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Sharif Exchange
261 boul. Cote-Vertu

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

$

www.sharifexchange.ca

 ...به امید
ن نیازها
سالی با ره آورد ساده تری 
به امیدازمیان رفنت فاصله ها،
قرنطینه،قرق،الکدان،زونقرمز،نارجنی
به امید سالی پ ر از متاس بی هراس،
دیدار بدون ماسک،
گوکوچک
همایش ،پارتی های بزر 
سالبوسه ،دست دادن،
سال آغوش ،رقص های جمعی
به امید دیدار بدون «زوم»!
از میان رفنت پلکسی،ماسک،ضد عفونی،
کافیشاپ ،رستوران ،سینما« ،جیم»
سال سفر،سفر،سفر و...

e
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آنها روزنامه نگار سالخی می کنند

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

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

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

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

4010 Ste-Catherine W.

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

مشاور امالک در مونتریال

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
مسعود هاشمی

Pointe-claire, Qc H9R 4S2

عباسشفیعی

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

www.sutton.com

با 25سال سابقه کاری در کانادا

6600 Trans-Canada, Suite 750

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

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
2 :

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

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

نرخ کمیسیون ترجیحی برای فروش خانه تان

همراه با شما در انتخاب ،خرید و فروش

با هزینه کمتر از اجاره صاحب خانه دخلواهتان شوید

مشاوره و ارزیابی رایگان

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

Immo-Plus

MASSOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

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

massood.hashemi@century21.ca

Cell.: 514-298-4567
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کلینیک مدیکال آلفامدیک
Clinique Medicale Alphamedic

<< >> توجه توجه
فقط با وقت قبلی

Centre-Ville

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

Hiring new doctors!!

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

دکترریموندرضایی

Dr. Raymond Rezaie

• 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
__________________________

 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
Laurent
روز7Montreal
1253 Rue Guy
هفته
X 2S8












Montreal, Qc. H3H 2K5

59
(Ofﬁce)
88 (Soleimani)
82 (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

>> تـ
و
ج
ه
ت
و
جـ

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 کانادا و همچنین برای ایرانیان غیرمهاجر در کانادا
 Non residentsبا کمترین پیش پرداخت

هدیه ما به خریداران 1200دالر هزینه محضر

ه

در بهتری
ن
م
ن
ط
ق
ه

wn
به downto

قیمت
مناسب!

د خریداران نیازی
• آیا می دانستی
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

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

مشاور امالک مسکونی در مونترآل و حومه

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

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

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

آناهیتابروجردی

Cell.: 514-978-9962
Anna Boroujerdi,

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

Arezou Gatmiri

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

Cell.: (514) 561-3-561

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

Tel.: (514) 697-0225

و بسیاری دیگر

ELEGANCE LEASING

100%
Financing

Approval.
6225A St-Jacques ouest,

Montreal, QC H4B 1T8

Tel.: 514-482-4500

visit us at:

www.eleganceleasing.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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ﺳﻠﻔﻮن
16

Heavy

Se

45

دﺳﺘﻤﺎل ﮐﺎﻏﺬي

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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«شعری برای سال نو!»

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 ّ

آرزوهایم برای عزیزی که تو باشی

م .آزرم

"ویکتور هوگو" نویســنده و شــاعر نامدار فرانسوی
شعر بلندی دارد که در منابع مختلف گاهی با عنوان
"شــعری برای ســال نــو" و گاهی با عنــوان "برایت
آرزومندم" ثبت شده.
در این روزهائی که غریبترین جشنهای کریسمس،
زیــر یکهتازی ویروس کرونا ،بــه دور از یکدیگر و در
ســایه نگرانــی بــرای خــود و عزیزانمان آغاز شــده،
برگــردان فارســی فرازهائــی از این شــعر را به عنوان
آرزوهای شخصی ،همراه با تبریک سال نو مسیحی
تقدیمتمیشود.

1506

Vol. 27, 01 Jan., 2021

منتشر می شود
نشر :پیوند
ویراستار:م.رحیمیان
آگهی :پیوند

و اگر هستی ،کسی هم به تو عشق بورزد،

514-996-9692
PAIVAND

و اگر اینگونه نیست ،تنهائیت کوتاه باشد.

Published: since1993

برایت آرزو دارم دوستانی داشته باشی،
از جمله دوستان بد و ناپایدار،
که دستکم یکی در میانشان

بیتردید مورد اعتمادت باشد.
برایت آرزومندم که دشمن نیز داشته باشی،
نه کم و نه زیاد ،درست به اندازه،

با دل خونین و لب خندان
در آستانه ی سال نوی جهانی

تا گاهی باورهایت را مورد پرسش قرار دهد،

که دستکم یکی از آنها اعتراضش به حق باشد،
تا که زیاده به خودت غ ّره نشوی!

و امیدوارم اگر جوان هستی

خیلی به تعجیل ،رسیده نشوی

و اگر رسیدهای ،به جواننمائی اصرار نورزی
و اگر پیری ،تسلیم ناامیدی نشوی
سنی خوشی
چرا که هر ّ

و ناخوشی خودش را دارد.

امیدوارم سگی را نوازش کنی
به پرندهای دانه بدهی،

و به آواز یک َسهره گوش کنی

ی دهد.
وقتی که آوای سحرگاهیش را سر م 
چرا که به این طریق

احساس زیبائی خواهی یافت ،به رایگان.
اگر همهی اینها که گفتم فراهم شد

دیگر چیزی ندارم برابت آرزو کنم!
رضاعالمه زاده

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

(توضیح :این شــعر بســیار بلند را عالمه زاده به شــکل کامل از

انگلیسی – و نه فرانسه – بهفارسی برگردانده؛که تنها بندهائی از
آن را در اینجا آمده).

no.

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

اول از همه برایت آرزومندم که عاشق شوی،

برخی نادوست ،و برخی دوستدار
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شکوه میرزادگی
------------دوباره ســال نوی جهانــی از راه
می رسد ،سالی که اگر چه هنوز
برخی آن را میالدی می خوانند،
اما قرن هاست که دیگر نه ربطی
به ژانــوس ،خدای اســتوره ای
دارد و نــه ربطی به تولد مهر و یا
مسیح.
ســالی کــه در آســتانه ی آن
هســتیم ،قرن هاست از مذهب
رها شده است .همان رهایی که
انواع آزادی ها و خوشــبختی ها
را -چونان هدیه ای ارزشمند-
بــه مردمــان بخش وســیعی از
جهان بخشــیده اســت .همان
رهایی با شکوهی که سبب شده
هر ســاله میلیون ها انسان ،در
چنیــن روزهایــی برکنــار از هر
مــرام و مذهب و بــی مذهبی،
در کنــار هم و با هم آغاز ســال
نویی را جشن بگیرند که هویتی
انســان مدار و زمینی پیدا کرده
است.
در ایــن ســال هایــی کــه در
کشــورهای اروپایی و امریکایی
زندگــی کــرده ام ،یکــی از لذت
هایم تماشــای جنــب و جوش
و شــادمانی هــای ایــن مردمی
بوده که بی خیــال از بکن نکن
هــای مذهبــی ،آزاد و ســربلند
به اســتقبال ســالی نو و به امید
فردایی روشن می روند.
و هر ســال ،در چنین روزهایی
فرامــوش نکــرده ام کــه چندی
بعــد ،وقتی مردمان ســرزمینم
در انتظار ســال نوی ایرانی مان
هســتند ،مردانــی عبــوس بــا
صدایی خشن و قرون وسطایی
به آن ها هشدار می دهندکه:

«امســال هم خبری از جشن و
شــادمانی نیســت؛ چرا که هزار
و اندی ســال پیــش ،در چنین
روزهایــی کســی از اهل تشــیع
درگذشته است».
و در انــدوه آن شــخص ،و
دیگرانی که هر ســال تعدادشان
زیاد می شــود ،و هیچ ربطی به
بیشــترین مردمان آن سرزمین
ندارنــد ،نــوروز آزاد و زیبــای ما
را ،که از ابتدا رها از هر مذهبی
بوده ،زندانی تعصب و نادانی می
کنند.
امــا امســال ،در آســتانه ســال
نوی جهانی در کشورهای آزاد و
رهاشده از دیکتاتوری و مذهب
نیــز خیلــی چیزها تغییــر کرده
است.
هــزار ســال پیش نــه ،کــه در
همیــن ســالی کــه رو بــه پایان
اســت ،نزدیــک بــه دو میلیون
انســان در جهان ،به دلیل یک
بیماری همه گیر درگذشته اند.
در همین آمریکا میلیون ها تن
شــانس دیدن ســال نــو را پیدا
نکردنــد .و ویــروس کوویــد19
هنــوز بیماری و مــرگ را بر فراز
شــهرها مــی پراکنــد .و بــا این
همــه درد و رنــج ،مردمــان بــا
«دل خونیــن» و در چارچوبی
از نگرانی و احتیاط ســعی دارند
«لب خندان»ی داشته باشند*
و چنین اســت که این روزها نیز
مردمــان همچــون ســال های
قبــل در و دیــوار خانه هاشــان
را آذین بســته انــد ،همچنان از
فروشــگاه هــای چراغانی شــده
بــرای خودشــان و دوســتان و
عزیزانشــان هدیــه ســال نو می
خرنــد ،همچنــان بابــا نوئــل
ِ
ســپیدموی
پــوش
های ســرخ
ِ
مــدرن شــده ی غیرمذهبی،با
ماســک های رنگارنــگ بــرای

بچــه هــا قصــه هــای شــیرین
مــی خوانند ،همچنــان رادیو و
تلویزیون ها برنامه های ويژه ی
سال نو دارند ،و همچنان صدای
ترانه ها و آهنگ های شاد گوش
ها را نوازش می دهد.
رهبــران و مســئولین دولتی و
غیردولتــی ایــن کشــورها نیز،
همچــون ســال های گذشــته
پیام هــای دلگرم کننــده دارند
و دســتورها و حتــی توصیــه
هایشــان در جهت حذف جشن
و شــادمانی و خوشــی مردمان
نیســت ،بلکــه در جهت حفظ
ســامت شــهروندان ،بــرای
شادبودن بیشتر است.
و این کشورها که توانسته اند از
بار مذهب تحمیلی رها شوند ،با
هــر عیب و ایرادی که بشــود بر
آن ها گرفت ،این موهبت بزرگ
را دارندکه مردمانشــان از ّشری
دایمــی نجات پیــدا کــرده اند؛
ّشری که اولین قربانیانش آزادی
و شادمانی اند.
من
در کنــار چنین مردمانــیِ ،
تبعیــدی دور از وطــن ،بــا دلی
که به یاد میلیون ها انســان در
سراسر جهان ،داغدار و دردمند
است ،به شادمانی ها و امیدهای
روشن سالم می گویم.
و می بینم که روزگاری نه چندان
دور ،پرنــده هــای شــادمانی و
آزادی بــر فــراز محبــوب تریــن
ســرزمین جهانــم بــه پــرواز در
خواهند آمد و نســل های آینده
دوباره زیباترین ســال های نو را
تجربه خواهندکرد.
ســال نــوی جهانی بــر همگان
خجسته باد
------*حافــظ :بــا دل خونیــن ،لب
خندان بیاور همچو جام
www.savepasargad.com
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■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

•
•
•
•
•
•

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

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

■ توضیــح مهم 1
آخــــرین مهلت!

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

■ توضیــح مهم 2

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


•

_________
برای ما بنویسید ،اما...

کوتــاه ،زیباتر است

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

•

Distributed Free

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

طرح روی جلد:
پیوند
لوگوی پیوند و زربرگ ®
کار استاد علی اصغر معصومی
(هنرمند و نقاش فقید)
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www.paivand.ca since 1993

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای

جمهوری اسالمی...

ژاپنی  اروپایی آمریکایی

«ایران رکورددار قتل روزنامهنگاران
در نیمقرن گذشته ا»

سازمان گزارشــگران بدون مرز
روز  ۹دی ،در گــزارش ســاالنه
خود اعالم کرد که اعدام روحالله
زم ،مدیرکانال تلگرامی آمدنیوز،
«سابقه ایران به عنوان کشوری
با باالترین آمار روزنامهنگاران به
قتلرسیده را تایید میکند».
این سازمان پیشتر همچنین از
قاضی صلواتی که ریاست دادگاه
روحالله زم را بر عهده داشته ،به
عنوان «جــاد روزنامهنگاران و
وبنگاران» یاد کرده بود.
این نهاد مســتقر در فرانســه در
گزارش ســاالنه خود همچنین
از کشته شــدن  ۵۰روزنامهنگار
و فعال رسانهای در دنیا در سال
جاری میالدی خبر داده است.
بــر همیــن اســاس ،بیشــتر
قتلهای یادشده در کشورهایی
اتفــاق افتاده اســت که شــرایط
جنگی بر آنها حاکم نیست.
این ســازمان در گزارش ساالنه
خــود میافزاید ،آمــار قتلهای
ســال  ۲۰۲۰حاکــی از افزایــش

ســوءقصد به خبرنگارانی است
که در مورد جرایم سازمانیافته،
فســاد یا مسائل زیستمحیطی
تحقیقمیکنند.
در بخــش دیگــری از ایــن
گزارش آمــده اســت :مکزیک،
هند و پاکســتان جزو بدترین و
ناامنترین کشورها برای فعالیت
حرفهای روزنامهنگاران در سال
 ۲۰۲۰بودند.
گزارشگران بدون مرز که از سال
 ۱۹۹۵اطالعات ساالنه خشونت
علیه روزنامهنگاران در سراســر
جهــان را جمــعآوری میکنــد،
تصریح کرده اســت که تاکنون
هیچیک از قاتالن روزنامهنگاران
در مکزیک مجازات نشدهاند.
بر اســاس گزارش این سازمان،
نــگاران
 ۸۴درصــد از روزنامه
ِ
کشتهشــده در ســال ۲۰۲۰
بــه خاطــر کارهــای تحقیقــی
روزنامهنگاری خود و «عامدانه»
هدف قرارگرفتهاند ،در حال 
ی که
آمار مشــابه پارســال  ۶۳درصد

برآوردی از زیانهای
تاکنونی کرونا بر اقتصاد ایران

بر پایه ارزیابیها خسارت بحران
کرونا به واحدهای صنفی ایران تا
پایان ســال به بیش از  ۲۰۰هزار
میلیارد تومان میرســد .بحران
کرونا تقریبــا به تمام بخشهای
اقتصــاد ایران آســیب رســانده و
تجــارت خارجــی را  ۲۰میلیارد
دالرکاهش داده است.
در مــوج اول تعطیلیهــای
کرونایــی در ایــران واحدهــای
صنفی ماهی دســتکم  ۲۶هزار
میلیارد تومان زیان دیدهاند
در مــوج اول تعطیلیهــای
کرونایــی در ایــران واحدهــای
صنفی ماهی دســتکم  ۲۶هزار
میلیارد تومان زیان دیدهاند
ســنجش میزان دقیق خسارت
بحــران کرونا بــر اقتصــاد ایران
کار ســادهای نیســت؛ در برخی
حوزههــا دادههای آمــاری قابل
اعتمــاد و کافــی نیســتند؛ در
بخشهایی نوســانها به خاطر
تغییــر سیاســتهای کرونایــی
شدید و در مواردی زنجیره تاثیر
متقابل تحوالت بسیارگسترده و
در هم تنیده است.
با این همــه گزارشهایی که در
پایگاه خبری پایش آثار اقتصادی
کرونــا ،زیرمجموعه ســتاد ملی
مدیریــت کرونا منتشــر شــده،
تصویــری هــر چنــد ناکامــل از
زیانهــای اقتصــادی پاندمی در
بخشهای مختلف ارائه میکند.

در کنــار ایــن گزارشهــا،
تشــکلهای بخــش خصوصــی
نیــز آماری از تاثیر بحــران کرونا
بر فعالیتهــای اقتصادی اعالم
میکنند کــه میتواند مبنــا قرار
گیرد .هوشــیار فقیهی ،معاون
اقتصــادی و برنامهریــزی اتــاق
اصناف ایران ،چندی پیش گفته
بود کــه واحدهای صنفــی ایران
در دو ماه نخســت شــیوع کرونا
ماهانه بیــش از  ۲۶هزار میلیارد
تومان متضرر شدهاند.
در ایــن دو مــاه محدودیتهای
شــدیدی برکسب وکارها اعمال
شــد که دولت پــس از مدتی آنها
را تعدیــل کــرد و بــا اوجگیــری
موجهــای دوم و ســوم شــیوع
بیمــاری کوویــد ۱۹اعمــال
محدودیتها با شــدت و ضعف
دوباره برقرار شد.
بر همیــن اســاس میــزان زیان
واحدهــای صنفی در تمام ماهها
ماننــد دو مــاه نخســت نبــوده
اســت .خبرگــزاری دولتــی ایرنا
در گزارشــی پیشبینی کرده که
زیــان واحدهای صنفــی تا پایان
سال دستکم  ۲۰۲هزار میلیارد
تومان خواهد بود.
اتاق اصناف ایران میگوید ،حدود
یک میلیــون و  ۴۵۰هــزار واحد
صنفی به طور مستقیم از بحران
کرونا آســیب دیدهاند .در بخش
کشاورزی نیز درآمدکشاورزان به
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بوده است.
کمیته حفاظت از روزنامهنگاران
نیــز در گــزارش ســاالنه خــود
کــه هفته پیش منتشــر شــد،
بــه افزایــش دو برابــری قتــل
روزنامهنگاران در سراسر جهان
اشاره کرده است.
ایــن در حالــی اســت کــه طبق
گــزارش ایــن نهــاد ،جمهوری
اسالمی تنها حکومتی است که
مســتقیم و آشــکارا فرمان قتل
یــک روزنامهنــگار – روحالله زم
– را در ســال  ۲۰۲۰صادر و اجرا
کرده است.
کمیته حفاظت از روزنامهنگاران
گفته بود که ،در «روششناسی»
این نهاد ،کشتن روزنامهنگار به
دلیل انجام وظیفه حرفهای ذیل
عنوان قتل تعریف میشــود و از
همین رو ،مرگ آقــای زم را نیز
«قتل» تلقی میکند.
•

طور میانگین نزدیک به هشــت
درصــد کاهش یافتــه و صادرات
محصوالت کشــاورزی دستکم
 ۱۰درصد افت کرده است.
در مجمــوع اندکــی بیــش از ۵۰
درصد تولید ناخالص داخلی ایران
به بخش خدمات مربوط است و
خســارتهای این بخش به طور
معمــول قابل جبران در ماههای
بعدی نیست.
مطابــق بــرآورد وزارت میــراث
فرهنگــی ،گردشــگری و
صنایعدستی،صنعتگردشگری
به عنوان یکی از بخشهای مهم
خدمات به خاطر بحران کرونا با
کاهش  ۷۰درصــدی درآمدهای
ارزی و فعــاالن ایــن حــوزه بــا
کاهش  ۸۰درصدی درآمد روبهرو
هستند.
بیکاری  3میلیون نفر
بررســیهای مرکــز پژوهشهای
مجلس شورای اســامی حاکی
از آن است که در نتیجه توقف یا
محدود شدن فعالیت واحدهای
تولیــدی و خدماتی بر اثر بحران
کرونا بین دو میلیون و  ۸۰۰هزار
تا شــش میلیون و  ۴۰۰هزار نفر
در ایران شــغل خود را از دســت
داده یا میدهند.
خبرگــزاری ایرنــا بــا اشــاره بــه
هزینههایــی نظیــر تجهیــز
آزمایشــگاهها و تفکیــک و
اختصاص محیطهای درمانی به
بیمــاران کرونایی برآورد میکند
کــه خســارت پاندمــی بــر حوزه
سالمت ایران دستکم  ۲۵هزار
میلیارد تومان باشد• .

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

در آستانه اولین سالگرد

 8ژانویه :روز ملی قربانیان فجایع هوایی
جاســتین تــرودو نخســت
 Ukraine Internationalداستانهایشــان فرامــوش
Airlines Flight 752
وزیر در کنــار وزارت خارجه
نمیشود».
January 8, 2020
و وزارت راه اعــام کــرد
 Prime Minister Justin Trudeauپدافند سپاه پاسداران ایران
کانادا ازاینپس روز هشــتم
 announced Wednesday theدســتکم دو بار با موشــک
ژانویه ،روز کشته شدن ۱۷۶
 government is looking toبه هواپیمای اوکراینی ،تنها
سرنشین پرواز  752خطوط
 create a National Day of Reچند دقیقه بعد از برخاستنmembrance for Victims of Air
هوایــی اوکرایــن بــه یادبود  Disasters, set on Jan. 8, the dayاز باند فرودگاه شلیک کرد.
کشتهشدگان سوانح هوایی  Flight PS752 was shot down inمقامــات ایرانــی ســه روز
گرامی میدارد.
 Iran earlier this year...پسازآن بــا ادعای «خطای
همچنیــن مقرر شــد بنای
انســانی» تائیــد کردند که
یادبــودی بــه این مناســبت
علتسقوطهواپیما شلیک
ساخته شود.
موشک بوده است.
به گفته ترودو روز ملی یادبود
در آســتانه اولین ســالگرد
قربانیــان فجایــع هوایی هر
ایــن واقعــه ،ایــران هنــوز
سال  8ژانویه و یک روز پیش
گــزارش کاملــی را بهطرف
از روزی که پرواز  752خطوط
های حقوقی و دولت کانادا
هوایــی بینالمللــی اوکراین
و اکراین ارائه نداده
توسط ایران با موشک زده شد ،از جانباختــگان
است.
برگزار میشود .بر اثر سقوط آن آن سانحه بودند،
بر این اساس جمعی
پرواز  176تن کشــته شــدند که میگذرد.
از خانوادههــای
 138تــن از آنان بــا کانادا پیوند تــرودو گفت«:به
کشته شــد گا ن
و
خانوادههــا
داشتند.
هواپیمای اوکراینی
تــرودو همچنین یــادآوری کرد دوســتانی کــه
شــکایتی را تحــت
کمتــر از دو ســال از روزی کــه تعطیالت را بدون
«قانون ضد تروریسم
پــرواز  302خطــوط هوایــی یکــی از عزیزانشــان میگذرانند کانادا» علیه ایــران تنظیم و به
اتیوپی ،یک بویینگ  737مکس میگویم :فکرمان با شماست» .دادگاه انتاریو تسلیم کردند.
جت سقوط کرد و  18کانادایی وی افــزود« :خاطــرات آنهــا و
•

ترودو :کسری بودجه را جبران میکنیم
دولــت لیبــرال عــزم خــود را
جزم کــرده تــا کســری بودجه
کانــادا را پــس از پایــان پاندمی
 19-COVIDجبران کند.
ایــوان ســالمون در مصاحبــه
روز یکشــنبه بــا  CTVاعــام
کرد جاســتین ترودو اطمینان
داده کمکهــای مالــی دوران
پاندمــی به هزینــهای دائم برای
تدهندگانتبدیلنخواهند
مالیا 
شد.
در ماههای گذشته کارشناسان
اقتصــادی درباره خطــر دائمی
شــدن کمکهای موقت دوران
پاندمــی بــرای اقتصــاد کشــور
هشــدار دادهانــد .دفتــر بودجه
پارلمــان نیــز اظهار داشــت ه که
کانادا شــرایط مالــی الزم برای

هزینههای گسترده را فعال دارد
اما بازنگشتن به وضعیت نرمال
ســبب وارد آمــدن فشــار مالی
اساسی به کشور میشود.
دولت فدرال در حال حاضر برای
سال مالی  2021با  381میلیارد
دالر کســری روبروســت امــا
همزمان گســترش برنامههایی
چــون حمایــت از کــودکان و
ساخت مسکن ارزان را در پیش
گرفته است.
عالوه بر ایــن برنامههایی چون
بیمه اشــتغال ســخاوتمندانهتر
میتوانــد هزینههــای دولــت را
باالتر ببرد.
اتــاوا برنامــه بودجه خــود را در
اواخر نوامبر منتشــرکــرده ولی
جزئیاتــی درباره چگونگی توزیع

آن نداده است.
همزمان ترودو از تخصیص 70
تا  100میلیــارد دالر دیگر برای
اجرای برنامه مشــوق اقتصادی
در ســه ســال آینده دفــاع کرده
است .بگفته او این برنامه برای
کشاندن پسانداز خانوادهها که
در دوران پاندمی ذخیره شده به
چرخه اقتصاد الزم است.
براســاس گــزارش ماه گذشــته
 CIBCخانوادههــای کانادایی
 90میلیارد دالر پول نقد اضافی
در پسانداز دارند .آنها فرصت
هزینــه کــردن ایــن مبالــغ در
دوران قرنطینــه را پیدا نکرد ه و
کمکهای مالی دولت نیز سبب

{>> ادامه در صفحه}15 :

کمکهای مالی دولت و واکسیناسیون سریع:

افزایش امیدها به رشد بهتر اقتصادی

گــزارش جدیــدی کــه توســط
بلومبرگ منتشــر شــده نشــان
میدهد کمکهــای مالی دولت
و نیز واکسیناســیون ســریع در
کشور میتواند دو عامل مهم در
بهبود هر چه زودتر اقتصادکانادا
باشد.
به گــزارش بلومبــرگ ،با وجود
افزایــش محدودیتها در برخی
مناطق کانادا ،کارشناسان بیش
از پیش نسبت به آینده اقتصادی
کشور ابراز خوشبینی میکنند.
حجــم پسانــداز کاناداییهــا
در ســال  ۲۰۲۰بــا افزایــش
قابلتوجهی روبرو شد.
از ســوی دیگــر حمایتهــای
مختلــف دولــت از مــردم و نیز
کســبوکارها و همچنیــن
طرح واکسیناســیون گســترده
کووید ۱۹-نویــد آیندهای بهتر
را برای اقتصاد کشــور به همراه
دارد.
بــر اســاس گــزارش بلومبرگ،
پیشبینــی شــده کــه رشــد
اقتصــادی در ســهماهه دوم،
ســوم و چهــارم  ۲۰۲۱روی هم
رفته به  4/5درصد برســد .این
رقم بســیار باالتــر از پیشبینی
رشــد 3/8درصدی است که در
گزارش نوامبر بلومبرگ منتشر
شد.
بــر اســاس گــزارش صنــدوق

ایجادکند.
بــه طور کلی میتوان انتظار
داشت که با کاهش تدریجی
و قطــع کمکهــای مالــی
دولــت ،پساندازهای مردم
وارد چرخه اقتصادی شود.
البته خطر ویروس همچنان
بر ســر اقتصاد کانادا ســایه
انداخته اســت .تعداد موارد
جدیــد ابتال بــه کووید۱۹-
در روز از مــرز  ۶۶۰۰مــورد
گذشــته که تقریبا سه برابر
بینالمللی پــول ،کانادا
میانگیــن اپریــل
کانادابیشترین
بیشــترین کمکهــا را
و می (مــوج اول
کمکها را در
در میــان کشــورهای
همهگیری) است.
میان کشورهای
عضــو گــروه جــی ۷بــه
انتاریو بــه عنوان
عضو گروه
شــهروندانش داشــته
پرجمعیتتریــن
جی ۷به
اســت .البتــه ایــن
اســتان کشــور
شهروندانش
سخاوتمندی پیامدهای
دست به تعطیلی
داشته است.
منفــی خــودش را نیــز
گســترده مراکــز
دارد .کســری بودجــه
مختلف شــهری
قابلتوجــه دولت در ســالهای زده است.
آینــده اصلیتریــن پیامــد ایــن از سوی دیگر اقدام دولت ترودو
دســتودلبازی دولــت تــرودو برای خرید واکســن ســبب شد
خواهد بود .با این حال ،همین شاخص اطمینان مصرفکننده
کمکهــا ســبب شــده اقتصاد دوبــاره به روزهــای اوج خود در
کشور به وضعیت وخیمی دچار دوره پیش از آغاز محدودیتهای
نشــود و بتوانــد با قــدرت وارد ناشی از همهگیری بازگردد.
سال  ۲۰۲۱شود .افزایش تقاضا در نظرســنجی صــورت گرفتــه
در حوزههــای مختلــف پــس از توســط بلومبــرگ ،بیشــتر
اقتصــادی
رفــع محدودیتهــای ناشــی از کارشناســان
همهگیــری ،اصلیترین عاملی شــرکتکننده پیشبینــی قبلی
اســت کــه میتواند روند رشــد خود در ماه نوامبر درباره رشــد
اقتصادی را بیشترکند.
اقتصــادی در  ۲۰۲۱و ۲۰۲۲
با فرض اینکه تا پایان ســهماهه را افزایــش دادنــد .در حالی که
دوم  ۲۰۲۱شــاهد رفــع رشد پیشبینیشــده در نوامبر
همیشــگی محدودیتهــای  3/9درصد بود ،در نظرسنجی
ناشــی از همهگیری و بازگشایی دسامبر به  ۴درصد رسید.
کسبوکارهای مختلف باشیم ،همچنیــن پیشبینی شــده که
احتماال با موج بــزرگ تقاضا از نرخ تورم در کشــور در سهماهه
سوی مردم روبرو خواهیم بود .ســوم یا چهارم  ۲۰۲۲بــه تورم
ورود حجــم زیــادی از پسانداز هدف یعنی  ۲درصدی برسد.
مردم به اقتصاد میتواند تحولی
مجله فردا
جدی به ویژه در زمینه خدمات

Facebook.com/
paivand.montreal
به ما بپیوندید!
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استانهایی که سریعتر دست بکار شدند،
موفقیت بیشتری در مهار کووید 19بدست آوردند

 -CBSدر حالــی که موج دوم
پاندمــی کوویــد  19در سراســر
کشور ادامه دارد ،استانهایی که
برای مهار این بیماری ســریعتر
عمــل نشــان دادنــد موفقیــت
بیشــتری در کنتــرل ســرعت
گسترش آن کسب کردند.
در خصوص مهار پاندمی ،کانادا
هــم همان رونــدی را طی کرده
اســت که دیگر کشــورها :وقتی
مقامــات کندتر دســت به عمل
زدند تــا به خیزش یــک بحران
جدیــد پاســخ دهنــد؛ کنتــرل
کردن سرعت گسترش بیماری
مشکلتر شد.
به گفته ساوریو استرنجس استاد
اپیدمیولوژی و آمار زیســتی در
وسترن یونیورسیتی لندن انتاریو
«فقط اقدامات بهداشت عمومی
مهم نیست .زمانبندی هم یکی
از مهمترین فاکتورهاست».
دولتهــا برمبنــای اقدامــات
متعــددی ارزیابــی شــدهاند
که شــامل سیاســتهای مهار
(محدویــت های ســفر ،بســته
بودن مدرسهها) ،سیاستهای
بهداشتی (اســتفاده از ماسک،
برنامههــای انجــام آزمایــش)
و سیاســتهای اقتصــادی
(سوبسیدهای دستمزد و تسویه
بدهی) میشود.
پــس از نزدیک بــه  10ماه که از
پاندمــی میگــذرد و دو مــوج از
بیمــاری ،اطالعات ،داســتانی
سرراست را روایت میکنند.
استانهایی که هوشیار بودند،
به ویــژه اســتانهای آتالنتیک
کانادا ،از شیوع بزرگ جلوگیری
کردند؛ در حالی که برخی دیگر
که گاردشان را پایین آوردند بعد
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مجبور شدند تالش کنند تا مانع
افزایش نرخهــای ابتالی جدید
شوند.
اعتماد به نفس کاذب
بــرای مثال روشهــا ونتایج دو
استان آلبرتا و منیتوبا که هر دو
با موج دوم قوی کووید  19روبه
رو شدند ،قابل توجه است.
آلبرتــا منتظر بــود تــا اقدامات
سختگیرانه را با افزایش موارد
ابتــا شــروع کند و بــه همین
دلیل باالترین نرخ سرانه ابتال را
در کانادا به خود اختصاص داده
است.
منیتوبا از ســوی دیگر ،سریعتر
واکنش نشان داد و شمار موارد
ابتــای کوویــد  19آن زودتر به
منحنی مسطح رسید.
کالیــن فورنــس متخصــص
اپیدمیولوژیکنترلبیماریهای
مســری در دانشــگاه تورنتــو
میگوید« :آلبرتــا و مانیتوبا در
موج اول چندان تالشی نکردند.
همین باعث شــد تــا دچار یک
اعتمــاد بــه نفس کاذب شــوند
که تصور کنند کارشان را خیلی
خوب انجام دا دهاند و با اقداماتی
محــدود کنترل همه چیــز را در
دست داشتند».
وی در ادامــه افزود«:آنهــا باید
از آنچــه در کبــک در مــوج اول
اتفاق افتــاد میترســیدند .این
همان کاری بود که استانهای
آتالنتیــک انجام دادنــد .آنها به
آن تجربــه نگاه کردند و گفتند:
خداونــدا ،ما هم میتوانســتیم
درست مثل آنها باشیم».
در جــوالی ،نــوا اسکوشــیا،
نیوبرانزویــک ،جزیــره پرنــس
ادوارد و نیوفاندرلنــد و البرادور

ـــــــــــــــــــــــــ

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.

حبابی را اطراف منطقه خود
ایجــاد کردند که مانع ســفر
از اســتانهای دیگر به آنجا
میشد .آنهایی که در حباب
آتالنتیک زندگــی میکردند
میتوانســتند نســبتا آزادانه
ســفرکننــد ،امــا خارجیها
هنــگام ورود غربالگــری و
مجبور شدند به قرنطینه 14
روزه بروند.
این توافقنامــه اواخر نوامبر
و وقتی بحران کووید  19در
نوآاسکوشــیا و نیوبرانزویک
افزایــش یافــت ،بــه حالــت
تعلیق درآمد.
اقداماتسختگیرانهتر
در موج اول ؛ شمار بیشتر
بیماران در موج دوم
آکســفورد
اطالعــات
همچنیــن نشــان دهنــده
الگوی کمیابتری است :در
•
سراسر اســتانها ،اقدامات
کووید
برای کنترل گسترش
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 19در مــوج اول ،حتــی اگر
مــوارد ابتــا کمتــر بــود،
سختگیرانهتربود.
به گفته فورنس به دلیل این
که این یــک کرونــا ویروس
جدید بود که شــدتش کامال
درک نشده بود ،منطقی بود
که ترمز شدیدی بگیری.
کارال کوالتــرو ،وزیــر کار
امــا اگــر مــردم دچــار
وی افــزود« :در انتاریــو ،مــا
میگوید :احساس بدی برای
ســوءتفاهم شــده
مردمــی را کــه در پــارک روی
آن دســته از کاناداییها دارد
باشــند ،مسئولش ما
نیمکتها در ماه مارس نشسته
که درخواست دریافت کمک
هســتیم .این برعهده
بودند ،جریمــه میکردیم .این
مالــی اضطــراری در کانــادا
ماست که با این برنامهها
مســخره اســت .ما چیز زیادی
کردهانــد و حاال بایــد هزاران در هفتــه هــای اخیــر حدود ارتباط برقرار کنیــم ،حاال هر
دربــاره چگونگــی گســترش
دالر بازپرداخت کنند.
 441هزار کانادایی «نامههای چقدر پیچیده که باشند».
ویروس نمیدانســتیم .ما فقط
امــا در حالــی کــه وزیــر بــه آموزشی» از آژانس درآمدکانادا وزیــر گفــت امیــدوار اســت
میدانســتیم کــه بالقوه بســیار
سیبیســی نیــوز گفــت کــه  CRAدریافــت کردهاندکه به بســیاری از کاناداییهایی که
کشنده اســت و ترسیدهبودیم.
«همــه گزینــه هــا روی میز وسیله آنها از مردم درخواست از  CRAنامه دریافت کردهاند
آنچه باعث این اقدامات محدود
اســت» ،دولت در نظر ندارد شــده اطالعات بیشتری ارایه در نهایــت متوجــه شــوند که
کننــده در مارس شــد ،احتیاط
اجازه بدهدکسی که بدون نظر کنند که بتــوان برمبنای آنها نیازی به بازپرداخــت ندارند.
زیادی بود».
سوء متفاضی شده و وجوهی تعیین کــرد آیا واجد شــرایط او گفــت اما برای کســانی که
بــه گفتــه اســترنجس هــر چه
را نیز از دولت دریافت کرده  ،درآمــد بــرای پرداختهــای مجبور به بازپرداخت هستند
پاندمی ادامه یافت ،استانها هم
از بازپرداخت معاف شود.
 CERBکه دریافــت کردهاند ناراحت است.
نیاز داشــتند تا با مردم ناامید و
این موضــوع می تواند خالف هستند یا خیر.
در حالی کــه نامههای CRA
فشــارهای افزایش یافته بخش
پیشنهادی باشد که  NDPو بســیاری از افــرادی کــه بــا به کسانی که بدهکار هستند
اقتصادکنار بیایند.
حزب ســبز ارایه کردهاند .این احتمــال بازپرداخــت روبهرو توصیه کرده تا  31دسامبر آن
برخی از اســتانها سعی کردند
دو حزب معتقدند افرادی که هســتند ،استداللشــان این را بازپرداخت کنند ،اما آژانس
روشهای هدفمنــد را در پیش
بدون ســوءنظر متقاضی بوده است که دولت تعریف روشنی اعالم کرده که هدف از این کار
بگیرنــد .مانیتوبا بــرای مثال،
و پــول دریافت کرده اند ،پس از «درآمد» ارایه نکرده بود.
تشکیل پرونده مالیاتی است و
مســافرت به مناطق شــمالی را
از اینکــه متوجه شــدند برای کوالترو گفــت دولت برخی از به معنــی مهلــت بازپرداخت
در دورههــای آوریل و ســپتامبر
دریافــت کمک واجد شــرایط مــوارد را با طرح ســوالهایی نیست.
محــدود و بازدیــد از خانههــای
نبودند و درک غلطی از قوانین بــه روز کرده ،امــا تغییری در کوالترو هشــدار داد که تأخیر
مراقبــت از ســالمندان را در ماه
مربوط به آن داشته اند  -در سیاســت دولت ایجاد نشــده در بازپرداخــت میتوانــد
مارس ممنــوع کرد.اما به گفته
این شــرایط بــد اقتصادی  -اســت .وی تاکیــد کــرد کــه باعــث افزایــش درآمــد یــک
ســینتیا کار ،اپیدمیولوژیست و
ناچــار بــه پــس دادن پــول ،کمکهایی مانند اعتبار  GSTمالیاتدهنده در سال 2020
بنیانگــذار تحقیقــات  EPIدر
نباشند.
یــا کمک ویژه فرزنــد کانادا بر شــود و بــر این که مســتحق
وینیپــگ به عنوان شــرکتی که
اوگفت« :فعال گفتوگویی در اســاس همان تعریــف درآمد دریافت اعتبــارات و کمکها
سرویسهای خدمات کووید 19
این باره نشده که باید مردم را تعیینمیشود.
هست یا خیر تاثیر بگذارد.
را فراهــم مــیآورد؛ پنجره برای
ببخشیم ،و مستلزم نیستیم وی گفــت« :من خــودم فکر
•
استفاده از چنین روشی به طور
افــرادی را کــه واجد شــرایط کرده بــودم کــه در ارتباطاتم
موثر میتواند به ســرعت بسته
نبودند معاف کنیم .نه».
کامال روشن صحبت کردهام،
شود• .

دولت فدرال قصد ندارد بدهی افراد
غیرواجد شرایطی که کمک 2000
دالری را دریافت کردند را ببخشد
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های
چمدان دالر!...

قاسم سلیمانی سردار دالرها بود ،نه سردار دلها

رادیــو فــردا  -اظهــارات
اخیــر محمــود الزهــار یکی از
فرماندهان گروه شــبهنظامی
حمــاس دربــاره دریافــت
چمدانهــای حــاوی ۲۲
میلیون دالر پول نقد در سال
 ۲۰۰۶از قاســم ســلیمانی،
موجــی از واکنشهــا را در
شبکههای اجتماعی با هشتگ
#چمــدان_دالر بــه دنبــال
داشته است.
الزهار در گفتوگو با تلویزیون
العالم وابســته به صداوسیمای
جمهــوری اســامی ،بــه ذکــر
خاطــرهای از درخواســت مالی
خــود از مقامهــای جمهــوری
اســامی در ســفری بــه تهران
پرداخت.
او گفــت کــه قاســم ســليمانی
فرمانده پیشــین نیــروی قدس
ســپاه پاســداران فــورا ایــن
درخواست را پاسخ داد و «وقتی
در فــرودگاه بودیــم  ۲۲میلیون
دالر در چمدانهــای فــرودگاه
دیــدم ».ایــن فرمانــده حماس
اضافــه کــرد که هرکــدام از این
چمدانها  40کیلو وزن داشت و
بیش از این نمیشد دالر از ایران
خارج کرد.
مقامها و رســانههای جمهوری
اسالمی در آستانه سالگرد کشته
شدن قاسم ســلیمانی کارزاری
تبلیغاتــی دربــاره ایــن فرمانده
پیشین ســپاه پاســداران به راه
انداختهانــد ،امــا اظهــارات این
فرمانده حماس به نظر میرسد

این کارزار را مختل کرده است.
مســیح علینژاد ،فعال مدنی در
حســاب توییتر به کنایه خطاب
به هواداران قاســم سلیمانی که
او را «ســردار دلها» میخوانند،
نوشت« :فریبتان دادند ،سردار
دالرها بود نه سردار دلها!»
داریــوش زنــد ،روزنامهنــگار و
فعال حقــوق بشــر در ایران نیز
نوشت« :این ۲۲میلیون دالری
که قاسم سليماني با چمدان به
حمــاس داده بــود از همان چاه
نفتی تامین شــده بود که کارگر
بیچارهای به نام عمران روشنی
مقدم از سر فقر و عدم پرداخت
حقوق ،خودش را به آن حلقآویز
کرد و جان داد»...
عمــران روشــنی مقــدم ،کارگر
حــوزه نفتی هویــزه در اســتان
خوزستان بود که در تابستان به
دلیل شرایط ناگوار مالی و شغلی
خودکشی کرد.
همچنیــن برخــی از کاربــران
شبکههای اجتماعی در واکنش

نان سنگک
•کیفیت عالی،
• بهای مناسب

•پخــت روز
6925 Sherbrooke W.

Tel.: 514-894-8372

www.shaterabbas.ca

بــه دالرهــای اهدایی
قاســم ســلیمانی بــه
حماس ،بــه دختران
روســتای شــینآباد
اشــاره کردنــد کــه به
دلیــل آتشســوزی
مدرسهشــان بــا چند
بخــاری فرســوده،
شدیدا آسیب دیدند و
هنوز روند درمان آنان
پیگیری نشده است.
وضعیــت ناگــوارکولبــران در
مرزهــای ایــران نیــز از دیگر
مواردی اســت که کاربران در
واکنــش به هشــتگ چمدان
دالر به آن اشاره کردند.
اهدای چمدانهای پر از دالر
به حماس در حالی اســت که
جمهــوری اســامی پیشــتر
روزنامهنگاران منتقد ایرانی را
به دریافت «چمــدان دالر» از
کشورهای خارجی متهم کرده
است.
چنــد ســال پیــش ،محمدتقی
مصبــاح یــزدی ،روزنامهنگاران
را متهــم کرد کــه « ۲۰میليون
دالر» از دولــت آمريــكا دریافت
کردهاند.
همچنیــن اظهــارات فرمانــده
حمــاس ســند دیگــری از
کمکهای گســترده جمهوری
اسالمی به شــبهنظامیان مورد
حمایتش در منطقه اســت .این
در حالی است که مردم معترض
ایــران طــی اعتراضــات پیاپــی
سالهای اخیر شعار «نه غزه ،نه
لبنان ،جانم فدای ایران» را سر
دادهاند.
بــا این حــال ،برخــی از کاربران
شــبکههای اجتماعــی تاکیــد
کردهانــد کــه ایــن چمدانهای
دالر فقط «نوک کوه یخ» است
و هنــوز بســیاری از کمکهای
جمهوری اسالمی در این زمینه
افشا نشده است.
•

دلیـوری روزانه (تلفنی)

)
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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  12  1506دی 1399

جمهوری اسالمی...

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

رئیس جمهوری سپاهی:

آخرین مراحل از زین کردن اسب
کاری که روحانیت شیعه بعد از انقالب  ۵۷با دولت -ملت در ایران
کــرد و پس از حذف خشــونتآمیزگروههای رقیــب ،آن را عرض
چهار سال ( ۱۳۵۷تا  )۱۳۶۱به تصرف و تسخیرکامل خود در آورد
(همانند یک لشکر اشغالگر) ،سپاه پاسداران در طی چهل سال به
تدریج در حال انجام بوده است.
مجیدمحمدی
تاکنونبخشقابلتوجهی
از اقتصــاد دولتــی ،قوای
مجریه و مقننه و تمامیت
دســتگاههای امنیتــی،
دســتگاههای تبلیغاتــی،
قوه قضاییــه (بازجوهایی
کــه بــه مقــام قضــاوت و
دادســتانی رســیدهاند)
و نیــروی انتظامــی ،بــه
تصــرف عوامل ســابق و
الحق سپاه درآمده است.
ســپاهیان کرســیهای
زیــادی را در مجلــس و
کابینــه و اســتانداریها
تحــت اختیــارگرفتهاند و
بقیه نیــز مقهور آنها هســتند .و خارجی قرار میداد و روحانیت دیدارهــای هفتگی) نخســت با
مدیــران باال و میانرتبه دولتی ،مجبور بود دست سپاهیان را در قاسمسلیمانیهماهنگمیکرد
عموما ســوابق ســپاهی دارند .تاراج قدرت و ثروت و منزلت باز و نــه حســن روحانــی .وقتــی
در بیعــت  ،۱۴۰۰قــوه مجریــه بگذارد .سپاه پاسداران در ایران ماموریــت یک نیروی نظامی نه
هم میتواند به فهرست «کامال نیازی به کودتا ندارد.
دفاع از کشــور ،بلکه حراست از
تصرف شــدهها» اضافه شــود.
انقالب (بخوانیــد نظام حاکم)
آخریــن ایســتگاه پــس از مرگ تغییر و حتول نقشها
تعریف شــود ،هر آنچه رخ دهد
علی خامنهای ،جایگاه «والیت در دهــه اول ســیطره نظــام عادی تلقی میشود.
فقیه» اســت که ســپاهیان یک جمهــوری اســامی بر ایــران،
روحانــی جــوان و مطیع خود را سپاه پاسداران نقش «پاسدار» سیطره بالمنازع سپاه
در کرسی فوق بنشانند ،یا اصوال را برای روحانیون و حراســت از در پایــان جنــگ هشــت
دیگر به روحانیون احساس نیاز نظام تازه شــکل گرفتــه آنها ،با ســاله ،ســپاه ،بهرغــم ادعــای
نکنند و خود رهبری را به دست سرکوب رقبا ایفا میکرد .در دهه نجاتبخشی ،هنوز مثل هزارپا
دوم ،روحانیون پاسداران را یک به همــه نهادهای کشــور نفوذ
گیرند.
شبه و بدون گذراندن هیچ دوره نکرده بــود .دولت رفســنجانی
کودتا یا تصرف گام به گام؟
و ســپس دولتهــای
یا نیاز به مقدماتی ،به
سالهاست که برخی از ناظران مقامهای ســرتیپی اعضای شورای خاتمــی ،احمدینژاد
نگهبانمثل
و روحانــی ،هیــچ
مســایل ایران از کودتای ســپاه و سرلشــگری ارتقــا
دست
در
موم
مانعی برای پیشــروی
علیه روحانیت ســخن گفتهاند .دادنــد و آنهــا را در
در همه کشــورهای استبدادی منافع اقتصادیشان فرماندهانسپاه ســپاه در همــه امــور
هستند
ایجــاد نکردند و البته
و دیکتاتوری ،نظامیان تا زمانی شــریک ســاختند
نمیتوانســتند ایجاد
که امکان پیشــروی و دسترسی (بــرآوردن پایــگاه
به منابع کمیاب برایشان فراهم منزلتی و ثروت پاســداران) .در کنند و در قدرت بمانند .خاتمی
بــوده اســت ،دســت بــه کودتا دهه ســوم ،پاســداران با بسط تنها در پــروژه یک فــرودگاه در
نمیزدهانــد .ســپاه در کشــور امپراتوری اقتصادی خود منافع مقابل سپاه ایستاد و نتیجهاش
در موقعیتــی بــوده اســت کــه اقتصادی خویــش را نهادینه و را دید .امروز سپاه حتی میتواند
میتوانســته به تدریــج و یک به ابدی ســاختند و از لحاظ مالی خواســته جمعــی فرماندهانش
یــک ،همه مواضــع اقتصادی و تا حدی زیادی از بودجه رسمی را به مجلس خبــرگان و مجمع
اجتماعی و فرهنگی و سیاسی را دولتیمستقلشدند.همچنین ،تشــخیص مصلحــت و حتی به
اشغال کند .زدن بر طبل دشمنی ســپاه بــا اســکلههای پنهانــی خــود خامنــهای ،تحمیل کند.
با ایاالت متحده و اسرائیل ،نیاز بــرای قاچاق و خرید بزرگترین اعضای شــورای نگهبــان مثل
دایمــی روحانیــت به ســرکوب ،شــرکتهای دولتی از یک سو و موم در دســت فرماندهان سپاه
برنامه بســط نفــوذ و مداخالت با بــر عهده گرفتــن برنامههای هستند .در بیعتهای مختلف،
منطقهای ،و پیشبرد برنامه اتمی موشــکی و هســتهای از ســوی هیچ یک از اعضای سپاه ،حتی
و موشکی (همه تحت مدیریت دیگر ،شیشــههای عمر نظام را با پروندههای فساد ،توسط این
پاســداران) ،به ناچار سپاه را در در دست گرفت .در دهه چهارم ،شورا رد صالحیت نشدهاند.
موقعیت برتر در سیاست داخلی ســپاه برنامــه گســترشطلبی تحمیل خواســتههای ســپاه به
جمهــوری اســامی را بــه اجرا
درآورد و خــود را در تعییــن
سیاســت خارجی کشور به نهاد
اصلی تبدیل کــرد؛ تا حدی که
ظریف همــه اقداماتــش را (در
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مجلــس و دولــت ،بیــش از دو
دهه ســابقه دارد .اصوال ســپاه
نیازی بــه تحمیل خواســته به
مجلس و دولت ندارد ،چون این
نهادها هر آنچه سپاه میخواهد
در اختیارش میگذارند و انتقاد
یا پاســخگوکــردن آن را بر خود
حــرام میداننــد .مجلــس در
دو دهــه اخیر همانند ماشــین
امضای ســپاه عمل کــرده و در
هیچ موردی ،برنامههای ســپاه
مورد چالش مجلس واقع نشده
اســت .هیچ عضوی از مجلس
در دو دهــه اخیــر ،از جملــه

اصالحطلبان ،از سپاه انتقادی
به عمل نیاورده است؛ چون اکثر
آنها قبال عضو سپاه بودهاند.
ســپاه در چهار دهــه اخیر آنقدر
قدرت پیدا کرده اســت که خود
راسا یکی از اعضایش را به عنوان
رئیــس جمهــوری بــه خیابان
پاستوربفرستد.
بیــت خامنــهای عمال یکــی از
واحدهایاطالعاتسپاهاست.
تقریباهمهدستگاههایتبلیغاتی
نظام در اختیار سپاهیان سابق
و الحــق اســت .حتــی برخی از
اعضای البی جمهوری اسالمی
ایران در خارج کشــور ،در پشت
ســر یک ســپاهی برای ریاست
قــوه مجریه قرار خواهندگرفت.
ســپاه به اندازه کافی پول کثیف
نیز بــرای هزینه کردن در بیعت
 ۱۴۰۰در اختیار دارد.

حمالت بی وقفه به دولت
روحانی
در ماههــای اخیــر حمــات
بوقهــای تبلیغاتــی تحت نظر
دستگاه رهبری به دولت روحانی
افزایــش بــی ســابقهای یافتــه
اســت .روایت غالب در همه این
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یافتهاند» ،و
حمــات ،اثبــات
سپاه در چهار
•
ناکارامــدی دولت
دهه اخیر آنقدر
 .۴نظامیگــری بــا
روحانی است.
قدرت پیدا
دمکراســی تناقضــی
این نکتــه حقیقت
کرده است که
ندارد«:مغرضانمبتنی
دارد ،امــا آنچــه
خود راسا یکی
برکلیشههای کالسیک
گفتــه نمیشــود،
از اعضایش را
غربــی ،دموکراســی و
نا کا ر آ مــد ی
به عنوان رئیس
نظامیگری را متعارض
عــه
مجمو
جمهوری به
میدانند( ».یادداشــت
د ســتگا ه ها ی
خیابانپاستور
مدیر مســئول روزنامه
حکومتــی اســت.
بفرستد!
جوان ۲۸ ،اذر )۱۳۹۹
بوقهای تبلغیاتی
بوقهای تبلیغاتی سپاه
نظام در پشت بیان
ناکارامدی دولت سنگرگرفتهاند وقتــی از فعالیتهــای عمرانــی
تا ناکارآمــدی مجموعه نظام را ســپاه (از مجــرای قرارگاههــا یا
پنهان ســازند .حملــه به دولت شرکتهای تصرف شده) سخن
که ائتالفــی از نیروهای اجرایی میگویند تا مدیریت سپاهیان را
کارگــزار ،اصولگرایان ســنتی و تمجید کنند ،دو نکتــه را از یاد
اصالحطلب است ،با این هدف میبرند:
انجام میشــود کــه یکباره همه • نخســت ،این که قراردادهای
آنها از دولت بیرون ریخته شوند باالی یکصد میلیــون دالری به
و مقامــات میــان «نیروهــای ســپاهیان داده میشــود و در
انقالبــی جهــادی و جــوان» واگــذاری قراردادهــا مزایــد ه و
توزیع شــود .بدون قــرارگرفتن مناقصهای وجود ندارد ،و
یــک ســپاهی در مقام ریاســت • دوم ،این که سپاهیان با قدرت
قــوه مجریه ،این پــروژه ممکن اسلحه (و نه شایستگی مدیریت
نخواهد شد .آنها تصور میکردند یا ظرفیت فــنآوری) پروژههای
که احمدینــژاد این کار را برای بزرگ را به دست آوردهاند .پرواز
آنها انجام دهد ،اما او در نهایت هواپیماهــای جنگنــده نظامی
به مشکلی برای بیت تبدیل شد .بر فــراز فرودگاه تهــران در دوره
خاتمــی ،موضوعی نیســت که
بهتر از سپاهیان برای ریاست
فراموش شده باشد.
جمهورینیست
پس از پایان جنگ ایران و عراق،
در آخرین مرحلــه از تالشهای تنها حــوزهای که ســپاهیان در
ســپاهیان برای فتــح کامل قوه آن فعالیــت نداشــتهاند ،دفــاع
مجریــه ،بوقهــای تبلیغاتــی از مرزهــا و امنیــت ملی کشــور
سپاه مشغول زمینهسازی برای بوده اســت؛ چــون این موضوع
حضــور یــک ســپاهی در بیعت رســما بــه ارتــش واگذار شــده
 ۱۴۰۰بــه عنــوان نامــزد اصلی است .نظامیگری آنها در تولید
گروههای اقتدارگرا هستند؛
ســاحهای کشــتار جمعــی،
با چهار ادعا:
تروریســم و گســترشطلبی
•
منطقــهای و ارســال ســاح
 .۱نظامی نیســتند« :از جهت بــه آفریقــا و امریــکای التین و
رفتــار و منــش کمتــر کســی خاورمیانــه تبلــور یافته اســت
ســپاهیان را نظامــی ،به معنی کــه در قامــوس اســامگرایان،
عرفی آن ،میداند»،
برابر اســت با «قوی شــدن» و
•
«گســترش دامنــه نفــوذ» .در
 .۲اهل توســعهاند :ســپاهیان حوزههای غیرنظامی نیز ســپاه
«در دوران تحریــم عرصــه در فعالیتهــای مختلــف ،از
عمرانــی کشــور را با ســیلی به تهیــه جهیزیه تا تولیــد فیلم ،و
صورت خود ســرخ نگه داشتند از ترافیــک مواد مخدر تا قاچاق
و ســنگر تالش را رها نکردند و لــوازم الکترونیک درگیــر بوده
از بنزین و گازوئیل و پاالیشــگاه اســت .مدیرانــی اینچنیــن که
خودکفایمانکردند»،
در گســتره انــواع فعالیتهــای
•
مافیایی پــرورش یافتهاند ،البته
 .۳مدیــران برترنــد« :افــرادی میتوانند ریاست جمهوری یک
کــه در تــراز انتخابات ریاســت نظام مافیایی را بر عهده بگیرند.
•
جمهوری شــناخته میشــوند،
عمدت ًا در دل ســپاه رشد و نمو

ELEGANCE LEASING

100%
Financing

Approval.
Montreal, QC H4B 1T8

6225A St-Jacques ouest,

Tel.: 514-482-4500

visit us at: www.eleganceleasing.com
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باالست و باید چنین
القــا کنــد کــه ایــن
شخص به اطالعات
محرمانه دسترســی
دارد.
"کیــو" از جملــه
ادعــا میکنــد کــه
از زمــان لینــدن
جانســون ،همــهی
رؤســای جمهــوری
آمریکا ـ بجــز رونالد
ریــگان ـ تبهــکار و
شیطانپرســت و
بــازار "تئوریهای توطئــه" در هنرمندان هالیوود همه "تئوریهای در تــاش ایجــاد یک
توطئه"
فضــای مجــازی پررونق شــده بر آمریکا تسلط دارد
نظــام دیکتاتــوری در
میکوشند
اســت .این "تئوریهــا" به ویژه و شــبکهای بــرای
آمریکا بودهاند و دونالد
زمانــی گســترش مییابنــدکــه تجارت بــا کودکان مسائل بغرجن و ترامپ تنها کسی است
رویدادهای معینــی به تهدید و ایجــاد کردهاســت .پیچیده جهان را که میتواند ســلطهی
ناامنــی جمعی بینجامند و فهم این شــبکه کودکان ساده و تکعلتی ایــن "دولت پنهان" را
دگرگونیهــای جهان را دشــوار را میربایــد ،زندانی توضیح دهند .براندازد.
کنند.
و شکنجه میکند و
"کیــو" بــه مــرور بــا
بحــران کرونــا در شــبکههای
فانتزیهای خود موفق شد یک
اجتماعــی بــه بســتری بــرای
"ایدئولوژی توطئه" تمام عیار
تفســیرهای عجیــب علیــه
بســازد و پیــروان زیادی جلب
حکومتهــا و حتــی اعتبــار
کند .نوشــتههای او در فضای
دانــش تبدیــل شــده اســت.
مجازی غالبا به صورت رمزی
عــدهای معتقدند کــه "قدرتی
است و افسانه "دولت پنهان"
تاریک" متشکل از حکومتها
همواره در آنها تکرار میشود.
و دانشــمندان در پشــت ایــن
پیشگوییهــای "کیــو" در
بیمــاری قــرار دارد .ویــروس
بســیاری موارد نادرست از آب
کرونا را به "اسب تروآ" و بخشی
درآمده ،اما این امر از وجهه او
از نقشــ های بزرگ برای کنترل
نکاسته و پیروانش این خطاها
آدمیان تشبیه میکنند .برخی
را یــا "مانورهایــی در خدمت
معتقدندکــه قدرتهای بزرگ
نقشه اصلی" یا "پیامهایی ژرف
از طریــق تولید ویــروس کرونا
و نافهمیدنی" ارزیابی میکنند.
در آزمایشــگاهها و گسترش آن
ایــن جنبــش بــرای ادعاهای
میخواهند موقعیت خود را در
پریشــان و اتهامــات عجیــب
جهان تثبیت کنند .شــماری
خــود ســند و مدرکــی ارائــه
دیگر معتقدند که بیل گیتس،
نمیکند .با گسترش کرونا در
میلیاردر معروف آمریکایی پشت سرانجام میکشد .هدف از این جهان ،بر شــمار طرفداران این
این نقشــه اســت و قصــد دارد کار تهیه سرمی از خون کودکان جنبش افزوده شــده و بیرون از
بــر جهــان حکومت کنــد .ادعا اســت که مانند "اکسیر جوانی" مرزهای آمریکا نیز دوستدارانی
میشــود که بنیــاد بیل گیتس باعــث عمــر طوالنی میشــود .پیــدا کرده اســت .پلیس فدرال
مخــارج تهیــه ویــروس جدیــد بــه ادعای پیــروان این جنبش ،آمریــکا این جنبــش را خطری
کرونــا و پتنت آن را تامین کرده دونالد ترامپ میکوشــد به این برای دموکراســی آمریکا ارزیابی
اســت تا ســپس در مبارزه با آن توطئــه پایان دهد و قربانیان آن میکند.
میکروچیپهایــی به انســانها را آزاد کند.
"کیو-انان" جنبشی چرا "تئوری توطئه"؟
تزریــق کنــد و آنــان
"تئوریهای
آزاد و غیرمتشــکل جهان پس از پایان جنگ ســرد
را بــه تمامــی تحت
توطئه" فقط
اســت کــه هــواداران در نتیجه روند گلوبالیزاســیون،
کنترل درآورد.
فانتزیهای
متعصب دونالد ترامپ هــم در عرصــه سیاســت و هم
" کیو  -ا نــا ن "
عدهای
در فضــای مجازی در اقتصاد پیچیدهتر شــده اســت.
( )QAnonجنبشی
خیالپرداز
پیشــبرد نظــرات آن این امر بســیاری از انســانها را
مرموز با زمینه راست
نیستند،بلکه
نقــش چشــمگیری برای فهم روندها و دگرگونیهای
افراطــی در ایــاالت
میتوانندحامل
دارنــد .مبتکــر ایــن جهان با دشواری روبرو میکند.
متحد هآمریکاستکه
خطراتی جدی
جنبــش شــخصی با آســانترین راه برای غلبه بر این
ادعا میکند "دولتی
برای انسانها و
نام اختصــاری "کیو" دشــواری ،توســل بــه "تئوری
پنهان" متشــکل از
جامعهباشند.
( )Qنخســتین بار در توطئه" است.
گلو با لیســتها ی
سال  ۲۰۱۷در فضای هنگامیکهرویدادها،وضعیتها
لیبــرال دموکــرات،
بانکــداران یهــودی و نخبــگان مجازی پیامی رمزآلود فرستاده و و تحــوالت اجتماعی تــا جایی
گرایــش خود را یک مقامعالیرتبه امنیتی ســادهشــوند که به تــزی برپایه
بــا
اقتصــادی
شیطانپرســتی و پدوفیلــی ایاالت متحدهآمریکا معرفی کرد .دسیسه افراد یا گروههایی معین
و سادیســتی و بــا پشــتیبانی حــرف "کیو" در ســرویسهای فروکاســته شــوند ،بــا "تئوری
رســانههای لیبرال و شماری از اطالعاتی و امنیتی بیانگر ردهای توطئه" روبرو هستیم.
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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

همــه "تئوریهــای توطئــه"
میکوشــند مســائل بغرنــج
و پیچیــده جهــان را ســاده و
تکعلتی توضیــح دهند.در آنها
فعالیــت توطئهگرانه بــه عنوان
مهمترین وگاه تنها علت توضیح
پدیدهها مورد توجه قرار میگیرد
و "توطئهگران" چنان قدرتمند
جلوهگر میشــوند که میتوانند
صحنهگــردان دگرگونیهایی با
اهمیت تاریخی باشند.
البتــه ما در زندگی روزمره گاهی
با توطئــه روبرو هســتیم و این
توطئههــا حتــی به ســهم خود
میتوانندتاثیرگذارباشند.
هیچکــس نمیتوانــد تــاش
البیهــای سیاســی ،اشــکال
گوناگونــی از اعمــال نفوذهای
اقتصــادی و حتــی برخــی
ســاختارهای مافیایــی را برای
تاثیرگذاری بر روندهای سیاسی
منکر شــود .ولــی بایــد در نظر
داشت که آنها حتی در موثرترین

حالــت ،عاملی در کنــار عوامل
پرشمار دیگر به شمار میآیند و
رویدادهای پردامنه و چندسویه
در جامعــه ،دولــت و اقتصاد را
نمیتوان منحصرا با توطئههای
هدفمند افراد یا گروهها توضیح
داد .پــس در پشــت هر "تئوری
توطئه" ،یک توطئه واقعی وجود
ندارد ،همانطور که هر توطئهای
نیز از "تئوری" برخوردار نیست.
"تئوریهــای توطئــه" بــه ویژه
هنگام بروز بحرانها گســترش
و طرفــدار مییابنــد و هــر چــه
رویدادهای جهــان دیدناپذیرتر
شــوند و بحرانهــای موجــود
به انســانها احســاس ناامنی و
تهدید بیشــتری بدهند ،زمینه
بــرای بروز "تئوریهای توطئه"
در جامعه فراهمتر میشود؛ زیرا
"تئوری توطئه" عالوه بر ســاده
کردن پیچیدگیها ،با ارائه الگوی
توضیحــی خــود ،وضعیتهای
ناروشن را برطرف میکند.

البته ممکن اســت این وضعیت
معین کماکان تهدیدآمیز به نظر
آید ،اما به یاری "تئوری توطئه"
دستکم دیگر ناروشن نیست.
برای نمونه پاندمی کرونا زمینه
ایدهآلی برای گســترش "تئوری
توطئــه" فراهــم کــرده ،زیــرا
وضعیــت جهــان را پیچیــده و
بیثبات کرده اســت .اوضاع هر
روز تغییــر میکند و این پاندمی
پیامدهای سیاسی ،اقتصادی و
شخصیبرایبسیاریازانسانها
دارد و باعث ناامنی و ترس آنان
میشــود .تصویر دسیسهآمیز از
جهــان ،زمانی بر اذهــان چیره
میشود که بخشهای بزرگی از
جامعه مورد تهدید باشند و خود
را در خطــر ببیننــد .در چنیــن
فضایی "تئــوری توطئه" حالل
مشکالت است.
بخش  ،2پایانی
در شماره آینده
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کانادا...

 ۲۲هفته انتظار برای اینکه پزشک متخصص
در کانادا شما را ببیند؛ گزارش سال ۲۰۲۰
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در ســال  2020کانادایــی هــا
برای اینکــه بتوانند به پزشــک
متخصص دسترسی پیدا کنند،
می بایســتی بطور متوســط ۲۲
هفته در نوبــت میماندند ،این
دو هفته بیشــتر از نوبت پزشک
متخصص در سال  ۲۰۱۹است
که  ۲۰هفته بوده است.
ایــن مدت زمــان انتظار بســته
به اســتان و پزشــک متخصص
متفاوت اســت ،مثــا میانگین
انتظــار در کبــک  18/8هفته،
در اســتان انتاریو  ۱۳هفته و در
پرنــس ادوارد  ۴۵هفته ،چیزی
نزدیک به یک سال است.

همچنیــن نوبت برای پزشــک
متخصص چشم  ۳۴هفته ،ولی
انکولوژی تنها  ۴هفته است.
 ۲۷ســال پیش کانادائیها برای
اینکه توسط پزشک متخصص
ویزیت شــوند ،تنهــا  ۹هفته در
نوبتمیماندند.
نهــاد Fraser Institute
کــه یــک موسســه تحقیقاتی و
آموزشی مســتقل و بیطرف در
کاناداســت ،در گزارشــی که در
ماه پایانی امســال منتشرکرده،
دسترســی مردم این کشــور به
پزشک متخصص در سال ۲۰۲۰
را بــا ســال پیش از آن مقایســه

رســتورانداری شــده اســت،
استفاده از سرویسهای تحویل
غذا بوده است .حال یک شرکت
محلی بــه نــام « »Evaدر بازار
گسترش يافته است که با شرایط
بســیار بهتری به رستورانداران
خدمات میدهد.
سرویس تحویل غذای «اوا» که
در سال  2019به وجود آمده در
مونتــرال ،کبک و ســگنه فعال
اســت .این شــرکت ابتــدا تنها
خدمات حمل و نقل به مسافران
ارائه میداد .سپس به کار تحویل
غذا برای کمک به رستورانهای
محلی روی آورد.

عامل  8دالر است و
به غیر از هزینههای
عملیات ،هیچ گونه
پورســانتی بــرای
سفارشاتنمیگیرد.
ر ســتو ر ا نها ی
« Boucherie
 »P r o v i s i o nو
رستوران «»Le petit Italien
یکی از حدود  300رســتوران در
مونتــرال هســتندکــه اکنون با
سیســتم تحویل غــذای «اوا»
همکاری میکنند.
مدیــران ایــن رســتورانها
میگویند ،حمایت از یک پلتفرم

کرده است.
گــزارش ایــن موسســه نشــان
میدهــد کــه در مجمــوع زمان
انتظار برای درمانهای پزشکی
به ویــژه در حوزههای تخصصی
نســبت به ســال  ۲۰۱۹افزایش
یافته است .مدت زمان متوسط
پــس از اینکه یک بیمار توســط
پزشــک خانــواده بــه پزشــک
Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.
Dr. Faranak Hashemi D.M.D.
متخصص ریفر میشود تا زمانی
Dr. Zahra Tabatabaei D.M.D.
Dr. Shahrouz Rezania
D.M.D.
کــه توســط متخصــص ویزیت Dr. Mehri Heidari D.M.D.
Dr. Mana Vojdani, D.M.D.
میشود در ســال  ۲۰۲۰معادل Dr. Mahsa Zamani, D.M.D.
22/6هفته بوده است.
 ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم Invsalign
همین مدت انتظار برای ســال
 ردیف کردن دندانها بصورت سریع
 ۲۰۱۹معادل  20/9هفته بوده
در کمتر از یک سال Rapid Orthodontics
است,
 کاشتن دندان Implant
آن طور که Fraser Institute
 درمان ریشه Root Canal
نوبــت
گــزارش میدهــد ،ایــن

Invisalign
 سفید کردن دندانها توسط دستگاه Zoom 2 ACP
گذشــته،
 ۲۲هفته ،در دو دهه

انتظار  کشیدن و جراحی دندانهای عقل 
طوالنیترین مدت زمان
 دندان اطفال
پزشــک
دندانهای مصنوعی
گذاشتن

Rapid Orthodontics







بــرای ویزیــت توســط 
 پر کردن دندان ها (همرنگ دندان)
متخصص بوده است .مدت این

Implant
CEREC
AC Bluecam 
انتظــار در ســال  ۱۹۹۳معادل
 ۲۷
 3/9هفته بوده کــه در این
1834 Ste Catherine W. Suite 200
Root Canal
)Montreal, Qc H3H 1M1 (Metro: Guy
ســال  ۱۴۳درصد افزایش یافته
است .
Zoom 2 ACP
قبولکلیه
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و
بیمه های دانشجوئی www.clinique-arya.com
«اوا» :سرویس تحویل غذای کبکی،
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از زمــان شــروع همهگیــری نــرخ تحویل غــذا از
محلی بسیار منطقیتر از
درگذشت
کاردن
یر
پی





Lumineers
Veneer




















آنچــه باعــث نجــات صنعــت طریق این سیســتم
شــرکت
یک
با
همــکاری



چندملیتیاست.
از نظر آنها ،رستورانداران
دیگــر هیــچ دلیلــی برای
مراجعــه به شــرکتهای
چندملیتــی ندارنــد کــه
درصدی از فروش را برای
تحویل غذا میگیرند.
اخیــر ًا ایالت نیویــورک و
انتاریــو محدودیتهایی را برای
شرکتهای تحویل کاال در نظر
گرفتهاند؛ امــادر حال حاضر در
کبک برای تنظیم این بخش از
فعالیتهاهیچبرنامهریزینشده
است.

Guy

طـــوماری برای لغو بازپرداخت CERB

امضاکننــدگان ایــن طومــار از
«آژانــس درآمد کانادا»()CRA
درخواســت کردهانــد کــه
CERB
بازپرداختهــای
برای کســانی که به اشــتباه این
کمک هزینــه را دریافت کردند،
متوقــف شــود .در ایــن طومار
اشاره شده اســت که  CRAدر
مــورد بازپرداختها با  441هزار
کانادایی تماس گرفته اســت و

برخی افــراد  14هزار دالر بدهی
دارند.
برخی ازکسانی که از آنها خواسته
شــده بود که مبلغ را بازپرداخت
کننــد دربــاره واجــد شــرایط
بودن ،به ویژه افراد خوداشتغال
درباره میــزان درآمد خود دچار
سردرگمی شده بودند.
در حالی که دولت مسئولیت این
اشــتباه و ایجاد سردرگمی برای

مردم را پذیرفته است اما مقامات
گفتهاند که هیچ برنامهای برای
توقف بازپرداختها وجود ندارد.
سیاستمدارانی مانند «جاگمیت
سینگ» رهبر حزب دموکراتیک
ملی و «آنامی پاول» رهبر حزب
ســبزها بارها از جاستین ترودو
خواســتهاند کــه به درخواســت
بازپرداخت پایان دهد.
•

New

طــراح مد معروف فرانســوی -از خود نشان میداد ،افتخار می پی یــرکاردن بوتیک مد خود را
در ســال  1950راهانــدازی کرد
ایتالیایی امروز 29 ،دســامبر در کنیم».
پاریس درگذشــت .خانواده وی کاردن در ســال  1922در ایتالیا و طراحیهــای آوانــگاردش او را
با اعــام خبــر درگذشــت او به متولد شد اما ازکودکی به فرانسه مشهور ساخت .او نام خود را با
خبرگزاری فرانســه گفتند که او رفت .وی فعالیت مد خود را در طراحی لباسهای مدل حبابی
Montreal,
Quebec
( )bubble dressدر ســال
تهایی از
H3Hکار در شــرک
1M1پاریس با
در بیمارستانی در منطقه نویی،
جمله دیور و شــیاپارلی آغاز کرد ۱۹۵۴و مجموعــه عصر فضایی
نزدیک پاریسفوت کرده است.
, Fax: (514) 933-2861
آنهــا در بیانیهای گفتند« :همه و لباسهــای ژان کوکتو را برای خود در ســال  1964و پوشــاک
ما به بلندهمتی سرســختانه او فیلم «دیو دلبر» در سال  1946آماده برای مردان و زنان ماندگار
کرد.
و جســارتی که در طــول زندگی طراحی کرد.

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

www.clinique-arya.com

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

Cell.: (514) 971-7407

Kazem Partow Tehrani
Real Estate Broker

کاظم پرتو تهرانی

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

تفاوت جمهوری اسالمی و داعش:
سرعت و دامــــنهی اشغالگری و غارت

19دســامبر  -برای درک آنچه
بر سر جامع ه ایران در چهار دهه
اخیر آمده ،وضعیت ایران امروز
را نه با کشورهای در حال توسعه
و توسعهنایافته و نه حتی با دیگر
کشورهایی که اشــغال شدهاند
میتوان مقایسه کرد.
اشغال افغانستان از سوی امریکا
و روسیه و اشغال عراق بهوسیله
امریکا ،از نزدیکترین مثالهای
روزگار مــا هســتند .نیروهــای
اتحاد جماهیر شوروی ،بعد از نه
سال ،در سال  ۱۹۸۹افغانستان
را ترک کردند ،بدون آنکه منابع
قدرت و ثــروت و منزلت در این
کشور را برای ابد از آن خود کرده
باشند و افغانستان زخمخورده را
به حال خود گذاشتند.
نیروهــای امریکایــی در ســال
 ،۲۰۱۱پــس از هشــت ســال،
عراق را تــرک کردند بدون آنکه
منابع ســه گانه کشــور (قدرت
و ثــروت و منزلــت) را بــه خود
اختصاص داده باشند .تنها بعد
از ظهــور داعش ،برای کمک به
عراقیان به آن کشــور بازگشتند
بدون آنکه چشمداشتی به منابع
آن کشــور داشته باشند .ایاالت
متحده در افغانســتان ،به جای
مکیــدن منابع هر ســاله ،دهها
میلیارد دالر در آن کشور هزینه
کرده و هم ه تالشش معطوف به
خروج بوده است .بدون حضور
نظامی طالبان ،ســالها بود که
امریکاییها افغانســتان را ترک
کرده بودند.
ایــن کارنامــ ه دو ابرقــدرت را با
همه تفاوتهایی که داشتهاند،
با اشغال ایران بهوسیله نیروهای
اسالمگرا در سال  ۱۳۵۷مقایسه
کنیــد .آنهــا نــه تنهــا دولت و
منابع عمومی را میخواســتند،
بلکه همــه انســانها ،نهادها و
ســنتهای کشــور را در انقیــاد
خود طلب میکردند .هم ه منابع
قابل اســتخراج و بهرهبــرداری
کشــور در  ۴۲ســال گذشــته از
سوی اسالمگرایان مکیده شده
و آنها خیال ندارند این کشور را

اشغالگریاسالمگرا،
انگار ه تازهای از تسخیر
سلطه همهجانبه

و
بــه مردمانش واگــذارکنند .کار
از فــروش گذشــته و میــراث و
منابع گذشته و حکومت در حال
آیندهفروشی است.
بــرای دادن تصویــر روشــنی
از ایــن اشــغال در ســه بخــش
قــدرت و ثــروت و منزلت ،آنچه
را که اســامگرایان بر سر ایران
آوردهانــد گزارش میکنــم .این
گزارش نشــان میدهــد که اگر
اســامگرایان کشوری را اشغال
کننــد چه بــر ســر آن میآورند.
اشــغالگری در این نوشته ،فقط
از ُبعد منابع بررسی شده است.
سرکوب و نقض حقوق و قساوت
و ابعادی آشــکارتر برای اشغال
یک کشور از سوی یک جمعیت
نظامی-امنیتی (انقالبی) است
که برای چهار دهه بدون توقف
در ایران جریان داشته است.

قدرت
در ایــران حدود پنجهــزار مقام
عالیرتبــه (فرماندهان نظامی،
وزرا و معاونان ،استانداران ،ائمه
جمعه شهرهای بزرگ ،اعضای
مجلــس ،مدیــران بنیادهــا،
منصوبان رهبر در قوه قضاییه،
شــورای نگهبــان ،شــهرداران
شــهرهای بــزرگ ،مجمــع
تشخیص مصلحت و شوراهای
عالی دیگر ،مدیران شرکتهای
دولتی و شــرکتهای تحت نظر
سپاه و دستگاه رهبری ،اعضای
مجلــس خبــرگان) ،پانــزده تــا
بیست هزار مقام میانی (اعضای
هیئــت مدیرهها و هیئت امنای
موسساتی که در سه امپراطوری
شرکتهای دولتی ،سپاه و بیت
قرار دارند ،ائم ه جمع ه شهرهای
کوچک ،قضات و دادستانهای
محلــی ،مدیــرکلهــای ادارات
دولتــی در مرکــز ،شــهرداران
شــهرهای متوســط و کوچک،

فرمانــداران ،مدیــر کلهــای
استانی ،نمایندگان ولی فقیه در
دستگاهها ،و فرماندهان نظامی
در ســطح اســتانها) و حــدود
 ۱۷۵هــزار مقــام رتبــه پاییــن
(مثل اعضای شــوراهای شهر
و روســتا ،مدیران مــدارس و
بانکهــا ،و دهیــاران) وجود
دارد.
اینها قــدرت را در کشــور در
دست دارند و قدرت عمدتا یا
بــه نحو افقی در همان پنج هزار
نفر یا به صورت عمودی در میان
 ۲۰۰هزار مقام جابجا میشود.
گــردش قــدرت بــه واســطه
انتخابات ،یک خیال باطل بوده
است چون یک فرد باید از دهها
صافی در یک دور ه پانزده ســاله
(از  ۱۴ســالگی که عضو بســیج
میشوند تا  ۲۹سالگی که شغل
آنهــا مشــخص شــده و هویــت
سیاسیشان شکل گرفته) بگذرد
تا بتواند عضو پذیرفت ه شد ه قشر
حاکم باشند.
بهروز محبــی نجمآبادی ،عضو
کمیســیون برنامــه ،بودجــه و
محاســبات مجلــس یازدهــم
میگوید« :بر اساس بررسیهای
صورتگرفتــه از تراکنشهــای
ثروتمندان در جامعه مشــخص
شده اســت که حدود  ۳۰۰هزار
نفر سرمایهدار ویژه در کشورمان
وجــود دارنــد کــه تراکنشهای
میلیــاردی دارنــد کــه رقمهای
جابهجــا شــده از حســاب آنهــا
میلیــاردی بــوده و بیــش از
یــک و نیــم میلیــارد تومان هر
تراکنش آنهاست( ».فارس ۱۶
اذر  )۱۳۹۹ایــن رقم نــه دارایی
آنهــا بلکــه میــزان معامــات
آنهاست .کسانی که معامالتشان
میلیــاردی اســت بــه یقیــن
ثروتهــای چند ده میلیاردی و
باالتر دارند.
در ایــران در نیم ه ســال ،۱۳۹۸
حــدود  ۱۷۰هزار نفــر خودروی
بــاالی  ۵۰میلیــون داشــتهاند
که شــاخص خوبی برای ثروت
افراد و تعداد افــراد دارای ثروت

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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پنجم دی
ماه ســالروز تولد
بهرام بی
ضایی ،از مهمترین
چهر ههــا
ی فرهنگــی و
هنری تا
ریخ معاصــر ایران
اســت.
آقــای بیضایــی از
پس بیش
از شــش دهه کار

باالست:
«افرادی که خودروی [آنها] ۵۰
تــا  ۱۰۰میلیون بــود  ۶۳هزار و
 ۷۶۰خانــوار بودهاند ۴۵ .هزار و
 ۸۱۳خانوار خــودروی آنها بین
 ۱۰۰تا  ۲۰۰میلیون بوده است.
 ۲۰۰تــا  ۵۰۰میلیــون تومــان،
 ۳۷۴۰۹خانــوار و بــاالی ۵۰۰
میلیون  ۱۵۷۴۵خانوار را شامل
شــدهاند( ».خبــر آنالیــن ۲۶
مهــر  )۱۳۹۸قیمتهای خودرو
بــرای آذر  ،۹۹حــدود ســه برابر
رقمهای فــوق بوده اســت .اگر
رقم افــرادی که خانههای باالی
ده میلیــارد تومــان دارنــد هم
منتشر میشد احتماال به همین
رقــم حــدود  ۲۰۰تــا  ۳۰۰هزار
نفر میرسیدیم .قشر ثروتمند،
نــه تنهــا در خانههــای چند ده
میلیــاردی زندگی میکنند بلکه
صاحب  ۲.۵میلیون واحد خالی
در کشــور نیــز هســتند چــون
کســانی که آپارتمان دومی برای
پشــتوانه خریدهاند ،آن را اجاره
میدهند .منبع مهم این ثروت،
وامهای بانکی اســت که هفتاد
درصد آنها به یک درصد جمعیت
(قشــر حاکــم و افــراد مرتبط با
آن) تعلــق میگیــرد( .علیرضا
زاکانی ،رئیس مرکز پژوهشهای
مجلــس ،خانه ملــت ۲۵ ،ذآذر
)۱۳۹۹
صاحبان خودروهــا و خانههای
گــران قیمت ،خانههــای خالی
و حســابهای بانکــی فربــه،
نمیتواننــد ســه گــروه مختلف
باشــند چــون حســاب بانکی،
خــودرو و خانــه در ایــران با هم
ارتباط معناداری دارند :کسی که
خانهاش بیســت میلیارد تومان
میارزد ،ســوار پراید نمیشود یا
به وام بانکی یک میلیون تومانی
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دولــت محتــاج نیســت .با بعد
 ۳.۳برای خانوار در ایران ،امروز
تعداد افرادی که از این خانهها،
خودروها یا حســابهای بانکی
برخوردار میشــوند چیــزی در
حدود  ۷۶۰تا  ۹۹۰هزار نفر است
که میشــود حدود یــک درصد
جمعیت کشور .برخی از مقامات
کشــور با ژست عدالتخواهانه از
«یــک درصدیها»یی صحبت
میکنندکه گویی هیچ رابطهای
با حکومت ندارند اما این قشــر
کوچــک همــان قشــر حاکــم
هســتند .در ایــران قــدرت و
ثروت ،عناوین منزلتآور میآورد
و نــه بالعکــس .حقوقهــای
نجومی ،خصولتی ســازی ،اخذ
مجوزهــای ویژه ،ارز اختصاصی
بــرای ســفرهای خارجــی ،اخذ
قرارداد بــدون مناقصه و مزایده
و واگــذاری ارز ارزان قیمــت،
از مســیرهای کســب ثــروت از
مجرای قدرت هستند.

عناوینمنزلتی
جمهــوری اســامی در حــوزه
منزلــت اجتماعــی نیــز همــ ه
عناوین را مصادره کرده اســت،
از ژنــرال (که به طور کیلویی به
فرماندهان ســپاه تعلــق یافت)
تا اســتاد دانشــگاه (که امروز به
همــ ه اعضــای انصــار حزبالله
و روحانیــون و مقامات کشــور
تفویض شده اســت) و دکتر (با
بورســیههای چند هزارتایی به
خودیها) و از بازیگر و کارگردان
تــا ورزشــکار ملی کــه هیچ یک
بدون اظهــار وفــاداری به نظام
نمیتوانند چنین عناوینی داشته
باشــند .اینکه اکثر ایــن افراد به
نظــام در دل خــود ،اعتقــادی
دارنــد یا ندارند در اینجا اهمیت

نــدارد .موضوع مهم آن اســت
کــه وقتی ســلیمانی یــا فخری
زاده کشــته میشود ،اکثرا اینها
پشت ســر نظام اطالعیه صادر
میکننــد .جمهــوری اســامی
انحصــار عناویــن را بــا رانــت و
مجــوز و گزینــش و ســهمیه و
اخــراج در دســت دارد و آنهــا را
میان وفــاداران به نظــام توزیع
کرده است.
تصــور کنیــد که اگــر قــرار بود
کشــوری اشغال شــود و بعد از
اشــغال همــ ه منابع کشــور در
اختیار اشــغالگران قرار گیرد آیا
اتفاقی بهجز آنچه در ایران انجام
شده میتوانست صورت گیرد؟
حتــی مغــول ،اعــراب و دیگر
مهاجمــان بــه ایــران در طــی
سه هزار ســال گذشته چنین
رفتــاری با ایران و ســاکنان آن
نداشتهاند.
آنهــا میآمدند غارتی میکردند،
جمعیتی را میکشــتند و بعد یا
میرفتند یا به حاکمانی با دایر ه
محدود قدرت تبدیل میشدند.
تکنولــوژی و ابزارهایــی کــه در
اختیار دولــت مدرن قــرار دارد
ایــن امــکان را بــه دولتهــای
تمامیتخــواه داده اســت کــه
منابع طبیعی و انســانی و مالی
یک کشور را در دورهای محدود
آنچنان بمکند که برای نسلها،
یک کشــور را در فقــر و فاقه فرو
برند .البته اکثر ایرانیان میدانند
که چه بر ســر کشورشــان آمده
اما بخشی از آنها از ابراز واقعیت
اشــغال کشورشــان بهوســیله
گروهی بسیارکوچک و بعد تاراج
منابع کمیاب قــدرت و ثروت و
منزلت اجتماعی در آن استنکاف
میکنند .مجید محمدی
•
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هایکهارتونیان

جهان...
پژوهشگران بریتانیایی :چین در سال ۲۰۲۸
آمریکا را پشت سر میگذارد
بر پایــه ارزیابیها چین به علت
موفقیت در مهار بحــران کرونا
هشت ســال دیگر به قدرت اول
اقتصادی جهان تبدیل میشود.
پیش از پاندمی کرونا پیشبینی
میشــد چیــن پنج ســال دیرتر
بــه عنــوان اقتصاد برتــر جهان
جانشین آمریکا شود.
شــیوع ویروس جدیــد کرونا که
عامل ابتال به بیماری کووید۱۹
اســت ،حدود یک سال پیش از
شــهر ووهان چین شروع شد و
در مدت کمی به دیگرکشورهای
جهان سرایت کرد.
با این همه چین با سیاستهای
سختگیرانه موفق شد به نسبت
اغلب کشــورهای دیگر زودتر تا
حدود زیــادی پاندمی را کنترل
کنــد و فعالیتهای اقتصادی را
از سر بگیرد.
مرکز پژوهشهــای اقتصادی و
تجــاری بریتانیــا ( )CEBRدر
تحلیل ساالنه خود که شنبه ۲۶
دسامبر منتشر شد ،پیشبینی
کرده که چیــن به همین دلیل
پنج ســال زودتــر از برآوردهای
قبلی بــه قــدرت اول اقتصادی
جهــان تبدیل شــود و آمریکا را
پشت سر بگذارد.
آمریکا در حال حاضر درگیرترین
کشــور جهان با بحران کرونا به
شــمار میرود .تا  26دســامبر
شــمار مبتالیان شناساییشده
در ایاالت متحده حدود 19هزار
نفر و تعــداد قربانیان مبتال به
کووید ۱۹بــه بیش از  331هزار
نفر رسیده است.
مطابــق آمــاری کــه دانشــگاه
آمریکایــی جانــز هاپکینــز ارائه
میکند ،چین که در هفتههای
نخست پاندمی بیشترین تعداد
مبتالیــان و تلفــات را داشــت،
تاکنــون  ۹۵هــزار و  ۴۶۰مورد
ابتــا و چهار هــزار و  ۷۷۰مورد
مــرگ در پیونــد بــا بیمــاری
کووید ۱۹ثبت کرده است.

سود و زبان چین و آمریکا از
بحران کرونا
مرکــز پژوهشهــای اقتصــادی
بریتاننیا میگوید تفاوت نتیجه
سیاســتهای مقابلــه بــا کرونا
در آمریــکا و چین بــرای پکن از

نظر رقابت اقتصادی با
واشــنگتن یــک امتیاز
بوده است.
در ســال گذشته
میــادی تولید
ناخالــص داخلی
در ایــاالت متحده
 ۲۱تریلیون و  ۴۰۰میلیارد دالر
و هفــت تریلیون دالر بیشــتر از
اقتصاد چین بود .با توجه به رکود
اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۲۰
و ادامه نســبی آن در سالهای
آینده ،فاصله دو کشور رقیب به
سرعتی بیش از برآوردهای قبلی
در حال کاهش یافتن است.
پژوهشگران پیشبینی میکنند
که اقتصــاد چین در پنج ســال
آینــده ،ســالی نزدیک به شــش
درصد رشدکند.
افزون بر ایــن اقتصاد آمریکا که
احتمــاال در ســال جــاری پنــج
درصــد کوچکتــر شــده در چند
سال آینده اندکی کمتر از ۲درصد
سال رشد خواهد داشت.
بــا توجه بــه ایــن رونــد انتظار
مــیرود چیــن تــا ســال ۲۰۲۸
جای آمریکا به عنوان بزرگترین
اقتصاد جهــان را بگیرد .رشــد
اقتصادی چین امسال  ۲درصد
محاســبه شــده ،در حالــی کــه
اقتصاد دیگر کشــورهای جهان
به طــور میانگیــن  ۴/۴درصد
کوچکتر شده است.
ایــن بزرگترین ســقوط اقتصاد
جهانی از زمان جنگ دوم جهانی
تا کنون است.

تا یک دهه دیگر ،هند در
جایگاه سوم
مرکــز پژوهشــی بریتانیایــی در
گــزارش ســاالنه خــود از رشــد
اقتصــادی  ۱۹۳کشــور جهــان
همچنیــن بــرآورد میکنــد که
ژاپن در ســالهای آینــده هنوز
قــدرت ســوم اقتصــادی جهان
باقی میماند ،اما از ابتدای دهه
سوم این قرن ،هند جایگزین آن
خواهد شد .با این تحول ،آلمان
کــه در حــال حاضــر چهارمین
اقتصاد بزرگ دنیاست به جایگاه
پنجم سقوط میکند.
در همیــن حــال توافــق جامع
اقتصــادی و تجاری میان چین

ابهام درباره توافقنامه جامع
اروپا و چین
به نوشــته خبرگــزاری آلمان ،با
وجود عقبنشینی چین در مورد
مسائلی نظیر تســهیل فعالیت
شــرکتهای اروپایــی در ایــن
کشور ،هنوز اختالفهای زیادی
بین دو طرف وجود دارد.
بنا بر ایــن گــزارش مخالفت با
متن پیشنهادی این توافقنامه
که به تازگی در اختیار ســفیران
کشورهای عضو اتحادیه اروپا در
بروکسل قرار گرفت نیز در حال
افزایش است.
گمان مــیرود ایــن مخالفتها
بیارتباط بــا مواضع جو بایدن،
رئیس جمهوری منتخب ایاالت
متحده نباشدکه به تازگی نسبت
به تکروی کشورهای اروپایی در
مناسبات با چین هشدار داد.
این توافقنامه برای کشــورهای
عضو اتحادیه اروپا از جمله به این
علت اهمیــت دارد که میتواند
دسترســی به بازارهــای چین و
فعالیــت در شــرایط عادالنهتــر
رقابتــی را بــرای شــرکتهای
اروپایی فراهم کند .چین پس از
آمریکا مهمترین شریک تجاری
کشورهای اروپایی است.
•

بگفتــه تــرودو پــس از پایــان
پاندمــی مــردم بــه میخانهها و
رســتورانها ســرازیر میشــوند
و همین موضوع ســبب بهبود
ســریع شــرایط خواهد شــد .با
اینحال او این را کافی ندانســته
و باور دارد کارهای بسیاری باید

برای تقویت اقتصاد و بازگشــت
پیروزمندانه انجام دهیم.
نخســتوزیر در بخــش دیگری
از صحبتهایــش از خــط لولــه
 Heystone XLکــه توســط
شرکت  TC Energyپیشنهاد
شده حمایت کرد .پس از پیروزی

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

و اتحادیــه اروپــا کــه امید
میرفــت پس از ســالها
مذاکره ،تا آخر امسال
بــه امضــاء برســد
هنوز نهایی نشده
است.
از آغــاز مذاکــرات چیــن و
اتحادیــه اروپا بر ســر توافقنامه
حمایت از سرمایهگذاری ،حدود
هفت سال میگذرد .یک دور از
این مذاکرات ســپتامبر امسال
بــا حضــور رئیــس جمهــوری
چیــن شــی جینپینــگ ،آنگال
مرکل صدراعظم آلمان و رئیس
دورهای شــورای اتحادیه اروپا و
دیگر ســران ایــن اتحادیه برگزار
شد.
یــک هفتــه پیــش منابــع
دیپلماتیک در پکن و بروکســل
ابــراز خوشبینی کرده بودند که
اراده سیاسی برای نهایی کردن
این توافقنامه وجود دارد.

ترودو :کسری بودجه را جبران میکنیم  >> ...ادامه از صفحه8 :
افزایش پسانداز خانوادهها شده
اســت .اتــاوا این حجــم عظیم
پــول را یــک محــرک اقتصادی
بالقوه میدانــد که میتواند پس
از برداشته شــدن محدودیتها
رونق اقتصــادی قابــل توجهی
ایجادکند.
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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

آژانس مسافرتی دایرکت تراول
یامسین تقی علی
____________________________
Les Services Direct Travel
Cell.: 514-594-0344

بایــدن در انتخابــات آمریــکا و
اظهاراتش درباره بیفایده بودن
اجــرای این پروژه ،آینــده آن در
هالهای از ابهام قرارگرفت.
او حمایت خود از ســاخت خط
لوله نفت آلبرتا به تگزاس را نیز
مجــددا اعــام کرد .ایــن پروژه
کــه ســال  2007مطرح شــد با
موانــع قانونی و نظارتی بســیار
روبروســت .ترودو این خط لوله
را بخشی مهم از استراتژی انرژی
قاره میداند.

بگفته نخســتوزیر تا  20ســال
آیندههمچنانکاناداصادرکننده
نفت خواهد بــود و این موضوع
بــا وجــود اجــرای مقــررات
سختگیرانهتر آبوهوایی توسط
دولتــش برای به صفر رســاندن
آالیندهها تا ســال  ،2050ادامه
مییابــد .افزایــش قابلتوجــه
مالیات کربن یکی از این اقدامات
دولــت فــدرال بوده کــه فعاالن
بخش ســوختهای فسیلی آن
را خطری جدی برای آینده این

صنعتمیدانند.
تــرودو اظهــار داشــته کــه
فعالیتهای گستردهتری برای
کربنزدایــی باید انجام شــود و
تغییــر اقتصــادی در درازمدت
با اتکا بــه نظرات کارشناســان
صنعت نفت و گاز و متخصصان
شاغل در بخش انرژی امکانپذیر
است.
منبعNational Post :
نویسنده  :آرمین حیدری
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حسابداریوکلیهامورمالیاتی

نگــاه:نیویورکر...

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

لقب جدید ترامپ چیست؟

گلســر*" نویســنده و
"ســوزان ِ
تحلیلگر ارشد "نشریه نیویورکر"
در مقاله ای ،بر این نکته تاکید
میکند کــه لقب اصلــی ترامپ
پــس از خروجــش از قــدرت در
تاریخ  ۲۰ژانویه" ،بازنده" خواهد
بــود .درواقع ،وی بــا اقدامات و
رویههای مخرب و غیرســازنده
اش ،عمال طرفداران و حامیان
خــود را مجبــور خواهــد تــا به
ِ
گلسر
شکست او شهادت دهندِ .
در این رابطه مینویسد:
«شــش هفته پس از شکســت
دونالدترامپدرانتخاباتریاست
جمهــوری آمریــکا ،تئوریها و
دیدگاههــای زیــادی (که اغلب
آنهــا قانع کننــده نیــز به نظر
چرایی
میرسند) ،جهت توضیح
ِ
رویکــرد ترامــپ مبنی بــر عدم
پذیرش پیروزی جو بایدن ،ارائه
شدهاند .تاکنون ،تصمیم ترامپ
مبنی بــر حمله به مشــروعیت
انتخابــات آمریکا ،به درســتی،
بــه مثابه اقدامی جهت حمله به
دموکراســی ،با استفاده از حربه
ترویج اطالعات غلط و نادرست
ارزیابی شده است .ترامپ عمال
خود را در قامت فردی دیکتاتور
کردن
نشــان داده که با بازیچه
ِ
حزب جمهوریخواه ،روند آزادی
و دموکراســی را در بحبوحــه
انتخابــات ریاســت جمهــوری
 ۲۰۲۰آمریــکا به ســخره گرفته
است.
برخی بر ایــن باورند که اقدامات
جنجالی ترامپ پس از انتخابات
اخیر در آمریکا ،با این نیت انجام
شده اندکه فضا را برای بازگشت
وی در ســال  ،۲۰۲۴همچنــان
مهیا نگه دارنــد و موجب جلب
میلیونهــا دالر به ســوی او در
دوره پــس از خروجــش از کاخ
سفید شوند.
توضیح چرایی
بدون تردیــد در
ِ
عــدم پذیــرش پیــروزی بایــدن
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Trump’s New Brand Is Loser
His post-election tantrum is forcing conservatives to
affirm, again and again, that he lost the election fair
and square.
--------------------

از ســوی ترامــپ ،میتــوان بــه
مجموعــهای از اســتداللهایی
که پیش از این ذکر شــد ،اشاره
کرد».
بــا این همه ،باید این نکته را در
ذهن داشــت که وقتی در مورد
دونالد ترامپ سخن میگوییم،
سادهترین جوابها در توضیح
چرایــی رفتارهــای او ،احتماال
بهترینهاهستند.
دالیــل و محرکهــای ترامــپ
برای موضــع گیری هایش پس
از انتخابــات اخیر آمریکا هر چه
که باشــد ،نمیتوانــد منکرِ این
حقیقت باشد که وی این
اقدامات را از آن نظر انجام
میدهــد ،زیــرا عمیقا از
اینکه یک "بازنده" نامیده
شود ،متنفر است.
اینکــه ترامــپ را بازنــده
خطــاب کننــد ،بدترین
چیزی اســت که میتواند
بــرای او رخ دهــد و او
احتمــاال حاضــر اســت
هــرکاری انجــام دهــد تا
موصــوف بــه یکچنیــن
صفتی نشــود .ترامپ در
سال جاری و در بحبوحه
تالشهــای انتخاباتی در
این کشور" ،چاک شومر"
Chuck Schumer
رهبر اقلیتهای ســنای
آمریکا را یک "بازنده تمام عیار"
 LOSERنامیــد .وی در موارد
دیگــری نیز به کــرات مخالفان
خود نظیر "اندرو کومو" شهردار
نیویورک یــا "جان کلی" رئیس
کارکنــان کاخســفید را بازنــده
خطاب کرده و انگار از این مساله

لذت میبرد.
او حتــی در یــک موضــع گیری
عجیب ،ســربازان آمریکایی که
در خارج از این کشور جان خود
را از دســت داده بودنــد را نیــز
"بازنده" خطاب کرد .زمانی که
ســناتور "میت رامنی" (از حزب
جمهوریخــواه) ،از رویههــای
جنجالــی ترامــپ انتقــاد کرد،
ترامپ به صراحت به او یادآوری
کــرد کــه در ســال  ۲۰۱۲و در
جریان انتخابات آمریکا ،شکست
ســنگینی را متحمل میشــد و
در مقام یک بازنــده ،حق ندارد

وی را ســرزنش کنــد .بــا ایــن
حال ،از تاریخ ســه نوامبر سال
جــاری میــادی کــه انتخابات
ریاســت جمهوری  ۲۰۲۰آمریکا
برگــزار شــد و وی (ترامــپ) به
نحــو عجیبی نتیجــه انتخابات
را واگــذار کرد ،اســتفاده از واژه

تکخال رستوران های ایرانی کبابسرا در محل جدید!

K ABA B S A RA

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

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

KABABSARA

755 Atwater Ave,
Montreal, QC H3J 2K3

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

ساعات کار:

سه شنبه تا یکشنبه
از 11ونیم صبح تا  8شب

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

 Loserبازنده نیز به نحو خارق
العــادهای از دایره واژگان دونالد
ترامپ ،ناپدید شده است.
ترامپ در تاریخ  ۵دسامبر ،یعنی
بیــش از یک ماه پس از برگزاری
انتخابات آمریکا ،در جریان یک
گردهمایــی در جورجیــای این
کشــور گفت که "اگر انتخابات
را ببــازد ،در نقــش یــک بازنده

عرضه خواهــد کرد .شــاید وی
واقعــا خــودش را قانــع کــرده
کــه ادعاهــای عجیــب و غریب
انتخاباتی اش ،در برخی ایاالتها
صحیحهستند.
تحلیلگران شــبیه
من و دیگــر
ِ
من ،تاکنون بارها و بارها نسبت
به موفقیت نسبی ترامپ در قانع
کردن شماری از رایدهندگان و

مهربــان و ســخاوتمند ظاهــر
خواهد شد".
چندی پیش ،کمیته آرا الکترال
آمریکا تشکیل جلســه داد و در
نهایت ،پیروزی قطعی بایدن را
اعالم کرد .با این حال ،ترامپ نه
تنها در نقش یک بازنده مهربان
و ســخاوتمند ظاهر نشد ،بلکه
هنوز هم بر ادعاهای خود مبنی
بــر وقــوع تقلــب در انتخابــات
 ۲۰۲۰آمریکا ،پافشاری میکند.
چند هفته قبل ترامپ در یکی از
موضع گیریهای پساانتخاباتی
خود برای رســانههای آمریکایی
اعــام کرد که شــکی در خروج
از قــدرت ،در صورتی که کمیته
آرای الکتــرال آمریــکا ،پیروزی
بایــدن را به طور رســمی اعالم
کند ،به خود راه نخواهد داد.
وی گفت" :بله من حتما پیروزی
بایــدن را بــه رســمیت خواهم
شناخت و شــما این را به چشم
خواهید دید" .وی اکنون دقیقا
ِ
مخالف آنچه گفته عمل میکند!
احتماال ترامپ فکــر میکند که
انــکارِ مکرر و ادامه دارِ انتخابات
آمریکا از سوی او ،از وی تصویر
انســانی مبــارز را بــه مخاطبان

همچنین سیاســتمداران ارشد
حــزب جمهوریخــواه در ایمان
آوردن بــه ایــن مســاله کــه در
جریان انتخابــات  ۲۰۲۰آمریکا،
تقلــب روی داده ،هشــدارهایی
داده ایــم .متاســفانه اگر ترامپ
قرار بود که نشان دهد که حزب
جمهوریخواه به وی وفادار است،
عمیقا در این مساله موفق شده
است .چه کسی چهار سال قبل
فکر میکرد کــه ترامپ بتواند
حزب جمهوریخواه را تا جایی
با خود همراه کندکه این حزب
حتی به دموکراسی آمریکایی،
خاطر ترامپ ،پشت کند؟
به
ِ
با این همه ،به شیوه دیگری نیز
میتوان بــه اقدامات و رویههای
دونالد ترامپ از تاریخ سه نوامبر
ســال جــاری میــادی تاکنون
نگریســت .ترامپ با اقدام خود
جهــت تحت فشــار قــرار دادن
مســووالن مختلــف ایالتــی و
واداشــتن آنها به طرح دعاوی
ِ
حقوقی بر علیه صحت انتخابات
آمریکا و در مقابل ،شکستهای
مکرر این دعاوی ،عمال موجب
بودن او
شده تا شکست و بازنده
ِ
در نزد افکار عمومی برجســتهتر

شود.
فرمانــداران جمهوریخــواه در
ِ
ایالتهایــی نظیــر آریزونــا و
جورجیا ،به صراحت تایید کرده
اندکه ترامپ ،انتخابات را باخته
اســت .آنها نه فقط به شکست
ترامپ در ایالت هایشــان ،بلکه
در کل انتخابــات آمریــکا نیــز
اشــاره کرده انــد .برخی قضات
جمهوریخواه نیز بر
شکســت وی صحه
گذاشته اند .در این
میــان حتــی برخی
چهرههای برجسته
سیاسی و قضایی در
آمریکا گفتــه اند که
در انتخابات آمریکا،
برخــاف رویههای
ترامــپ" ،نبایــد به
وکال توجــه کــرد،
بلکه باید توجه اصلی
را معطوف بــه رای
دهندگان آمریکایی
نمود".
از ســویی ،موضــع
گیریهــای عجیب
ترامــپ بــر علیــه
ساختار انتخاباتی آمریکا موجب
شــده تا عــدهای در واشــنگتن
پایتخــت آمریــکا ،طرفــداری از
ِ
تمامیت
ترامپ را کنارگذاشته و
کشورشان را اولویت قرار دهند.
در واقع ،آنها در برهه کنونی ،با
ِ
درک ترامپ به عنوان تهدیدی
علیــه منافع ملــی آمریکا ،عمال
حمایــت از کشورشــان را بــه
طرفداری از ترامپ ترجیح داده
اند.
با توجه به همه این مطالب باید
برند و نشان جدید ترامپ
گفتَ ،
در عرصه سیاســی آمریکا را باید
واژه "بازنده" دانست.
او اکنون بازنده محض است.
او عمــا مقامهــای دولتــی و
طرفداران خود را به سمتی سوق
میدهــد کــه همگی آن هــا ،به
بودن وی شهادت دهند.
بازنده ِ
وی در شرایطی قدرت را در تاریخ
 ۲۰ژانویه ســال آتی ترک خواهد
کــرد کــه هــم رئیسجمهوری
استیضاحشــده ،و هم شکست
خورده ،خواهد بــود .او نه تنها
االن ،بلکــه برای همیشــه یک
"بازنده" خواهد بود.
 -فرارو
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آمریکاوترامپ..

«اول ترامپ» یا «اول آمریکا»؟

حکومــت نظامــی در
آمریکا؟
تقلــب در انتخابــات؟
مقایســه افعانســتان بــا
آمریکا؟
آمریــکا ،نمونــه کشــورِ
جهــان ســوم و حتــی
پائینتــر از آن؟ فســاد در
دســتگاه قضایی و دیوان
عالی آمریکا؟
میلیونها شهروند آمریکا
و دیگــر مــردم جهــان،
پــس از  ۱۴۳۸روز زمامــداری
دونالد ترامــپ ،چهلوپنجمین
رئیس جمهــور آمریکا ،بــا رفتار
غیرمتعارف و غیرقابل پیشبینی
او آشــنا شــدند .هر چه به پایان
دوران ریاســت جمهوری ترامپ
نزدیکتر و با نحوه تفکر و ذهنیت
او آشناتر میشویم ،ممکن است
خوانندگان بیشتری با تعجب از
خود بپرســند :بهراســتی ترامپ
شایســتگی ریاســت جمهــوری
بزرگتریــن قــدرت جهــان را
داشــت؟ یــا بــا ارائه نمایشــی از
سیاســت و مــردم فریبــی ،تنها
درصدد گسترش منافع شخصی
خــود بود؟ آیــا او برای رســیدن
بــه مقــام ریاســت جمهــوری،
بــا شــعبدهبازیهای ماهرانــه و
وعدههای بیاســاس ،مــردم را
فریب داد تا در نوامبر سال ۲۰۱۶
به او رای دهند؟
سیاســتمداران حرفهای احزاب
مختلــف ،از جملــه حــزب
جمهوریخواه آمریکا یعنی حزبی
که خود دونالد ترامپ به آن تعلق
دارد ،بعــد از گذشــت نزدیک به
چهار سال ،اکنون به اشتباههای
خود اعتراف کرده و رئیس حزب
خود را بهتدریج ترک میکنند .آنها
قضاوت در مورد صداقت و نحوه
مدیریت او را به تاریخ میسپارند.
البته مردم آمریکا در سوم نوامبر
امســال ،با شرکت گســترده در
انتخابــات و انتخاب جــو بایدن
بهعنوان چهلوششمین رئیس
جمهور آمریکا ،به گونــهای او را
قضــاوت کردنــد .رای به بایدن،
گویی به چالش کشــیدن تاریخ
زندگی شخصی و سیاسی ترامپ
هم بود.
در مبــارزات انتخاباتــی ســال
 ،۲۰۱۶دونالــد ترامپ ،آمریکا را
به کشــوری از نوع جهان ســوم
تشــبیه میکرد که بهخاطر عدم
مدیریــت بــاراک اوبامــا ،ســیر
نزولی خــود را آغاز کرده اســت.
ترامــپ قول داد اعتبــار ،احترام
و قدرت نزولــی آمریکا را مجددا
احیــا کند .او گفت شــعار دوران
ریاســت جمهــوری او «آمریــکا
اول» و «آمریکا را مجددا باشکوه
بسازیم» خواهد بود .اکنون پس
از  ۱۴۳۸روز به نظر میرسد شعار
واقعی او «ترامپ اول» و «ترامپ

را مجددا باشکوه بسازیم» بود.
از روز اول زمامــداری ترامــپ،
خودشــیفتگی شــخصیت او در
مواجهه با نزدیکان و طرفداران،
در کنــارِ لجاجــت و بدرفتاری با
منتقدان ،خود سبب پدید آمدن
شکافی در جامعه آمریکا شد.
ترامپ با تکرار و اصرار بر دروغ،
همواره سعی داشت دروغ را به
واقعیت تبدیل کند .در سیاست
خارجــی بــا متحــدان چندیــن
ســاله آمریکا دشــمنی میکرد و
در مواجهه بــا آنها ،بیتوجهی و
بیاحترامی را در پیش میگرفت.
او حتی با رهبران دیکتاتور دست
دوســتی مــیداد .در امور داخلی
کشــور ،شیوهای پادشــاهگونه و
دیکتاتورمــآب اختیــار میکرد.
بــا سواســتفاده از قدرتی که تازه
بهدســت آورده بــود ،بــه زور و
تهدید متوســل میشد تا اهداف
خود را بدون توجه به مصالح ملی
و قانونی ،ب ه پیش برد .مشاوران
و اطرافیان خود را از میان افرادی
ترسو ،چاپلوس و فرمانبر انتخاب
میکرد .کسی جرات مخالفت با
او نداشــت و یا نمیتوانســت در
مقابــل دروغ او بایســتد .آزادی
بیان و حــق اظهار نظرِ مخالف،
از وزیران کابینه گرفته شده بود.
او تــا جایــی پیــش میرفــت که
مخالفین را از ِسمت خود اخراج
میکرد ،سپس آنها را بیعرضه و
احمق میخواند.
با شیوع ویروس همهگیرکرونا
در آمریــکا جنبههای بیشــتری
از حقیقت شــخصیت و عملکرد
ترامپ عیان شد .با پنهانکردن
واقعیت و دروغهــای روزانه ،در
حوزه امور کارشناســان پزشکی
دخالــت میکــرد و نظرهــای
نادرست خود در این زمینه را به
گروه پزشکی کاخ سفید تحمیل
میکرد.
اکنــون بــا بیــش از  ۱۹میلیون
مبتال و مرگ بیــش از  ۳۳۵هزار
آمریکایــی در اثر ابتــا به کرونا،
ترامپ هنوز توصیههای پزشکان
و متخصصین این حوزه را نادیده
میگیــرد و از ماســک اســتفاده
نم یکند.
در خصــوص انتخابــات ،نتایــج
انتخابات سوم نوامبر امسال را رد
کرد .معتقد است حتی انتخابات

افغانســتان معتبرتــر و
شــفافتر از انتخابــات
آمریکا است.
بیــش از  ۶۵شــکایت در
دادگاههــای آمریــکا ارایه
کرد مبنی بر ادعای تقلب
و تخلــف در انتخابــات.
نحــوه اجــرای انتخابات
را نادرســت و نتیجــه را
ناشــی از دســتکاری و
تقلب دانســت .ادعاهای
او در دیوان عالی آمریکا،
که ســه تــن از نه قاضــی را ِ
خود
او منصــوب کرده بود ،رد شــد.
ترامپ در پاســخ ،درســتکاری و
صداقــت قضات و دادگاهها را زیر
سئوال برد و آنها را فاسد و ترسو
خواند.
ژنرال مایکل فلین ،مشــاور اول
امنیت ملــی که در ســال ۲۰۱۷
به دروغ گویــی به پلیس آگاهی
فــدرال دربــاره تماس با ســفیر
روســیه اقــرار و ســپس محکوم
شــده بود ،از ســوی ترامپ عفو
شــد .پس از عفو به کاخ ســفید
دعوت شــد .ترامپ با توصیه او،
طرح ابطــال نتایــج انتخابات و
اعالم حکومــت نظامی را با وزیر
جنگ خــود در میان گذاشــت.
ترامپ قصد دارد انتخابات مجدد
آمریکا را با نظارت مستقیم ارتش
آمریکا پیش ببرد.
بــه جز فلیــن ،ترامپ دوســتان
خــود را که به دالیــل مختلف از
جمله پنهانکاری و جنایتهای
مختلف به زندان محکوم شــده
بودنــد ،بــدون رعایــت موازین
قانونی ،عفوکرد .وزیر دادگستری
وی ،با ابطال نتیجه انتخابات و
عفو چنین افرادی مخالفت کرد.
در نتیجــه ،ترامــپ او را یک ماه
قبل از اتمــام دوران زمامداری،
از مقام وزارت دادگستری اخراج
کــرد تا با جانشــین موقت وی،
کــه چاپلــوس خــودش اســت،
جنایتــکاران و تبهکاران را بدون
مواجه شدن با نظر مخالفی عفو
کند .او حســاب بانکــیای برای
انتخابــات  ۲۰۲۴باز کرده اســت
و بــا جمــعآوری بیــش از ۶۰۰
میلیون دالر ،مجددا قول ریاست
جمهوری به مردم میدهد.
در حالی که به خاطر همهگیری
ویــروس کرونــا ،بیــش از ۱۴
میلیون نفر از مردم آمریکا مجبور
بــه اســتفاده از مزایــای بیکاری
شــدهاند و در شرایطی سخت به
زندگــی ادامه می دهنــد ،ترامپ
مصوبه مالی  ۹۰۸میلیارد دالری
کمک کنگــره به این افــراد را تا
آخرین لحظات امضا نکرد.
هــدف او از ایــن بازیهــا ،در
بالتکلیفــی نگهداشــتن بودجه
موقت دولت آمریکا تا لحظه آخر
است؛ تا جاییکه در عرض  ۷روز
مرخصی در کاخ خصوصی خود

سامانه های بازآموزی

احمق پنداشتن مردم ،حتی با هوشمندی،
همواره قماری سراسر باخت است
نویسنده:

PIERRE RIMBERT
Le Monde diplomatique

برگردان:شهبازخنعی(مونتریال)

---------ســه هفته پیــش از انتخابات 3
نوامبــر  2020آمریکا،
نشریه نیویورک پست،
که یــک نشــریه عامه
پســند محافظــه کار
اســت ،در  14اکتبــر
مطلبی را منتشرکرد که به نظر
مــی آمد موجــب ناراحتی نامزد

دموکــرات ،آقای «این را خنوانید ،بایــد دفــاع از آزادی
جــوزف بایــدن آن را بخوانید!» ارتباطات ،اندیشــه و
شــود .پیام های
عقاید باشــد ،تصمیم
الکترونیک به دست آمده از پسر گرفتنــد کــه ایــن اطالعــات را
او ،هانتر بایدن ،نشان می دادکه سانسورکنند.
از یک موسسه اوکرایینی حقوق چنــد ســاعت پــس از انتشــار
می گرفته تــا از نفوذ پدرش مقاله ،آقای اندی اســتون ،یکی
به نفع آن موسســه استفاده از مســئوالن روابــط عمومــی
کند .پخش این «افشاگری فیسبوک (و رابط پیشین حزب
هــا» بــه مانــع غیرمنتظره دموکــرات) اعــام کــرد« :مــا
ای برخــورد .فیســبوک و پخــش آن را در ســامانه خــود
توییتر ،دو موسسه ای که چنان کاهش می دهیــم» ( 14اکتبر
که هرکســی مــی داند کارشــان  ،andymstone@،توییتــر).
همزمــان با ایــن کار ،توییتر
دادن هرگونه پیوند به مطلب
تحقیقــی نیویورک پســت را
بــرای کاربران خــود ممنوع
کرد و سپس حساب روزنامه
را بــه حالــت تعلیــق درآورد.
گلن گرینوالد ،روزنامه نگار ،با
ریشخندنوشت:

{>> ادامه در صفحه}21 :

در فلوریدا و بازی هر روزه گلف،
تظاهر میکرد فرصت رســیدگی
و امضــای این الیحه را بهدســت
نیاورده است .حال دوباره به این
سوال فکرکنیم:
«اول آمریکا» یا «اول ترامپ؟»

رســانههای گروهی آمریکا رفتار
ترامــپ را  Erraticمیخواننــد.
فرهنــگ حییــم ( )۱۳۳۵ایــن
واژه را «جابجاشــونده ،غریب»
و فرهنــگ آریــان پــور ()۱۳۸۹
آن را «خلوضــع و غیرعــادی»

ترجمه کرده است .در سه هفته
آینده ،شاید باید منتظر عفو افراد
بیشــتری باشــیم .آخریــن خبر
جالب امســال ،میتواند مربوط
به عفو ترامپ بهوســیله خودش
•
باشد!
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درباره گونه جدید ویروس کرونا که در
بریتانیا شیوع یافته چه میدانیم؟

کرونا :پژوهش جدید:

ازعوارضجانبیواکسنچهمیدانیم؟

واکسیناسیونعمومی
نشاندهندهپردازش
سرعت کار برای
در بســیاری کشورها
عامــل
درســت
خیلیهاپرسش
شروع شده اما بسیاری
بیماری در سیستم
برانگیز است!
از کســانی کــه منتظر
دفاعی بدن هستند؛
ایــن مرحلــه بودنــد
یعنی بــدن در حال
نگران عوارض جانبی واکســن تمرین بــرای مواجهه با ویروس
کرونــا هســتند .صدور ســریع واقعی است.
مجوز آژانس دارویی کشــورها به غیر از این نشــانهها ،مواردی
از جملــه اروپــا و تاییــد فــوری ویژه در بریتانیا و آمریکا مشاهده
کمیســیون اروپا ،برای خیلی از شدهاند .مثال در آالسکا ،فردی
شهروندان پرسشبرانگیز است .بالفاصلــه پس از تزریــق ،دچار
anaphylactic
آژانــس دارویــی اروپــا مجــوز shock
استفاده از واکسن فایزر بیونتک شوک آنافیالکتیک یا حساسیت
را صــادر کــرده و کمیســیون حاد شــد ۲ .الــی  ۵درصد مردم
اتحادیــه هم بــا تایید خــود راه جهــان میتوانند آنافیالکســی
را بــرای واکسیناســیون هموار را در مقاطعــی از زندگــی تجربه
ساخته است .هر چند بسیاری کننــد؛ چیــزی کــه به ترشــح
از شــهروندان منتظــر شــروع واســطه پروتئین از انواع خاصی
مصونسازی بودهاند اما سرعت ازگلبولهای سفید خون مربوط
کار برای خیلیها پرسش برانگیز میشود.
اســت؛ بیــش از همــه ،نگرانی فرد مورد اشاره در آالسکا ،سابقه
نسبت به عوارض جانبی واکسن بیماری یا آلرژی نداشت اما دچار
باالست.
تنگی نفس حاد و سرخی شدید
در آزمایــش بالینــی فــاز ســه ،پوست شد .در انگلستان هم دو
بســیاری افــراد درد در محــل نفر واکنش مشابهی داشتند .در
تزریق را تجربــه کردند ،به طور آنها کمی بعد از تزریق واکســن
مشــخص  ۶۶تا  ۸۳درصد افراد فایزر ،واکنشهای آلرژیک حاد
مــورد مطالعه .خیلیهــا هم از بروز کرد اما تفاوت در این بود که
خســتگی و ســردرد ،کوفتگــی هر دو نفر در پرونده پزشکی خود
عضله و یا لرز شــکایت داشتند .سابقه حساســیت داشتند .بعد
 ۱۱درصد افراد مس 
ن و ۱۶درصد از ایــن تجربه ،بــه افراد آلرژیک
جوانها تب کردند.
توصیه شــد که هنگام واکســن
دو موسســه علمی روبرت کخ و زدن ،ســرنگ آدرنالیــن همراه
پــاول ارلیش ،موارد برشــمرده داشته باشند.
را عــوارض عمومــی واکســن پرسش بسیاری از شهروندان
دانستهاند .در واقع این عوارض این است که در صورت عوارض

چرا بعضی افراد کرونا
میگیرند و بعضی نمیگیرند؟
ســن و تاریخچه پزشــکی فرد از
عوامل شــدیدتر شــدن بیماری
کووید۱۹-هســتند و بــه نظــر
میرسد مردان نسبت به زنان در
معرض خطر بیشــتری هستند.
اما دانشمندان پاسخ زیادی برای
توضیح انــواع مختلف تجربیات

مــردم بــا ویــروس کوویــد۱۹-
ندارند.
به گزارش ساینس نیوز ،بسیاری
از افراد هیچ عالئمــی ندارند اما
برخی دیگر برای نفس کشــیدن
هم مشــکل دارند ،دچار ســکته
مغزی میشوند ،یا دچار عوارض
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غیرعادی واکسیناســیون چه
بایدکرد؟
توجــه ویژه به این امــر در حالی
اســت که عوارض جانبــی ویژه
به نــدرت مشــاهده شــدهاند و
عمــا در هر ۱۰۰هــزار نفر یک
نفر چنین واکنشهایی نشــان
میدهد.
اولیــن کار ،آگاه کردن پزشــک
خانوادگی است.
واکســنهایی کــه بــر پایــه
 mRNAساخته میشوند ،نوع
جدیدی از واکسنهستند که به
روش معمــول ،ویروس ضعیف
شــده یــا عفونتــی را وارد بــدن
نمیکننــد بلکه به جــای تزریق
پروتئیــن ویروســی ،فــرد ماده
ژنتیکــی ( )mRNAرا دریافت
میکند که پروتئین ویروســی را
کدگذاری میکند.
بــا ایــن واکســنها آنتــی ژن به
وسیله سیستم ایمنی شناسایی
و برای مبــارزه با پاتــوژن آماده
میشــود .یعنــی وقتــی ایــن
دســتورالعملهای ژنتیکــی به
بازو تزریق میشود ،سلولهای
عضالنــی از آن بــرای ســاخت
پروتئیــن ویروســی اســتفاده
میکنند.
این نــوع واکســنها که نســل
چهارم واکسن نامیده میشوند،
ســرعت تولید باالیی دارند و به
دلیــل تهیــه در آزمایشــگاهها،
شرکتهای دارویی امکان پنهان
کردن عــوارض جانبی یا رد این
عوارض را ندارند.

 21دســامبر  -انتشــار گونــه
تــازهای از ویــروس کرونــا که با
سرعت بیشتری منتشر میشود
ســبب شــد تــا دولــت بریتانیا
قرنطینــه سفتوســختی را در
لندن ،پایتخت و نواحی جنوبی
این کشــور بــه اجرا بگــذارد در
حالی که شــماری از کشورهای
جهان نیز تردد مسافر از بریتانیا
را به حالت تعلیق درآوردهاند.
اقــدام اخیــر دولــت بریتانیــا بر
اســاس اعالم نتایج تحقیق تازه
پژوهشــگران این کشــور درباره
گونه جدید ویروس کرونا صورت
گرفــت .امــا دربــاره ایــن گونه
جدیــد ویروس کرونــا دقیقا چه
میدانیم؟

گونهای با سرعت شیوع باالتر
همــه ویروسهــا در طــول
زمــان جهــش پیــدا میکنند و
خــود را بــا شــرایط تــازه وفــق
میدهند پس پیدا شدن چنین
زیرمجموعههــای تــازهای برای
یــک ویــروس عجیب نیســت.
تــا کنون بیــش از  ۴هــزارگونه
زیرمجموعــه ویــروس کرونای
جدید مشاهده شــده که تعداد
بسیارکمی از آنها اهمیت خاصی
داشتهاند.
مقامات بهداشت بریتانیا اعالم
کردهاند که این گونه تازه ممکن
اســت تا  ۷۰درصد ُمســریتر از
نوع شناختهشــده ایــن ویروس
باشــد اما گونه جدید ،براساس
اطالعات فعلــی ،لزوما احتمال
بیمــاری حــاد یــا مرگومیــر را
افزایش نمیدهد.

ایــن گونه تــازه که چنــد هفته
پیش ،گفته میشــد حــدود ۱۰
تــا  ۱۵درصد مــوارد ابتال به آن
مربوطنــد ،هفتــه گذشــته ۶۰
درصد موارد ابتال در لندن را در
برگرفت.

پرزهایپروتئینیجهشیافته
و قدرت نفوذکنندگی بیشتر
دانشــمندان میگوینــد جهش
پروتئینی
ژنتیکــی در پرزهــای
ِ
خــاص این گونــه جدید ممکن
اســت توان رشــد آن را افزایش
دهــد ،ایــن ُپرزهــای پروتئینی
بخشــی از ویروســند کــه تــوان
نفوذ به سلولهای بدن را به آن
میدهند.
واکســن کرونا دقیقا بهشــکلی
طراحــی شــده کــه روی همین
پروتئینها تأثیر بگذارد بنابراین
محققــان بریتانیایــی میگویند
ممکن اســت جهــش این گونه
تازه ممکن است در کار واکسن
اختالل ایجادکند.
پروفســور اســتوارت نیــل،
ویروسشناس کینگزکالج لندن
میگویــد ،نکات فوق هیچکدام
بهشکل آزمایشگاهی تأیید نشده

و جهش پروتئینی گونــه تازه را
باید دقیقا بررسی کرد.

ن فعلی علیه گونه
اروپا :واکس 
جدید ویروس مؤثر است
از ســوی دیگــر کارشناســان
اتحادیــه اروپــا اعــام کردهانــد
کــه واکســنهای فعلــی کرونا
همچنــان علیــه این گونــه تازه
ویروس نیز موثرند.
ینــس اســپان ،وزیر بهداشــت
آلمــان گفــت کــه براســاس
اطالعــات کنونــی و پــس از
گفتگوی کارشناســان اتحادیه
اروپا ،واکســن فعلــی علیه این
گونه جدید نیزکامال موثر است.
آلمان که ریاست دورهای اتحادیه
اروپــا را برعهده دارد خواســتار
تشکیل جلسه ویژه بحران در روز
دوشنبه شــد تا درباره وضعیت
تــازه پیــش آمــده در بریتانیــا
تصمیمگیریشود.
کشــورهای بســیاری ظرف ۲۴
ساعت گذشــته اعالم کردند که
ورود مسافر را از بریتانیا ،بهدلیل
شــیوع گونه تازه ویروس کرونا،
به حالت تعلیق در آوردهاند.
یورونیوز

بهترین نرخ روز

Tel.:514-844-4492

واکنش التهابی بســیار شدید».
پاسخ ایمنی بدن میتواند از بین
بــرود و در تالش نادرســت برای
اصالح ،آسیب التهابی وارد کند.
دانشــمندان شــروع به انتخاب
عوامــل سیســتم ایمنــی بــدن
کردهانــد که به نظر میرســد در
یــک دوره شــدید کوویــد۱۹-
اثراتشان از بین میرود.
به عنــوان مثــال ،یک مشــکل
جــدی میشــوند و البتــه برخی میتوانــد بــا اینترفرونهای نوع
میمیرند.
یک به وجود آید؛ پروتئینهایی
مریــم مــراد ،ایمیونولوژیســت که پاسخ ایمنی اولیه به متجاوز را
سرطان از دانشکده
شروع میکنند و موجب
ی
حافظه
پزشــکی ایچان در
تولیــد آنتیبادیهــای
سلول تی از
مانت سینای شهر
تخریــب کننــده پاتوژن
سرماخوردگی
نیویورک میگوید:
میشوند.
«افــرادی کــه بــه های قبلی دلیل بیمــاران بــا کووید۱۹-
اختالف در
بیمــاری شــدید
شــدید میتوانند پاســخ
بیماری
شدت
مبتالمیشوندوجه
اینترفــرون ضعیفــی
اشتراک دارند؛ یک کووید ۱۹-است داشته باشند .در بعضی

از بیمــاران مشــکالت ژنتیکــی
میتوانــد در تولیــد اینترفــرون
تداخل ایجادکند .در برخی دیگر،
سیستم ایمنی بدن پروتئینها را
ناتوان میکند.
در عیــن حال ،برخــی از افراد به
شــدت بیمار ســایر واکنشهای
ایمنی اولیه بدن را بســیار شدید
بروز میدهند .مراد و همکارانش
چهــار پروتئین ایمنــی را که در
التهاب نقــش دارنــد ،در حدود
یک هــزار و  ۵۰۰بیمار بســتری
شــده با کووید ۱۹-اندازه گیری
کردند.
محققــان در مــاه اوت در مجله
نیچر پزشــکی گــزارش دادند که
حتی با درنظرگرفتن سن ،جنس
و بیماریهای زمینهای ،ســطح
باالی دو پروتئین اینترلوکین ۶و
تیانتی آلفا نشان میدهدکه یک
بیمار ممکن است دچار بیماری

شدیدی شود که احتماال به مرگ
بیانجامد.
ممکن است افرادی عالئم خفیف
داشــته باشــند یا اصــا عالمت
نداشته یا دارای درجاتی از ایمنی
قبلــی را نشــان دهنــد .برخی از
افرادی که در معرض ســارس-
کووید ۲-قــرار نگرفتهاند دارای
گلبولهای ســفید خونی به نام
ســلولهای تی شکل هستند که
به هر حال ویروس را تشــخیص
میدهند.
محققــان در مــاه اکتبــر در
ساینس گزارش دادند که به نظر
میرســد این شــرایط بــه دلیل
سرماخوردگیهای گذشته ناشی
از ویروسهای کرونا به وجود آید.
آنهــا حدس زدند که این ســلول
تی شــکل موجود ممکن اســت
دلیل اختالف در شدت بیماری
کووید ۱۹-باشد• .
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آیا پس از زدن واکسن میتوان به
زندگی عادی بازگشت؟

بریتانیا نخستین کشور درصــد قادر اســت از شــخص کووید ۱۹-آزمایشهای خود را
جهان است که واکسیناسیون در برابــر ابتــا بــه کووید ۱۹-بر توانایی واکسن در پیشگیری
کوویــد ۱۹-را بــا واکســن محافظتکند.
از ابتالی فرد واکســینه شــده
تولیدی دو شــرکت «فایزر» و شــرکت فایزر میگوید عوارض متمرکزکردهاند.
«بایــو انتک» آغاز کــرده و در جانبــی در داوطلبــان عمدتــا افــزون بر این ،هنــوز چند ماه
اختیار  ۵۰بیمارستان قرار داده خفیــف تــا متوســط اســت و دیگر زمان الزم است تا مشخص
است.
بــه ســرعت برطرف میشــود .شــود این واکسیناسیون تا چه
خدمات بهداشت ملی بریتانیا شدیدترین عوارض جانبی پس مــدت از فرد واکســینه شــده
واکسیناســیون افــراد بــاالی از مصــرف دز دوم رخ داده و محافظتمیکند.
 ۸۰ســال ،ســاکنان خانههای شامل خســتگی مفرط در  ۳.۸آیا زدن واکسن به معنای
ایــن گــروه تحقیقاتــی ســالمندان ،و اعضــای کادر درصــد و ســردرد در  2درصــد بازگشت به زندگی عادی
همچنیــن دریافتنــد کــه درمانــی را در اولویــت قــرار از داوطلبــان بوده اســت .افراد است؟
افزایــش فعالیت ژن زنجیره داده اســت .خبرگــزاری رویترز مســن عــوارض جانبــی کم و همانطور که گفته شــد هنوز
آزمایــش کاملــی در این زمینه
بتای گیرنده اینترفرون آلفا /در مطلبــی ،بــه تأثیــر ایــن خفیفتری را تجربه کردهاند.
بتا یا  IFNAR2میتواند در واکســن و آن چه در مــورد آن واکسن کووید ۱۹-چه نوع
انجام نشــده و مدرکی مبنی بر
حفاظتی ایجاد میکند؟
این که واکسیناسیون بتواند از
برابــر کوویــد ۱۹-محافظت مشخصشده ،پرداخته است.
ایجــاد کنــد چراکــه احتماال واکسن را چگونه میزنند
این واکســن هفــت روز پس از انتقال ویروس از فرد واکسینه
اثــر درمانــی ناشــی از داروی و پس از آن چه اتفاقی
تزریــق دوم  -یعنی حدود یک شــده به دیگران نیز جلوگیری
میافتد؟
ماه پس از نخســتین تزریق  -کند در دست نیست .عالوه بر
اینترفرون را تقلید میکند.
داروهای مختلفی کــه در بازار این واکســن که با اســتفاده از توانسته است از ابتال به بیماری این ،هیچ واکسنی  ۱۰۰درصد
موجــود هســتند ،در آزمایش فــنآوری پیامرســان آ ر ِا 
ن ِای با کووید ۱۹-پیشگیری کند.
مؤثر نیســت .به همین دلیل،
بالینــی از نظــر توانایــی مقابله «امآرا 
ن ِای» (بــه انگلیســی :تاکنــون آزمایشهــای بالینی دانشــمندان از مردم خواســته
بــا کوویــد ۱۹-مــورد بررســی  )mRNAطراحی شده است ،برای تعیین این که آیا یک فرد انــد همچنان بــه رعایت نکات
قرار میگیرنــد که از جمله آنها ازکد ژنتیکی ویروس کرونا برای ایمن شــده میتواند همچنان بهداشــتی از جمله اســتفاده از
تحریک سیســتم ایمنــی بدن ناقل ویروس کرونا باشــد یا نه ،ماســک ،فاصلــه اجتماعی ،و
میتــوان بــه اینترفــرون بتــا-
بهره میبرد.
طراحی نشده است.
دست شستن ادامه دهند.
۱ای ،آنتاگونیســت گیرنــده
ایــن واکســن بــه بــازو تزریق برخــی از واکســنها ماننــد انتظــار مــیرود واکســن
اینترلوکین ،۱-ســاریلوماب با
میشــود و واکسناسیون در دو «هپاتیت آ» چنین محافظتی را کوویــد ،۱۹-بهار یا تابســتان
نام تجاری کنزارا تولیدی شرکت
دُز به فاصله ســه هفتــه انجام ایجاد میکنند؛ اما برخی دیگر ســال آینــده در اختیــار عموم
سانوفی اشاره کرد.
میشود .آزمایشها نشان داده به این صورت عمل نمیکنند .مردم قرارگیرد.
در حــال حاضــر از یــک داروی
اســت که این واکســن تــا  ۹۵تولیدکننــدگان
واکســن صدای آمریکا
استروئیدی با نام دگزامتازون و
یــک داروی ضد ویروســی با نام
رمدسیویر ساخت شرکت گیلئاد
در درمان بیماران کووید ۱۹-به
عنوان داروهای مجاز اســتفاده
میشــود گرچــه اســتفاده از
رمدسیویر در موارد شدید ابتال
توصیه نشده است.
ماه گذشته سازمان غذا و داروی
ایــاالت متحــده آمریــکا داروی
آنتیبادی شرکت ایالی لیلی را
برای بیمارانی که در بیمارستان
بستری نیستند و به دلیل سن
یا ســایر شرایط در معرض خطر
هستند تاییدکرد.

شناسایی  ۵ژن اصلی مرتبط با نوع شدید کووید
----------Research finds 5 genes
linked to severest form of
COVID-19
------

یورونیــوز :محققانی کــه درباره
کرونــا تحقیــق میکننــد روز
جمعــه  ۱۱دســامبر ( ۲۱آذر)
اعــام کردند که پنــج ژن اصلی
بــا شــدیدترین نــوع ابتــا بــه
کوویــد ۱۹-مرتبــط هســتند.
آنهــا در این تحقیق به چندین
داروی موجــود در بــازار اشــاره
کردندکه میتواند مورد استفاده
این افراد مبتال قرارگیرد.
روی
محققــان
ایــن
دیانای( ،)DNAدو هــزار و
 ۷۰۰بیمار مبتال به کووید۱۹-
که در بخــش مراقبتهای ویژه
بیمارستانهای سراسر بریتانیا
بســتری بودند ،مطالعه کردند.
آنها دریافتند که پنج ژن درگیر
در دو فراینــد مولکولی-ایمنی
ضد ویروسی و التهاب ریه ،نقش
اساســی در موارد شدید ابتال به
کووید ۱۹-دارند.
کنت بایلی ،مشــاور دانشگاهی
در دانشگاه ادینبرو اسکاتلند که
در این تحقیق حضور داشــت،
گفــت« :نتایــج ایــن تحقیــق
بالفاصله مشخص میکندکه چه
داروهایی باید در باالی فهرست
بــرای آزمایشهــای بالینی قرار
گیرد».
وی در معرفی این پنج ژن گفت:
«ژنها با نامهــای ,IFNAR2

DPP9 ,OAS1 ,TYK2
و  CCR2تــا حــدی توضیــح
میدهنــدکه چرا برخــی از افراد
مبتال به نوع شــدیدکووید۱۹-
میشــوند در حالیکــه افــراد
دیگر تحــت تاثیر ویــروس قرار
نمیگیرند».
وی افزود« :نتایج ژنتیکی ما یک
نقشــه راه را از طریق پیچیدگی
عالئــم ایمنی فراهــم میکند و
مسیر رســیدن به اهداف اصلی
دارویی را نشان میدهد».
ایــن یافتهها کــه در مجله نیچر
منتشر شده است ،باید سرعت
یافتــن داروهــای بالقــوه برای
درمــان کوویــد ۱۹-را بیشــتر
کند .دانشــمندان میتوانند در
این مســیر آزمایشهای بالینی
روی داروهایــی را انجــام دهند
که مســیرهای ضد ویروســی و
ضد التهابی خاص را هدف قرار
میدهند.
آقــای بایلــی گفــت در میــان
داروهایی که بیشترین اثربخشی
را دارنــد باید گروهی از داروهای
ضد التهاب با نام مهارکنندههای
 JAKرا قــرار داد کــه شــامل
داروی ضد آرتریت باریسیتینیب
میشــود که شــرکت داروسازی
ایالی لیلی آن را تولید میکند.
وی تاکیــد کرد که میتوان تنها
چند داروی محدود را همزمان
آزمایش کرد بنابراین انجام یک
انتخــاب صحیح باعــث نجات
جان هزاران نفر خواهد شد.

دسامبر مرگبارترین ماه ابتال
به کووید ۱۹-در آمریکا
دکتر آنتونی فاوچی هشدار داده
است که به اعتقاد او ،وخیمترین
وضعیت در ارتباط با همهگیری
کرونا «هنوز در راه است» و ماه
دســامبر مرگبارترین مــاه در اثر
ابتال بــه کوویــد ۱۹-در آمریکا
خواهد بود.
دکتــر فاوچــی ،بلندپایهتریــن
کارشــناس بیماریهای عفونی
آمریکا و عضــو تیم ضربتی کاخ
ســفید بــرای مبارزه بــا ویروس
کرونــا ،بــه شــهروندان آمریــکا
هشدار داد در ســال نو ،خود را
بــرای افزایش چشــمگیر موارد
ابتال به کرونا آماده کنند.
«احتمال زیادی دارد که با توجه
بــه (جشــنهای) کریســمس

و ســال نو ،شــاهد افزایشی که
گفتم ،یا موج دیگری از شــیوع
کرونــا عــاوه بــر مــوج فعلی،
باشیم».
روز شــنبه 26 ،دســامبر
شلوغترین روز سفرهای هوایی
از مــاه مــارس تاکنون بــود .در
ایــن روز ،بیــش از یک میلیون
نفر در فرودگاههای آمریکا تحت
آزمایــش کرونا قــرار گرفتند .با
افزایش تعداد مســافران از چند
روز پیش از آغــاز تعطیالت ،در
روز کریســمس  ۶۱۶هــزار نفــر
تحت آزمایش قرارگرفتند.
مقامات درمانی ایاالت متحده،
از جمله دکتــر فاوچی ،به مردم
آمریــکا توصیه کردنــد در طول

تعطیــات ،از ســفر و برگزاری
دورهمــی در خانهها ،خودداری
کنند .دکتر فاوچــی ،که اکنون
 ۸۰ســاله اســت ،گفت در سال
جدیــد ،اینگونــه اجتماعهــا
میتوانــد بــه افزایــش ناگهانی
موارد آلودگی بــه ویروس کرونا
منجر شود.
وی افــزود «اوضــاع از ایــن هم
بدتر خواهد شد .اگر به منحنی
(شاخصها) نگاه کنید ،شیبی
که در اواخر فصل پائیز و بهزودی
اوایل زمســتان شــاهدیم ،واقعا
نگران کننده است».
مــوارد ابتــا و تلفــات ناشــی
ازکووید ۱۹-در دو ماه گذشــته
در آمریکا ،به گونهای چشمگیر
افزایش داشــته است .روز شنبه
ایــاالت متحــده بــا  ۱۱۷و ۳۰۰
بیمار بستری در بیمارستانهای
کشــور ،پنجمیــن آمــار بــاالی

بیشترین مورد ابتال به بیماری را
پشت سرگذاشت.
دکتــر فاوچــی هشــدار داد کــه
بیمارســتانها هماکنــون نیــز
بــرای درمــان بیمــاران مبتــا
بــه کوویــد ۱۹-در تنگنــا قرار
گرفتهاند .او افزود« :ما حقیقتا
لحظههای پرخطری را پشت سر
میگذاریم و در هفتههای آینده
ممکن اســت اوضــاع از این هم
بدتر شود».
دســامبر ،مرگبارتریــن مــاه از

زمان آغاز شــیوع همهگیری در
ایاالت متحده بوده اســت .ابتال
به کرونا ،در مجموع بیش از ۶۳
هزار نفر را در این کشور ،به کام
مرگ کشیده است.
دکتــر فاوچی ،در عیــن حال ،از
رونــد واکسیناســیون در ایاالت
متحده اظهار خوشــبینی کرد و
گفت کشــور به رغم آنکه در ماه
دســامبر از اهــداف ایــن برنامه
عقــب افتــاد ،تــا آوریــل ۲۰۲۱
واکسیناسیون افراد سالم را آغاز

خواهدکرد.
به دنبال صدور مجوز از ســوی
اداره نظــارت بــر غــذا و دارو
ِ
هــدف برنامــه
ی ِای)،
(افد 
واکسیناســیون ایاالت متحده،
تزریــق  ۲۰میلیــون دوز بــه
شــهروندان آمریکا تــا پایان ماه
دســامبر بود .تاکنون اما ،تنها
 ۱.۹میلیون دوز به شــهروندانی
کــه در اولویت دریافت واکســن
قرار داشتهاند ،تزریق شده است.
•

20

 سال  27شماره  12  1506دی 1399

www.paivand.ca since 1993

Select

جامعه...

Wholesale - Distribution

IMPORT - EXPORT

کرونا با هالیوود و صنعت فیلم چه کرده است؟

کنــد .از جملــه فیلمهــای
پرفروشی مانند فیلم علمی
تخیلی "تپه ماهور" یا فیلم
طنز "جوخه خودکشی".
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وضع کمپانیهای تولید فیلم
چگونه است؟
خطــر ورشکســتگی نــه فقــط
سینماها که کمپانیهای تولید
فیلــم را هــم تهدیــد میکنــد.
بزرگتریــن کمپانــی ســینمای
جهان یعنی ایامسی ()AMC
اعــام کرده اســت کــه با خطر
ورشکستگی روبرو است .اتحادیه
کارکنــان ســینمایی آمریکا نیز
هشدار داده است که  ۷۰درصد
اپراتورهای کوچک و متوســط،
اگــر دولت از آنها حمایت نکند،
ورشکستمیشوند.
در همین بحبوحه خبری رسید
که پایههای صنعت سینما را به
لرزه درآورد؛ استودیوی برادران
وارنــر خبر داده اســت که قصد
دارد حداقــل  ۱۷فیلم را به طور
همزمان در سینما و در تلویزیون
از پالتفــرم پخش اســتریم خود
"اچبــیاو ماکــس" (HBO
 )Maxدر ســال آینــده اکــران

فیلمهای خوب بسیار برای
بهار امسال؟
ناظران دنیای سینما میگویند
سال فیلم  ۲۰۲۱متفاوت خواهد
بــود .از آنجا که اکران بســیاری
از فیلمهــا بــه تعویــق افتــاده
عالقه مندان به سینما احتماال
گزینههای رنگارنگ و زیادی در
بهار سال آینده خواهند داشت.
بــه عنــوان مثال فیلــم کمپانی
"مــارول" به نام "بیوه ســیاه" و
با بازی اسکارلت جوهانسن که
ادامه فیلم "سالح برتر" با بازی
تــام کروز اســت .کرونا هالیوود
را تغییر داده اســت و بســیاری
از ایــن تغییــرات بازگشــتپذیر
نیستند .آلما دیفی ،چهرهپرداز
در هالیــوود میگویــد« :هنــوز
مشخص نیســت كه چه زمانی
به حالت عادی برمیگردیم ،چه
زمانی بدون ماســك ،دستكش
و عینــك محافــظ كار خواهیم
کرد» ،اما «در هر صورت کرونا
و هالیوود هــردو ادامه خواهند
داشت• ».

اﻧﻮاع ﻧﺎﯾﻠﮑﺲ دﺳﺘﻪ دار ﻓﺮﯾﺰري ﮐﯿﺴﻪ زﺑﺎﻟﻪ ﺿﺨﯿﻢ ....
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میلیادرها دالر خسارت
تخمین زده میشود دنیای فیلم
در ایاالت متحده آمریکا به خاطر

سینماها بازندگان بزرگ
ســینماها نیز یکــی از بازندگان
بــزرگ ســال  ۲۰۲۰هســتند.
بسیاری از آنها در سراسر جهان
مجبور شــدهاند درهای خود را
ببندنــد .در لسآنجلس ،شــهر
فیلم ،سینماها از مارس گذشته
به طور مداوم تعطیل شدهاند.
جــان هورن روزنامــه نگار حوزه
فیلــم از شــبکه رادیویی NPR
میگوید ،بسته ماندن سینماها
با هزینههای سنگین همراه بوده
است« :آنها باید اجاره بپردازند،
هزینههــای ثابت بســیار باالیی
دارنــد ،میلیاردها بدهــی دارند
و پولــی هم وارد نمیشــود ».او
آینــده تاریکی را برای ســینماها
تصور میکند و معتقد است که
خیلیهــا از آنهــا برای همیشــه
ورشکستهمیشوند.

ﻓﻮم ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﺎﻏﺬي اﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم پ پ
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فضای پرتنش هالیوود
بــرای آنکــه شــمهای از فضای
هالیــوود دســتتان بیایــد
کافی اســت صــدای تــام کروز،
هنرپیشــه معــروف ســینما را
هنگام فیملبــرداری "ماموریت
غیرممکن" بشنوید که با خشم
خطاب به یکی از افراد سر صحنه
که ماسک ندارد فریاد میزند که
چرا متوجه نیست که "پرداخت
وام خانههــای بســیاری از
کارکنان" به ادامه کار تولید فیلم
بسته است و او مجبور است "در
برابر تولیدکنندگان و شرکتهای
بیمه" خود را توجیه کند .صدای
او را وبسایت روزنامه بریتانیایی
ساندی تایمز منتشرکرده است.

بحران کرونا حداقل  ۲۰میلیارد
دالر ضــرر کند .به این دلیل که
بسیاری از فیلمهای محبوب در
ســال  ۲۰۲۰هرگز فرصت اکران
نیافتند.
یکی از آنها فیلم جدید جیمز باند
اســت به نام "وقتی برای مردن
نیست" .اســتودیو یونیورسال،
تولیدکننده فیلم ،امیــدوار بود
که بتوان اکران آنرا به جای بهار
ســال جاری از پاییز شروع کرد.
اکنــون تاریــخ نمایــش فیلم به
آوریل سال  ۲۰۲۱افتاده است.

"زمین لرزه هشت ریشتری
برای صنعت سینما"
بحــران کرونا و بالیی که بر
ســر صنعت فیلم و ســینما
آورده ،باعث شــده اســت که
قوانینی که دههها معتبر بودند،
کنارگذاشته شوند .روال قانونی
در دنیــای فیلــم این اســت که
ابتدا سینماها حق نمایش فیلم
را دارنــد .قبــل از آنکه فیلمی به
پالتفرمهای مختلف برای پخش
غیرســینمایی داده شــود ،باید
حداقل تا چند هفته در سینماها
اکران شــده باشــد .بــرای دهها
فیلم این قانون اجرا شده است و
اکنون ناگهان برداشته میشود.
هورن ،روزنامه نگار ســینما می
گویــد« :این زمیــن لرزهای به
شدت هشت ریشتر برای صنعت
سینماست».
یــک ســال پیــش ســینماها
میتوانســتند جلــوی چنیــن
اقدامــی را بگیرنــد و فیلمهــای
برادران وارنر را تحریم کنند ،اما
اکنــون نقش آنها ضعیف شــده
اســت .جان هورن معتقد است
که این تاحــدودی تقصیر خود
آنها نیز هســت .زیرا "سینماها
انطبــاق و حرکت بــا تغییرات را
دشــوار میدیدند .آنها در خرید
پروژکتورهای دیجیتــال با ارائه
سه بعدی ( )3Dتاخیر داشتند.
آنهــا همیشــه یــک قــدم عقب
بودنــد" و این صنعــت "پخش
اســتریم را دشمن خود میبیند
به جای شریک".

ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺨﺶ اﻧﻮاع ﻇﺮوف ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف

45c
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صنعت فیلــم و ســینما یکی از
بازنــدگان بــزرگ بحــران کرونا
است .این پاندمی هالیوود را زیر
و رو کرده و به تعطیلی سینماها
در بســیار کشــورهای جهــان
انجامیده اســت .بیالن صنعت
فیلم در سال  ۲۰۲۰چه تصویری
نشان میدهد؟
کار در دنیــای فیلــم و ســینما
ممکــن اســت هیجانانگیــز،
پرماجرا و پــر زرق و برق به نظر
برســد .اما ضروری هم به شمار
میرود؟ پاســخ آلما دیفی ،یک
چهرهپرداز هالیوود آری است و
میگوید« :بیشتر ما اکنون یک
نیــروی کار ضروری به حســاب
میآییم».
او یکی از هزاران کارکنی است که
از ماه نوامبر امسال در کالیفرنیا
بــه عنــوان "مهــم و ضــروری"
طبقه بندی شده است .وضعیت
جدید ،کار را برای تولیدکنندگان
فیلم آســانتر میکنــد و به آنها
اجازه ادامــه کار را میدهد آنهم
در شرایطی که باید از اجتماعات
بزرگتــر بویــژه در لسآنجلس
جلوگیری شود.
هالیوود از اواخر تابستان امسال
تحــت شــدیدترین مقــررات
بهداشــتی ،دوباره فعالیت خود
را شــروع کرده اســت .استفاده
از ماســک اجباری است ،تست
کرونــا به طور منظــم انجام می
شــود و محلهایی در پارکینگ
اســتودیوهای هالیــوود بــرای
انجام این تست ایجاد شدهاند.

PAIVAND: Vol. 27  no.1506  Jan. 01, 2021

20

t

m Foil

Aluminu

Selec
tion

le - Distribu

Duty

Heavy

Se

lec

t

Wholesa

um
lumini

d’a

Wholesale

- Distribution

Papier

دﺳﺘﻤﺎل ﮐﺎﻏﺬي
ﺳﻠﻔﻮن
OZ

OZ

OZ

32

24

16

Biodégradable et idéal pour le compost
Biodegradable and compostable

info@canaselect.ca

دﻟﯿﻮري راﯾﮕﺎن
www.canaselect.ca

7920JeanBrillon
Lasalle,QcH8N2L5

30

514.365.5555

ِ
ذهنیتغیرواقعیدردیپلماسی

محمودسریعالقلم
صرفــ ًا یــک گروه ندارند؛
ِ
حقــوق
 -۱کــه
البی است؛
ماهیــت اصلــی
 -۲۱کــه
ِ
ِ
سیاست
بر
بینالملل
مجموعۀ
که
-۱۲
روابط آمریکا با کشــورهای
ِ
بینالملــل اولویــت
دســتگاه نظامی -عربــی خلیج فــارس ،صرف ًا
دارد؛
امنیتــی آمریــکا ،امنیتی است؛
ِ
سیاســت
 -۲کــه
حامــی سیاســت  -۲۲کــه دورۀ غــرب در
ِ
اقتصاد
بینالملل بر
دادن بــه سیاســت
خارجــی ترامــپ جهــت
ِ
بینالملل اولویت دارد؛
نیست؛
بینالملل پایان یافته است؛
ِ
 -۳کــه
سیاســت خارجــی  -۱۳که قوۀ مقننه آمریکا -۲۳ ،که  ۹۰۰صفحه تحریم
یعنی روابط عمومی خارجی حامــی سیاســت خارجــی را نباید خیلی جدی گرفت؛
یک دولت؛
ترامپ نیست؛
 -۲۴کــه جو بایــدن ادامۀ
 -۴که بدون اجماع داخلی  -۱۴که مهم ترین منطقه باراک اوباما است؛
ِ
دولت احتمالی جو
میتوان در سیاست خارجی در سیاست خارجی آمریکا -۲۵ ،که
ِ
موفقیت پایدارکسب کرد؛
خاورمیانه است؛
بایدن با مســایل خاورمیانه
 -۵کــه سیاســت خارجــی  -۱۵که دولت ترامپ برای خیلی کاری نخواهد داشت؛
عمدتــ ًا یعنــی فضا ســازی دســتیابی بــه یک قــرارداد  -۲۶کــه نفــوذ امنیتی در
ِ
مجازی؛
جدیــد برجــام ،مســتأصل کشــورهای دیگــر بــر نفوذ
 -۶که کشــورهای اروپایی است؛
اقتصادی اولویت دارد؛
با توجــه بــه عدالتخواهی  -۱۶که عموم رســانه های  -۲۷که در مذاکرات ،اهرم
و حقطلبــی ،بایــد موضع آمریکا ،مخالف سیاستهای امنیتــی کارســازتر از اهــرم
بگیرند؛
خاورمیانــهای دولت آمریکا اقتصادی است؛
 -۷که آمریکا و اسراییل دو هستند؛
 -۲۸که یک کشــور جهان
روی یک سکه نیستند؛
 -۱۷کــه سیاســت ســومی میتواند بین منافع
کاخ اروپــا و آمریــکا شــکاف
 -۸کــه آمریکا یعنی رئیس خاورمیانهای آمریکا در ِ
جمهورآمریکا؛
سفید شکل میگیرد؛
بیاندازد؛
ِ
مزیــت
 -۹که جــان بولتون باعث  -۱۸کــه منافــع اســراییل  -۲۹کــه بــدون
شــد ترامپ از برجــام خارج یعنــی مواضــع بنیامیــن نسبی اقتصادی ،میتوان در
ِ
شود؛
نتانیاهو؛
امتیازات
سیاســت خارجی
ِ
ً
 -۱۰که صرفا مثلث ترامپ -۱۹ ،کــه تفاهم و همکاری گسترده گرفت؛
ِ
تفاوت
پمپئو و مشاور امنیت ملی ،کشورهای عربی با اسراییل  -۳۰کــه خیلی هــا
سیاســت خارجــی آمریکا را پایدار نیست؛
بیــن سیاســت خارجــی و
شکلمیدهند؛
 -۲۰که اعراب خلیج فارس پروپاگانــدا را متوجــه نمــی
 -۱۱که ِای َپک ( )AIPACاز خــود منافــع و مصالحی شوند.
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توجه :این مقاله جنبه ی آموزشی دارد نه درمانی،

هر دارویی باید با تشخیص و تجویز پزشک مصرف شود.

پزشکی...

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

آرتروز کمر
آرتروز کمر یا لومبارتروز ،دیسک
های کمر را تحت تاثیر قرار می
دهد و می تواند دردناک باشد.
ایــن نــوع آرتــروز قابــل درمان
نیســت؛ اما روش هایی زیادی
برای کنترل درد وجود دارد.

لومبارتروزچیست؟
آرتــروز کمر یــک آرتروز بســیار
شــایع اســت و مشــخصات آن
سایش مزمن بین دیسک های
کمر است .آرتروز کمر می تواند
در دو محل رخ دهد:
در سطح دیسک های بین مهره
ها که دیســک هــای غضروفی
هستند که به عنوان بالشک کار
می کنند تا از اصطکاک مهره ها
با هم جلوگیری کنند.
یا در سطح مفاصل بین آپوفیزی
خـــلفی که مفاصلی هستند که
ُ
عامــل حرکات ســتون مهره ها
هســتند که گاهی بــه آن آرتروز
بین آپوفیز می گویند.
دالیــل زیادی بــرای آرتروز کمر
وجود دارد ،مثل:
• وضعیت بد بدن (پوســتور)،
اسکولیوز،هاپرلوردوز
• حالت بد تکرار در تمرین های
ورزشی یا در محل کار
• التهاب (انفالماسیون)
• شکستگی یا شوک شدید
بیمــاری شــوئرمن
•
 Scheuermannکــه یــک
پاتولوژی مهره هاســت و باعث
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تغییــر شــکل
ستون مهره های
می شود.
آرتــروز کمر با حملــه بیماری و
دوره های بهبودی با طول زمان
های مختلف مشخص می شود.
درد معموال با استفاده از مفصل
بیــدار می شــود و با اســتراحت
فروکش می کند.
برخی حــرکات مــی تواند باعث
بدترشدن درد بشود .مثل حمل
بارهای سنگین ،باغبانی و بعضی
حرکات و تغییرات بدنی در شب
هنگام و غیره

نشانه های لومبارتروز
لومبارتــروز معمــوال پس از یک
لومباگوی ساده و پس از تالش
شدید شروع می شود و پیشرفت
می کند.
نشــانه های مشخص کننده ی
این بیماری عبارتند از
• درد پیشرونده در پایین کمر
که هنگام راه رفتن شدیدتر می
شود.
دلیل این امر این است که مهره
ها با ایجاد اســتخوان اضافی در
اطــراف محیط خــود به ضعف
مفاصل پاســخ می دهند .و این
باعث کاهش قطر کانال کمر و
محــدود شــدن تحرک ســتون
مهره ها و درد می شود.
دردهای ناگهانی پس از فعالیت

بدنی .این دردها حاد هســتند
و مثــا پــس از حمل یــک بار
ســنگین ایجــاد می شــوند اما
ممکن اســت بر اثر یک عطسه
ی ساده هم تولید شوند.
درد مــی توانــد در ســاق پا تیر
بکشــد .این درد از دیسک های
بین مهره ای واقع شده بین هر
مهره در ســتون مهره ها ایجاد
می شــود .تقش این دیسک ها
آن اســت که به ستون مهره ها
اجازه می دهــد انعطاف پذیری
خود را بدست آورد و ضربه ها را
جذب کند.
در طی یک تالش بزرگ ممکن
اســت در یک دیســک یک فتق
ایجاد شــود کــه یــک برآمدگی
غیرطبیعی از این دیســک بین
مهره ای است.
• عالمت «کادی» :Caddie
این عالمت مشــخصه بیمارانی
است که مشکل راه رفتن دارند.
ایــن مشــکل هنگام هــل دادن
چــرخ خریــد از بیــن مــی رود،
زیرا شخص تمایل به خم شدن
به جلــو و قوس دادن به پشــت
دارد و این وضعیت با باز شــدن
مجدد کانــال کمر مفاصل کمر
را تســکین می دهــد .به لطف
این موقعیت اســت که بیماران
گاهی اوقات می توانند ساعت ها
دوچرخه سواری کنند ،اما قادر
به راه رفتن نیستند.
• سوزن ســوزن شدن (خواب

رفتن) و درد در پاها
اگــر آتروز اعصــاب را تحت
فشار قرار بدهد ،وجود دارد
و بــه دلیل فشــرده شــدن
عصبی به همین نام در اثر
تنگ شدن کانال کمر دچار
سیاتیک می شویم .این می
تواند منجر به درد در پاها تا
انگشتان پا بشود.
یــک احســاس از ســفتی
عضــات وقتی اتفــاق می
افتد که عضالت شــروع به
فیبــروز مــی کنند و بــدن برای
جلوگیــری از درد از حرکــت می
ایستد.

درمان آرتروز کمر
بهبــودی آرتــروز کمــر امــکان
پذیر نیســت .اما می تــوان درد
را بــا بعضــی از داروهــا محدود
کرد .بــرای این کار الزم اســت
که به محض شــروع نشــانه ها
مســوولیت بیماری را به عهده
گرفت.
توصیه می شود:
• در مرحله دردناک استراحت
کنید
• از گرمــا درمانی در محل درد
استفادهکنید
• ماســاژهای مالیــم بــرای
دستیابی به شل شدن عضالت
مسئول درد

اســت بــرای تقویــت و
حمایت از مهرها وکنترل
وضعیت بدن تجویز شود.

• ژیمناســتیک در اســتخر آب
گرم
• خودداری از حمل بار سنگین
• از نظــر دارویــی ،داروهــای
مســکن وشــل کننده عضالت
بطور گسترده مورد استفاده قرار
می گیرند.
 روش هــای مختلفــی بــرایدرمــان درد آرتــروز کمــر وجود
دارد ،مثل:
• طب سوزنی (آکوپانکتور)
• ماساژها
• فیزیوتراپی
• استئوپاتی
• کینه زیو تراپی
• همچنیــن مــی تــوان از آب
های گــرم معدنی بــرای درمان
موثــر لومبارتــروز ،مخصوصا با
ورزش های آکواتیک بهره برد.
• یک کمربند لومبر نیز ممکن

سامانه های بازآموزی >> ادامه از صفحه17 :
روی پیام هایی می گذارد که «بازرسان» کارمزدی
آنها را مشکوک تشخیص دهند.
«ایــن نمایشــی تعجــب برانگیــز بود کــه ببینید .)2020
روی این نوارها عبارت های «غلط»« ،اطالعاتی
دموکرات ها این سانسور را چنین توجیه می کنند اما سانسور بدون بازآموزی چه ارزشی دارد؟ که بخشــی از آن غلط اســت»« ،این مطلب فاقد
که موسســات خصوصی براین پایه بناشده اند که ظاهرا صاحبان لیبرال موسسات سیلیکون ولی ،مرجع است» با استناد به مقاله هایی از مطبوعات
هرکار دلشان خواست بکنند .حتی رادیکال ترین که تحت تأثیر شــدید کارهای حزب کمونیســت مسلط مورد تأکید قرار می گیرد.
بــی بندوبارها هم از چنین عقایــدی پیروی نمی چین در زمینه بحث کنترل ایده ها هستند ،کارزار این مانند آن اســت که پســتچی هایی که مأمور
کنند .حتی دوآتشــه ترین ســرمایه داران نیز می وسیعی برای گمراه کردن کاربرانی ترتیب داده اند رســاندن مطبوعات به صندوق های پستی مردم
پذیرند که موسســاتی که در موقعیت انحصاری یا که اطالعات خود را از رسانه هایی می گیرندکه به هســتند ،مهــر «خبــر جعلــی» به نســخه های
تقریبا انحصاری هســتند ،این الزام را دارند که در نظرشان «قابل اعتماد» است و بر این مبنا توسط نیویورک تایمزی بزنندکه خبر از چندمین توطئه
جهت منافع عمومی عمل کنند و باید پاسخگوی غول های دیجیتال حمایت مالی می شوند.
تخیلی روس ها می دهد و مشترکان را به تماشای
رفتارشان باشند» (نشــریه اینترسپت 16 ،اکتبر از مــاه اوت  ،2020فیســبوک نوارهای هشــداری شبکه خبری آرتی کرملن دعوت کنند.
توییتــر زمانی که پیام هــای نامتجانس با
سیاست محتوایی خود را حذف نمی کند،
خود به تعبیر و تفسیر پیام های کاربران می
پردازد.
در  26مــاه مــه  ،2020یــک توییــت آقای
دونالــد ترامپ که ادعا می کــرد دادن رأی
از طریق پســت زمینه ساز تقلب در سطح
باال می شــود ،با اخطاری از ســوی توییتر
سرویس هوایی به شیراز ،تبریز ،تهران،
س کامل
نرخ ها
همراه شــد که می گفــت« :درمــورد رأی
ی
و
ی
ژ
ه
ی
بر
مشهد
و
اصفهان،کرمانشاه
ا
ی
سرو ل برای
ا
پستی کسب اطالع کنید» و به پیوندهایی
با ضافه
م
ر
ح دات و
ایران ،سراسر کانادا ،امریکا و سایر نقاط جهان
هوایی
از مقاالت متصل بود که خالف آنچه رییس
م
ا
وار ت کااله
سافرا
ن
صادرا
جمهوری گفته بود را نوشته بودند.
Tel.:514-234-3399 Fax.:514-685-3168
اخطار رســمی ،اعم از این که از سوی یک
info@loadextransport.com
www.loadextransport.com
فرد ارشد خانواده ،هوادار ،مذهبی یا رسانه

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

پیشگیری از لومبارتروز
از جملــه عواملی که می
تواندکمک به ایجاد آرتروز
لومبر بکند ،عبارتند از:
• دخانیات
• چاقی
• نارســایی عضالنی که
بشــدت در بانــوان نقش

دارد
• فعالیت هایی مثل برداشتن
اشیاء ســنگین و یا ورزش های
صدمه زننده
• تقویت عضالت کمر و پشت و
به کمک بعضی ورزش ها امکان
پذیــر اســت  .بنابرایــن ورزش
وسیله ی خوبی برای پیشگیری
است.
• ورزش در آب برای کمر مفید
است
• بطور کلی بیش از هرچیز باید
از هر آنچه که به ستون مهره ها
صدمه می زند ،جلوگیری کنیم،
مثل همه ی ورزش هایی که در
آن پریدن وجود دارد.
و برعکــس ،تقویــت عضالت با
ورزش از عوامل موثر پیشگیری
کننده بحساب می آید.
•

ای باشد ،با توصیه به این که «این را نخوانید ،آن
را بخوانید!» ،بدون آن که کســی را متقاعد کند،
آزارنده است.
تصحیــح هایــی که توییتر نســبت به پیــام های
عجیــب و غریب آقای دونالد ترامپ درمورد تقلب
انجام می دهد ،از شمول این قاعده خارج نیست
و این امر در تحقیقی که دانشگاهیان دراین مورد
خاص انجام داده اند نشان داده شده است.
نتیجه تحقیق شامل دو مرحله است.
مرحله نخســت این است که توییت آقای ترامپ
به هیچ وجه نظر خوانندگان ،با هرگرایش سیاسی
که باشــند ،درمورد رأی پستی را تغییر نمی دهد.
درعوض« ،تصحیح» توییتر اثراتی بسیار متفاوت
ایجاد می کند .به نظر پژوهشگران این اثر در میان
دموکرات ها این اســت که باور به تقلب پســتی را
کاهــش می دهــد .درمــورد جمهــوری خواهان
موضوع کامال برعکس است .باور به تقلب درمیان
کســانی که تصحیح توییتــر را دریافت می کنند و
هشــدارهای گروه کنترل را می بینند بیشــتر می
شود و این نشان دهنده یک اثر بومرنگ است.
خالصه ،کارزار بازآموزی ،اعتبار «خبر جعلی» را
نزد کسانی که پیشتر به آن باور داشته اند بیشتر می
کند و نتیجه معکوس گرفته می شود.
احمق پنداشتن مردم ،حتی با هوشمندی ،همواره
قماری سراسر باخت است.
•
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ایجــاد تغییــر در ســبک زندگی
خود توانســتند در ســال ۲۰۱۵
میالدی بهبــودی فراوانی را در
وضعیت سالمت خود به وجود
آورنــد و ایــن نشــان
دهنــده آن اســت کــه
هــزاران هزاران نفر دیگر
هم قادر به انجام این کار
هستند.

آ
خ
ر
ی
ن
پ
ژ
و
ه
ش
ه
ا
مناسب ترین رژیم ی علمی و
غ
ذ
ا
ی
ی
ب
جل
و
رای
گ
ی
ر
ی
ا
ز
ا
ب
ت
ال
ب
ه
دیابت

شود.
فرد دیگری نیز می گوید در ماه
آگوســت ســال  ،۲۰۱۵همانند
گیل و بدون داشتن اضافه وزن،
و بــا  BMIمناســب و در حالی
که به مدت  ۲۵ســال سه بار در
هفتــه ورزش و  ۱۰.۰۰۰قدم در
روز پیــاده روی می کرد دریافت
که در معرض ابتال به دیابت قرار
دارد.
وی می گوید به مدت ســه دهه
تمــام توصیه هــای پزشــکی را
رعایت کردم و دیگر نمی دانم که
باید چه کاری انجام دهم.
وی بــه مطالعه در زمینه دیابت
مبادرت کرد و در یافت که از هر
ســه نفر بریتانیایی ،یک نفر در
معرض ابتال به دیابت قرار دارند
و این آمار بدست آمده از انجمن
بین المللی دیابت در اروپا بود.
حدود  ۵درصد از افراد بین  ۲۰تا
 ۷۹سال با عدم توانایی در هضم
گلوکــز دســت و پنجه نــرم می
کنند و همین امر احتمال ابتال
به دیابت را افزایش می دهد.
در معرض ابتال به دیابت بودن،
می توانــد خطر ابتال به بیماری

های قلبــی ،نابینایی ،آســیب
به عصب هــا و کلیه و نیز قطع
اعضای بدن را نیز به دنبال
داشته باشد.
همچنیــن آســیب به
ســلول هــای بــدن و
رگ های خونی نیز از
دیگر عواملی هستند
کــه با ابتال بــه دیابت
نوع دوم اتفاق خواهند
افتاد.
اختالل در عملکرد هورمونی
به نام «انســولین» کــه کارش
فرستادن قند در خون به داخل
ســلول هاست ،ســبب ابتال به
بیمــاری دیابت می شــود .این
وضعیت می تواند برای کل بدن
مخاطراتــی را به همراه داشــته
باشد.
خوشبختانه خبر خوب این است
کــه با تغییــر ســبک زندگی می
تــوان از این رونــد جلوگیری به
عمل آورد .بنابراین این انتخاب
شماســت که چگونــه بخواهید
روند زندگی خود را پیش ببرید.
هــر ســه فــردی کــه از آنهــا در
مثال هایــی قبلی برشــمرده با

ربانهماهیموسسهآیتا...خویی(ره)

اگر

وجود دارد ،بیشتر
مورد درمان های
مرتبــط بــا پیش
از ابتــا بــه ایــن
----------------------بیماری قرار دارند.
Jason Fung’s diet is that long-term
گیل کــه به دیابت
weight loss can be achieved by balدوران بــارداری
ancing hormones like insulin in the
بود،
مبتــا شــده
body, and this balancing can happen
بیشــتر در معرض
through intermittent fasting and
eating whole, unprocessed foods.
ابتــا به نشــانه
-----------------------هــای پیــش از
ابتال به نوع دوم
توصیه های
این بیماری اســت۳۰ .ساله مبنی از آنجایی که مراحل
همچنین زنانی که بر عدم استفاده پیش از ابتال به دیابت
عمدتا با نشانه خاصی
فرزندانــی بــا وزن از چربی ،با
بیــش از  ۴کیلوگرم شکست مواجه همراه نیســت ،از راه
انجــام آزمایش خون
را به دنیا آورده اند،
شده!
تشــخیص داده مــی
بیشــتر در معــرض
شود:
خطر قرار دارند.
همچنین در حدود  ۲۰درصد آزمایشی به نام
Hemoglobin A1c
از زنــان اروپایــی به اختالالت
هورمونی به نام  PCOSمبتال که در آن یک بار قند خون ناشتا
هســتند که می توانــد میزان اندازه گیری می شود که عددی
باروری را کاهش داده ،سبب بیــن  ۱۰۰تا  ۱۲۵میلــی گرم را
اضافه وزن شده و سایر نشانه نشــان می دهد و بعد از خوردن
ها را نیز در آنها به وجود آورد ۷۵ .گرم از یک نوشیدنی شیرین،
ایــن نــوع اختــال هورمونی عــددی بین  ۱۴۰تــا  ۱۹۹میلی
مــی تواند تغییراتی در ترشــح گرم نشــان داده می شــود .اگر
هورمون انســولین نیز به وجود میزان قند بیش از این باشد ،می
تواند دیابت نوع دوم تلقی شود.
آورد.
دکتر Dr. Jason Fung
«جیســون فانــگ» ،کاهش دادن وزن اما
نفر و لو ژ یســت چگونه؟
تورونتویــی در ایــن مطالعــات نشــان داده انــدکــه
باره می گوید ،بیشتر کاهــش  ۵تــا ده درصــد از وزن
بیمارانی که کلیه خود بدن می تواند ســبب بازگشــت
را از دســت مــی دهند نشانه های قبل از ابتال به دیابت
عمدتا به نوع دوم دیابت باشد .اما همان طور که همه ما
می دانیم ،بسیاری از افرادی که
مبتالهستند.
فانــگ کــه اخیــرا کتــاب وزن کم می کنند عمدتا توفیق
پرفروش ُ
«کــد چاقی» را به چندانــی در حفظ وزن بدســت
انتشار رسانیده در این کتاب آمده ندارند و حتی گاهی بیش از
چگونگی عملکــرد هورمون وزن قبلی خود اضافه می کنند.
انســولین را نیز برشــمرده این امر می تواند نتیجه مطلوبی
اســت و ترشــح هورمــون را نیز در رونــد آزمایش خون به
استرس یعنی «کورتیزول» دنبال نداشته باشد .اما بسیاری
و چاقــی را نیــز در ایــن امر از افراد همچون گیل و فرانک با
دخیل دانســته اســت .وی حذف کامل شــکر ،محصوالت
بر این باور اســت کــه برای فــرآوری شــده و کربوهیــدرات
بازگشــت به وضعیت نرمال های نشــانه ای همچــون نان،
بایــد ایــن مــوارد را در نظر ســیب زمینــی ،برنج ،پاســتا،
کورن فلکس ،کلوچه ها ،انواع
داشت.
بیسکویت وکیک از رژیم غذایی
درمان افرادی که در
خود و اضافه کردن میزان چربی
معرض ابتال به دیابت قرار
{>> ادامه در صفحه}25 :
دارند به چه صورت است؟

intermittent fasting

متاسفانه هزاران هزار نفر
در معــرض ابتال به دیابت
قرار دارند .تنها چیزی که
می تواند مانع از ادامه این
روند شــود ایجاد تغییراتی
در ســبک زندگــی افــراد
است.
بــه عنــوان مثــال «گیل
تیلور»  ۵۴ســاله که مادر
دو کــودک و یــک عکاس
است با اینکه  BMIنرمال
 ۲۴را دارد ،در مراجعــه
به پزشــک دریافــت که در
معرض ابتال به دیابت نوع
دوم قراردارد.
نکتــه جالب آن اســت که
وی اسکیت سواری ،پیاده
روی ،قایق سواری و سایر
فعالیــت های دیگــر بدنی را نیز
دارد.
نمونه دیگــر «فرانک لینهوف»
 ۶۹ساله است که یک مهندس
بازنشســته اســت .وی می داند
کــه چاقی و ســابقه خانوادگی او
را در معرض ابتال به دیابت نوع
دوم قرار داده .پدر او در سن ۷۰
سالگی و بر اثر از کار افتادن کلیه
اش بر اثر دیابت درگذشت.
برادرش هم در ســن  ۴۵سالگی
و بر اثر بیماری دیابت مجبور به
قطع کردن یکی از پاهایش شد.
فرانک تحت نظر پزشــک بود و
برای جلوگیری از ابتال به دیابت
تالش مــی کــرد و توصیه های
پزشک خود را نیز گوش می داد
اما همواره با افزایش وزن دست
و پنجه نرم می کرد.
در ژانویه ســال  ۲۰۱۵میالدی،
بــا یــک آزمایش خــون دریافت
که قند خون ناشــتای او به طور
قابــل توجهــی باالســت و مــی
دانســت که با مراجعه پزشــک
تحت درمان بیماری دیابت قرار
خواهد گرفت .او می ترســید که
به وضعیــت پدر و برادرش دچار

شــما یا یکــی از افــرادی که
بسیار هم دوست شان دارید
در اطراف شما فهمیده اندکه
نشانه هایی از شروع ابتال به
بیماری دیابت را دارا هستند
بهتر است توصیه های ذیل
را مورد توجه قرار دهند:

چه کسانی بیشتر در
معرض خطر هستند؟
کســانی که اضافه وزن دارند
یا چاق هســتند ،افرادی که
فعالیت بدنی کمی دارند یا سابقه
ابتــا به دیابت در خانــواده آنها

 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

22

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

با
تعیین
و
ق
ت
قبل

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

ی

13

ك��ه ميخواهي ب��ه اين
س��راي علم و دانش وارد
شماره  5077دوشنبه  25ارديبهشتماه 22 1391جماديالثاني 14 1433مه 2012
سال هجدهم شماره  5077دوشنبه  25ارديبهشتماه 22 1391جماديالثاني 14 1433مه 2012
ش��وي ،مقاب��ل پاهاي��ت
خطاطي زيباي��ي از يك
1993كه
شماره تلفن ميبيني
www.paivand.ca since
 سال  27شماره  12  1506دی 1399
23
خبر از تولي��د پايان نامه
ميده��د .وقتي ب��ه اين
نوش��ته فكر ميكني ياد
پ��روژه هاي مش��اركتي
براي ساخت و ساز ملك و امالك ميافتي كه ميگويد «زمين از شما ،ساخت
از ما»؛ يا «پول از شما كار از ما» با اين اوصاف ديگر خيلي فرقي نميكند كه
تو بخواهي علم توليد كني يا برج.
وقتي به تاريخ علم دنيا نگاه ميكنيم ريش��ه بس��ياري از علوم در دس��تان
پرتوان دانش��مندان و حكيمان ايراني و اس��المي بوده ول��ي حاال ديگر حالي
براي يك تحقيق دانش��گاهي هم وجود ندارد چه رس��د به كشف و پژوهش! و
قطعاً اين موضوع تقصير دانش��جوي ما نيست ،چه اگر از ابتدا شيوه پژوهشي
را ب��ه وي آموزش داده بودند و ذهن او را پرورش ميدادند ،ش��ايد امروز براي
نگاش��تن چند برگه تحقيق به هزار شماره تلفن تماس نميگرفت و صفحات
وب را زير و رو نمي كرد .وقتي بعد از گذش��ت حداقل دو س��ال از دستور رهبر
معظم انقالب براي راه اندازي كرس��ي هاي آزادانديش��ي در دانش��گاه ها حتي
كاركي هم انجام نش��ده و بسياري از دانشجويان ،كرسي آزادانديشي را معادل
عمومی ميگيرند كه دور هم جمع شوند و به دعواهاي سياسي
سياس��ت بازي
پاندمــی کرونا اکثرکارکنان جهان را مجبور به دور استفاده از وسایل همان
حمل و نقل
روزمره بپردازند چندان توقعي هم نيس��ت كه اين دانش��جو وقتي به ترم آخر
رفته و
کاری و کار در خانــه کــرده تا از شــیوع کووید  19به شــما کمــک میکند تــا
ميرسد دست به قلم برده و ذهن را در قلمرو علوم و دانش
كارشناس��يراهارشد
یشود
جلوگیری کرده و فاصله گذاری اجتماعی را حفظ حرکت کنید که این امر
توليد علم بپردازد .وقتي استاد به دانشجو اجازه نمي دهد به
باعث ومبه
حركت دهد
در كنت ،هابز ،روسو و جان رالز و غيره حرف ديگري بزند،
آگوست
نظرات
از
کننــد و با توجه بــه تجربه موفق ،ایــن نحوه کار بدن بــه غیر از غير
نشســتن در خانه،
وقتي انديش��ههاي ناب حكماي ما در حوزه هاي علوم انساني همچنان خاك
فعالیت مداوم باشد ،در صورتی که در
ممکن است ،ادامه یابد.
ميخورد ،ديگر چه انتظاري هست كه سؤالي در ذهن دانشجو ايجاد شود و در
مســافتی و براي رسيدن به يك وضعيت جديد علمي  -و نه براي
حداکثربه آن سؤال
بر اســاس گزارش وب ســایت «ایت دیس» ،علی وضعیت دورکاری،پي پاسخ
کارپايان دادن به دانش��گاه -طرحي نو دراندازد تا مگر قطار
جهت
پايانازنامه
رغم موفقیت و اثربخشــی این رویکرد ،شماری از که میتوانید حرکتارائه
محل
کنید،
خطرات نیزســامتی را تهدید میکنند که نتیجه تا اتاق خواب است.دانشگاه حركتي به خود دهد.
هر طریقی در معرض نور آفتاب
ريش��ه يابي و مش��كل يابي اين معضل نيازمند صرف وقت بس��يار است و
•
عادتهای به شرح زیر است:
باشید.
ش��ايد بتوان اين ريش��ه را در خاك
در اين چند خط خالصه نمي توان كرد اما
•
نشسنت طوالنی روی
صندلی يافت ،آن زماني كه اش��راف زادگان و ش��اهزادگان متمول براي
دوران قاج��ار
ر داغ خرید•و فروش پایاننامه هاي دانشگاهي
سبکاين
آنجايي كه
شدند اما
عازم اروپا
هم براي
(يا شايد
تحصيل
ادامه
وعدازههای
گذاشنت
تفريح)کنار
افزایش
منجر به
صندلی
روی
نشستن تا  4ساعت
کار در متام روز
شيفته آداب ،رسوم ،سنن و زندگي
نداشتند،
علم
كسب
براي
اي
حوصله
قشر
برخــی ممکن اســت کار در خانــه را فرصتی برای وزن با ســرعت ســاالنه  4.5کیلوگرم میشود و در غذایی
روزمره غربي ش��دند و بستن كروات و پاپيون را نماد علم اندوزي خود كرده و
بازگشتند.میان وعدهها به کاهش احساس
بهتر است
است و
كولهمقدار
کار طوالنی مدت در طول روز بدانند اما این از دو برخی افراد بیش ازبااین
لذا ايران
تقليد به
باري از
بنابراین
کنند
کمکمی
کنید.كه اين اشراف زادگان به كشور گرسنگی
دوستي!
وطن
احساس
بازگشتند ،شايد
طریق بر سالمتی تأثیر میگذارد ،نخست افزایش هر نیم ساعت حرکتزماني
استاد
كسوت
در
را
خودشان
و
كنند
احداث
آموزشي
مراكزي
تا
شد
باعث
آنها
وزن بــا خوردن زیاد و عدم حرکت و دوم ،تأثیر بد •
هنــگام غــذا خــوردن ،معده پر
(در كش��ور مهد علم و دانش) به دانش پژوهان تحميل كنند .با بازتوليد جهل
آفتاب
نور
نمیشود که این امر به هضم غذا
روانی ناشی از خستگی و تردید در این خصوص که
و ناداني اين اساتيد در مراكز آموزشي شيوه استادمحوري كم كم شكل گرفت
هستید ،به
معرض آن
هنگامكارکار در
کاهش
فراموشيکرده و
دست کمک
تمام نشدن کار است.
وزنگويا
حكايت
باعثاين
سپرده شد و
پژوهش��ي به
تحقيقاتي و
نور طبیعی که و
دارد...
ادامه
همچنان
•
تمرکز و خواب آرام کمک میکند بنابراین همیشه میشود لذا بی توجهی به میان
عدم استفاده از حمل و نقل عمومی
هنگام کار در خانه حتم ًا کنار پنجره کارکنید یا به وعدهها ممکن اســت ،افزایش
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زندگی...

دور کاری به رغم فواید زیاد خطراتی
را هم برای سالمت ایجاد میکند

مصرف!
توليد به مصرف!
هنامه؛ از
یک جدول با دو شرح

5077

از در ورودي دانشگاه
ك��ه ميخواهي ب��ه اين
س��راي علم و دانش وارد
ش��وي ،مقاب��ل پاهاي��ت
خطاطي زيباي��ي از يك
بيني كه
Jan.مي
01,تلفن
شماره
PAIVAND: Vol. 27  no.1506
2021
23
خبر از تولي��د پايان نامه
ميده��د .وقتي ب��ه اين
نوش��ته فكر ميكني ياد
پ��روژه هاي مش��اركتي
براي ساخت و ساز ملك و امالك ميافتي كه ميگويد «زمين از شما ،ساخت
از ما»؛ يا «پول از شما كار از ما» با اين اوصاف ديگر خيلي فرقي نميكند كه
تو بخواهي علم توليد كني يا برج.
وقتي به تاريخ علم دنيا نگاه ميكنيم ريش��ه بس��ياري از علوم در دس��تان
پرتوان دانش��مندان و حكيمان ايراني و اس��المي بوده ول��ي حاال ديگر حالي
براي يك تحقيق دانش��گاهي هم وجود ندارد چه رس��د به كشف و پژوهش! و
قطعاً اين موضوع تقصير دانش��جوي ما نيست ،چه اگر از ابتدا شيوه پژوهشي
را ب��ه وي آموزش داده بودند و ذهن او را پرورش ميدادند ،ش��ايد امروز براي
نگاش��تن چند برگه تحقيق به هزار شماره تلفن تماس نميگرفت و صفحات
وب را زير و رو نمي كرد .وقتي بعد از گذش��ت حداقل دو س��ال از دستور رهبر
معظم انقالب براي راه اندازي كرس��ي هاي آزادانديش��ي در دانش��گاه ها حتي
كاركي هم انجام نش��ده و بسياري از دانشجويان ،كرسي آزادانديشي را معادل
همان سياس��ت بازي ميگيرند كه دور هم جمع شوند و به دعواهاي سياسي
روزمره بپردازند چندان توقعي هم نيس��ت كه اين دانش��جو وقتي به ترم آخر
كارشناس��ي ارشد ميرسد دست به قلم برده و ذهن را در قلمرو علوم و دانش
حركت دهد و به توليد علم بپردازد .وقتي استاد به دانشجو اجازه نمي دهد به
غير از نظرات آگوست كنت ،هابز ،روسو و جان رالز و غيره حرف ديگري بزند،
وقتي انديش��ههاي ناب حكماي ما در حوزه هاي علوم انساني همچنان خاك
ميخورد ،ديگر چه انتظاري هست كه سؤالي در ذهن دانشجو ايجاد شود و در
پي پاسخ به آن سؤال و براي رسيدن به يك وضعيت جديد علمي  -و نه براي
ارائه پاياننامه جهت پايان دادن به دانش��گاه -طرحي نو دراندازد تا مگر قطار
داشتهخود
حركتي به
دانشگاه
دهد• .
باشد.
در پی
وزن شما را
ريش��ه يابي و مش��كل يابي اين معضل نيازمند صرف وقت بس��يار است و
فشارهای کاری
•
در اين چند خط خالصه نمي توان كرد اما ش��ايد بتوان اين ريش��ه را در خاك
وری
بهــره
بــر
کاری
اســترس
کافئین
نوشیدن
دوران قاج��ار يافت ،آن زماني كه اش��راف زادگان و ش��اهزادگان متمول براي
کاركه اين
آنجايي
شدنددراما از
عازم اروپا
تفريح)
داده هم
نشان شايد
تحصيل (يا
نتایج ادامه
است
تحقیقات
محــل
مــداوم
انگیــزه
براي و
حدودزندگي
بنابراینسنن و
آداب ،رسوم،
شيفته
نداشتند،
علم
كسب
براي
اي
حوصله
که کار در
قشرخانه یا دورکاری باعث تأثیــر میگــذارد
روزمره غربي ش��دند و بستن كروات و پاپيون را نماد علم اندوزي خود كرده و
گرم
میلی
600
تا
500
26درصد از افــراد هنگام انجام
نوشیدن كوله باري از تقليد به ايران بازگشتند.
با
اشرافهفت
چهار تا
کاری
فشــار
كشوراز خانه،
زادگان به کار
قراردوستي!
وطن
احساس
بازگشتند،زیرشايد
معــادل اين
کافئین ،زماني كه
كسوت استاد
خودشان را در
كنند و
احداث
باعث مشدی تا
مراكزيایــن
شــود و
فنجــانآنهاقهــوه
دلیل مجله
به همین
گیرند.
آموزشي می
(در كش��ور مهد علم و دانش) به دانش پژوهان تحميل كنند .با بازتوليد جهل
میزان ،بیماریهای شما مانند اپیدمیولــوژی آمریکایــی ،لزوم
و ناداني اين اساتيد در مراكز آموزشي شيوه استادمحوري كم كم شكل گرفت
فشار خون
یخوابی،
اجتماعی
سپردهای
فراموشي حرفه
ارتباطهای
حكايت گويا
شدوو اين
پژوهش��يوبه دست
تحقيقاتي و
سردرد،و بكار
دارد...
ادامه
همچنان
خطر ابتال به بیماریهای قلبی با تیم کاری را توصیه میکند
عروقی افزایش مییابد.
•

یک جدول با دو شرح

5077

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

جدول
ويژه
جدول
عادي
سودوکو و جدول
عادي____________________ >>
ویژه
های ____________________ عادی و
جدول
افقي:
 – 1ش��تر گاو پلن��گ – بلندمنظر و
بياعتنا به مال دنيا
 -2بت جاهليت -چشم پوشي ،عفو2 -
كالم درويش
3
آفريقا-
در
كشوري
كننده-
 -3رس��م
4
پيامبر خوشصدا
 -4توجه -حيوان وحشي -آجر نصفه 5
 -5ام��ر به مان��دن -ت��رس -مرادف 6
آشغال
7
 -6كان��ون داي��ره -ش��ريف ،اصيل-
8
قيمت ،مقدار
 -7بخشش بيچشمداشت -برگشت 9
از تصمي��م -از مركبات كه محصولي
10
معجزهآسا و پرويتامين است
 -8مشاور -مخفف آگاه -دهنه ،لگام 11
 -9وخام��ت امر -بخش سرپوش��يده 12
تاالر مسجد -مزه فلفلي
13
 -10قدرت -ادعا -ورزش خشن
 -11ريش��ه -وس��يله پرواز -داستان 14
كوتاه
15
 -12موضع��ي در مناس��ك ح��ج-
گشاده -كثرت آمد و شد
اسفناج -ضد پشتك
 -13از مظاه��ر زيب��اي طبيع��ي -اث��ر
محبوبيت-
و
زيبايي
امي��ر-
مخفف
-9
Part B
Skill:
سوختگي بر پوس��ت -شهري در استان جنگ
زنجان
 -10پنبهدان��ه -الغ��ر -نوع��ي يق��ه-
 -14واح��د پ��ول مش��ترك اروپ��ا -بيحس
مددرساني -خورشيد
 -11شب پيش از امروز -ميوه خوشهاي-
 -15نوعي س��نگ قيمت��ي -ريزه چوب گل منجمد
و علف
 -12فرومايگي -در هم پيچيده -آشوب،
عمودي:
شورش
 -1لق��ب حض��رت فاطم��ه(س) -از  -13ش��هر اس��تان مرك��زي -تباه��ي،
بازيگران فيلم س��ينمايي سيب و سلما نابودي -عضو تنفس ماهي
(روي پ��رده س��ينماها) ب��ه كارگرداني  -14ناگهان��ي -آرزوي ب��زرگ -خداي
حبيباهلل بهمني
هندوان
 -2صنعت��ي در ش��عر -ميم��ون دنياي  -15به دام افتادن -پل پيروزي
قديم -نوعي مار
حل جدول عادی شماره 5076
 -3زمان بيآغاز -نام پسرانه-
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
محل طلوع آفتاب
ه ب ر
ر
ح ك ي م ه
 1ج م ع ه
تري��ن
مهم
 -4يك��ي از
ر ن
ه
چ ي ر
ا
ا ت ر
 2س و م
برای
سالم
راه
یک
ابزاره��اي پيامرس��اني در
گ
ا ن ا
د
ا
ر
ا
گ و
 3ت س
نهضت روحانيت ايران -نگاه
4
و ل ي
ر ي
کــاهش ا
د ب
ب ر
ا س ا
وزن:
ا ي م ن
ا
م
ا
س ا ي ت
 5ر
خيره -تحسين فرنگي
مورد زرژیم غذایی
اگر خدر
6
ت ا ب ن ا ك
ك
ر
م و
 -5خم��ره ب��زرگ -ممكن
7
ز م
ا
ز
کتوژنیک ا س د
ف
و
د
ر
ا
هستید:
کنجکاو
بودن -قاضي مسابقات
ا
ه
ز ن د
و
ر ف ر
ن گ ا
 8ذ
follow
 -6جان��ور پوس��ت قيمتي-
ا ن
ذ
ا
ي ش م ي
و ن
 9ر ي
Dr.
گازي در ج��و -زبان��ه آتش 10 -ب خ ش ي د نBerg
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جواد داوری از دنیا رفت

>>

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

نسرین
ستوده؛

الگویی جهانی برای دفاع بیقید و شرط از حقوق بشر
« -------گلــوب داک» آمریــکا در مــاه عزیزاناش را میخواند یا روایت«آسو» :فرناز سیفی در گفتگو با اکتبــر  ،۲۰۲۰بــرای اولینبــار میکنــد .صدای او بــر واژههای
کارگردان و تهیهکنندهی مستند اکران شد.
ســتوده بســیار خوش نشســته
«نسرین»
در این مستند ،گروه فیلمبرداری است.
 -----------کــه نــام آنهــا بــرای حفــظ این مستند برخالف رویهی رایجنســرین ســتوده ،وکیــل مدافع امنیتشــان فــاش نمیشــود ،مستندهای این روزها که بیشتر
حقوق بشــر و زندانی سیاســی ،روزها و هفتهها نسرین ستوده را بــر محور صحبتهــای دیگران
در حال راه رفتن در خیابانهای در زندگی روزمرهاش دنبال کرده دربارهی سوژه میگذرد ،متمرکز
تهران ،به دوردست نگاه میکند و از او فیلــم میگیرند .ســتوده بر خود ســوژه اســت و حرفها
ی او .رضــا خنــدان،
و خطاب به فیلمبردار میگوید :را در دفتــر کارش و گفتگــو بــا و روزمرگــ 
شــاید ایــن تالشهــا ،در موکال 
ن و مهماناش میبینیم ،همسر نسرین ستوده؛ منصوره
کوتاهمــدت نتیجهبخــش او را در حــال آشــپزی در شــجاعی ،فعال حقوق زنان که
نباشــد ،امــا همه ســرمایهای خانهاش میبینیم ،پشت فرمان سالها با ستوده همکاری کرده؛
انسانی است برای آینده ،برای اتوموبیــلاش ،در راه دادگاه تقــی رحمانی ،فعال سیاســی از
فرداها؛ و آرام و با طمأنینه به راه انقالب برای دفاع از موکلی ،در دیگر چهرههایی هســتند که در
رفتن در خیابانهای خاکستری حال خرید هدیه برای بچههای این مســتند دربارهی ســتوده و
تهران ادامه میدهد.
دوســتاناش ،وقتــی منتظــر تجربهی کار و زندگی و مقاومت
ایــن صحنــهی پایانی مســتند ســرویس مدرســهی پســرش او صحبت میکنند.
«نســرین» اســت .مســتندی نیما ایســتاده ،وقتــی میوهها را
-------کمنظیر دربارهی نسرین ستوده در ظــرف مرتب میچینــد ،در به ســراغ جف کافمن و مارشیا
کــه یکــی از شناختهشــدهترین نمایشگاه نقاشی ،در اجرای تئاتر راس رفتــم و از آنهــا دربــارهی
چهرههای مدافع حقوق بشر در و … تصویرهایی بهغایت روزمره تجربــهی متفــاوت ســاخت
ایران است.
و انســانی از زنی که سالهاست ایــن مســتند ،چالشهــا و
جف کافمن ،کارگردان ،طراح ،برای حقوق انسانها میجنگد .دشواریهای پیشرو و شناخت
نویســنده و تهیهکننــدهی الیویاکلمن،هنرپیشهیمشهور آنها از نسرین ستوده پرسیدم.
آمریکایــی ایــن مســتند را بریتانیایــی کــه برنــدهی جوایز آنچــه در زیــر میخوانیــد،
کارگردانی کرده اســت و مارشیا متعدد هنــری از جمله جایزهی پاســخهای مشــترک آن دو بــه
راس تهیهکنندگی این مســتند اسکار اســت ،در فیلم نامهها و پرسشهای من است.
را برعهــده دارد .مســتندی که یادداشــتهای نســرین ستوده •
در جشنوارهی فیلمهای مستند خطــاب به اعضــای خانــواده و فرناز سیفی :در کارنامهی هنری
هــر دو شــما چندین فیلم
دربــارهی حقــوق زنــان به
چشم میخورد .چه شد که
فیلمســازی دربارهی زنان
به دغدغهی مشــترک شما
تبدیل شد؟
آیا شما درترس دائمی ازهمسرتان بسر میبرید و برای خود و فرزندان
کافمــن-راس :هــر دو
تان میترسید؟ ممکن است که شما قربانی خشونت های خانوادگی
شده باشید .آیا به دنبال همزبان میگردید تا شما را یاری کند؟
معتقدیم که حقــوق زنان،
ایرانی
مرجع رایگان و قابل اطمینان درخدمت خانواده های افغان و
بنیادیترین مســئلهی هر
است و شما را گام به گام یاری میکند
جامعهای برای پیشــرفت و
اگر آرامش خاطر میخواهید تلفن را بردارید و با ما تماس بگیرید
شــکوفایی است .در زندگی
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جــواد داوری نوازنده ســنتور
و تنبــک ،چهــره نام آشــنا و
قدیمــی ایرانیــان کانــادا و از
هنرمندان موســیقی استان
گلســتان صبح روز دوشــنبه
 ۲۴آذر از دنیــا رفــت .او ۷۲
ساله بود.
جــواد داوری هنرمنــد
پیشکســوت گرگانی در سال
 ۱۳۴۳اولین گــروه خود را با
نام "ایرانشــهر" بــا همکاری
محمدرضــا لطفی تأســیس
کرد.
ایــن شــانس را داشــتیم کــه با
فعاالن حقوق زنان از سراسر دنیا
آشنا شویم ،کسانی که زندگی و
جان و امنیت خود را وقف بهبود
وضعیت زنان کردند .فعاالنی که
هــر یک بهغایت ما را تحتتأثیر
قــرار دادنــد .در ابتــدای ســال
جاری این فرصت را داشتیم که
فیلم کوتاهی برای مجلهی تایم
دربارهی تاریخ جنبش زنان ایران
بســازیم .ما با نسرین ستوده در
جریان ســاخت فیلمی دربارهی
نقض حق تحصیــل بهائیان در
ایران آشنا شدیم.
•
بله ،اتفاق ًا میخواستم اشاره کنم
که این اولین فیلمی نیســت که
دربارهی ایران میســازید .پیش
از ایــن مســتند «تحصیــل زیر
آتــش» را دربــارهی نقــض حق
تحصیل بهائیان ایران ساختید.
چرا تصمیم گرفتید که نســرین
ستوده سوژهی مستند بلند شما
دربــارهی نقض حقــوق زنان در
ایران باشد؟
 نســرین ســتوده بــرای مــاچهرهی شــاخصی اســت چون
تقریب ًا در هر حوزهای که حقوق
انســانی افراد نقض شده حضور
پیدا کــرده و از آنها دفاع کرده
است:
از نقض حقــوق زنــان گرفته تا
اقلیتهای دینی ،از دگرباشــان
جنســی در ایــران تــا حقــوق
کودک .از همان ابتدا به نظر ما
رســید که او یک الگو اســت ،نه
فقط بــرای مردم جامعهی خود
در ایــران ،او یک الگوی جهانی
بــرای دفــاع بیقید و شــرط از
حقوق بشــر اســت .از اواســط
ســال  ۲۰۱۶میــادی از طریق
دوستان مشــترکی که با ستوده
داشــتیم بــا او تمــاس گرفتیم.
هرچقدر بیشــتر با او در تماس
و صحبــت بودیــم ،احتــرام ما
برای او و منش وی بیشــتر شد
و در تصمیممان مصممتر شدیم
کــه بهرغم چالشها مســتندی
دربارهی او بسازیم.
•
راضــی کردن نســرین ســتوده
به ســاخت این مســتند سخت
بود ؟ نگران نبود که ساخت این
مستند دردسرهای تازهای برای
او به بار بیاورد؟

داوری از مدتهــا پیــش به
دلیــل بیمــاری زمینــهای و
بــرای جراحــی قلــب بــاز به
بیمارســتان مراجعه کرده و
در همان زمان درگیر بیماری
کرونا شده بود.
ایــن هنرمنــد پیشکســوت
گرگانــی در ســال  ۱۳۲۷در
خانــوادهای کــه همگی اهل
موسیقی بودند به دنیا آمد و
از دوستان نزدیک محمدرضا
لطفــی از دوران کودکــی تــا
زمان مرگ بود.
 در گفتوگوهایمــان آشــکاربود که نسرین ستوده به درستی
تمام لزوم صدای بلند ،شــفاف
و عیــان در برابــر زورگویی یک
حاکمیــت ظالــم را میداند .به
نظرمان رســید که ســتوده این
فیلم را فرصتی دیدکه این صدای
آشــکار علیه ظلم را آشــکارتر و
بــرای مخاطبان بیشــتری بلند
کند .فیلمهای قبلی ما دربارهی
ایران هم باعث شــدکه نســرین
بــه ما و نگاه و شــیوهی کارمان
اعتماد بیشتری داشته باشد .او
از ابتدا یک چیز را مشخص کرد:
نمیخواســت ایــن فیلــم صرف ًا
دربارهی او باشــد ،میخواســت
فیلــم تالشــی باشــد کــه
فعالیتهای متعدد کنشــگران
ایــران را هــم نشــان دهــد و
تقدیــری از تالشهــای همهی
فعاالن مدنی ایران باشد .در طی
ســاخت فیلم بارها بــه اوگفتیم
که هرکجا احساس کرد ساخت
این فیلم ممکن است امنیت او
و خانوادهاش را بیشــتر به خطر
بیندازد ،بگوید و ما همان لحظه
پروژه را متوقف خواهیم کرد .او
چه در دوران ساخت فیلم و چه
بعد از ساخت فیلم مطمئن بود
که این فیلم باید ساخته و اکران
شود.
•
یــک نکتــهی برجســتهی این
مستند حضور گروه فیلمبرداری
است که نامشان ناشناس مانده
و مدتهــا ســتوده را همهجــا
دنبــال کرده و زندگــی او را ثبت
کرده اســت .خودتان هیچوقت
به فکر ایــن افتادید که برای این
مستند به ایران سفرکنید؟
 هیچیک از ما به خاطر تجربهیســاخت مســتندهای قبلــی
دربارهی ایران و بخصوص نقض
حقوق بهائیان نمیتوانستیم به
ایران سفرکنیم.
حتی اگر این مســئله هم نبود،
همین کــه هر دو مــا آمریکایی
هســتیم و حاال آمدیــم ایران تا
دربارهی یکی از چهرههای مهم
حقوق بشــر ایران که مــدام زیر
ذرهبین اســت فیلمی بســازیم،
بیشــک دردسرســاز میشــد.
بســیار خوششــانس بودیم که
توانستیم یک گروه فیلمبرداری
معرکــه در داخــل ایــران پیــدا

کنیم که بیســروصدا با نسرین
ســتوده به همهجا (حتی پشت
درهای زندان شیراز وقتی یکی از
موکلهای او اعدام شــد) رفته و
تصاویر بدیعی از نسرین ستوده
در زندگی واقعی روزمرهاش ثبت
کردند .با اینحال این آرزوی هر
دو ماســت که روزی بتوانیم به
ایران سفرکنیم.
•
ســاخت مســتند وقتــی خــود
کارگردان در محل حضور ندارد
قطع ًا تجربهی ســختی است .با
اینحال وقتی مســتند را تماشا
میکــردم ،مشــهود بــود کــه
کارگــردان با چه دقتی صحنهها
را انتخاب کــرده و به دنبال هم
چیده است ،چطور از فیلمبردار
خواســته که چه صحنههایی را
ثبت کند و در یک کالم با اینکه
خودش آنجا نبــود ،حضورش
ً
کامال ملموس بود .این چالش
نبــودن در مــکان را چطــور
مدیریت کردید؟
 مهمترین نکته این بود که باخود نسرین ســتوده در ارتباط
مداوم و سازند ه بودیم .ساعتها
دربارهی چگونگی ســاخت این
مستند حرف میزدیم و از خالل
این صحبتها ســعی میکردیم
فضــا را دقیقتــر بشناســیم و
بدانیــم چــه باید انجــام داد و از
چــه کاری باید خــودداری کرد.
خوششــانس هم بودیم که در
داخــل ایــران و بیــرون از ایران
افــرادی را برای این پــروژه پیدا
کردیــم کــه همگــی بــه غایــت
مســتعد و توانا و همراه بودند.
دانــش و توانایــی و شــناخت
مجموعــهی ایــن افــراد قطعــ ًا
مهمتریــن عامل بود که بتوانیم
این مســتند را از راه دور و بدون
حضور در محل ،به خوبی پیش
ببریــم .متأســفانه نمیتوانیم از
این افراد نام ببریم ،اما این پروژه
بــدون زحمــات بیدریــغ آنها
ً
اصال پیش نمیرفت.
•

یک نکتهی برجســتهی مستند
بــرای من ایــن بود که نســرین
ســتوده در زندگــی عــادی
روزمــرهاش تصویــر شــده بود.
دنبال این نبودیدکه او را در قامت
یک «ابر قهرمان» تصویرکنید.

{>> ادامه در صفحه}27 :
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هـم

دردی

همدردی

دوست دیرین و ارجمند،

جناب آقای جمشید داوری،

دوست دیرین و ارجمند،

خانواده محترم داوری

جناب آقای محمود درایه

یاران و عزیــزان سوگوار

خانواده های محترم سوگوار

درگذشت غم انگیز و نابهنگام برادر برومند و دلبند شما،
هنرمند ارزشمند ،دوست دیرین جامعه ی ایرانیان مونتریال،

زنده یاد آقای جواد داوری
را در ایران ،به شما دوست مهربان
و همچنین به کلیه بستگان ارجمند
تسلیت عرض نموده؛
برای فرد فرد شما
آرامش و شکیبایی آرزومندیم.

رژیم غذایی برای جلوگیری از ابتال به دیابت  >> ...ادامه از صفحه22 :

چه کارهای دیگری می توان

با شما و دیگر بستگان صمیمانه همدردیم

__________________________

در پیوند مونتریال و ونکوور

آیا این نوع رژیم برای همه
افراد پاسخگو است؟
در واقــع پژوهش های کافی ای
در این زمینه انجام نشده و این
نظریــه هنوز در مرحلــه نگاه به
نتایج آینده به ســر مــی برد .اما
مطالعات کنونی انجام شــده بر
روی تعداد فراوانی از افراد نشان
داده ایــن رژیم می تواند بســیار
موثر و مفید باشد.

زنده یاد بانو مینو فرجود
ما را همواره در کنار خود بدانید.

محمد رحیمیان و
همه دوستان شما

مفیــد ایــن وضعیــت را کنترل
کردند.
تمــام کربوهیــدرات هایــی که
مصرف مــی کنید در بــدن تان
به قند تبدیل می شوند و ترشح
انســولین را تحت تاثیر قرار می
دهند.
بنابرایــن با پایین آوردن مصرف
میزان کربوهیدرات به زیر ۱۰۰
گرم یا حتی در مواقعی به زیر ۲۰
گــرم در روز می توان میزان قند
خون را پایین آورد.
اینکه میزان مصرف مواد قندی
کاهــش و با چربی هــای مفید
جایگزین شوند مدت هاست که
در حال بررسی است .این چربی
ها می تواننــد چربی موجود در
لبنیــات ،آجیل ،ماهــی و تخم
مرغ باشند.
مطالعات نشان داده که توصیه
هــای  ۳۰ســاله مبنی بــر عدم
اســتفاده از چربی ،با شکســت
مواجــه شــده و نوع غیراشــباع
آن مــی توانــد برای ســامتی،
قلب و مغز مفید و موثر باشــد.
همچنیــن در رونــد عملکــرد
انسولین نیز تاثیری ندارد.
یــک محقــق ســوئدی بــه نام
«فردریــک نایاســتورم» کــه
رهبری گروه پژوهشــی را نیز بر
عهده داشته با این نتیجه موافق
است .توصیه وی در مورد رژیم
غذایی به شرح ذیل است:

در اندوه درگذشت همسر دلبندتان

و برایتان آرزوی شکیبایی و تندرستی داریم.

ما را همراه و در کنار خود بدانید.

“محــدود کــردن میــزان
کربوهیــدرات و جایگزینی آن با
چربی فــراوان موجــود در رژیم
هــای میدیترانه ای کــه در آنها
ماهــی ،گوشــت ،ســبزیجات،
پنیر ،آجیل و روغن زیتون وجود
دارد می تواند گزینه مناسبی به
شمار آید”.
در مطالعه انجام شــده در سال
 ۲۰۱۶میــادی که نتایج آن در
مجلــه & Lancet Diabetes
 Endocrinologyبــه چــاپ
رسید ،نشان داده شد که چربی
فــراوان موجــود در رژیــم های
مدیترانــه ای بــه افزایــش وزن
منجــر نمی شــود .در واقع زنان
و مردانــی که با این رژیم و پیش
رفته اند بیشــتر وزن کم کرده و
اندازه دورکمر آنها نیز با کاهش
همراه بوده است.
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اجنام داد؟
• ورزش :ماهیچــه هــای مــا
در جــذب گلوکــز همچون یک
اسفنج عمل می کنند .هرچقدر
فعالیت بیشتری داشته باشیم،
بهتر است .این بدان معنا نیست
که فعالیت های سنگین ورزشی
همچون ماراتون را انجام دهیم.
• افزایــش کیفیت خــواب :در
ســال های اخیــر ،نشــان داده
که بــی خوابی یا خــواب بدون
کیفیت می تواند سبب افزایش
وزن و نیز ابتال به دیابت شود۷ .
تا  ۸ساعت خواب مفید در شبانه
روز می تواند بسیار مفید باشد.
از جمله ســایر توصیه ها در این
زمینه کاهش میزان نگاه کردن
به تلفــن و نیز عدم اســتفاده از
وســایل الکترونیکــی همچــون
موبایل و لپ تاپ پیش از خواب
است .همچنین توصیه می شود
کــه دمــای اتاقی کــه در آن می
خوابید چندان باال نباشد.
• کاهــش ســطح اســترس:
اســترس میــزان هورمــون
کورتیــزول را افزایش می دهد و
ســبب بی خوابی می شود .قند
خون را نیز افزایش می دهد .به
دنبال این روند اضافه شدن وزن
نیز اتفاق می افتد و خطر ابتال به
دیابت یا بروز نشانه های پیش از
دیابت نیز با افزایش روبرو خواهد
•
شد.

حسن انصاری ،رضا امیری،
نادر باجگیران،
احمدترشیزی،
محمدرحیمیان

زنده یاد پرفسور
دکترپرویزقدیریان
مرغ باغ ملکوتم ...
نی ام از عالم خاک...
-----در این جهان پهناور ،هر روز قلب
های بسیاری از کار می افتند .ولی
قلب پُر از مهری که در صبح روز 19
دسامبر سال  2013از کار افتاد ،یک
قلب معمولی نبود.
بوستان وسیعی بود پُر از ُگل های
عشق ،جنگل انبوهی بود آکنده
محبت و معدنی بود
از درخت های ّ
ماالمال از یاقوت های ُسرخ ذی قیمت
عشق و محبت به انسان و عالم انسانی زیرا
او با پیام:
« ای دوست در روضه قلب ُجز ُگل عشق مکار»
پا به این جهان گذاشت و با پیام
«مرغ باغ ملکوتم نی ام از عالم خاک»
از این چهان پر کشید.
منظور یادآوری به جا و مهربانانه ای است از دوست عزیزم
پروفسور دکتر پرویز قدیریان که از شخصیت های برجسته علمی
جهان و استادی عالیمقام در دانشگاه مونتریال بود و خادمی
بی نظیر برای بشریت ،نام و یادش در ذهن مردم به ویژه هم
میهنان اش برای همیشه زنده و ماندگار خواهد ماند.

دکتر عطاالله انصاری
(کبک سیتی)
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حکومت سرکوب...

ربودن و اعدام زم :برندگان و
بازندگان

ابراهیم رئیسی دارد اسب رهبری را برای خود زین میکند
مجیدمحمدی
 ۱۵دســامبر  -ربــودن و اعدام
روحاللــه زم تحولــی در رفتــار
جمهوری اسالمی است .تا قبل
از اعــدام روحاللــه زم جمهوری
اسالمی برای حذف نویسندگان،
روزنامهنگاران و فعاالن رسانهای
و شــبکههای اجتماعی به طور
غیر رســمی با ترور و قتل ظاهرا
اتفاقی عمــل میکرد تــا هزینه
حــذف آنهــا در افــکار عمومی
داخلــی (بــا نســبت دادن آنها
به خود مخالفان و اســرائیل) و
هزینهدیپلماتیکدرخارجکشور
(نقض قوانین دیگر کشــورها و
محکومیــت از ســوی اتحادیــه
اروپا یا کشــورهای دیگــر) را به
حداقل برسد .روشهای سهگانه
جمهوری اســامی برای حذف
روزنامهنــگاران ،نویســندگان و
فعاالن رسانهای بدون محاکمه
از این قرار بودهاست:
•

 .۱سر به نیست کردن در حوزه
عمومــی و خصوصــی در داخل
کشور از سوی نیروهای امنیتی،
مــواردی مثــل کشــتن غفــار
حســینی ،پیروز دوانی ،محمد
مختــاری ،احمــد میرعالیــی،
احمــد تفضلــی ،محمــد جعفر
پوینــده ،ابراهیــم زالزاده ،و
حمیــد حاجــیزاده .در برخــی
از ایــن مــوارد حکومــت بعــدا
مســؤولیت قتل را تحت فشــار
نیروهای درون حکومت پذیرفته
است (محمد مختاری و محمد
جعفر پوینــده) و در برخی دیگر
انکارها ادامه دارد.
•
 .۲بــه قتــل رســاندن در زمان
بازداشــت مثل قتل علــی اکبر
ســعیدی ســیرجانی ،زهــرا
کاظمــی ،هــدی صابــر ،ســتار
بهشــتی و امیدرضا میرصیافی.
دســتگاههای امنیتی و قضایی
این قتلها را ساختگی و اتفاقی
دانستند و مســؤولیتی برعهده
نگرفتنــد در عیــن آن کــه قبــر
ایــن افــراد برای پیشگیــری از
کالبدشکافی سیمان گرفته شد
و تاکنون اجازه تحقیق مستقل
داده نشده است.
•
 .۳قتل و سر به نیست کردن در
خارج کشــور مثل قتل ارسالن
رضایــی مدیــرکانــال تلگرامــی
خرافاتکــده ،مســعود مولــوی
ادمین کانال جعبه سیاه و سعید
کریمیان ،مدیــرگروه تلویزیونی
ِجم در ترکیــه( .مقامات تهران
این اتهامها را نپذیرفتهاند)
در همــه موارد ذکر شــده حکم
اعدامی به طور رسمی برای افراد
صادر نشــده ،بلکــه عملیات به
صورت مخفی انجام شده است.

رهبــران و مبلغان مذهبی مثل
جواد ذبیحی ،علیمراد داوودی،
کشیش طاطهووس میکائیلیان
وکشیش دیباج ،فعاالن سیاسی
مثل کاظــم ســامی ،داریوش و
پروانه فروهر در داخل و شاهپور
بختیار ،کاظــم رجوی ،فریدون
فرخــزاد ،عبدالرحمان برومند،
عبدالرحمن قاسملو،
صــادق شــرفکندی،
همایــون اردالن،
فتاح عبدلــی و نوری
دهکــردی در خــارج
کشــور بــدون صدور
حکــم رســمی اعدام
بــه قتــل رســیدند.
صدها فعال سیاســی
و مذهبی تاکنون در
داخل و خارج کشــور
ناپدیــد شــدهاند .در
مــورد روح اللــه زم
نیــز میتوانســتند او
را مثل دیگــر افرادی
کــه در خارج کشــور
کشته شدهاند به قتل
برســانند و اثری برجــا نگذارند
بدون آن که مسؤولیت و هزینه
سیاسی آن را برعهده بگیرند.
البته از میــان گروههای اقلیت،
روزنامهنگارانیبااتهاماتدیگری
مثــل محاربه ،انتقال ســاح و
مهمات و مشخصات پایگاههای
نظامــی بــه گروههــای مخالف
جمهوری اسالمی و جاسوسی و
اقدام علیه امنیت ملی (برخی از
فعاالن رسانهای عرب وکرد مثل
عدنــان حســنپور و عبدالواحد
یا هیوا بوتیمار) اعدام شــدهاند.
ایــن موضوع در میان شــیعیان
و باالخص افراد نزدیک به قشــر
حاکم سابقه نداشت.
پرسش آن است که چرا حکومت
با علــم به ایــن کــه دولتهای
اروپایــی و برخــی مجامــع
بینالمللــی این اقــدام حکومت
را محکــوم خواهند کرد ،به این
عمل دست میزند.

چرا اعدام رمسی
چهار دلیل برای ربودن و اعدام
رســمی مدیــرکانــال آمدنیوز با
شهرتی که در رســانهها و میان
بخش قابل توجهی از مردم ایران
داشــت (فارغ از انتقادهایی که
در مورد آن مطرح بود) میتوان
ذکرکرد:
•

 .۱ارتبــاط وی بــا برخی عناصر
امنیتی در داخل .روحالله زم یک
آقازاده بــود و با برخی نیروهای
بســیجی و امنیتی داخل کشور
ارتباط داشت و از همین جهت
میتوانســت برخــی موضوعات
درون نظام را افشا کند .حکومت
از افشاگری نیروهایی که نفوذی

معرفی میشوند بسیار هراسان
اســت و تصور میکند بــا اعدام
میتواند رعب و وحشــت الزم را
بــرای پیشگیری از ایــن امر به
اعضای قشــر حاکــم و فرزندان
آنها القا کند .او همچنین ربوده
شــد تا منابع برخی از خبرهای
وی در دســتگاههای امنیتــی یا

قضایــی از وی در بازجوییهــا
اخذ شوند و اعترافات تلویزیونی
وی به برساختن چهره قدرتمند
از نهادهای امنیتی کمک کند.
البته هیــچ اطالعــی از تعقیب
منابع آمدنیوز در داخل کشور در
دست نیست.
•
 .۲کانــال تلگرامــی آمدنیوز در
اعتراضات دی ۱۳۹۶نقش فعالی
در خبررسانی و دعوت به حضور
داشــت .حکومــت جمهــوری
اســامی در نیمــه دوم دهه نود
خورشیدی از اعتراضات عمومی
که زمینههایش بــه وفور وجود
دارد (تشــدید تــورم و بیکاری،
ناامیــدی عمومــی از اصــاح
حکومــت ،فســاد و ناکارآمدی
ســاختاری) و در آبان  ۱۳۹۸نیز
تکرار شد ،هراسان است و چنین
اعدامهایــی برای پیشــگیری از
شــکلگیری کانالهایــی مثل
آمدنیوز در شبکههای اجتماعی
اســت .مقامــات میدانند تا چه
حد وضعیت آنها شکننده است
و اعــدام را راهی برای فرار از این
وضعیت میداننــد .محمدرضا
باهنر نائب رئیس سابق مجلس
بــر این باور اســت که اگــر افراد
بیشتری به معترضان آبان ۱۳۹۸
میپیوســتند  ،ایــن حادثه «به
سمت انقالب یا انقالب مخملی
حرکت میکرد و اصال قابل جمع
کردن نبود( ».دنیای اقتصاد۶ ،
آبان )۱۳۹۹
•
 .۳بعــد از ســه دهــه تــاش
بیفرجــام بــرای قطــع ارتباط
ایرانیــان با اینترنــت جهانی (با
شعار اینترنت ملی) و در اختیار
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گرفتن شــبکههای اجتماعی از
ســوی رادیو و تلویزیون دولتی،
امــروز حکومــت میدانــد کــه
نمیتواند همانند دهه  ۶۰فضای
عمومی را با دو کانال تلویزیونی
و سه روزنامه دولتی و شبهدولتی
در اختیار داشته باشد .اینترنت
و شــبکههای اجتماعــی بــه
بخشــی از زندگی روزمــره و ابزار
تامین معاش مردم تبدیل شده
و قابلیــت قطــع دائمی نــدارد.
بنابرایــن از انــواع ابزارهــا برای
کنترل فضای مجازی اســتفاده
میشود:
از برســاختن دهها هزار سایت و
کانال اینترنتی به دست افسران
جنگ نرم تــا فیلترینگ مدام و

از برساختن افراد مشهور دولتی
تــا ارعــاب و تهدیــد و مجازات
فعاالن دنیای مجازی ( ۱۰سال
زنــدان برای زنی که چهرهاش را
به نمایش میگذاشــت :فاطمه
خویشوند معروف به سحر تبر).
•
 .۴ابراهیم رئیســی در میان سه
رئیــس قــوا و روســای مجالس
خبــرگان و مجمــع تشــخیص
مصلحت در جمهوری اسالمی
شــانس بیشــتری برای رهبری
بعــد از مــرگ علــی خامنــهای
دارد .او بــا این اعدام دارد عمال
به پایگاه امنیتــی و نظامی رژیم
مژده
مژده
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اطمینــان میدهــد کــه بــرای
حفــظ نظــام از هیــچ اقدامی از
جمله اعــدام مدیران کانالهای
اینترنتی فروگــذار نخواهد کرد.
سپاهیان که امروز نقش اصلی را
در سیاست و اقتصاد ایران بازی
میکنند بــه فردی برای رهبری
آینده نیــاز دارند که خط قرمزی
در اقدامات ســرکوبکنندهاش
نداشته باشد.
رئیســی ســابقه ایــن امــر را در
اعدامهــای ســال  ۶۷دارد ،امــا
این ســابقه کافی نیســت چون
افراد تغییر میکننــد و به گفته
خمینــی« ،میــزان در گزینش،
حال فعلی افراد است».
بنابرایــن رئیســی بــرای اثبات
دایگی خود برای نظامی
کــه بــدون ســرکوب و
تــرور نمیتوانــد تــداوم
پیــدا کند ،به ایــن گونه
اعدامهــا نیاز دارد .بدین
جهــت ،در قشــر حاکم
ابراهیــم رئیســی یکی از
افرادی است که از اعدام
روحالله زم سود میبرد.
نیروهای امنیتی رژیم با
پسزمینــه دو شکســت
بزرگ آنها یعنی کشــته
شــدن قاسم ســلیمانی،
فرمانــده عملیــات برون
مــرزی نیــروی قــدس و
محسن فخریزاده ،مدیر
پروژه هســتهای-نظامی
رژیم ،ربودن و اعدام روحالله زم
را یک موفقیت برای خود لحاظ
میکنند .دولت روحانی و به طور
کلــی اصالحطلبان در شــرایط
دشــوار اقتصادی و دیپلماتیکی
که قرار دارند از این اعدام متضرر
میشوند .سیســتانی که نامش
در پرونده ربــودن آمده بود و در
این ماجرا ســکوت کــرد (حتی
اعتــراض به سوءاســتفاده از نام
وی در صورتــی کــه دفتــر وی
نقشی در آن نداشته باشد) بازنده
دیگر این ماجرا است.

اتهاماتی برای اعدام و ترور
هر فعال سیاسی و رسانهای
فهرست اتهاماتی که به روحالله
زم وارد شــد ،بدیــن قــرار بود:
«افساد فی االرض در بازه زمانی
ســال  ۹۵تــا زمان دســتگیری
از طریــق ارتــکاب جرایــم علیه
امنیت داخلی و خارجی کشور؛
نشــر اکاذیب به طور گســترده؛
معاونت در تخریب؛ معاونت در
ایجاد اخالل در نظام اقتصادی
کشور؛ برهم زدن امنیت داخلی
و خارجی کشــور؛ جاسوسی به
نفع ســرویس اطالعاتــی یکی از
کشــورهای منطقه؛ جاسوسی
به نفع سرویس اطالعاتی کشور
فرانســه در ابتــدای ســال  ۹۷تا
زمان دســتگیری؛ همــکاری با
دولــت متخاصــم آمریــکا علیه
نظــام جمهــوری اســامی در
نیمه دوم اســفند ماه ســال ۹۶
تــا زمــان دســتگیری؛ اجتماع
و تبانــی به قصــد ارتکاب جرایم
علیه امنیت داخلــی و خارجی؛
مشارکت در فعالیت تبلیغی علیه
نظام جمهوری اســامی به نفع
گروهها و ســازمانهای مخالف
ایران ،مشارکت در اغوا و تحریک
مردم به جنگ و کشــتار در دی
ماه سال ۹۶؛ مشارکت در جمع
آوری اطالعات طبقهبندیشده
بــا هــدف برهــم زدن امنیــت
کشور؛ مشارکت در نشر اکاذیب
بــه طــور گســترده؛ توهین به
مقدسات اسالم؛ تحصیل مال از
طریق نامشروع».
این اتهامــات را روی پرونده هر
ایرانــی روزنامهنــگار و مخالــف
حکومــت جمهــوری اســامی
میتوان قرار داد .تنها احســاس
خطر حکومت از یک روزنامهنگار
یا سایت اینترنتی است که تعیین
میکند فردی بازداشت و ربوده
و اعدام خواهد شــد یــا خیر .با
تداوم جمهــوری اســامی این
شــتر میتواند در خانه هر فعال
سیاسی و رسانهای بخوابد.
•
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نطــنـز...
هــا نیازی ندارنــد و ثانی ًا همین
موجودات هســتندکه فرق بین
«ونگوک» و سوک سوک را نمی
دانند!
کار شغال؟
شــرکت داروســازی آمریکایــی
«فایــزر» و شــریک آلمانی اش
«بایو ان تک» از به سرقت رفتن
اطالعات ساخت واکسن کووید
 19به وســیله هکرها در جریان
یک حمله سایبری به رگوالتوری
دارویــی اروپا خبــر دادند .مثلی
اســت معروف که می گویدَ :سرِ
راه دســت به آب رســاندن ،کار
شغاله! این خبر فقط نام چین و
روسیه و ایران اسالمی را به ذهن
ما می آورد!
پیروزی؟!
البتــه خبــر تــازه ای نیســت؛
دادگاه عالــی آمریکا که باالترین
مرجع قضایی این کشــور است
شــکایت دادســتان تگــزاس
علیــه نتایج انتخابــات در چهار
ایالت پنســیلوانیا ،میشــیگان،
ویسکانســین و جورجیــا را رد
کــرده؛ جــو بایــدن در هر چهار

واکسن اسالمی؟
دانشــمندان وزارت بهداشــت
دولــت آقــا امــام زمــان (عــج)
واکسن اسالمی کرونا را ساخته
انــد ولــی هیــچ کــس جــرات
آزمایــش آن را نــدارد! آخوندها
اعــام کردنــد برای کســی که
داوطلــب آزمایش این واکســن
شود ،هم جوایزی در نظرگرفته
شده و هم اگر در این جهاد اکبر
شــهید شــود ما دیــه اش را می
پردازیم! ما در مقام وکیل فضول
های مح ّله به شما آقایان علماء
اعالم و حجج اسالم توصیه می
کنیم قبل از هرکس این واکسن
را به ســران فدایی اســام مثل
جنتــی ،مصبــاح و احمد بوفالو
ّ
و خــود حضــرت رهبــر ّ
معظم
بزنیــدکه هــم به اوتاد اســام و
هم به تنظیم بودجه بهداشــت
کشور کمکی شود و هم موجب
آسایش و خوشــحالی هشتاد و
اندی میلیون تن مــردم ایران؟
چون این موجودات به جز ایجاد
مزاحمت برای ایــران و ایرانی و
مصرف بیهوده اکسیژن کاری
انجام نمی دهند.
ونگوک؟
در خبــر هــا آمــده بــود که:
پلیس آلمــان ،تابلو نقاشــی
ارزشمندی را که یک بازرگان
در فــرودگاه دوســلدورف جا
گذاشــته بود ،در یک سطل
زباله پیدا کرده است! مطمئن
ً
مثال بازرگان
هستیم که این
یا آخوند بوده یا یکی از نوکران
آخونــد ها مثــل حــاج آقای سالگردشوم...م
خاوری ،چرا؟
چون فقط این دادگاه
ً
ها هســتندکــه اوال میلیاردر
ی
هســتند و به این پــول ُخرد هواپیمایاوکراین 

ایالت مورد هدف این شکواییه،
پیروز شده است .اگر عالیجناب
ترامپ پیروز این میدان می شد،
ما هم قصد داشتیم ّ
حق نشست
و برخاســت موشک های نقطه
نشــین رو از «ایــان ماســک»
بگیریم! اگه اون می شد ،این هم
کرونــا زدنــد! بر اســاس
می شود!
گزارش سربازان نه چندان
انشااهلل؟!
گمنــام مــا در ســاواخ
رهبــر ّ
معظم مســلمین و
«ســازمان اطالعــات و
مستضعفین جهان و حومه سال نو میالدی بر همه شما خوانندگان
امن ّیت خراسانی!» زمانی
حتی یک ساعت هم گرامــی مج ّله وزین «پیوند» خجســته
گفتهّ :
کــه در ایران بــه حضرت
ّ
ل
ل
تع
ها
تحریم
رفع
نباید در
باد .با درایتی که در نزد شما هم میهنان
جنتی
آیــت اللــه احمــد ّ
کرد! آسید علی آقای روضه عزیزمان سراغ داریم ،مطمئن هستیم
با هزار ســال عمر و ســه
حتی اگر شــده در
خــوان ،کار از این حرف ها که شــب ســال نو را ّ
تا پوشــکی کــه روی هم
گذشــته دیگر ایــن ت ّرهات فضــای مجــازی در کنــار عزیــزان تان
می بندد پیشــنهاد شــد
ضد و نقیض کــه بله ،باید خوش خواهیــد گذراند .پیش خودمان
ّ
کــه ایشــان هم واکســن
با
نباید
نــه،
کرد،
مذاکــره
بماند ،این نوع گردهمائی ها ،به صرفه و
کرونای اســامی و حالل
غرب مصالحه کــرد! فقط اقتصادی هم هست ،چون با مجاهدت
بزننــد گفــت :مــن هنوز
نشــان از این حقیقت دارد های این کرونا ویروس بی ناموس ،ناچار
جوانم و هزاران آرزو دارم.
کــه اوضاع حکومت مقتدر نیستیدکسی را مهمان کنید و هرکس
اوّل ایــن واکســن را روی
حضرتعالــی خیلی در هم و مهمان جیب خودش خواهد بود!
جوان تر ها آزمایش کنید
بر هم و آشــفته اســت .آن
اگر خوب از آب درآمد بعد
قدر آشــفته که خودت هم
حمله حرام؟!
من هم اســتفاده خواهم
نمی دانی چــه می خواهی و چه
در خبرهــا آمــده بود کــه گزمه کرد .اگر هم مشکوک بود و بد از
می گوئی! خداوند متعال شفایت
هــای آخوندها به باشــگاه زنانه آب درآمد بزنید به احمد بوفالو!
بدهد ،انشاالله تعالی!
حمله کــرده انــد! از ایــن هائی منظور ایشــان حضرت آیت الله
که همیشــه از حجاب و حرمت احمد خاتمی امام جمعه ّ
موقت
حریــم نوامیس مردم شــکر می خــوش تیپ و خوشــگل تهران
خورنــد و داد ســخن می دهند بوده است!
باید پرســید زنــان مــردم ایران
غریب تر؟
ناموسنیستند؟!حریمندارند؟! برنامه ای در ســیمای آخوندی
یعنی تو با آخونــد باش و بزن از اجرا می شدکه در آن دو تاآخوند
جر و بحث می
وســط خانم ها رد شو! و با َک ّله نشســته و با هم ّ
معما که
بــرو توی گروه و انجمن شــان! کردند درباره جواب این ّ
شاعر می فرماید:
آیا امام حســین در کربال غریب
با آخوندها باش و پادشاهی کن! تر اســت یا امام رضا در مشهد؟
بی آخوند باش و رو گدائی کن! بــه نظر مــا هیچ کــس از مردم
واکسن حالل کرونا!
بــی پناه ایران آن هم در کشــور
نتانیاهو
مایک پنس در آمریکا و
خودش غریب تر نیســت! چرا؟
Jan. 8, 2020
رجاله بی ســواد
 Ukraine Internationalدر اســرائیل بــه عنــوان اوّلیــن چون چهــار تا ّ
 Airlines Flight 752داوطلب در این کشــور واکسن آمدنــد و چنــد میلیون افــراد با

سال نو مبارک!

نسرین ستوده؛ الگویی جهانی >> ...ادامه از صفحه24 :
 بــرای مــا یــک نکتــه از قبلمسجل بود:
بین رهبران ایران و شــهروندان
عادی ایران فاصله بســیار اســت
و برخــاف کلیشــهای کــه در
بسیاری از رسانهها از مردم ایران
تصویر میشود که فدایی رهبران
ایرانانــد و در حــال فریــاد زدن
به ســوی دوربیــن ...اکثر مردم
ً
اصال ربطــی به این تصویر
ایران
ندارند .میخواســتیم در مستند
گوشههایی از این روزمرگی عادی
مــردم ایــران را هم نشــان داده
باشــیم .ضمن اینکه به نظر ما
یکی از بهترین شیوههای روایت
و قصهگویــی در فیلم ،به تصویر
کشیدن سوژه در روزمرگی عادی
است .نسرین ستوده ،همسری
بینظیر ،حامی و همراه دارد و دو
فرزند دوستداشتنی و باهوش و
یــک زندگی خانوادگی گرم .برای
مــا مهــم بود کــه ایــن وجههی

زندگــی او را دقیق نشــان دهیم
تا برای مخاطب روشــنتر باشد
که ایــن زن دارد چه فداکاریای
میکنــد و از چه چیزهــای عزیز
و مهمی در زندگــیاش به خاطر
دفــاع از حقوق بشــر میگذرد و
محروم میشود.
•
همیشه در روند ساخت پروژهای
طوالنــی بــه خصوص دربــارهی
یــک فــرد ممکــن اســت نظر و
ارزیابیمان از سوژه دچار تغییر و
تحول شــود .این اتفاق در طول
ساخت این مســتند رخ داد؟ آیا
ارزیابی و نظرتان دربارهی نسرین
ستوده تغییری داشت؟
 گاهــی آن افــرادی کــه دارندکارهای مهم و تأثیرگــذار انجام
میدهنــد ،خودشــان آدمهــای
چنــدان خــوب و تأثیرگــذاری
نیســتند .نســرین ســتوده و
همسرش رضا خندان نه تنها به

60

PAIVAND: Vol. 27  no.1506  Jan. 01, 2021

هدفشان باور کامل دارند ،بلکه
در زندگی شخصی نیز انسانهای
بســیار نازنیــن و والدین بســیار
مهربــان و خوبیانــد .در طــول
ســاخت ایــن فیلــم ،احتــرام و
تحســین ما برای او و همسرش
هر روز بیشــتر شــد ،هم در ُبعد
شخصی و هم در بعد حرفهای .و
ً
اصال فکر نمیکردیم که
راستش
ستوده بار دیگر بازداشت و زندانی
شــود و ســامت جســمیاش با
آســیب جــدی روبرو شــود ،این
هنوز هــم برای ما شــوکهکننده
است.
•
آیا خود نســرین ستوده توانست
این مستند را تماشا کند؟
 متأســفانه خود او نتوانســتمســتند را ببیند و قبــل از اتمام
ســاخت فیلم بار دیگر بازداشت
شــد .امــا همســر و فرزنــدان او
توانستند مستند را ببینند .این

نظر رضا خندان بعد از تماشــای
این مستند است:
«خیلی هیجانانگیز است که بعد
از ســالها محصــول نهایی این
پــروژه را که بــا کمک دهها نفر و
صدها مشــکل پیشبینیناشده
و دشــواری شکل گرفت و پیش
رفــت ،تماشــا کردیــم .قصهی
ســاخت این فیلم به جــز اینکه
"قصــهی زندگی ما" و بســیاری
دیگر از کنشــگران مدنی ایران را
به تصویرکشیده ،خود به تنهایی
میتواند سوژهی یک فیلم دیگر
باشد .پشت صحنهی ساخت این
فیلــم ،قصهی تــاش و زحمت
دهها آدم نازنین و یگانه از جمله
جف کافمن و مارشیا راس است
که شــور و تالش آنهــا در فیلم
مشــهود و جاری است .عشق و
تعهد و پایبندی آنها به پیشبرد
این پروژه بود که این فیلم خوب،
تأثیرگــذار و اثر ارزشــمند هنری
را ممکن ســاخت .ســر تعظیم

در برابــر افــرادی چــون اولیویــا
کلمن،آنجلیککیدو،تدوینگر،
آهنگساز و بسیاری دیگر از افراد
دخیل در این پروژه فرود میآورم.
از همه کســانی که برای ساخت
این مســتند زحمت کشــیدند،
سپاسگزاریم».
•
مســتند با امید تمام میشــود،
اما ایــن امیــدی محاســبهگر و
دوراندیشــان ه اســت .نســرین
ستوده امیدی ندارد که چیزی در
کوتاهمدتوآیندهینزدیکتغییر
کنــد .اما بــه آینــدهی درازمدت
امیدوار است و تمام این تالشها
را ماراتــن و ســرمایهای بــرای
فرداهای بهتر میداند .آیا نسرین
ستوده را فردی امیدوار یافتید؟
چرا این صحنه را برای پایان فیلم
انتخاب کردید؟
 فیلــم را بــا این صحنــه تمامکردیــم چون بــه نظرمان بخش
مهمــی از شــخصیت نســرین
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سواد و کارآمد را بیرون کردند و
خودشان بدون هیچ صالح ّیتی
به جای آن ها نشستند.
ُگربه با کالس؟!

شــنیدیم کــه در ریچمونــد
اســترالیا ،یک گربه را در بخش
حراســت اســتخدام کــرده اند!
این از گربه های با کالس کفّ ار،
یادمان هست در مح ّله ما گربه
هــا در کــوی و برزن ولــو بودند
و هــر از گاهــی بدون تعــارف به
منازل مــردم می آمدنــد .کافی
بود گوشت یخ زده را برای مدتی
بیــرون از فریزر بگــذاری آن را با
مشــمع و نایلون اش می بردند!
ّ
این اســت فرق بین گربه چشم
و دل ســیرکافــر بــا گربــه های
بی ســواد ،الت و چاقو کش ما!
درست مثل آخوند های خارجی
که چــون در قدرت نیســتند به
توجه نمــی کنند و با
مــال دنیا ّ
صدقه مردم روزگار را می گذرانند
ولی آخوند های ما عالوه بر مفت
خوری و ریاست ،پول های مردم
را هــم بــا گاو صنــدوق اش می
برند و می سپارند به بانک های
استرالیا ،آمریکا و به ویژه همین
کانادای خودمان!
-------کانادا – مدینه منوّره مونرآل –
اوّل ماه ژانویة المبارک! سال
 2021دربدری خون جگری!
برابر با دوازدهم دی ماه سال
 1399مهرورزی زنجیره ای!
شاد و آزاد و سربلند باشید.
پیر خراسانی

ســتوده در این صحنه پیداست.
بــدون امیــد ،چــه چیــز باقــی
میماند ؟ اما امید به تنهایی ،پوچ
و بیمعنی اســت .امید به تالش
مداوم و تعهد نیاز دارد .نســرین
ستوده به لزوم جهان عادالنهتر و
تالش مداوم برای تحقق چنین
جهانی باور دارد ،نه فقط در ایران
که در باقی جهــان و از جمله در
ایاالت متحده آمریکا .این صحنه
را برای پایان فیلم انتخاب کردیم
چون نســرین در ایــن صحنه با
همــان اعتمادبهنفــس و آرامش
همیشــگیاش راه مــیرود و از
فرداهامیگوید.ستودهدرنامهای
به ما از لزوم «قدم برداشــتن در
کنار یکدیگر به دوستی» نوشته
بود .این آرزوی ما نیز هست .آرزو
داریــم روزی مردم ایران و آمریکا
در کنار یکدیگر ،به آزادی ،درک
بهتر و دوستی قدم بردارند.
•

ل با دو شرح

5078

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  12  1506دی 1399
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Sam The Handyman
کار درمحلول
24.
Sep
برای
13چند
2013به
14نفر 15
12 11

10

هوهاي روش��ن -از
نیازمندیم.مخفف راه -بازديد -فاش كردن
-8
امورنصب فورا
1
وقت،ن��ام رماني نوش��ته نويس��نده و
در ابتدا بصورت پاره -9
افته -قس��متي از
 14فرانسوي آلن ربگري يه-
فيلمساز
2
تمام وقت
13
15
1
We are
hiring
interested
مانند
مثل و
 individualsزمين-
شكاف
3
ازas4
Handyman
اعداد1 9 2 6 8 5
ياق��وت3 -
7assistant.
8 -109 1 7 3 2 5 6 4
7يد -كمربند3طبي7 9 2 4 1 8 6 5
بيرق-
نوعي
Full time/Part time/On call.
4
به
اطالعات آگهی خود را
3وازه -مخفف
not6necessary.
7 4 6 3 9 1 Experience
5 2 is8an asset, but
ترتيبي2
4 8 1 5 7 9 3
ایمیل کنید4:
 1از او6 5 2 7 9-نشانی3زیر 8
(training
فدراسيونwill be
provided).-11
5
نوعي
شنا-
جهاني
P3ART8ICIPA5TE 4in our2 7 Positions
immediately.
كانادا 1
6 available
واگير9 -
7 3 9 6 4 1 info@paivand.caبيماري5
2 8
خشمگين و به5 6 1 7 9 3 6 4 2
8
8يار
پول
COMMUNITY
Please send application at:
ج -سرمربي راهآهن
 -12كتاب هندوان -طريق -بدهي-
5 7 3 9 1 2 https://sam-thehandyman.com/career/
8 4 6
3 8 6 5 7 1 9 4 2
6 1 7 5 8 9 72 3 4
6
And send CV to: info@sam-thehandyman.com
از بروج فلكي
88
درخ��ت2 6 9 5 4 8
فرانس��ه3 -
رودي در 7 1
4 -132 7 3 9 8 6 5 1
خامن6ها 3 4 9 2 7
جغد1-توجه
4ت آسيايي5-قابل
هندي -فاقد آرامش -نت ششم
شرکت Panneton & Panneton
9
قدي��م -از8 1 4 7 3 6
آگاه��ي 2 9
5
محدودی نیروی کا7رجنرال1 5 9 2 4 6 8 3
تعداد 2
5 8 3 4 1
فال 9
نوعي كاغذ7
حلقوم6 -
9
قهـوه
 -14اداره به یک نفر ظرفشوی
CARWASH
10
راننده با حقوق
آشپز
کمک
دنيا 9 5 8 2 7 3 6
كشورهاي1
چند نفر8کارگر4قديمي9ترين و4
مناسب  2 7 3به 6
1 5
همچنین 9
ورق  4 8 3 5و 2
1جلد كتاب7استفاده6و 1
استخدام می کند.
11
•
باتجربه
•
وقت)
تمام
یا
وقت
(پاره
 -15نظريهپرداز -ديكتاتور انگليس
توسط ی
کارواش  7برای
4 Published
رستوران2 1Since819936 9 7
کار در 5
عمودي3 :
های  5 9 4برا ی1کار در3 2
تمایل با شماره6تلفن 8
صورت 8
شاد  6 1 2 7در 3
گنكور5 42009
5جايزه 9
12
 514939009و ( 5145721356پیمان)
کبابسرانیازمندیم.
فورانیازمندیم.
)(514
678-6451
BIWEEKLY NEWSPAPER
اطالعات-11 :
6 PERSIAN
3 7 COMMUNITY
Tel.:براي1 5 4
دس��تگاهي9
هيدروگرافي8 2-
(احمد) 6
8 3 2info@pannetonpanneton.comتلفن 5 4
7 9
نويس��نده 9 6 4 13 3 8ویا5ایمیل1 7
2خان��م 2
FOR
514-933-0-933
تماسبگیرید.
محاسبه ش��تاب ،سرعت و نيروهاي
 دهان كجي(Montreal, Toronto, Ottawa,
Tel.: 514-651-2661
14
)Victoria, Calgary & Vancouver
وارده بر خودرو
درتمند آلمان كه
مالیاتی
خدمات

Mailing
Address:
15
 -2خداحافظي -رفتن با ناز
 2فصلش مسجل
ن
17
19
 18ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
زنبور -به 4010 Ste-Catherine W.
 -3حرف تمسخر -سالح
ن -چند خودماني

ﺍﺷﺨﺎص و ﻣﺸﺎﻏﻞ
2 MONTRÉAL
ﮐﻮﭼﮏ 8 6 4QC 9 5
دفترداری7
شرکت و 3
7 9 Littleدرستي 5كه-ثبت 1
4 Hollywood
2 6 3presents
8 1
پيراستن به6 8 3 9 4 7 2 1
2رارت5 -
داخل
قیمت
ترین
نازل
با
حسابها
آوانس-
514-996-9692
انجير -ورزش
افقي2-4 6 1 8 7 9 :جست و خيز-
6آبي1 9 4 7 8 3-
5 4
گذشتن8-نرمي 2كردن با1كسي7 5،
6 -93 9 4
5
ﺳﺎﻝ
2ﻃﻮﻝ 
5ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺩﺭ
 3ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ
ANIMAL
FARCE
و
ع��اج
س��احل
ش��هر
بزرگتري��ن
-1
گرم
نيم تنه
گرفتن
اجازه
ك برنده
>>ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺮﺩﺑﯿﻦ
A Comedy Film by
7 3 Email:
514-242-6034به8وسيله5 2 1 6
ارس��ال 4
 1هاي 9
آن9 -
قبلي 6
پايتخت 7
2
ميوه 2
معروف4 -
9 5
كوچك3 1 -107 ،
4وراك مرغ8 6-
جاذبه!
شايستگي -كوير
خبر
كوهي در5شيراز8-5 4 3از روش
Nader Dowlatshahi
6 info@paivand.ca
راديويي -نقشه 8راه7-سنگ4انداز 5 3 9 2 1
امواج 2
خاطر 5 7 9
آسودگي 4
واضح8 1-
بينيم6 -2 -بارز3 ،
مي 9
خ��ود را4با آن 6
آلمان7 -
پ��ول 1
8 -115 2 3
9
دد -اهللاكبر گفتن -زيور
www.paivand.ca
 -3متض��اد ماده -س��ياه زخ��م -تغار  -6جايز -فيل دريايي -انس دادن
هرهفته
مرداب
هيچ
گردن -به
درونکـــــوور 8
پیوند 1 2 3
هنرمن��د4 7-
عموجان5
کلبه6كارگاه9
دولشتاهی9ته 6
کمدی از 1
فیلمی 3 4
چوبي2 -
5
فرموده امام5س��جاد(2ع) 1
3 9
4 -126 7 8
3
نشس��ت آب-
نادر -7 8 7
چند نفر ویترس
به
منتشرمیشود:
كش بيآزار-
(باكتيرا -دانه
ي الناز شاكردوست -عبادتي جز با شناخت عميق ...ارزش ندارد -4 -گياه
جدايي
حیوانات)خانه شكوهگوي
• 4 3 1 5
4 7Vancouver:
تمام وقت9 5 6 8 •3
وقت و 1
نیمهها2
قلعه 6
حلقالهام7از 2
عرب9 -
8
تفسير -انبار6غله 8 3 7
1 4 9توضيح2 5،
1
عموجانبركت
اسپرانتو-
زبان
مبتكر
درون-
-8
برای کار در کلبه
در یوتیوب ،در  12قسمت
Ramin
Mahjouri
نیازمندی6م3 4 1 8 5 2 9 .
7
سفره 7
برنا 4 5 8 9
بسيار1 -
ويرايش2 -
جد 6 3 -5
تنومن��د4 -
ح��رف5فقدان1-اس��ب9 2
باب 3 -138
 7در 6
ن8احمد رازي
Tel.: (604) 921-IRAN,
انگلیسی
زبان
به
>>
تلفن زیر
لطفا بادرشماره
پود-
مقابل
نازد-
مي
خود
پوشش
به
-6
قيمتي
پوست
رستم-
لرستان-
اس��تان
ش��هري
اصل-
-9
9765 2GREENWOOD
8 6 Rd.,
بگیرید7 4 1 :
ساساني  3 2 7وقت6ها 8
 1عصر4 5
9
كردن 3
ستايش 7
مبدأ8 -
النهار 4
نصف 6
2 -149 5 1
7
تماس 5
3
موسيقيدان
W. Vancouver, B.C., V7S 1X8
ماليم6-عده 9 1-10 2
لطيف3 ،
س��ردي5 -
مؤس��س 7 -7مظهر 8 4
دانش��گاه5 1-
مع��اون7اس��تاد6 8
تش��كيل 9 -154
6جامعه را 3 2
5 -----------------------6 7 1 3 9 Tel.:
514-484-8072خانه2
معروف8-
ترازنامه -بت 4
افشاريان
موله��اي ماده حل ش��ده در يك ليتر  -11از ميوهه��اي درختي -مفتش -در
تاريخي
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دس��تور
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کامیونیتی ایرانیان

استخـــدام

استخدام استخدام

PAIVAND

aznov152104nikpour

abedi free

استخدام
hosskherad@yahoo.ca azjan12paid60+120+120
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جدول اعداد سودوکو در صفحه 16

آرایشـــــگاه

ازدواج

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

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

ارز

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

مسعودهاشمی298-4567.................
عرفانمرزبانپور813-3633..............................
کاظم تهرانی971-7407................................ .
آناهیتابروجردی 978-9962 .........................
آرزوگتمیری561-3-561................................
مینواسالمی 967-5743............................... .

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

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

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

دندانپزشک

شهروزرضانیا (آریا) 933-3337 ..................
شریف نائینی731-1443............................... .

نیازمنــدیها
شانس اول را به آنها
بدهید!

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

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

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

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

مراکز پخش پیوند

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 ................................

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 ..............................

ترجمه

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

حسابداریومالیاتی

روانشناسی  /روانکاوی

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

سوپر و فروشگاه

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

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

شیرینی پزی و قنادی

نرگس690-4808..............................................
سروین562-6453........................................... .

عینک سازی

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

حمل و نقل

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

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

فتوشاپ846-0221...........................................
فتوبوک984-8944...........................................
فتو ُرز488-7121.................................................

فـرش

کلینیککایروپرکتیک

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

کتـابفروشی

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

کلیسا

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

گاراژ (درب)

249-4684 ............................ .UNI-TECK

گلفروشی

مرکزشهرمونتریال:

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

مالی
بیمه و
Help to make well known
مشاور of
!sudoku-topical.com
آژانس مسافرتی
438-793-9168
.................
م .ملــک
قالیشوییکارگاهفرش739-4888...............
594-0344
یاسمین :دایرکت .............
296-9071
...................................
پاکنـژاد
علی
دندان سازی (کلینیک)
اسکای.الن 388-1588 ...................................
You
like
this
?website
Then
recommend
it
to
your
friends.
افخم هادی737-6363 ................................. .
فـیزیوتراپی
فرنازمعتمدی842-8000................................
پزشــکی
ناهیدپاکروان844-873-7191................
دنـــــــــا 900-3633 .............................
رستــورانIf you own
yourself a website,
place
کلینیک933-8383......................
a link to sudoku-topical.comآلفامدیک
سلطـــان484-4000 ....................................
همامهر438-228-9266 ............................
بنفشهحجازی 288-4864...............................پیتزااطلس 524-0-524 ...............................
امالک و مسکن
فـال
(نسرین)..................
 of yیونی
If
you
print
out
the
sudokus
then
print
them
twice
and
give
گلوب to
one
933-0-933
.....................................
کبابسرا
 849-7711oneفیروزهمتیان 827-6364 ...........................
شادی678-6451 ............................................ .
تاکـسی
کلبه عموجان484-8072 ............... .
نادرخاکسار969-2492...................... .
270-8437
 485-8585فاروس.............................................
............................................
 teammatesاطلس.
آموزش موسیقی
مسعودنصر 571-6592 .................... .
Tell your
acquaintances,
friends
and
about sudoku-topical.com
کــــارواش
کارتیه.پرس488-6367..................................
صابرجلیل زاده 549-4697 ............................آرش شکور 730-3909 ....................
کوپولــی 989-8580 ....................................هما484-2644 ................................................. .
قره چه د اغی (پیانو) 484-8748 ................هایک هارتونیانknown.!574-6162...............تبلیغات
Just help
to
بیبلوسmake.
this 996-9692
site ..............................................
well
523-9596
..........................................
شهره شهریان  290-2210 ....................پیوند.
آموزش نقاشی

28

وکیل خدمات حقوقی
نیــوشا ریاحی

وکیلرسمیدادگستریاستانکبک

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

Tel.: 514-953-3570

پـارس290-2959 ....................................... .

مهاجرت

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

محضر

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

موسیقی (جشن ها)

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

وام مسکن

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

وکیل دعاوی

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

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

لوله کشی

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

ویدیو

www.paivand.ca since 1993
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آپارمتان برای اجاره

29

1399  دی12  1506  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

514-249-1643
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MONDIALE ELITE

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

انتقـال ارز

در قلب مرکز شهر

مجهزبه کلیه
کارت های بانکی ایران

  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس

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

با کمترین کارمزد
   آخرین اطالعات ارز


سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

E
X
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G
E

با بیش از  30سال پیشینه در ارائه خدمات ارزی
____________________

GUY

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

Tel.: 514-289-9003

Toll free: 1866-989-2229

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

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

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

• دکتر بهروز شریف نایینی

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

• دکتر مهرنوش البرزی

----------------•

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

Tel.: 450-926-2622

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

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

داخل آستین خود
سرفه کنید

دستهای خود را
بشویید

فاصله خود را
حفظ کنید

صورت خود را بپوشانید

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

20-210-232W

Québec.ca/coronavirus
1 877 644-4545
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PAiVAND

)

BIWEEKLY NEWSPAPER for PERSIAN COMMUNITY

Tel.: 514-996-9692

Vol.27, no.1506, 01 Jan., 2021
)(Montreal, Ottawa, Victoria, Calgary, Vancouver

since
1993

Tel : (514) 933-3337

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

info@paivand.ca www.paivand.ca

Email:

 5ساله ثابت:

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

Cell. : 514 574-6162

بدون وقت قبلی

 1ساله ثابت:

 5ساله متغیر:

 3ساله ثابت:

1.70 %

2.29 %
2.24 %

کارتان را به دست کاردان بسپارید!

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

در كلیه سطوح

بهترین شرایط *

1.74 %

کلینیک مدیکال آلفامدیک

آمـوزشسنتــور

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

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

انتقـال ارز

  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 |

 Mailing Address:

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

صابر جلیل زاده

Fax.:514-685-3168

مشاور رمسی وام مسکن

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

1834 Ste Catherine W. Suite 200

www.clinique-arya.com

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
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را بر روی سایت بخوانید

