه��اي مقدماتي جام
جهاني
 -12افس��ون -توشه سفر -مخفف از
ما
 -13لزوم امري -شنونده -ارجمندي،
عزت
 -14خرم��اي پخت��ه -ارث برن��ده-
محتاج
 -15ب��ا س��وز آي��د -گردهماي��ي-
همنشين
عمودي:
 -1هده��د -از مناظر ديدني و زيباي
افقي:
جنوبيترين منطقه شهرستان اليگودرز
 -1از عناصر شيميايي -تبهكاران -اسب  -2س��از قديمي -داغ ك��ردن -طريق-
زرد
چاره
 -2عدسي -اين پستاندار هماوردي براي  -3ب��رف ريزه -عدد دو رقمي -ش��اگرد
خ��ود روي كره خاك��ي نميبيند -كلمه مغازه
ربط
 -4نيروگاه ش��مال ايران -معادل پايانه-
 -3ويتامين مع��روف -منطقهاي ييالقي گردو
در كرج -خدمتكار مرد
 -5برابري -سوره مردم -منفك
 -4بخش تيز چاقو -يك��ي از ايالتهاي  -6اس��تان -رنجوري -مكالمه به وسيله
جنوبي امريكا -بيدرنگ
تلگراف يا تلفن
 -5جوانم��ردي -ك��وزه ادب��ي -روش و  -7كنكاش -فراگيرنده -چينهاي ريز و
رفتار
درهم موي سر -سپس عرب
 -6قوري بزرگ -ماهوت پاك كن -بمب  -8تنگ شدن حفرهها و مجاري و عروق
پرتابي
بدن
 -9پسوند دال بر زمان -ماه
حل جدول ویژه شماره 5075
س��رياني -سنگ ترازو -عضو
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اندیش اســت ،که گویا به قصد
حــذف مذهب از عرصه فرهنگ
و جامعــه خشــونت میآفریند،
به اسالمهراســی دامــن میزند
و آب به آســیاب دســت راســت
افراطی میریزد .برخی دیگر هم
میانــه را میگیرنــد و میگویند
که مشــکل الئیســیته نیســت

قتل آموزگار در فرانسه؛

آیاالئیسیـتهفرانسوی
مشوق اسالمهراسی است؟

شهال شفیق
گناهی کــه به جرم
آن ،جوانــی هجده
ساله ،آموزگار تاریخ
را در چنــد قدمــی
مدرســه در شهری
در حومــه پاریــس
اللهاکبرگویان سر برید و خود نیز
با مقاومت در برابر پلیس کشته
شــد ،چه بود؟ ایــن آموزگار چه
کرده بــود که پناهندهای که نه
او را میشناخت و نه در آن شهر
زندگی میکرد ،به عملی چنین
هولناک دست یازید و با افتخار،
سر از بدن جداشده قربانی را در
توئیتر به نمایش گذاشت؟
در پاسخ به این پرسش ،به تأمل
درباره معضالتی میپــردازم که
سالهاســت در فرانســه و در
سراسر دنیا زمینه چنین جنایاتی
را فراهم میکند.
ابتدا نگاه کنیم به آنچه آموزگار
 ۴۷ســاله ،ســاموئل پاتــی ،را
قربانی ذبح شرعی کرد:
در برنامــه آموزشــی مــدارس
فرانســوی ،پــس از مدرســه
ابتدایــی ،در دوره چهــار ســاله
کالج ،پیش از ورود به دبیرستان،
ســاعتهایی به آمــوزش مدنی
و شــهروندی اختصــاص دارد
کــه در آن اصول پایــهای نظام
دموکراتیــک و الئیک فرانســه،
یعنی آزادی و برابری و برادری،
همراه با الئیسیته (جدایی دین
و دولــت) بــه بحــث و بررســی
گذاشته میشود.
آموزگار جانباخته در این ساعت
درسی ،در بحث پیرامون آزادی
بیــان ،با شــاگردانش بــه تأمل
بر رخدادهای خونبــار پیرامون
کاریکاتورهــای پیامبــر اســام
پرداخته بود.
فرامــوش نکنیــم که پنج ســال
پیش ،تــرور  ۱۲نفــر از اعضای
هیئــت تحریریــه هفتهنامــه
طنزپــرداز شــارلی ،بــه «گناه»
بازنشــر ایــن کاریکاتورهــا،

بحثهــای اجتماعی
در
گســتردهای
فرانســه برانگیخــت
کــه در هفتههای اخیر
بهمناســبت برگــزاری
دادگاه تروریستهای این
جنایت ،از سرگرفته شد.
این آموزگار نیز همین بحثها را
در ســاعت درس پیرامون آزادی
بیــان و دعــوت دانشآموزان به
تأمل در چندوچون این رویدادها
مطرح کرده بود.
یکــی از محورهــای اصلــی این
بحــث ،نقش و تأثیر الئیســیته
در تضمین آزادی عقیده و بیان
اســت (اصل اول قانون اساسی
جمهوری فرانسه) .در این اصل،
آزادی کلیــه مذاهــب تضمیــن
شــده و دولــت حــق کمــک به
هیچیک از مذاهب را ندارد .فرد
آزاد است از هر مذهبی که مایل
اســت پیروی کند و یا معتقد به
هیچیــک نباشــد .آزادی بیــان
و ســخنانی که ممکن اســت از
جانب برخــی مؤمنان کفر تلقی
شود ،جرم محسوب نمیشود.
اگرچــه هر مذهــب و عقیدهای
میتوانــد بــرای پیروانش جنبه
تقدس داشــته باشــد ،اما لزوم ًا

و یــا گروه یــا نهــادی محتوای
تبعیضآمیز مییابند ،میتوانند
به مراجع قضایی شکایت کنند.
بــرای مثــال ،در ســال ،۲۰۰۲
برخی گروههای مسیحی با طرح
شکایتی خواســتار منع نمایش
آگهــی فیلــم «آمین» ســاخته
کوستا گاوراس شــدند که گونه
ای اینهمانــی میــان صلیــب
مسیح و صلیب شکسته نازیها
در ذهن بیننده ایجاد میکرد.
امــا ،بــا رشــد و گســترش
اسالمیســم ،جهــان با اشــکال
نوینــی از ترور بــه بهانه توهین
بــه مقدســات روبهرو شــده که
شناختهشدهترین آنها در اروپا
فتــوای قتــل ســلمان رشــدی
( )۱۹۸۹کــه در ســال ۱۹۹۱
به قتــل هیتوشــی ایگاراشــی،
مترجم ژاپنی آیههای شــیطانی
انجامیــد ،قتل تئــو وانگوگ در
هلند ( ،)۲۰۰۴و کشتار اعضای
تحریریه چارلی ( )۲۰۱۵است.
در این فضا ،سالهاست شاهد
رواج نظریاتــی هســتیم کــه در
عین محکــوم کردن خشــونت

برای همه مقدس نیست.
اسالمیستها ،بر زیانبار بودن
البته بر اســاس قوانین موجود« ،توهیــن به مقدســات» تأکید
دفاع از تبعیــض نژادی یا دامن میکنند و از ضرورت «تساهل»
زدن بــه کینهورزیهای نژادی ،و «رواداری» سخن میگویند،
قومی و مذهبی و یا تشــویق به با این استدالل که در پیشگیری
جنایت جرم است .بر اساس این چنیــن خشــونتهایی مؤثــر
قوانین ،افرادی که در ســخنان خواهد بود .برخی کارشناســان
و اعمــال ضد مذهبی شــخص علوم انسانی و بعضی روشنفکران
و اهــل قلــم و شــماری از
مدافعــان حقــوق بشــر و
مبارزان ضد تبعیض نژادی
ازجملــه مدافعــان چنیــن
نظریاتیهستند.
در متــن ایــن مباحث ،با
آیا شما درترس دائمی ازهمسرتان بسر میبرید و برای خود و فرزندان
توجه به رویدادهای خونبار
تان میترسید؟ ممکن است که شما قربانی خشونت های خانوادگی
در فرانســه ،الئیســیته
شده باشید .آیا به دنبال همزبان میگردید تا شما را یاری کند؟
فرانسوی نیز به کرات مورد
مرجع رایگان و قابل اطمینان درخدمت خانواده های افغان و ایرانی
انتقاد قرارگرفته و میگیرد.
است و شما را گام به گام یاری میکند
اگر آرامش خاطر میخواهید تلفن را بردارید و با ما تماس بگیرید
چنین وانمود میشــود که
514-274-8117
گویا این الئیســیته خشک

بلکه الئیکهــای رادیکال نظیر
کاریکاتوریســتهای هفتهنامه
چارلــی هســتند که تســاهل را
برنمیتابند.
آمــوزگار جانباختــه فرانســوی
نیز امــروز میتواند از این منظر
قضاوت شــود .برخی میپرسند
و خواهنــد پرســید که آیــا بهتر
نبود که از این موضوع خطرخیز
سخننمیگفت؟
جالباینکهبرخیصاحبنظران
ایرانی در خارج کشور نیز چنین
نظریاتــی را بیــان میکننــد.
بــرای خــود من پیــش آمده که
مخاطب اینگونه سخنان باشم
و از خســرانهای «سکوالریسم
اسالمستیز» بشــنوم .حال آن
که تجربه دهها ســاله جمهوری
اسالمی فرصت کافی برای درک
و فهــم ذات ایدئولوژیــک ایــن
«تــرور مقــدس» را به مــا داده
است.
ما ایرانیان دقیق ًا شاهد بود ه ایم
که اسالمیستها ،با ایدئولوژی
ســازی از مذهــب ،مفهــوم
«اسالمســتیزی» را اختــراع
کرده اند .ما مشــاهده کردهایم
که ایــن مفهــوم ،که بــه الفاظ
گوناگــون مــدام در گفتارهــای
خمینی نیز تکرار میشد ،چگونه
به ابــزاری مؤثر بــرای «جهاد»
علیه مخالفان طرح و برنامههای
اسالمیستی تبدیل شده است.
ما دیدهایــم و میبینیم چگونه
مفاهیمی چون «کفر»« ،نفاق»
و یــا «فتنــه» بهانــه ســرکوب
آزادیهــا و حبس و شــکنجه و
قتل مخالفان شــده و میشود.
ما اوج اینگونه جنایات اسالمی
را در کشــتار زندانیان سیاســی
در تابســتان ســیاه  ۶۷دید ه ایم
که نماز نخواندن و بیاعتقادی
بــه اســام از جمله دالیــل این

قتلعام بوده است.
الجزایریها نیز ترور اسالمیستی
را از نزدیک تجربه کرد ه اند .سر
بریدن چند آموزگار پیش چشم
شــاگردان در این کشــور اتفاق
افتاده اســت .کارنامــه خونبار
داعش در عراق هم پیش چشم
ماســت .آیــا در این کشــورها،
افــراط در آزادی بیان و اعمال
بیقیدوشرط اصل الئیسیته
سببســاز این جنایات شــده
است؟
پاسخ بهروشنی منفی است.
ُطرفــه امــا این اســت کــه در
کشــورهای غربی ،و از جمله
در فرانســه ،اسالمیســتها
از مفهــوم «اسالمهراســی»
( )Islamophobieکــه بــا
«اســام ســتیزی» ادعایــی
خمینیستها همذاتی بنیادی
دارد ،فــراوان بهــره بــرده و
میبرنــد .اینــان از یک ســو ،با
ادعــای اینکه «اسالمهراســی»
منشــأ همه تبعیضهایی است
که مســلمانان و یا فرزندانشان
در جامعه دموکراتیک ســکوالر
و یا الئیک متحمل میشــوند،
برنامــه ایدئولوژیــک خــود را به
مثابه طرحی برای دســتیابی به
«عــدل اســامی» و «رهایی از
ســلطه غرب» عرضه میکنند.
و از ســوی دیگــر ،بــا مظلــوم
ِ
نقــد اســام
نمایــی ،هرگونــه
و قانــون شــریعت را بهعنــوان
محکــوم
«اسالمهراســی»
میکنند.
میتــوان پرســیدکــه آیــا وجود
راسیسم و تبعیض در کشورهای
غربــی ،ازجملــه در فرانســه،
واقعیتیانکارناپذیرنیست؟
آیا مسلمانانی که در این کشورها
زندگی میکنند ازجمله قربانیان
اینتبعیضاتنیستند؟
جواب مثبت است.
برای مثال ،در فرانســه ،بخش
قابلتوجهــی از مهاجــران از
کشورهای موســوم به اسالمی
میآینــد .شــمار انبوهــی از این
مهاجران که در شرایط فرودستی
اجتماعــی قــرار دارند ،متحمل
خسرانهای ناشی از راسیسم و
تبعیضاتاند .اما علت ،موقعیت
اینــان بهمثابــه مهاجــران فقیر
و فرودســت جامعــه اســت و نه
مسلمانبودنشان.
ایــن هــم واقعیــت اســت کــه
دســت راســتیهای افراطــی با
تأکیــد بــر ناســازگاری فرهنگ
ایــن مهاجــران ،تئوریهــای
بیگانهســتیز خــود را ترویــج
میکنند .اینان از یکسو تبعیض
علیــه ایــن مهاجــران را توجیه
و تشــویق میکننــد و از ســوی
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دیگر بر آتش «جنگ تمدنها»
میدمند.
امــا مــا ناگزیــر نیســتیم بــا
کاربــرد مفاهیمــی همچــون
«اسالمهراسی» بر همین آتش
بدمیم .برعکــس ،ما میتوانیم
بــرای توضیــح تبعیضاتــی کــه
این مهاجران در این شــرایط به
طور خاص متحمل میشــوند،
مفهومــی چون «راسیســم ضد
مســلمانان» را به کار ببریم .ما
میتوانیم قاطعانه از کاربرد واژه
«اسالمهراســی» حــذر کنیم،
چراکــه چنیــن جلــوه میدهد
تو
که گویا هــدف این تبعیضا 
قربانی آن اسالم است ،که چنین
نیست.
بهعــاوه ،یکی از خطرات بزرگ
چنین رویکــردی قربانی کردن
اصــل آزادی بیــان و تحدیــد
اندیشــهورزی اســت .چراکــه
هرگونه نقــد آموزههای مذهبی
بهمثابه تبلور «فوبیا» (هراس)
و «نفــرت» قلمــداد میگردد،
بنابراین رد و طرد میشود.
جالــب اســت توجــه کنیــم که
سالهاســت در مجامع جهانی،
دیکتاتورهــا و بنیادگرایــان
مذهبــی میکوشــند تــا نقد و
توهیــن بــه مذهــب را جرمــی
معــادل راسیســم قــرار دهند و
حق کفرگویی را از حیطه آزادی
بیان بیــرون کنند .اینان اگرچه
تاکنون موفق نشدهاند اما دست
از تالشهاشــان برنمیدارنــد.
و در ایــن میــان اســتداللهای
مغشوش برخی مدعیان حقوق
بشر و روشنفکران و هنرمندان
که تساهل را مترادف پایان دادن
به نقد رادیکال مذهب میدانند،
آب بــه آســیاب اســتراتژیهای
آزادیکــش مســتبدان و
افراطگرایان مذهبی میریزند.
یکی از مهمترین چالشهایی که
در شــرایط امروز برابر ماســت،
این اســت که اگر نتوانیم عرصه
علم و دانش و هنــر را از حیطه
دیــن و ایمــان و عقیده تفکیک
کنیــم ،رشــد تفکــر انتقــادی
و خالقیــت علمــی و هنــری
زیانهای جبرانناپذیری خواهد
دیــد و جهل و جنــون و جنایت
برخاســته از انــواع تعصبهــا
زمینهای مســاعدتر برای باورتر
شدن خواهند یافت.
 23اکتبر
--------شــهال شــفیق ،جامعهشناس،
پژوهشــگر و نویســنده ایرانــی
مقیــم فرانســه اســت .او از
دریافتکننــدگان نشــان لژیون
دونور است.

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه
را بر روی سایت بخوانید

حسابداریوکلیهامورمالیاتی

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
MTL_TILES@YAHOO.COM

(514) 652-7623 (514) 500-6186
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محیط زیست...

چگونهچیندریاهاراازماهیخالیمیکند

سالهاســت ماهیگیــران و
مسئوالن شیالت ایران از حضور
کشــتیهای ماهیگیــری چین
در آبهای خلیــج فارس انتقاد
میکنند و نســبت به آن هشدار
میدهند .در این راســتا از صید
غیرمجــاز و بیرویــه صحبــت
میشــود و نابــودی مرجانها و
زیانهــای مالی بــه ماهیگیران
بومی.
این مشــکل تنها مختص ایران
نیست .به گزارش مجله خبری
«آبزرورز» که وابســته به شبکه
تلویزیونــی بینالمللی فرانســه
است ،در ســال جاری میالدی
شمارکشتیهایغولپیکرچینی
که از اقیانوس آرام عبور کردهاند
تا در نزدیک جزایرگاالپاگوس به
صید جانــوران دریایی بپردازند
افزایــش یافته و بــه  ۳۰۰فروند
رسیده است.
جزایر گاالپاگوس حــدود ۱۰۰۰
کیلومتــر از ســواحل آمریــکای
جنوبی فاصله دارند و متعلق به
کشور اکوادور هستند.
ایــن مجمعالجزایر در فهرســت
میراث جهانی یونسکو ثبت شده
است و دارای گونههایی از آبزیان

کمیاب مانند شــیرهای دریایی
و الکپشتهای سبز گاالپاگوس
است.
اکــوادور نمیتوانــد بــا چیــن
درگیر شــود زیرا مانند بسیاری
از کشــورهای آمریــکای التیــن
بهشدت وابسته به غول آسیایی
اســت :چین بزرگتریــن خریدار
نفت اکوادور و یکی از طلبکاران
عمده این کشور بهشمار میرود.
صید «قانونی»
ماهیگیــران چینــی همــواره
تاکید میورزند کــه فاصله ۲۰۰
مایل دریایــی از جزایر را رعایت
میکننــد و بــه همیــن دلیــل
صیدشان قانونی است.
تــا  ۲۰۰مایــل دریایــی از خــط
ســاحلی هــر کشــور منطقــه
انحصــاری اقتصادی آن کشــور
بهشمار میرود و دولت میتواند
در ایــن مناطــق بــه پژوهــش
بپردازد و از منابع آن بهرهبرداری
کند.
مجلــه
گــزارش
بــه
آ مر یکا ییا کو نو میســت ،
ماهیگیــران چینــی ایــن حد را
رعایت میکنند ،اما خارج از این
محدوده برای ماهیهای منطقه

متعلق به جزایر گاالپاگوس
طعمه میگذارند و از این راه
آنها را به دام میاندازند.
آنها عالقهویژهای به شــکار
ماهــی مرکــب هومبولــت،
ماهی ُتن و کوسه دارند .در
شرق آسیا نوک باله کوسهها
به عنوان یک غذای لذیذ از
محبوبیت خاصی برخواردار
است.
«ماهی به اندازه کافی
وجود دارد»
چیــن در واکنــش بــه
اعتراضهایی که تاکنون صورت
گرفته است استدالل میکند که
ذخایر بزرگ ماهی در این آبها
به اندازه کافی و دســت نخورده
وجود دارد و شکار ماهی در آنجا
مشکلی ایجاد نمیکند.
فیلیپ کانســتینگر از ســازمان
جهانی محیط زیست ()WWF
نظر دیگــری دارد .او میگوید،
چینیها ماهی مرکب هومبولت
را شــکار میکنند ،اما جمعیت
این گونه ماهی تاكنون بهدرستی
ثبت نشــده است ،بنابراین آنها
نمیتوانند به طور مستند بگویند
که ایــن گونه ماهی «بــه اندازه
کافی وجود دارد».
محیط بانان و سیاســتمداران،
ایــن گونــه صیــد را ماهیگیری
«غیرقانونــی و بینظــم و بدون
سند» ( )IUUمینامند.
به گفته کانستینگر ،ماهیگیری
 IUUانواع گوناگونــی دارد .به
عنوان مثال ،در اروپا ماهیگیران
پیکــر بیجــان جانورانــی را
کــه شــکار کردهاند امــا خریدار
ندارند بــه دریا میاندازند .طبق
قوانین موجود ،آنها باید «صید
بیخاصیت» را به خشکی ببرند

بی خوابی و رازهای  >> ...ادامه از صفحه22 :
منتها اگر در رختخواب بمانید،
مضطرب میشــوید و مــدام به
ســاعت نگاه خواهید کــرد .این
رونــد بهمــرور باعــث میشــود
رویکردتان نسبت به رختخواب
عوض شــود و بهچشم جایی به
تخــت نــگاه کنیدکه خبــری از
خواب و استراحت در آن نیست.
جسمانی جدی مانند
مشکالت
ِ
چاقی مفرط ،فشــار خــون باال،
انواع دیابت ،حمله قلبی و سکته
مغــزی نیز با بیخوابــی ارتباط
دارند.
•
 .۲خوابیدن را به خود یاد
بدهید
مدیتیشــن قبــل از خــواب بــه
افزایــش کیفیــت خــواب و رفع
بیخوابی کمک میکند.
حتما تعجب کردهاید و میگویید
که خوابیدن را بلد هســتید ،اما

اشــتباه نکنید .زمانــی که دچار
بیخوابــی میشــوید ،راههایی
وجــود دارد کــه بهکمــک آنهــا
میتوانیــد بدن را بــه خوابیدن
راحت عادت بدهید .باید روندی
را انتخــاب کنید و بــا تکرار آن،
بــه بدن یاد بدهیــد بهراحتی به
خواب برود .ایــن روند میتواند
گرفتــن دوش آبگــرم قبــل از
خــواب یــا مطالعــه بهمــدت ۱
ساعت پیش از خوابیدن باشد.
مدیتیشــن یا خیالبافی درباره
موضوعاتخوشایندنیزکمکتان
میکنند به خواب بروید.
ببینیــد چه رونــد و کارهایی به
شما در مســیر خوابیدن کمک
میکنــد .بــا شناســایی آنهــا،
برنامهای منظم داشته باشید و
به آن پایبند بمانید؛ مثال هرشب
قبل از خواب ،ابتدا دوش بگیرید
و بعــد کتاب بخوانیــد .این کار

را تکــرار کنید و انجامــش را به
روندی منظم تبدیل کنید.
•
 .۳ورزشکردن باعث خواب
آرام و راحت میشود
ورزش منظــم خوابــی راحــت
برایتــان به همــراه دارد؛ اما اگر
دچــار بیخوابی و مشــکالتش
هســتید ،در ســاعات انتهایــی
شــب نباید ورزش کنید .ورزش
ســنگین شــما را هوشــیار نگه
مــیدارد و نمیگــذارد راحــت
بخوابیــد .عــاوه بــر ایــن ،بــا
ورزشکردن دمــای بدنتان باال
مــیرود و تــا  ۶ســاعت بعــد از
ورزش نیز این دما باال میماند؛
پــس بهتــر اســت ورزشکردن
شبانه یا قبل از خواب را به  ۲تا ۳
ساعت قبل از رفتن به رختخواب
موکول کنید.
نیلوفرشهدوست

رفاق یار هن آن میکند هک بتوان گفت...

همدردی

دوست و همکار ارجمند،
جناب آقای جالل صنعت خانی
خانواده های محترم سوگوار

در اندوه درگذشت پدر عزیزتان
با شما و دیگر بستگان صمیمانه همدردیم
و برایتان آرزوی شکیبایی و تندرستی داریم.
با آرزوی روزهای روشن وشاد؛
ما را همواره در کنار خود بدانید.
__________________________

دوستان شما در

صـرافی «شریف»

و آمار و گونههایشــان را مستند
کنند.
کانســتینگر در رابطــه بــا
ماهیگیــری  IUUمیگویــد:
«وضعیــت در ســواحل آفریقــا
فاجعهبار اســت ».بــه گفته او،
گارد ســاحلی برخی کشورهای
آفریقایــی توانایی کنتــرل موثر
قایقهای ماهیگیری را ندارد.
بــه همیــن دلیــل دولتهــای
اروپایی کشتیهای ماهیگیری

خــود را موظــف بــه حمــل
دســتگاههای «جــی پــی اس»
کردهانــد تــا شــیوه کارشــان
شفافتر شود.
به گفته کانستینگر در سالهای
اخیر حضور آنها در آبهای آفریقا
همواره کاهش یافته است ،ولی
کشــتیهای چینی جای آنها را
گرفتهاند.
ســییرالئون کــه یکــی از
تنگدســتترین کشــورهای

نان سنگک

کیفیتعالی،
بهای مناسب

پخــتروز

>> ساعات کار:

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

Tel.: 514-894-8372

www.shaterabbas.ca

أفریقــای غربی بهشــمار میرود
آســیب زیــادی از حضــور
ماهیگیران چینی دیده است.
بــر اســاس برخــی گزارشهای
موثــق ،چینیهــا روزانــه  ۶۰تا
 ۱۰۰تــن ماهــی در آبهــای
ســیرالئون شــکار میکنند ،اما
تنها ده درصد ســود فروش این
ماهیها را به دولت ســییرالئون
میپردازند.
•

دلیـوری روزانه (تلفنی)

)
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یسم
م
ن
ی
رفارسیدن رک س و سال وی الدی را
هم
هب وطنان و دوستان ارجمند شادباش می گویم.
آرزومندم سال پیش رو ،سالی رسارس سالمت،
بهروزی ربای شما زعزیان باشد.

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

Cell.: (514) 971-7407
 خرید ،فروش ،اجاره امالک مسکونی و جتاری
 مشاوره رایگان برای امالک درآمدزا و غیره
 پرداخت هزینه محضر توسط ما

 پیش فروش امالک در نقاط مختلف مونتریال
 تهیه وام مسکن با کمترین نرخ بهره
 ارزیابی رایگان منزل شما

کاظم تهرانی

مشاور امالک در مونتریال :مسکونی و جتاری

 به همراه تیم حرفه ای ما
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نطــنـز...
گاو ِچروون؟
پس از ماجرای ترور پدر موشکی
رژیــم آقــا امــام زمــان (عــج)
سرلشــکر باقری ژنــرال پاتن در
ارتــش حضــرت رهبــر ّ
معظــم
گفت :انتقام ســختی در انتظار
عامالن ترور شــهید فخریزاده
ی
اســت .راهي را که شهيد فخر 
زادههــا آغــاز کردهانــد ،هرگــز
ّ
متوقف نخواهد شد .گروههای
تروريســتی و آمــران و عامــان
ايــن اقــدام کــور هــم بدانندکه
انتقام ســختی در انتظــار آن ها
خواهد بــود .عمو! تو برو گاوت
رو بچروون! ت و دو وظیفه بیشتر
نداری یا لشکرت را بریزی توی
خیابــان دختران ایــران را برای
ُشــل حجابی کتک بزنی یا چند
تن بی گناه را بگیری شــکنجه
کنــی تا اعتــراف کنند کــه ترور
جناب دکتر حاج محســن خان
اتمــی کار آن هــا بوده اســت! و
البته شــاید خودت هم می دانی
ّ
کــه از درازی شــب چیــز زیادی
باقی نمانده اگر هم تا االن سحر
نشده به خاطر پستی بیش از حد
امثال توست که به مردم دست
خالی شــلیک می کنیــد .کافی
است چند ارتشی یا سپاهی وطن
پرست به مردم سالح بدهند آن
وقت تو با تمام ز ّراد خانه ات هم
نمــی توانی هیــچ غلطی بکنی،
مطمئن باش.
آش؟
ســید رضا اکرمی عضــو جامعه
روحانیت مبارز گفته :اگر بایدن
به برجام برگشــت و پول های ما
را آزادکرد ،می گوییم :اللهم صل
علی محمد و آل محمد! آخوند؛
بچــه های پایین شــهر
بــه قول ّ
صنار بده آش ش ش؛ به
تهرونّ :
همین خیال باش ش ش!

رشد  36هزار واحدی
شاخص بورس!
چنــد روز قبــل ناگهــان اکثــر
نمادهــای بــورس تهران ســبز
پــوش شــدند و شــاخص کل
بورس با رشــد  36هزار واحدی
در پایــان معامــات همــان روز
بــه عدد  1میلیــون و  427هزار
واحد رسید! آهای مردم هوشیار
باشید ظاهر ًا رهبر فرسوده برای
ق ّلک و پــول ُخرد های ته جیب
بچه های شما هم نقشه دارد!
ّ
99 / 9 / 9؟!
به گفته رئیس کانون سردفتران
ج های
حــدود  80درصــد ازدوا 
آذر مــاه روز نهــم ایــن مــاه بــه
ثبت رســیده است! یکی از مهم
ترین ســواالتی که پیش میآید
این اســت که آیا در شرایطی که
روزانــه حدود  400تــن در ایران
جان خــود را به دلیــل بیماری
تجمع
کرونا از دســت می دهند ّ
تعــداد زیادی از افــراد در دفاتر،
چــه پیامــدی خواهد داشــت؟
بــه نظر مــا ایــن کار خیلی هم
خوب است چون این کار مشت
محکمی اســت که به دهان این
کرونا ویروس بی ناموس زده می
شود که هر چه قدر تو بکشی ما
تولید را زیادتر و جای شان را ُپر
می کنیم!
دکمه هوائی؟!
اخیــر ًا وزیر راه دولــت آقا امام زمان
(عج) گفته :مــردم هم می توانند
با هواپیماهای شــخصی خودشان
توی پروژه راه اندازی تاکسی هوایی
شرکتکنند!ازدوحالخارجنیست
یاآقایانمامردمراباآخوندهایبیت
رهبری اشتباه گرفته اند! یا ماشین
های ساخت داخل کشور یک دکمه
هوایی دارندکه تا حاال کســی به ما
نگفتهکجاست؟!

www.paivand.ca since 1993

مونتریال!
ی
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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

ناننسیه،
نانقسطی

داروی ضدّ کرونا؟
در ایــن حــدود یــک ســالی که
ایــن کرونا ویروس بــی ناموس
خودش را نشــان داده؛ در ایران
بــه طــور میانگیــن روزی یــک
درمان قطعی کرونا توی رســانه
هــای عمومی اعــام وجود می
عمه جان ما هم آمده
کند! امروز ّ
کــه عمه به قربانت! تــو روزنامه
یا تلویزیونت! اعــام کن ای ته
مانــده تنباکــوی قلیــان مویوم
ضد کروناست! دلیلشوم ئیه که
خودوم! کرونا نگریفتوم! هر کی
مخاد پول بریزه به حســاب مو!
براش در بســته بندی مناســب
ارســال کنوم! گفتیم عمه جان
نمیشــه همیــن تازگــی هــا دو
نفر از شــما زرنــگ تر روگرفتند
کــه با کاه و تاپالــه گاو تنباکوی
ضد کرونا
ممتــاز و مخصوص و ّ
بــرای قلیــان می ســاختند و به

امت همیشــه در پیســت رقص
ّ
و حســینیه می فروختنــد! کار
داروی شما درسته و حرف نداره
ولــی این قالتاق ها اعتبار علمی
شما رو از بین برده اند!
تعطیالت زورکی؟!
به دوستی در ایران زنگ زدیم و
گفتیم :مغازه ات بازه؟ یا بســته
است؟ گفت :باز بودن که بازیم!
ایــن تعطیالت زورکــی دو هفته
ث میشــه ما کمر
ای فقــط باعــ 
درد بگیریم گفتیم چرا؟ گفت :از
بس که از زیرکرکره مغازه رفتیم
بیرون؛ اومدیم تو!
برای خدا؟
ســخنگوی قوّه قضاییــه گفته:
باید دســتاوردهای انســانی قوّه
قضاییه را به جهان نشان دهیم!
حاج آقــا درســت مــی فرمایید
کافی اســت همان دســت ها و
انگشتان قطع شــده آفتابه دزد

ها را بفرســتید به سازمان ملل!
حتم ًا فکر می کنند که شــما آن
ها را برای عبرت دزدهای ُخرده
پا نگه داشتید! چون سارقین و
اختــاس گران گردن کلفت که
ً
اصال
در رژیم الهی اسالمی شما
دزد به حساب نمی آیند! دزدان
بزرگ که با رهبر شــریک اند را
هم معرفی کنید! که رهبر ببیند
که چه دزدان قابلی هستند شاید
به هرکدام شــان چنــد میلیارد
تومان جایزه بدهند تا هم بروند
و صفا کننــد و هم کمکی به آقا
مجتبی کنند ،نه برای پول بلکه
برای خدا کنند.
اون دنیا!؟
صدیقی آخونــد حکومتی گفته:
این جا جای عشــرت نیســت،
جای تنبلی نیســت ،تن آسایی
نیســت! این جا محل رنج است
گنج بهشت با رنج دنیا به دست

البتــه ایشــان رنج و
مــی آیــد! ّ
محنت این دنیــا را به ما مردم
مــی دهند ،خــود و هــم عبا و
عمامــه هایشــان بــدون هیچ
ّ
هنری؛ صفا می کنند وقتی به
ما می رسد می فرمایند مال تو
به اون دنیا حواله شده است!
ژنـــرال!
نقدی ژنرال شمع فروش سابق
دَرِ صحن و حرم آقا امام حسین
در کربالی مع ّلــی گفته :مردم
ونزوئال بــا دیدن مــن صلوات
فرستادند! من از آن ها پرسیدم
شــما که مســلمان نیســتید؟
گفتنــد :از شــما و انقالبتــون
البته
خیلــی خوشــمون میــاد! ّ
منظور از انقالب همان کارخانه
و خانــه هــای مفتی اســت که
آقایــان به فرمان رهبر فرســوده
در کشورشــان ســاخته اند ولی
درعوض جوانان خودمان نه کار
دارند و نه مسکن ،پس لعنت بر
آخوند و تو ژنرال اش!
----کانادا – مدینه منوّره
مونرآل – پانزدهم ماه
دسامبرالمبارک! سال 2020
دربدری خون جگری!
برابر با بیست و پنجم
آذر ماه سال 1399
مهرورزی زنجیره ای!
شاد و آزاد و سربلند باشید.
پیر خراسانی

بازگشت امریکا به برجام >> ...:ادامه از صفحه6 :
بازگشت به برجام نه تنها سرعت برنامه
هسته ای رژیم را کند نخواهدکرد بلکه
سرعت آن را افزایش خواهد داد .برنامه
های موشــکی و هسته ای رژیم به دالر
و یورو بــرای خرید تجهیزاتی با کاربرد
دوگانــه و قاچاق مواد و نیــز واردات از
چین و کره شــمالی نیاز دارد که بدون
درآمــد ارزی فــراوان و آســان ممکــن
نیست .حکومت در دوران برجام نیز به
برنامه هســته ای خود ادامه داد چون
مناطق نظامی از بازدید ناظران آژانس
مستثنی هستند .کشف دو مرکز تازهی
فعالیت های اتمی بعد از امضای برجام
کــه آژانــس خواهــان بازدید آنها شــد
نشان می دهد که برنامه مخفی هسته
ای جمهوری اسالمی هیچگاه متوقف
نشــده است .ســعید لیالز از مشاوران
اقتصادی دولــت روحانی (که میانه رو
تلقی می شــود) در این باب می گوید:
"وقتی در یک جنگلی به نام خاورمیانه
زندگی می کنی که دائما همه سعی می

کنند تــو را بخورند و قــورت دهند ،از
جمله ایاالت متحده آمریکا ،بسیار ساده
لوحانه خواهد بود اگر کسی تصور کند
کــه آقای خامنه ای بــر مبنای امضای
برجام ،پــروژه های قوی ســازی ایران
را رهــا می کند .اگــر رها کند ،ما نمی
گذریم( ".الف  ۱۸آبان )۱۳۹۹
"پروژه قوی سازی ایران" در چارچوب
برجام همان تولید ســاح هســته ای
اســت .وقتی افراد مشــهور به میانه رو
چنین تلقیاتی داشــته باشــند مواضع
جناح مقابل آنها نباید رها کردن برنامه
هسته ای در ازای یک توافق نامه بوده
باشد.
کســانی که از بازگشت به برجام سخن
می گوینــد و در مقامات بــاالی دولت
بایدن قرار می گیرند همه از این پیامدها
خبر دارنــد .آنها با بازگشــت به برجام
عمــا نقش حامــی بــرای برنامه های
تروریستی،تبلیغاتی،سالحهایکشتار
جمعی و گسترش طلبی حکومت قرار

خواهندگرفت .بازگشت امریکا به برجام
نه تنها علیه منافع و امنیت ملی ایاالت
متحــده بلکه علیه منافع و امنیت ملی
ایران و دیگر کشــورهای منطقه است.
در دورانــی که ترامــپ از برجام خارج و
تحریم ها علیه جمهوری اسالمی اعمال
شد رژیم اسالمی مجبور شد بسیاری از
برنامه های گســترش طلبــی خود در
افریقا و امریکای التین را متوقف سازد.
جمهوری اسالمی در دهه گذشته نقشی
غیــر قابل انکار در تخریب چهارکشــور
عراق ،ســوریه ،یمــن و لبنان داشــته
است؛ بازگشت به برجام و سرازیر شدن
ده ها میلیادر دالر دیگر به جیب ســپاه
و افزایش موجودی حساب های بانکی
سران حکومت باعث تخریب کشورهای
بیشــتری در منطقه ،تــرور مخالفان و
تشکیل هسته های بیشتر تروریستی در
کشورهای غربی خواهد شد.
مجیدمحمدی

با دو شرح

5077

جدول روزنامه ایران دارای دو «شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرحها را با مداد حل کرده و
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.
www.paivand.ca since 1993
 سال  27شماره  25  1504آذر 1399
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Sam The Handyman

13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1به چند
برای کار-9درروغ��ن جال -ش��هري در اس��تان
 14نفر15
نیازمندیم.
فورا
نصب
امور
سيستان و بلوچستان -دستاويز
– بلندمنظر و 1
در ابتدا بصورت پاره وقت،
 -10خبرگ��زاري ش��وروي س��ابق-
م پوشي ،عفو2 -
تمام وقت
پرتاب گلوله -مهرهاي در شطرنج
We are hiring interested individuals
3
دژخيم
assistant.روسي-
 -11عود -مجلس
as
Handyman
Full time/Part
time/On
call. -12
ري در آفريقا-
ش��اد-
بي��ن -مخفف
وس��ط و
4
اطالعات آگهی خود را به
Experience is an asset, but not necessary.
سرزنش
نشانی زیر ایمیل کنید:
will be provided).
ي -آجر نصفه 5
 (trainingاز PARTICIPATE in our
دول��ت در يكي
immediately.يك
 -13نماين��ده
Positions
available
info@paivand.ca
COMMUNITY
Please
تكاورsend-
application
�رس -مرادف 6
چپ
سمت
شهرهايat:بيگانه-
https://sam-thehandyman.com/career/
عظيم
 -14جامه
7
حيوانات And
نازكto:-ازsend CV
info@sam-thehandyman.com
�ريف ،اصيل-
الجثه دريايي -دشمن
توجهخامنها
قابل 8
 -15تابلوي��ي از ويلي��ام ترن��ر-
شرکت Panneton & Panneton
شت -برگشت 9
اختراعكننده
فال قهـوه
رجنرال
تعداد محدودی نیروی کا
به یک نفر ظرفشوی
CARWASH
به چند نفر کارگرعمودي:
و همچنین راننده با حقوق مناسب
ت كه محصولي و10ورق
و کمک آشپز
است
استخدام می کند.
نخستين ماهواره
(پاره وقت یا تمام-1
رهايي يافتن –• باتجربه •
وقت)
ی
شاد
توسط
11
های
تلفن
شماره
با
تمایل
صورت
در
لگام
دهنه،
فضاي��ي جهان برای
برا ی کار در کارواش
رستوراناكتبر
ك��هکاردردرتاريخ 4
Published Since 1993
(پیمان)
5145721356
و
514939009
فورانیازمندیم.
(514) 678-6451
BIWEEKLY NEWSPAPER
ش سرپوش��يده 12
نیازمندیم.شوروي
کبابسراجماهير
 1957توسط اتحاد
ویا ایمیل info@pannetonpanneton.com
FOR PERSIAN COMMUNITY
تلفن اطالعات( :احمد)
Tel.:
514-933-0-933
از پاي��گاه فضاي��ي بايكون��ور به مدار
تماسبگیرید.
(Montreal, Toronto, Ottawa,
13
ش خشن
)Victoria, Calgary & Vancouver
Tel.:پرتاب شد
514-651-2661زمين
پرواز -داستان 14
مالیاتی
خدمات
 -2برگه��ا -خردهگي��ري-

نيروگاه 16 Mailing Address:
ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
4010 Ste-Catherine W.
15
شمال ايران
ﮐﻮﭼﮏ

ﺍﺷﺨﺎص و ﻣﺸﺎﻏﻞ
س��ك ح��ج-
7 MONTRÉAL
4 9 QC
پوست6 2 3
8
5
1
Little
Hollywood
presents
جاي
زينتي-
گنبد
صدر-
-3
ثبت شرکت و دفترداری
د
پشتك
ضد
اسفناج-
افقي:
حسابها با نازل ترین قیمت
كندن
514-996-9692
ﺳﺎﻝ 3 1 2 4 5 8
7
اث��ر
طبيع��ي-
ي
9ﺩﺭ ﻃﻮﻝ 6
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ
ANIMAL
FARCE
 -9مخفف امي��ر -زيبايي و محبوبيت-1 -خبرچين -اثري از آرتور ميلر
مكالمه -دفتر
بلي در
ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺮﺩﺑﯿﻦ
 -4گردآورن��ده>> -
A
Comedy
Film
by
شهري در استان جنگ
8 6Email:
5 7 9 1 4514-242-6034
2 3
 -2جهت -از شهرهاي استان كرمان -شعر شاعران
Nader Dowlatshahi
يق��ه-
نوع��ي
الغ��ر-
دان��ه-
پنبه
-10
گياه دارويي
 -5چاش��ني ادويهدار -س��ومين شهر
6 info@paivand.ca
3 7 2 4 5 9 1 8
ش��ترك اروپ��ا -بيحس
 -3بالنگ -الستيك ماشين -چپاول
www.paivand.ca
وسيع استان گيالن -ماه قمري
رگ-
ظه��ر -بريدن
 -11شب پيش از امروز -ميوه خوشهاي -4 -غذاي
کلبه
نادر
کمدی از
فیلمی
هرهفته
درونکـــــوور 4
پیوند 5 1 9
اختيارات8 6
عموجان7
دولشتاهیعالمت مصدر 2
جعلي3-از
حجاب -6
��ي -ريزه چوب گل منجمد
ویترس
نفر
چند
شاعري -بي به
و پوشش
منتشرمیشود:
عامه-
تداول
در
نیمهو پا
دست
(با الهام از قلعه حیوانات)
•
وقت
تمام
و
وقت
•
9 Vancouver:
2 8 3 1 7 5 6 4
 -12فرومايگي -در هم پيچيده -آشوب -5 ،غيردائمي – جاي روشنايي -لعن
در یوتیوب ،در  12قسمت شعله آتش برای کار در کلبه عموجان
شورش
Ramin Mahjouri
جاده 1 9 4 5 7 2 3
 -6حد وسط چندچيز -صورتگر -جام  -7نگهباني -گوشه6ها8 -
نیازمندیم.
Tel.: (604) 921-IRAN,
اطم��ه(س) -از  -13ش��هر اس��تان مرك��زي -تباه��ي ،ورزشي>> به زبان انگلیسی
شمارهازتلفن زیر
سازها -كر
لطفا باشود-
 -8گاه مشكلگشا
765 GREENWOOD Rd.,
ي سيب و سلما نابودي -عضو تنفس ماهي
بگیرید5 8 3 1 6 4 2 :
9تماس 7
 -7عضو پا -كلروفيل گياهان -تاج
W. Vancouver, B.C., V7S 1X8
نيست
خداي
ب��زرگ-
) ب��ه كارگرداني  -14ناگهان��ي -آرزوي
Tel.:
جنگي-
2-----------------------س��رپوش7 6 8 3 9
1 514-484-8072
 -8دو س��ال پي��ش -ح��رص و عالقه  -9ش��هر خ��روس4 5
هندوان
ش��ديد به چي��زي -به رايان��ه همراه ،خانم -نوعي زيرانداز
پيروزي
پل
افتادن-
دام
 ميم��ون دنياي  -15بهجدولنسبتاً
هایسبك
 حل سودوکو | كوچك و
از ن��وع
ماه��ي از
صفحه 23
-10ویژه:
گفته ميشود و
عادی
كنس��روي -پش��تيبان-
20
حل جدول ويژه شماره 5076
حل جدول عادی شماره 5076
رانه-
 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1نخست -از خدايان باستان
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کامیونیتی ایرانیان

استخـــدام

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

Skill:
آنـان را استخدام کنید!

aznov152104nikpour

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

abedi free

استخدام
hosskherad@yahoo.ca azjan12paid60+120+120

نیـازمنـدی هـای پیوند

جدول اعداد سودوکو در صفحه 16

آرایشـــــگاه

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

آژانس مسافرتی

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

آموزش موسیقی

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

آموزش نقاشی

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

آموزشگاهحتصیلی

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

اتومبیل-تعمیر

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

اتومبیل :خرید و فروش

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

ازدواج

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

ارز

شریف 223-6408 .........................................
صرافی نــت 871-1119 ...........................
 5استار585-2345........................................... .
خضر989-2229 ................................................
یونیون موندیال937-5192.......................... .
844-4492 ................................Expert-FX

امالک و مسکن

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

اجنمن ها و سازمانها

CSAIکمک به مهاجرین932-2953 ........ .
انجمندوستدارانزرتشت808-5070........
انجمنزرتشتیانکبکwww.zaq.org ...... .
حقوق بشرinfo@addhi.net .......................
249-4684 ........................................IBNG
انجمن زنان مونترال516-3007...................
دانشجویان:کنکوردیا848-2424 .............. .
کتابخانه نیمــا485-3652 .........................
موسسهخوئی341-2235 ..............................

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

بیمه و مشاور مالی

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

پزشــکی

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

تاکـسی

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

تبلیغات

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

ترجمه

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

حسابداریومالیاتی

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

حمل و نقل

939-0099 ................................... Panneton
مونتریال442-8056 ....................................... .
المپیک935-3300...........................................

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

1
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5

دندانپزشک

2

7

3 1 2 6 4
شهروزرضانیا (آریا) 933-3337 ..................

8
4
5
6

2

4

فـرش
1 2

7

6

2

بگیرید5 .
تماس 9 6
 8با3ما 4

8

4

6

5

1

6

4

3

5

2

1

5

3

8

4

2

9

7

1

5

1

مراکز پخش پیوند

مونتریال9:
2مرکز7شهر 4

19
3

8

پــرس1،ماهی5
کارتیه 2
شــاطرعباس8 ،
تپــش6 3 ،
9 4
ســن لوران ،عموجــان ،کوپلــی ،2:فرحت،
فتوشــاپ ،ارز4
9 5 ،NDG
3 auto
اتوکلیفتــون1 ،
7 8 6
خضر ،اف7اکس4،مارشه6
لوموند1 ،
آپادانا8 ،
فایواستار5 ،
2 3
 ،PAکلینیک آریــا ،آلفامدیک ،المیزان ،بازار،
4و2 5 3 9 ...
7 8
متروپولیس6،کبابسرا
آدونیس6 ،مارشه 7افغان3 ،
نور1و2 ،2
کوه 5
ریوسود1 :
4 9
مارشه آریا ،کلینیک میرا ،مراکزفرهنگی و...
9 2 1 5 3 8 6 7
وست آیلند  :آدونیس ،سمی فروت ،پنراسلکت
شاتوکباب6،و7 8 4 ...
2 9 5 1
فروت
سمی
آدونیس،
لوران1 6 8 7 9 :
3 2سن 4
الوال :کوه نور ،آدونیس ،سمی فروت و...

4

6

7
نیــوشا 3
9 2 8
ریاحی

7
2
9
1
8
4
3
5

23
6

4

دادگستریاستان3کبک5
رسمی 6 4
وکیل 1
9

8

حقوق تجاری در کانادا
قرارداد1 ،
شرکت8 ،
تاسیس7 5
3
خریدوفروششرکت/سهام
کبک 5
خانواده3در 1
حقوق7
6
توافقی2،
توافقی و8غیر 5
طالق 6
4
تقسیماموال،فرزندان

9

2

4
1

3

1 3 ...............................
پیتزااطلس 9 4
2
524-0-524
کبابسرا 933-0-933 .....................................
6 4 ...............
عموجان8 7.
کلبه 3
484-8072
فاروس270-8437.............................................
9 7 .................................
کارتیه.پرس4 2 .
5
488-6367
کوپولــی989-8580 ....................................
523-9596
2 8 ..........................................
بیبلوس6 1 9.

8678-6451
6 ............................................
5شادی9 1 2.

8 Tel.:
6 514-953-3570
9 2 4 5
3 4 2 5 9 7

7
1

1

کــــارواش 3
8 3 6

4

1

8

7

9

2

5

3

9

5

2

مهاجرت4
1 3

8

7

6

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

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

7

5

3

رستــوران

9

روانشناسی  /روانکاوی

سوپر و فروشگاه

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

فـیزیوتراپی

8

2

وکیل خدمات حقوقی

6

9

8

3

9

9

7

info@paivand.ca

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

7

15

جای شما در این صفحه
8 3 6 1 2 7 5 4 9
خالی است!

سازی 5
عینک 3
6 8 4
7481-0671
2 .........................
(ایرانخواه)5 .
8فرهت 7 9

(کلینیک) 4
دندان8سازی 5 1
6
افخم هادی737-6363 ................................. .

8

3

7

6

1

1

9

5

3

 اگر جویای کمک ،کارگر ،کارمند و...
هستید ،آگهی استخدام خود رادر صفحه
درج کنید2.
پیوند 4
نیازمندی8های 1
پرتردد 6
5
 جویای دوست ،همسر ،هم خانه،
هستید؟ 3 6 5
هم9صحبت2 7
 آیا وسائل خانه برای فروش دارید؟
می 7
حرفه ای 9
2آیا فنی4و 3
شناسید که1به
میخورد؟ 7 5 8
درد3دیگران9 2
 آیا به سفر می روید ،جویای همسفر
هستید؟ 9 2 7 6 8
1
اجاره،
برای
جایی
فروش،
برای
چیزی
8 3 4 1 9 7
حرفه و هنری برای عرضه دارید؟...

24

شریف نائینی731-1443............................... .

B

9900-3633
7 .............................
دنـــــــــا 2 4
1 6
7

5

6 8
فـال

1

3

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

7

5

4

کلینیککایروپرکتیک
کتـابفروشی

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

کلیسا

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

6

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

محضر

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

موسیقی (جشن ها)

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

!m
وام مسکن
شیرینی پزی و قنادی
گاراژ (درب)
بهروزباباخانی606-5626 .......................... .
نرگس690-4808..............................................
our friends.
سروین249-4684 ............................ .UNI-TECK 562-6453........................................... .
وکیل دعاوی
گلفروشی
عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)
udoku-topical.com
فتوشاپ 846-0221...........................................وحیــد  983-1726 .........................................امیرکفشداران574-4540..............................
one to one of your friends.ویدیو
فتوبوک984-8944...........................................
ce and
give
لوله کشی
تپش دیجیتال223-3336 .......................... .
فتو ُرز488-7121.................................................
es about sudoku-topical.com.

www.paivand.ca since 1993
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آپارمتان برای اجاره

29

1399  آذر25  1504  شماره 27 سال

جویای آرایشگرومتخصص زیبایی

 به زیبایی تزئین شده و کامال مبله،  خوابه مدرن2 آپارتمان
 با ورودی جداگانهwifi  همراه با،شامل همه چیز
 مدت کوتاه یا طوالنیPlateau mont Royal در
 دالر در ماه1675.00
:لطفا تماس با «جی» بگیرید

 جــویای متخصص: همچنین
esthetician زیبایی

برای کار در اتاق خصوصی در آرایشگاه
و یا متخصص زیبایی
با هر نوع محصول زیبایی یا ماساژ بدن
1040 Rue Notre-Dame,
Lachine, QC H8S 2C2
www.salonninonamesse.com

514-266-1355

سالن آرایش بسیار شلوغ واقع در
، با مشتری ثابت،الشین
 به یک آرایشگر، سال تجربه3 با حداقل
 مستقل نیازمند استHairdresser
(برخی از مشتری های خود را
).به فرد می دهیم
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514-249-1643

POISSONERIE & BOUCHERIE
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فروش وسائل
مو ســیقی
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IMPORT - EXPORT

ﻇﺮوف ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف
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وسائل موسیقی ایرانی
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بهای بسیار مناسب
بفروش می رسد
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www.paivand.ca since 1993

TIME TO
MEET AGAIN

1399  آذر25  1504  شماره 27 سال

Have a healthy journey with all precautions taken
down to the smallest detail for your in-flight safety.

30
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 سال  27شماره  25  1504آذر 1399

www.paivand.ca since 1993

PAIVAND: Vol. 27  no.1504  Dec. 15, 2020

بیایید به محافظت از خود
ادامه دهیم!

داخل آستین خود
سرفه کنید

دستهای خود را
بشویید

فاصله خود را
حفظ کنید

صورت خود را بپوشانید

در همه انواع حمل و نقل
عمومی و در مکانهای
عمومی تا حدی محصور
برای سنین  10سال و باالتر
اجباری است.

20-210-232W

Québec.ca/coronavirus
1 877 644-4545

31
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کلینیکدندانپزشکیآریا

Tel.: 514-996-9692

Vol.27, no.1504, 15 Dec., 2020
)(Montreal, Ottawa, Victoria, Calgary, Vancouver

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

since3
199

 Mailing Address:
4010 Ste-Catherine W.

 5ساله ثابت:

Montreal, QC H3Z 1P2

info@paivand.ca www.paivand.ca

 5ساله متغیر:

Email:

آمـوزشسنتــور
در كلیه سطوح

بهترین شرایط *

 1ساله ثابت:

1.74 %

 3ساله ثابت:

1.70 %

لیسانسبازرگانیازدانشگاهمکگیلارشدحسابداریومالیاتعضوسابقحسابدارانقسمخوردهکانادا با 34سال حضور در جامعه کانادا_________________________
)Abbas Shafiee (B. Comm.
Mortgage Broker
2545 Cavendish Blvd # 134
Montreal, QC H4B 2Y9

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی

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

Dr. Raymond Rezaie

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

پزشکخانواده

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

)1253 Rue Guy (Metro: Guy

هایکهارتونیان

o
Call f
nt
مشــاورامالک
t
appoin me
r

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

بدون وقت قبلی

2.29 %
2.24 %

کارتان را به دست کاردان بسپارید!

کلینیک مدیکال آلفامدیک

صابر جلیل زاده

7روز
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.

Tel.: (514) 933- 8383

MONDIALE ELITE

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

مجهزبه کلیه
کارت های بانکی ایران

در قلب مرکز شهر گشایش یافت

Cell. : 514 574-6162

انتقـال ارز

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

شرکت حمل و نقل بین املللی

  انتقالارزبهسرتاسر

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

با کمترین کارمزد
   آخرین اطالعات ارز


LOADEX TRANSPORT INC

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

خدمات حمل و نقل :هوایی ،دریا یی و زمینی

در ارائه خدمات ارزی با بیش از  30سال پیشینه

به ایـــران ،سراسر کانادا ،امریکا و سایر نقاط جهان

www.loadextransport.com

بهترین نرخ |

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

www.clinique-arya.com

Fax.:514-685-3168

مشاور رمسی وام مسکن

BIWEEKLY NEWSPAPER for PERSIAN COMMUNITY

1834 Ste Catherine W. Suite 200

Tel : (514) 933-3337

عباسشفیعی

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

____________________

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

GUY

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

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

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه

E
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را بر روی سایت بخوانید

