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Tél.: (514) 223-6408
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www.sharifexchange.ca

ترامپ؛ شکست ،آشوب
و بازهم آشوب...

تایید طرح استیضاح ترامپ
در مجلس نمایندگان آمریکا
مجلس نمایندگان بــا  ۲۳۲رأی موافق
و  ۱۹۷رأی مخالــف ،طرح اســتیضاح
مجدد ترامپ را تصویــب کرد .در میان
رأیدهندگان مثبت به طرح استیضاح
ترامــپ ۱۰ ،نماینده جمهوریخــواه و
همحزبیترامپنیزدیدهمیشود...

سال واکسن...

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

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


:پزشکان متخصص

Specialist doctors

ختنه ک
0 :ودکان

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

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

DR JE

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

روز7
هفته

• دکتر بهروز شریف نایینی

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

 ORTHOPEDIE:
Dr. Faramarz Dehnade
 ONCOLOGIE:
Dr. George Wakil
 ORL:
Dr. Samir Abboud
 GASTROENTÉROLOGUE:
Dr Joseph Loutfi
 CHIRURGIE GÉNÉRALE:
Dr. Théodore Kass
 CHIRURGIE GÉNÉRALE:
Dr. Naji Wakil (spécialité
CHIRURGIE bariatrique
 INTERNISTE:
Dr. Liu Chen Kiow

1253 Rue Guy













Montreal, Qc. H3H 2K5

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

 MALADIES INFECTIEUSES
Dr. A.-F. Doss
 PSYCHOLOGUE:
Dr. Mahnaz kazemi
 ACUPUNCTEUR & LASER:
Dr. Bahman Fashipour
 PODOLOGUE:
Dr. Ata Ansari
 NUTRITIONISTE :
Nasim Saberi, RD (Counseling
Diabetes, Obesity, Hypertension)
 PHYSIO:
Vivarath,ly (514) 733-4683
(5589 CDN#2, H3T 1Y8)

Tel.: (514) 933-8383
Guy Concordia

3
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• 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

•

4
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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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Biodégradable et idéal pour le compost
Biodegradable and compostable

info@canaselect.ca

دﻟﯿﻮري راﯾﮕﺎن
www.canaselect.ca

514.365.5555

7920JeanBrillon
Lasalle,QcH8N2L5

S
T
O
H
S
U
FL

5

6

 سال  27شماره  26  1508دی 1399

www.paivand.ca since 1993

PAIVAND: Vol. 27  no.1508  Jan. 15, 2021

روایت تکاندهنده :حامد اسماعیلیون از
پروازی که هر شب سرنگون میشود

آبستن اخبار سرسام آوری ست
خاک من
ِ
در پی هر اتفاقش اتفاق دیگری ست
تازگی شاید ویار خون آدم کرده است
در دهانش هرچه می بینی سری یا پیکری ست
وسعت مرز جهنم از سکوت یک پدر
تا رسوب اشک در چشمان سرخ مادری ست
ازکجا دیگر عوض شد قصه ی پروازها
هرکه اوجش بیش تقدیرش سقوط بهتری ست
وقت رفتن چشم در چشم عزیزانت بدوز
فکرکن با خود که شاید این نگاه آخریست
مهزاد رازی

حمله کرده بــود و من هم مثل
همــه نگــران و در تــاش برای
پیــدا کردن همســر و دخترم در
فرودگاه بودم .متأسفانه موبایل
همســر من رومینگ نداشــت.
وقتی توانستم خبری از او بگیرم،
ده دقیقه بود که چک-این کرده
بــود و رفته بود داخل ســالن .با
خواهر پریســا صحبت کردم که
گفــت ده دقیقــه پیــش رفتند و
اینجــا همهچیز عادی اســت و
پرواز هم کنسل نیست.
با ایــن حال من باز هم داشــتم
دنبال میکردم و دیدم که ساعت
 ۵:۱۵دقیقه به وقت تهران پرواز
بلند شد و در وبسایت فرودگاه
کییف داشــتم دنبال میکردم.
خیلی از خانوادهها مثل من این
کار را کردنــد .فــرودگاه تهــران
هیچ امکانی نمیدهد تا بتوانید
پروازها را دنبــال کنید .فرودگاه
کییف این امــکان را میداد ولی
به نظر میآید که روی اتوماتیک
بود ۶:۱۲ .دقیقهای که این اتفاق
افتــاد مــن هواپیمــا را جایی در
نزدیکی مرز میدیــدم ،بنابراین
گفتم کــه هواپیما از مــرز خارج
شــده و دو ســاعت بعــد متوجه
موضوع شدم.

«آن هواپیما بارها سقوط کرده
در خانههــای ما .هر شــب دارد
سقوط میکند و ما از این ماجرا
رهایی نداریم .تســخیر شــدیم
توســط جنایتی که کسی را رها
نخواهــد کــرد .من کتــاب زیاد
خواندهام ،فیلم زیاد دیدهام ولی
به یاد نمیآورم هیچ کتابی هیچ
فیلمی را که بتواند توصیف کند
چه گذشت و چه دارد میگذرد».
این روایت حامد اســماعیلیون،
همسرِ پریســا و پدرِ ریرا ،است
که در ســاقط شــدن هواپیمای
اوکراینی با موشکهای سپاه در
بامــداد  ۱۸دی  ۹۸هــر دو را از
دست داد؛ فاجعهای که به کشته
شــدن همٔه  ۱۷۶سرنشــین این
پرواز انجامید ،هرچند این فاجعه
قربانی دیگری هم داشت؛ کودک
هفتماههای به نام «هوگو» که
در رحم مادرش جان باخت.
حامداسماعیلیوندرگفتوگویی
جزئیات لحظاتی ناگفته را روایت
میکنــد کــه همچون کابوســی
دهشتناک بر زندگی بازماندگان

مثل همه که خبر را دیدم و چون
خودم برایشــان کارتهای پرواز
را گرفتــه بودم ،دیگــر الزم نبود
پرسوجویی بکنم و میدانستم
که چه اتفاقی افتاده .هفتم ژانویه
بود .شما میدانید که جمهوری
اسالمی به پایگاههای آمریکایی

نه یــک اپراتور بی نام و نشــان،
نــه یک جمــع مجهــول الهویه،
کسی که مسئول شلیک موشک
به هواپیماســت ،ایــن جنایتکار
است .همین که میخندد .همین
که در مســتند غیر رســمی کنار
هنرمنــدان بارگاهش نشســته،
برایش شعر میخوانند .همین که
بر ریش کارگردانانش بوسه زده،
انگشتر عقیقش را هدیه میکند.
همین قاتل خوب ،همین قاتل
نورانــی ،همین « آقا» مســئول
درجــه یک شــلیک موشــک به
هواپیماســت .ایــن را خــودش
میداند .این را حسن روحانی هم
میداند ،ولی همه با هم تصمیم
گرفتــه انــد کــه دروغ بگوینــد.

دقیقن با همین منظور در آستانه
نزدیک شدن به سالگرد شلیک
به هواپیمــا ،مســتند دروغینی
درست کردندکه چهره مهربانانه
ایــی از او به جامعــه ارائه کنند.
اینکــه خامنه ایی مســئول این
جنایت است را خودشان ناشیانه
اعتراف میکنند .مستندات اخیر
کانال تســنیم در باره ســلیمانی
تروریســت ،شــاهدی بــر ایــن
مدعاســت .باالترین فرماندهان

 -بعد چه اتفاقی افتاد؟

•

قربانیــان پرواز آوار شــد و اینکه
دیگــر راهی جز رفتــن پرونده به
دیوان بینالمللی الهه نیست.
----- آقای اســماعیلیون ،شبی کهشما منتظر همســر و دخترتان
بودیدکه به خانه برگردند ،چگونه
متوجــه فاجعه شــدید و اینکه
دیگربرنمیگردند؟

•

وحشــتناکترین و بدترین شب
زندگیام بود .وقتی میبینید شما
چند میســدکال از ایــران دارید،
میتوانیــد متوجه شــوید که چه
اتفاقــی افتاده .به هــر حال پرواز
را من دیدم .شمارهاش را دیدم.
اخبــار را چک کــردم .به ایمیلم
هم مراجعه کردم دیدم شــماره
پرواز همان اســت .شــب خیلی
سختی گذشت ولی همان لحظه
تصمیم گرفتــم برگــردم ایران و
ببینم موضوع چی بوده .شــاید
مهمتر از هر چیزی میخواستم
بدانم چه اتفاقی برای همســر و
فرزندم افتاده و میخواستم مادر
همســرم را ببینم .مادر خودم را
ببینم .یک حسی بود که اگر االن
همدیگــر را نبینیــم ،هیچوقت
نمیتوانم خودم را ببخشم.

{>> ادامه در صفحه}26 :
سپاه در این مستندها میگویند
کــه ریــز تــا درشــت حمالت
نظامــی در ســوریه و کشــتار
انســانها بدون اعالم توافق او
صورت نمیگرفت .خودشــان
میگویند « حاج قاســم» اوکی
هــر عملیاتــی را اول از « آقــا»
میگرفت .ایــن جنایتکار مخوف
و خونخــوار کــه تصویــر « حاج
رضای» نورانی ســریال آقازاده را
از وی میسازند ،مسئول کشتار
مــردم بیدفاع در هواپیماســت!
مسئول شلیک به جوانان در قیام
آبانماه و دیماه و همه اعتراضات
به خون کشــیده تاکنونی است.
قاتلاینجاست!میشناسیمش!
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با این افق سیاه و آوار ِشکست،
تا کس ن َبرد گمان که پیکار گسست،
در این شب چل ساله دوام آوردیم:
تکــۀ آتشی به روی کف دست...
با ّ
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پیوند جویای دیدگاه های متفاوت
با نوشته های چاپ شده است.
پیوند در ویرایش نوشته ها (با حفظ
دیدگاه نویسنده) آزاد است.
نظرات چاپ شده لزوما بیانگــر
دیدگاه های پیوند نیست.
پیوند از درج نامه های فاقد نام و
نشانی و نوشتارهای توهین آمیز
معذور است.
نقل نوشته ها  -با ذکر ماخذ -
آزاد است.
استفاده از طرح آگهی ها مجاز نیست.

■ توضیــح مهم 1
آخــــرین مهلت!

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

■ توضیــح مهم 2

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

_________
 برای ما بنویسید ،اما...
کوتــاه ،زیباتر است

•

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

•

Distributed Free

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

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

دیدگا
ه های ابر
این مقاله ،ن از شده در
بوده؛ الزا ظر نویسنده
ما
نشریه را منعک موضع این
س نم 
یکند.

ترامپ؛ شکست ،آشوب و بازهم آشوب

جمشیدایرانی
(وکیل دیوانعالی آمریکا )
 ۷ژانویــه -شــانزدهم ژانویــه
 ۲۰۲۰زمانــی کــه محاکمــه و
جلسه استیضاح دونالد ترامپ،
چهلوپنجمیــن رییسجمهور
آمریــکا ،آغــاز شــد ،برخــی از
ســناتورهای حــزب دموکــرات
بــا توجــه بــه نتیجه تبرئــه این
دادرســی اظهــار داشــتند کــه
ترامپ پس از این اســتیضاح به
راه راســت هدایت شــده است و
با کســب تجربه و علنی شــدن
رفتارش در موضوع اعمال فشار
بــر رییسجمهــور اوکراین «بر
ســر عقل خواهد آمــد و منطق
را جانشــین زورگویــی و دروغ
خواهدکرد».
پیشبینیهــای
چنیــن
نهتنهــا
خوشباورانــهای
بــه حقیقــت نگراییــد ،بلکــه
رییسجمهــور آمریــکا را بــر
تصمیمهــای تالفیجویانــه و
انتقامآمیز علیــه مخالفان خود
گستاخ تر و مصممترکرد .رفتار
خصمانه ،توهین به مخالفان و
زیر پا گذاشــتن قوانین آمریکا،
مســیر جدیدی بود کــه ترامپ
برخالف توصیه مشــاوران خود
پیمود .او در چهار سال حکومت
شبهپادشــاهی خود ،دســتاورد
چشمگیری در سیاست داخلی و
خارجی آمریکا به دست نیاورد،
امــا همیشــه بــه انتصاب ســه
قاضی در دیوان عالی ۵۴ ،قاضی
دادگاههــای اســتیناف و ۱۷۴
قاضی منطقهای افتخار میکرد،
قضاتی که برخالف انتصابهای
قبلــی،
روســایجمهوری
اکثــرا جــوان (بــدون تجربه)،
محافظــهکار (جمهوریخــواه)
یا فاقد صالحیت بودند .ترامپ
که هوشیارانه و مخفیانه سودای
وفــاداری این قضــات در تعیین
سرنوشت انتخابات سوم نوامبر
 ۲۰۲۰را در سر میپروراند ،هرگز
تصور نمیکرد که قضات سوگند
یادکــرده ،قوانیــن کشــوری را
فدای وفاداری به او نخواند کرد.
 ۲۳۱قاضــی انتصابی ترامپ نیز
پس از رد دعاوی پوچ انتخاباتی
او در سطوح مختلف دادگاهی،
موفق نشــدند ترامپ را «بر سر
عقل آورند و منطق را جانشین
زورگویی و دروغ» کنند.
ترامــپ پــس از شکســت در

انتخابات ســوم نوامبر ،با طرح
بیــش از  ۶۵دعــوای حقوقی در
دادگاههــای مختلــف ،نتیجــه
انتخابــات را به چالش کشــیده
است .او در زمانهای مختلف،
بهصــورت علنــی و بــا اهانــت
بــه اصــل انتخابــات در آمریــکا
ســعی در ایجاد ارعــاب و تهدید
مقامهای انتخاباتی داشــته و از
آنها خواسته اســت آرای مردم
را نادیده بگیرند و با اســتفاده از
قوانیــن انتخاباتی ایالتــی ،آرای
مــردم را باطــل کننــد و برنــده
انتخابات ایالتی (جوزف بایدن)
را بازنــده و بازنــده انتخابــات
(دونالد ترامــپ) را برنده اعالم
کنند .به وزیر دادگســتری خود
دستور داد تا دادستان ویژهای به
ادعایش درمورد تقلب انتخابی
رســیدگی کند و چون در مقابل
تهدید و فشــار ترامپ ایستادگی
کرد ،او را از ســمت خود برکنار
کرد و «خرفت» نامید .دوست
خــود ،مایــکل فلیــن ،ژنــرال
محکوم بــه خیانت بــه آمریکا،
را به کاخســفید دعــوت کرد تا
نقشه اعالم حکومت نظامی در
آمریکا را بررســیکننــد .ترامپ
بــدون پذیرفتــن شکســت در
انتخابات نوامبر ،۲۰۲۰بیش از
۶۵۰میلیون دالر برای انتخابات
ســال  ۲۰۲۴خود جمــع کرد و
مقام ریاستجمهوری آمریکا را
به یک «کاسب» تبدیل کرد .در
حالــی که نزدیک به  ۲۲میلیون
مبتال به ویروس کرونا و بیش از
 ۳۵۸هزار مرگ ناشی از کرونا بر
آمریکا سایه افکنده است ،تنها
فکر رییسجمهور ترامپ کسب
پیــروزی در انتخابــات بــود و
بهدست آوردن قدرت و حکومت
شخصی را در سر میپروراند.
او چنــان در فضای خیالی خود
فرو رفته بود که  ۱۸بار سعی کرد
با استاندار ایالت جورجیا که خود
جمهوریخــواه اســت ،تماس
بگیــرد و از او بخواهــد نتیجــه
انتخابات آن ایالت را باطل کند.
باالخره هم در یک مکالمه تلفنی
 ۶۸دقیقــهای بهراحتــی بــه او
دســتور داد که «هرطور شده»
برایش ۱۱هزار و  ۷۸۰رای تهیه
کند.
تصــور اینکــه ترامــپ در فکــر
خــود در کشــوری دیکتاتــوری
زندگــی میکنــد ،دور از محــال

نیســت .او درصــدد
کودتا برای بهدســت
گرفتن قدرت مجدد
است .چنین رفتاری
در آمریــکا خطرناک،
غیرمسئوالنه ،مضر و
بیسابقه بوده است.
در  ۸۰ســال گذشته
 ۵۸۳کودتا در جهان
رخ داده اســت کــه
 ۲۸۸مــورد آن موفق
و منجر به کســب قدرت شــده
است.
گرچــه ما ایرانیان بــا واژه کودتا
آشــنایی کامل داریــم و از نتایج
آن آگاهیــم ،اما جامعه آمریکا با
واقعیت آن آشنا نیست و چنین
عملــی را جــدی و ویرانگر تلقی
نمیکنــد .بیــش از  ۱۷۰تــن از
صاحبان بزرگترین شرکتهای
آمریکایــی و  ۱۰نفــر از وزرای
دفاع آمریکا خواهان تایید نتیجه
انتخابــات و انتقــال صلحآمیــز
دولت به رییسجمهور منتخب،
جوزف بایدن ،شدهاند.
آخرین تالش ترامپ برای کسب
قــدرت روز چهارشــنبه ششــم
ژانویه ،در کنگره آمریکا به نمایش
در آمد .همفکران و هماندیشان
ترامپ در کنگره بــا اعتراض به
نتایــج انتخابــات و تایید نهایی
آن در کنگــره ،از مایــک پنس،
رییــس کنگره و معــاون رییس
جمهور آمریکا ،خواســتند تا او
انتخابات ســوم نوامبــر را باطل
و خــود رییسجمهــور جدید را
انتخــاب و معرفی کند .قرار بود
این اعتراضها را تدکروز و جاش
هالی انجام دهند ،دو سناتور از
وکالی عالیرتبــه ســنا که اولی
منشــی رییــس دیوانعالــی ۲۰
سال پیش و دومی منشی رییس
دیوانعالــی در پنج ســال پیش
بود.
مانورهای اعتراضی در رایگیری
نهایــی دیــروز بــه نتیجــهای
نرســید ،اما حتی در  ۱۵روز آخر
ریاســتجمهوری ترامــپ ،این
گــروه ســعی در بــی آبروکردن
حکومــت آمریــکا و ارزشهــای
بهدســتآمده در  ۵۸انتخابــات
 ۲۳۱سال گذشته دارند .قانون
اساســی آمریــکا هر چهار ســال
امکان تعویــض رییسجمهور،
یعنــی رهبرکشــور ،را بــه مردم
اعطــا نمــوده اســت .چنیــن
انتقالــی از آشــوب بــه مدنیــت
را مــردم بهصــورت صلحآمیــز
انجــام میدهنــد .افســوس به
حــال جوامعــی که مــردم حق
تغییر رهبر خود را ندارد .شــاید
سرنوشــت ترامپ درســی برای
دیکتاتورهای دیگر جهان باشد،
رهبرانی که ترامپ همیشه آنها
را میســتود و به نــوع حکومت
آنها حسادت میورزید.
•
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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

پیامدهایپاندمی:

بسیاری زیربار مشکالت روانی واعتیاد خردشده اند...

براثر یک ســال بیکاری ،انزوای
اجتماعی و محدودیت ســفر که
ناشــی از پاندمی ویــروس کرونا
بود ،کاناداییها آسیب دیدهاند و
بسیاری از آنها با مشکالت روانی
و اعتیاد در حال مبارزه هستند.
برمبنــای نظرســنجی جدیدی
کــه از ســوی  Ipsosانجــام
شــده نزدیــک بــه  4نفــر از هر
 10نفــری کــه به ســواالت این
نظرسنجی پاسخ دادهاندگفتهاند
با مشــکالت روانــی و اعتیاد یا
وابســتگی به الکل در سال اخیر
مواجه شدهاند.
برمبنــای ایــن نظرســنجی
جوانترها بیشتر با این مشکالت
دست و پنجه نرم کردهاند.
14درصد پاسخدهندگان در سن
 18تا  34سال گفتهاند با اعتیاد،
مواجه بودهاند در حالی که تنها
2درصد از آنهایــی که باالی 55
سال داشــتند چنین مشکلی را
تجربه کردند.
28درصــد از پاســخدهندگان
گفتنــد با ســامت روانــی خود
مشــکل داشتند .این میزان در
میــان جوانها (افــراد بین 18
تا  34ســال) ،زنان و آنهایی که
درآمدی کمتر از  40هزار دالر در
سال دارند باالتر بود.
از آنجــا که برخــی از کاناداییها
برنامههــای شــاد مجــازی را با
خانواده و دوستان برپا میکنند
و در طی روز به صرف مشــروب
هم میپردازند آمار مصرف الکل
در میــان مــردم باال رفتــه و 15
درصد از پاسخدهندگان گفتهاند
در ســال گذشته الکل بیشتری
نوشیدهاند.

بریکر توضیــح داده که به دلیل
از دســت دادن شغلها و انزوای
اجتماعــی ،جوانترهــا بــه نظر
میرســد مشــکالت بیشتری با
پاندمیداشتهاند.
گرچه کاناداییهای مسنتر در
معــرض خطر بیشــتری از نظر
ابتال به کووید  19هســتند ،وی
گفته اســت وضعیت مالی بهتر
ایــن گروه ســنی بــه آنها کمک
کــرده تــا بتواننــد راحتتــر در
بحران دوام بیاورند.
برمبنای نظرسنجی  Ipsosدر
پاســخ به سوالها 66 ،درصد از
کاناداییهای وضعیت مالیشان
را خــوب توصیــف کردهانــد که
شــامل  76درصد از افراد باالی
 55سال بوده است.
آنهایی که زیر  55ســال داشتند
بیشــتر وضعیت مالیشان را بد
ارزیابی کردهانــد و  14درصد از
جوانها و  12درصد از رده سنی
 35تا  54سال گفتهاند وضعیت
مالیشان خیلی بد بوده است.
بــه گفتــه بریکر«افــراد مســن
معموال وضع مالی خوبی دارند.
آنها در بیشــتر مــوارد خانههای

خــوب داشــتهاند و راهــی برای
پسانــداز بازنشســتگی پیــدا
کردهاند .فرزندان آنها نیز از خانه
رفتهاند و در مراحل دیگر زندگی
هستند».
وی افزود«:اگر میخواهید نقاط
دردسر را پیدا کنید باید به سراغ
کاناداییهای زیر  35سال بروید
و از آنجا میتوانید با شــکافها
روبهرو شوید».
با وجود یک سال پرفراز و نشیب،
78درصــد کاناداییهــا گفتهاند
پاندمی کرونا ویروس تاحدودی
در خــوب بــودن وضعیــت آنها
تغییر ایجادکرده است.
درمیــان آنهایــی که بــاالی 55
سال داشــتند ،نســبت افرادی
که میزان شــادی شخصیشان
را «خیلــی خوب» یــا «تاحدی
خــوب» ارزیابــی کردهانــد
87درصد بوده است.
28درصد از  18تا 34سالهها و 35
تا  54سالهها میزان شادیشان
را «بــد» ارزیابی کردهاند و تنها
13درصــد از آنهایــی کــه باالی
 55ســال داشــتند این جواب را
دادند.
همچنین برمبنای نظرســنجی
بــه نظــر میرســد کانادایــی ها
با مشــکل افزایــش وزن نیز در
بحبوحه پاندمی روبه رو بودهاند.
از هر  10نفر  3نفر پاسخ دادهاند
که در ســال اخیــر افزایش وزن
پیــدا کردهانــد .ایــن پاســخ در
میان زنان ( 35درصد) بیشــتر
از مردان( 24درصد) بوده است.
آنها گفتهاند در ماه دسامبرکمی
به نسبت ژانویه گذشته افزایش
وزن دارندiroonia.ca .

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

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

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

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

در ســال گذشــته بیمــاری کاناداییهــا بــود .پــس از آن بیمــاری و بــروز همهگیری در
نوظهور کووید ۱۹باعث نزدیک بیماریهای قلبی ،جان بیش مراکز نگهداری از ســالمندان،
به  ۱۶هزار مورد فوت در کانادا از  ۵۲هــزار نفــر را در کشــور جان خود را از دست دادهاند.
شــده که به ایــن ترتیب پس از گرفــت .کووید ۱۹بــا  ۱۵هزار پــس از کوویــد ،۱۹حــوادث
سرطان و بیماریهای قلبی -و  ۶۰۶قربانی در جایگاه ســوم شــامل تصادفــات رانندگــی و
عروقی ،به عنوان سومین عامل قــرار گرفت .نیمــی از قربانیان حــوادث در حین کار ،ســکته
مرگومیر در کشــور شــناخته کوویــد ۱۹در کانــادا ،کبکــی مغزی و بیماریهای دســتگاه
تنفســی ،هرکــدام بــا  ۱۳هزار
بودهاند.
شده است.
در ســال گذشــته ،بیمــاری عمده قربانیــان کوویــد ۱۹در قربانی ،عوامل چهارم تا ششم
ســرطان بــا حــدود ۸۰هــزار کانادا در طی بهار سال گذشته مرگومیر کاناداییها در ســال
قربانی ،بزرگترین عامل فوت و در جریــان مــوج نخســت  ۲۰۲۰بوده است.

پیامدهای پاندمی  -افزایش پس انداز:
اقتصادداناننگرانند!

میــزان بــاالی پسانــداز که به
دلیل تــرس از یک پاندمی دیگر
انجام شده میتواند وقتی بحران
کوویــد  19تمام شــد به اقتصاد
لطمه بزند.
دیوید رزنبرگ اقتصاددان ارشد
و استراتژیســت در گفتوگویی
که بــه تازگی انجــام داده اظهار
کــرد پــس از پایــان گرفتــن
پاندمی کووید  19ســطح باالی
پساندازهــای از روی احتیاط،
میتوانــد بــه یک نــرم جدید در
آمریکای شمالی بدل شود.
رزنبرگ گفت« :ترس از بازگشت
پاندمیهــای دیگــر در ذهن ما
وجــود خواهد داشــت .بــه این
معنی وقتی بیرون میرویم و غذا
میخوریم ،وقتی به بار میرویم تا
تفریح کنیم ،وقتــی دوباره پرواز
میکنیم میخواهیم یک سهمی
را بــرای خودمان نگــه داریم اما
این خیلی طول نمیکشد چون
به اندازه کافی پسانداز نداریم».
بــرآورد رزنبــرگ ایــن اســت که
وقتی پاندمی به ســر برسد ،نرخ
پسانــداز میتواند از  7درصد به
حدود 10درصــد درآمد افزایش

یابــد .بــه گفته وی ایــن رقم به
معنی این است که ساالنه حدود
 500میلیــارد دالر از هزینــه
مصرفکننده حذف میشود.
وی گفت محرکهــای مالی در
کانادا و آمریکا به روشــنی نشان
مــی دهدکه خانوارهــا پسانداز
کافی پیش از پاندمی نداشتند.
وی گفــت« :کامــا واضــح
اســت که هم از نظر پولی و هم
مالی ،بیش از نیمی از خانوارها
پسانــداز کافی نداشــتند و چه
از نظــر دارایی منقــول و نقدی
توان این را نداشــتند که بتوانند
برای سه ماه فعالیتهای حیاتی
اقتصادی را پیش ببرند».
رزنبــرگ گفــت محرکها فقط
زمان میخرند و بازارها و اقتصاد
بایــد وقتی تاثیــرات آن به پایان
رسید سرانجام با حیات دشواری
روبهرو شوند.
این اقتصاددان افزود« :این یک
ترومــا بــود و همه مــا میدانیم
زخمهای طوالنی مدتی از تروما
به جا میماند».
از ســوی دیگــر گزارشــی جدید
از  CIBCنشــان میدهــد کــه

پاندمی کووید 19-باعث شــده
کاناداییها بیشترین مقادیر پول
ثبــت شــده در تاریــخ را ذخیره
بوکارهای
کنند .خانوارها وکس 
کانادایی بیــش از  170میلیارد
دالر پول اضافی دارند .خانوارها
روی  90میلیارد دالر نشستهاند
کــه برابــر بــا چهــار درصــد از
مخارج مصرفکنندگان اســت
بوکارها هــم حــدود 80
وکســ 
میلیارد دالر دارند.
بنجامین تال معاون اقتصاددان
ارشــد  CIBCکــه یکــی از
نویسندگان گزارش است ،گفت:
«ما شاهد وضعیتی هستیم که
میزان پسانداز دارد باال میرود،
مخارج به شــدت پایین آمده اما
درآمد در عمل به خاطر حمایت
دولتی باال رفته و خیلیها شاهد
کاهش درآمد نبودهاند».
او اضافــه کــرد« :در وضعیــت
خیلــی عجیبــی قــرار داریم که
در آن اقتصــاد افــت کــرده امــا
درجات پول در اقتصاد دارد باال
میرود».
گــزارش گفــت نــرخ پسانــداز
خانــوار در فصل ســوم احتماال
حــدود  13درصــد خواهد بود و
این در حالی اســت کــه پیش از
پاندمی  3.6درصد بود.
تــال تخمین میزند کــه ذخیره
پول خانوار بیشــتر هم بشــود.
ایــن گــزارش گفــت مخــارج
مصرفکننــده در چهــار تا پنج
ماه آینده کاهــش مییابد چون
پاندمی با فصــل آنفلوانزا همراه
شده است.
•

9

 سال  27شماره  26  1508دی 1399

کانادا...

پیامدهای پاندمی :دوراهی مرگ
و زندگی بیمار برای پزشکان

Montreal Gazette
----------Triage is the process of
determining the priority
of patients’ treatments
by the severity of their
condition or likelihood
of recovery with and
without treatment.
--------------

بیمارستانهایمونترالبهنقطه
«تریاژ» یا اولویتبندی بیماران
بــرای بهرهمنــدی از درمــان بر
اســاس شــدت وخامــت حــال
بیمار ،نزدیک میشوند .در این
شرایط پزشکان و پرستاران باید
انتخاب کنندکدامیک از بیماران
بستریشــده در آیســییو را از
ونتیالتور جــدا کنند تا جا برای
بیمار دیگری که اولویت بیشتری

TS
ـــــــــــــــــــــــــFLU SHO
داروخــانه آنالين دكتر ریاحی

درخواســت کردهانــد که تمامی
تــاش خــود را به کار بســته تا
امــکان مالقــات حضــوری در
آنها در این شرایط قرار نگیرند .داروخانه آنالين دكتر گلنســیم تامین میشود.
فرانسوآ لوگو ،نخستوزیرکبک ریاحــی اولین داروخانــه آنالین خدمات داروخانه برای داروهای داروخانــه با تعییــن وقت قبلی
کــه وضعیت بیمارســتانهای فارسی زبان در کانادا و سومین نسخه ای ازطریق دریافت نسخه برای مشاوره و خدمات پزشکی
نیز میسر میباشد.
مونتــرال را بســیار بحرانــی داروخانه آنالین در استان کبک از طریق وبسایت
خوانــده ،مجــدد ًا از مردم این هست.
 www.riahipharma.comاز دیگــر مزایــای داروخانــه
اســتان درخواســت کــرد تا از در داروخانــه آنالیــن ،کلیــه و نيــز اپلیکشــن هــای موبایل گلنســیم ریاحــی ،دسترســی
گردهماییهــای داخــل خانه خدمــات دارویی بــدون حضور  SMS, WhatsAppو ســریع به دکتر داروســاز فارسی
بهویــژه بــا افــراد بــاالی  ۶۵فیزیکی بیمار در داروخانه امکان  Telegramهســت .بــراي زبــان ،ویزیــت ســریع توســط
ســال خودداری کنند؛ چراکه پذیر است .دلیل وجود داروخانه داروهاى غير نسخهای ،مشاوره پزشک برای بیماران بدون بیمه
ابتالی این گــروه به کرونا آمار آنالیــن ،کمک به شــیوع کمتر با دکتر داروساز از طریق تلفن
کبک و دلیــوری رایگان دارو در
بســتریهای بیمارســتانی را کرونــا و دیگــر بیماریهــای
 514-519-3060مونترالمیباشد.
واگیــردار مثل آنفوالنزا از طریق ویدئوچت یا وبســایت هســت .ارائه خدمات این داروخانه برای
افزایش میدهد.
نخستوزیر با توجه به وضعیت کمتر شدن رفت و آمد در محل همچنین داروساز می تواند برای همه افراد به خصوص سالمندان
دارد ،باز شود.
مونترال ،از فشــار بر بخشهای های پرریســک مثــل داروخانه بعضی داروها در شــرایط خاص کــه احتیــاج بــه دقــت و وقت
با توجه به این شرایط ،کارکنان اورژانــس بیمارســتانهای این هست و همچنین صرفه جویی دار و بنویسد یا به پزشک ارجاع بیشــتری برای بررســی پرونده
بیمارستانها در مونترال در حال شــهرگفتــه و اعــام کــرده که در وقت افراد است که در عوض بدهد.
پزشکی دارند میباشد .عالوه بر
آموزش آنالین پروتکل تریاژ برای جراحیها باید به تعویق بیفتند .انتظار در داروخانه ،از زمانشان بیمــاران به ارائه یــک ایمیل به دارندگان بیمه کبک ،افراد بدون
آمادهسازی جهت احتمال به کار دولتمیتواندازبیمارستانهایی به بهترین نحو اســتفاده کنند .فایــل داروییشــان بــه صورت بیمه  :دانشجویان ،ویزیتورها و
گرفتن این عمل هستند .کادر که پرستار بیشــتری دارند برای همچنیــن راحتــی و آســایش آنالین دسترســی کامــل دارند پناهندگان می توانند از خدمات
بهداشتی ممکن است بهزودی کمــک از اســتراتژی همزمــان بیماران به خصوص در شــرایط که شــامل اطالعــات کامل هر داروخانه استفاده کنند.
مجبور به انتخاب مرگ و زندگی استفاده کرده و تا نیروهای خود آب و هوایــی ســخت از طریــق دارو ،درخواســت تجدیــد دارو
•
بیمارانباتوجهبهامکاناتبخش را به دیگر بیمارستانها منتقل رســیدن دارو بــه درب منــزل و سیســتم یــادآوری می شــود.
مراقبتهای ویژه شــوند .دکتر کننــد .همچنیــن دولــت باید
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
فرانســوآ مارکیــز ،رئیس بخش آژانسهای خصوصی اســکان را
مراقبتهــای ویژه بیمارســتان موظف ســازد تــا در این بحران
 Hôpital Maisonneuveبهطــور شــبانهروزی کارکنــان ، Rosemontاز اجتنابناپذیر بیمارســتانها را تأمیــن کنند.
بودن ورود به چنین فرآیندی و این یــک روش کارآمــد برای به
ســختی انتخاب مــرگ و زندگی تعویق انداختن ســناریوی تریاژ
هفــت نفــر از ســاکنان یکــی از دوز اول را دریافت کنند.درمورد دوم بــه افــرادی کــه دوز اول را
بیماران با توجه به شرایط آنها خواهد بود.
گفته است .پزشکان بخشهای
• آسایشــگاه هــای ســالمندان هفت فرد مبتال در این آسایشگاه دریافت کرده اند ،به اندازه کافی
مراقبتهــای ویــژه از دولــت
مونتریال که دوز اول واکسن را گفته شــده که هنــوز  28روز از واکسن داشته باشــند .اما بعدا
دریافت کــرده بودند به بیماری تزریق دوز اول نگذشته بوده.
کبک اعالم کــرد که تزریق دوز
کووید مبتال شدند.
در روزهــای قبــل از شــروع دوم را به عقب می اندازد تا تعداد
مدیریت آسایشــگاه ســالمندان واکسیناسیون عمومی با واکسن بیشــتری دوز اول را دریافــت
 Maimonides Geriatricفایزر اعالم شدکه این واکسن – کنند.
 Centreدر مونتریال با ارســال همچون واکسن مدرنا – باید در دکتر دونالد وین عفونت شناس
نامه برای ساکنان اطالع داد که دو دوز به فاصلــه  21روز تزریق دانشگاه مک گیل از مبتال شدن
به ما بپیوندید!
هفت نفر از ســاکنان در بازه  28شود.
این هفت نفر تعجب نکرده و می
روز پس از دریافــت دوز اول ،به بعضــی اســتانهای کانــادا مثل گوید بعــد از دریافــت دوز اول،
ویروس کووید مبتال شده اند.
انتاریو و کبک ابتدا اعالم کردند بدن تا  14روز زمان الزم دارد تا
کبک از جمله اســتانهایی است که کمتر از نصف واکســن های بــه اندازه کافی خود را در مقابل
اقدامات بهداشت عمومی ،نحوه که تصمیم گرفت زدن دوز دوم دریافتــی را تزریــق خواهند کرد ویروس مصون کند.
برخــورد دولتهــای اســتانی و واکســن را به عقب بیانــدازد تا تا در صورت نرســیدن محموله
•
فدرال با ویــروس و همچنین تعداد بیشــتری از افراد واکسن هــای جدیــد ،برای تزریــق دوز
میــزان اضطــراب در مــورد
همهگیری ،اقدامات قرنطینه
و اثــرات کرونــا بــر جامعــه را
اندازهگیری کرد.
الزم بــه توضیــح اســت کــه
چندی پیش در صفحه تلگرام
مداد ،نظرسنجی آنالینی بین
خوانندگان انجام شدکه در این
نظرســنجی  ۱۵۲۵نفر شرکت
کردنــد .در ایــن نظــر ســنجی
خارج از خانه ممنوع است.
مطــرح شــد که آیــا در شــرایط
در همین نظرسنجی  ۳۹درصد فعلی همهگیری اعمــال قانون
از مشارکتکنندگان با این مسئله منع رفتوآمد شــبانه الزم بوده
کــه محدودیتهای مذکــور در و مفیــد خواهد بــود؟ نتایج آن
درجــه اول بــرای جلوگیــری از نشــان میدهد  ۴۵درصد با این
تجمع غیرقانونی در خانهها اجرا موضوع موافق بوده و پاسخ بله
میشود ،موافق هستند.
دادهاند ۴۳ ،درصد مخالف بوده
ایــن نظرســنجی همچنیــن و  ۱۲درصد نیزگزینه نمیدانم را
محبوبیــت طیــف وســیعی از انتخاب کردهاند( .مداد)

مونتریال 7 :نفر از ساکنان آسایشگاه «میمونیدز»
چندروزپس ازدریافت دُز اول ،به کووید مبتال شدند

Facebook.com/
paivand.montreal

کبک :محدودیتهای تردد شبانه

%70مردم موافقند!

در نظرسنجی انجامشده توسط
 CROPکه بین ششم تا هشتم
ژانویــه در کبــک انجام شــده،
۷۰درصد مردم اســتان رضایت
خــود را از وضــع مقــررات منع
رفتوآمد شــبانه اعــام کردند.
ایــن مقررات از شــنبه گذشــته
آغازشــده و طبــق آن رفتوآمد
از ســاعت  ۸شــب تا  ۵صبح در

www.paivand.ca since 1993
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کانادا و بایدن...

درس هایی که لیبرال ها
می توانند از پیروزی او بگیرند
با انتخــاب جو بایــدن در
آمریــکا یک ســد تاریخی
بــزرگ شکســته شــد :تا
امــروز آمریــکا فقــط یک
رئیس جمهــور کاتولیک
داشــت .وقتــی جــان اف
کنــدی بــه عنــوان اولین
رئیس جمهــور کاتولیک
بــه کاخ ســفید راه یافت،
در کشــوری کــه در آن
زمان اکثریــت قاطع از آن
پروتســتان ها بــود ،همه
درباره ایــن اتفاق عجیب
حــرف مــی زدند .امــا 60
سال بعد از آن ،وقتی بایدن
کاتولیک به ریاســت جمهوری
انتخاب مــی شــود ،هیچ کس
اشــاره ای به گرایش مذهبی او
نمی کند چون دیگر برای کسی
مهم نیست.
این خبر خوشی است.
در دنیای دو قطبی های سیاسی
که جناح راســت و چپ گویی از
دو سیاره مختلف آمده اند و سعی
می کننــد حرف هم را نفهمند،
اینکه ببینیم یکی از منشاءهای
دیرینه اختالف ،قدرت تقســیم
کردن آدم هــا و تفرقه انداختن
میان آنها را از دســت داده حس
خوشایندی است .این موضوع
بــه ما یــادآوری می کند با اینکه
بعضی از سیاسیون ،و الگوریتم
های فیس بوک و توییتر معموال
احساسات افراد را در جهت های
خاصی هدایت کرده و ســعی در
تعریــف خــودی و غیــر خودی
برای آدم هــا دارند ،یک جامعه
لیبرال زمانی بهترین عملکرد را
نشان می دهد که شهروندان آن
از این مرزبندی ها فراتر رفته ،و
تفاوت عقیده را در عین خودی
بودن افراد بپذیرند.
ایــن یــادآوری خوبــی بــرای
محافظه کاران کانادا است و باید
از هم حزبی های آمریکایی خود
درس بگیرند.
راســتی هــای طیــف سیاســی
کانــادا ،به خاطــر آینــده کانادا

هم که شــده ،باید به سیاســت
دوقطبی ســازی دونالد ترامپ
پشت کنند.
البته همیشــه وسوسه استفاده
از ایــن روش وجــود دارد .به هر
حال ،ترامپ توانســت در ســال
 ،2016علیرغــم همــه پیــش
بینــی هــا ،قــدرت را به دســت
گیرد و اگر در جورجیا ،آریزونا و
ویسکانسین فقط  43هزار رای
بیشــتر به دســت مــی آورد ،در
سال  2020هم دوباره به ریاست
جمهوری می رسید.
امــا ترامــپ انتخــاب نشــد و
محافظه کاران کنار رفتند.
بنابرایــن اجازه بدهیــد ببینیم
لیبــرال ها چــه درس هایی می
تواننــد از رویکرد موفــق بایدن
بیاموزند.
بایدن خود را برای رای دهندگان
خســته و ناامیــد آمریکایــی به
عنــوان کاندیدایــی بــا هــدف
بازگشت به تعقل معرفی کرد.
او در هرکالم و حرکت سعی کرد
آرامش و شکوهی ضد ترامپی را
به نمایش بگذارد ،و قول داد-
با همه سختی -سعی کند مردم
آمریکا را یک بار دیگر درکنار هم
جمع کند.
مردمی که او مــی خواهد با هم
متحد کند شامل رای دهندگان
بهکاندیدایجمهوریخواهانهم
می شود .او می دانست بسیاری
از افرادی کــه از ترامپ حمایت

نان سنگک
•کیفیت عالی،
• بهای مناسب

•پخــت روز
6925 Sherbrooke W.

Tel.: 514-894-8372

www.shaterabbas.ca

می کنند ،قبال به او و اوباما رای
داده اند .بنابراین رویکرد او این
بود که در را برای بازگشــت آنها
باز بگذارد.
چهار ســال قبل هیالری
کلینتــون در رقابت های
انتخاباتی اشــتباه جبران
ناپذیــری مرتکــب شــد و
آن چیزی نبــود جز بیان
احساس واقعی اش نسبت
بــه طرفــداران کاندیدای
رقیب؛ کلینتــون به ناگاه
هواداران ترامپ را «مشتی
آدم رقت انگیز» Basket
!of
deplorables
خواند و از همان اشــتباه
ضربه خورد.
این درســی بود که بایدن
از کلینتــون گرفت و نقطه
ضعــف او را به نقطــه قوت خود
تبدیل کرد.
در بــازی انتخابات ،یکــی از راه
های مستقیم به سوی پیروزی،
دوقطبــی کردن مــردم و ایجاد
انگیزه در حلقه خودی ها است.
هر قدر غیر خودی ها را دورتر و
ترسناک تر جلوه بدهیم خودی
ها بیشتر برای رای دادن ترغیب
می شــوند .و این روشی بود که
ترامپ در آن تبحر داشت.
امــا بایــدن مســیر دیگــری را
انتخاب کرد و از تحقیر کســانی
که  4سال قبل ترامپ را برگزیده
بودند اجتناب کرد .برعکس ،او
تــاش کرد آنها را نیز به ســوی
خود جذب کند.
یکــی از تالش های ترامپ برای
کوبیــدن دموکــرات هــا بهــره
جســتن از اعتراضــات زندگــی
ســیاهان با ارزش اســت بود .او
هوادارانش را ترغیب به برگزاری
تظاهرات علیــه اعتراضات ضد
نژادپرســتی کرد و سعی کرد به
آنها بقبوالند دموکرات ها حامی
جرم و جنایت و مخالف حمایت
از نیــروی پلیــس هســتند .او
هوادارانش را مجبور کرد بین دو
جبهه قطع بودجه پلیس و ارزش
نهــادن به پلیس یکی را انتخاب
کنند.
اما بایدن چه کرد؟
او تظاهــرات را محکــوم و

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

نرخ ها
برا ی ویژه
ی
با اضافه
ر
و
ا
ی
ه ی
م
سافران

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

اعتراضات مسالمت آمیز را تایید
کــرد .در واقع هــم از حاکمیت
قانــون حمایــت کــرد و هــم از
برقراری عدالت.
ترامپ به مردم ترس و دلهره می
فروخت ،اما بایدن مسیر مخالف
را برگزید:

او برای مشــکالت عموم مردم
آمریکا از مدیریت بحران شــیوع
کوویــد 19-گرفته تــا برخورد
نژادپرســتانه پلیــس تــا بیمــه
سالمت ،راهکارهای عملی ارائه
کرد.
تا سال ها تحلیلگران درباره علل

پیــروزی بایدن بحــث خواهند
کــرد ،اما آنچه مســلم اســت او
پیروز شد و در این پیروزی درس
های زیــادی برای لیبــرال ها و
نیودموکرات ها وجود دارد.
•
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ثبت آموزههای  ۲۰۲۰در تاریخ

جهــان در حالی ســال  ۲۰۲۰را
پشت سر میگذارد که بسیاری
آن را ســالی «ســیاه» «تباه» و  )۱همه گیری فراسالمتی
«پرحادثــه» معرفــی کردهانــد .کووید۱۹-
شــاخص آن شــاید همه گیری ســال  ۲۰۲۰بــا خبر گســترش
کووید ۱۹-بود کــه هم اکنون همه گیری درمنطقهی ووهان
نیــز در جریــان اســت و چشــم در چین آغاز شــد .نخست این
انــداز ســال آینــده را ،از پیــش گونه استنباط شــد که این یک
قدری ،تیره کرده اســت .ســال مشــکل محلی اســت .فاصلهی
 ۲۰۲۰را نمیتوان فقط از حیث زمانــی کمــی الزم بود کــه دنیا
رویدادنگاری مورد نظر قرار داد و دریابــد درکرهی زمین «جهانی
باید به آن به چشم یک «نقطهی شده» مشکلی محلی میتواند به
عطف» نگاه کرد .ممکن است سرعت بحرانی جهانی شود.
برخی هنــوز بر این باور باشــند به فاصلهی چند هفته کشوری
کــه ایــن هم یــک ســالی مثل نبود که از ایــن ویروس در امان
سالهای دیگر بود و به زودی به باشد.
دست تاریخ سپرده خواهد شد .این نخستین درس سال ۲۰۲۰
شاید ،اما به طور قطع به دست بود:
فراموشی ســپرده نخواهد شد .جهانی فکرکنیم ،محلی عمل
یگانه چیزی که میتواند  ۲۰۲۰را کنیــم و اگر الزم بــود ،جهانی
به سالی «معمولی» یا «عادی» عمــل کنیم .هرگــز از یاد نبریم
بدل ســازد ،عمیق تر شدن آتی که یــک دانشــجوی هنــدی یا
چینــی کــه از اروپا یا
برخی از بحران هاست
که اگــر ره بــه فاجعه سال  ۲۰۲۰با آمریکای شمالی برای
بــرد آن گاه همگان را بجا گذاشنت
دیدن والدین خود به
بــه زدودن خاطــرهی تلفاتمیلیونی یک شــهر یــا دهات
بــد  ۲۰۲۰و تمرکز بر یک پاندمی و کوچک برود میتواند
تالطمهای بعد از آن تاثیراتویرانگر ویروسی را از آن جا به
آن بر زندگی قلب لندن و نیویورک
وادار خواهدکرد.
حافظه
در
مردم
و تورنتــو بیــاورد.
امــا در تاریــخ ســال
تاریخ
های
ب
کتا
بــر عکــس هــم صد
هایی هســتند که از
ثبت خواهد
البتــه صادق اســت.
خــود رد و اثــر به جا
شد.
بــروز متغیر تــازهای
میگذارند و حافظهی
از دل کوویــد۱۹-
جمعی به این راحتی
که شروع به انتشار همزمان در
از آن عبور نمیکند.
چــه کســی اســت کــه  ۱۹۱۴و بریتانیا و آفریقــای جنوبی کرد
 ۱۹۱۸را بــه عنــوان دو ســال خود گواه این مطلب است.
آغــاز و پایان جنــگ جهانی اول ویروس کرونا با قدرت گسترش
خــود از یکســو و با تــوان مرگ
نشناسد؟
یا  ۱۹۴۵را به عنوان ســال پایان آفرینــی و آســیبهای ســخت
جنــگ جهانی دوم و نخســتین جســمانی از ســوی دیگــر ،بــه
بمبارانهای اتمی تاریخ بشــر از ســرعت قابلیتهای مدیریتی و
لجســتیکی دولتهای سراســر
یاد برد؟
سال  ۲۰۲۰نیز ،با به جا گذاشتن جهــان را به چالش کشــید .در
تلفات میلیونی یک همه گیری و مــدت کمی مشــخص شــد که
تاثیرات بی سابقهی آن بر زندگی کشورهایی که از قدرت مدیریتی
اجتماعی و اقتصــادی مردمان خوبــی برخوردارنــد میتواننــد
کشــورهای مختلــف سراســر با لجســتیک یا همان امکانات
جهــان ،از خود ،بــدون تردید ،پشــتیبانی مادی حتی کــم ،از
جایــی در کتابهای تاریخ باقی پس همه گیری برآیند .به همان
ترتیب که کشــورهای ثروتمند
خواهدگذاشت.
در این نوشتار به برخی از نکات و پــراز امکانات با مدیریت بد به
ســال  ۲۰۲۰میپردازیــم بدون سوی فاجعه میروند .نمونههای
آن که وســواس وقایع نگاری در هــر دو مورد یکی ویتنام اســت
مورد آنها داشته باشیم .هدف که موفق شــدکرونــا را از همان
ارائهی معنایی است که از برخی ابتــدا مهار و خفه کند و دیگری
رویدادهای مورد ذکر ،به عنوان آمریکا ،که پرتلفات ترین کشور
اثرات مانــدگار و تعیین کننده ،در جهــان از ایــن حیــث بود .با
استنباطمیشود.
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 ۴تــا  ۵درصد از جمعیت جهان
ایاالت متحدهی آمریکا بیش از
 ۲۰درصــد مرگ و میر ناشــی از
کووید ۱۹-را به خود اختصاص
داده است.
در ایــن میــان برخی کشــورها
کــه نــه مدیریــت داشــتند و نه
لجستیک ،قربانیان زیادی دادند
مانند برزیل و ایران.
پس ،درس دوم  ۲۰۲۰این بود:
بــا مدیریــت قــوی میتــوان
امکانات ضعیــف را به خدمت
گرفت و جان و زندگی انسانها
را نجات داد .با مدیریت ضعیف
میتوان امکانات قــوی را هرز و
هدر داد و تلفات بســیاری روی
دست همه گذاشت .کشورهایی
که در هر دو ضعیفاند محکوم
بــه پرداخــت هزینــهی بــاال بــا
عــوارض و عواقــب درازمــدت
خواهند بود.
قصهی پرغصهی کرونا نشان داد
که سیســتم درمانی و بهداشتی
یک کشــور نباید بــه هیچ وجه
در دست سودســازیهای فاقد
بخــش غارتگر ســرمایه
اخالق
ِ
داری قرارگیرد.
به طور مثــال در آمریکا ،بخش
ِ
صاحــب اصلــی
خصوصــی کــه
نهادهــای پزشــکی و درمانــی
در این کشــور اســت ،با تبدیل
جــان انســانها بــه کاال ،تمام
ثروتمنــدان کرونــا زده را در
مراکــز درمانــی مجهــز نجــات
داد و چنــد صــد هزار شــهروند
معمولی را در بیمارســتانهای
اشــباع شــده از بیمــار و فاقــد
اســتانداردهای آن چنانــی قتل
عــام کرد .جــان تودههــای بی
پول و هزینه آفرین برای سرمایه
داری معــادل جان مگس ارزش
دارد .دیگــر هرگز نبایــد اموری
مانند سالمت عمومی را به بازار
و بخــش خصوصــی ســپرد ،در
غیر این صــورت فجایعی مانند
شــرایط رقت بار کنونی آمریکا و
کشــورهای مشــابه را به جامعه
تحمیل خواهندکرد.
و نیز باید اشــاره کنیــم به عدم
شفافیت اطالع رسانی در مورد
ماهیت این ویروس و همه گیری
مرتبط با آن که سبب رونق بازار
تئوری توطئه و توطئهی تئوری
شــده و شایعات بســیاری را در
مورد اهداف احتمالی مشکوک
و ناســالم در پشــت ایــن ماجرا
دامن زده اســت .انحصار نظام
درمانی در دست صاحبان قدرت

PAIVAND: Vol. 27  no.1508  Jan. 15, 2021

و ثروت جامعه را برای داشــتن کــه تمامــی اصــول ضدمردمی
منابع قابل اعتماد ناتوان ساخته خویــش -مبنی بــر این که
و لــذا ،اســتقرار تــرس و هراس «هرکــس بایــد خــرج خود
میان مــردم ویروس زده یا فقط را خــودش درآورد و دولــت
وحشت زده ،میتواند راه را برای کاری نداشــته باشــد»  -را به
هر بازی کثیف و نیمه کثیفی در زبالــه دان بریــزد و خزانــه داری
آمریــکا مبالــغ تریلیــون دالری
پشت پرده هموارکند.
•
تــا آن زمــان ناموجــود بیابد تا
 )۲اقتصاد بحران زده
بتوانــد چارچوبهــای سســت
ســال  ۲۰۲۰واقعیــت اقتصــاد یک سیســتم از قبل لــرزان را از
جهانــی شــدهی ســرمایه داری فروپاشی قطعی بازدارد.
را جلــوی چشــم همــگان قرار با وجــود تمامــی مقاومتهای
داد .مردم دریافتند که سیستم نگهبانان منافع طبقهی سرمایه
کنونی ،به طور خودکار و بدون دار و علیرغم ثروت اندوزی برخی
دخالت هدفمند
از آنــان در طــول بحران
عالقه
بی
با
مشــخص
و
کوویــد ۲۰۲۰ ،سیســتم
آمریکا
شدن
دولت،نمیتواند،
ســرمایه داری در اروپــا و
از یــک طــرف ،نسبت به ایران،
آمریکایشمالیمیلیاردها
کشور ما بین 3
سود طبقهی برتر
دالر پول انباشــته شده از
قدرت چین،
را تامیــن کند و
کار و زحمــت مــردم را
روسیه و اسرائیل
از طــرف دیگــر،
بــه صاحبــان اصلــی آن
به مناقصه
حد ا قلهــا ی
بازگرداند تــا بتواند بقای
گذاشته خواهد
حیاتــی بــرای
خویــش را ،حداقــل در
شد.
اکثریــت را .نیاز
کوتــاه مــدت ،ضمانــت
به حضــور فعال
کند.
قدرت سیاســی در تنظیم چرخ و این درس چهارم سال ۲۰۲۰
اقتصــاد بود تــا بتــوان آن را به بود:
ســوی بحران گریزی کشــاند؛ پول هســت ،فقط باید طبقهی
یعنی پول فراهم کرد و به مردم حاکم را ترســاند تا برود آن را از
بیکار شده وبه فقر کشیده شده صندوقهایش بیرون بکشــد و
داد تــا بــه خیابانهــا نریزنــد و بین آفرینندگان آن پول و ثروت،
سیســتم را به طور مادی در هم یعنی مردم ،توزیع کند.
نشکنند.
در این سال یک بار دیگر تودهها
درس بسیار مهم سوم در سال و قشرهای اجتماعی متوسط و
:۲۰۲۰
پایین جامعه دریافتند که چقدر
اقتصاد را هرگز نمیتوان به بازار باید به خود متکی باشــند و این
ســپرد و منتظر بود که دســت که حاکمان نوکــر طبقهی برتر
ملعــون نامرئــی تعــادل برقرار دشــمنان طبقاتی آنها هســتند
سازد .این تئوری به گور سپرده و اگــر از قیام و شــورش تودهها
شد .چرا که معلوم شد که حتی نترســند ،هرگز امتیاز یا به قول
در قلــب ســرمایه داری جهان ،خود «باج» نخواهند داد.
آمریکا ،میلیاردها دالر پول باید تودهها دریافتندکه باید به عناصر
توســط دولــت یافته و بــه بازار ضد مردمی عــوام فریب اعتماد
تزریق میشد تا مبادا میلیونها نکنند .شکســت مفتضحانهی
بی خانمان وگرســنه و بیمار به ترامــپ در آمریــکا و نیــز برخی
خیابانهابریزند.
دیگر از دولتهای دست راستی
تمامــی نظریههای رنگ و لعاب در این ســوی آن ســوی ،نشان
زدهی «بگــذار بــازار همــه چیز داد کــه تودههــا بایــد از افتادن
را تعییــن کند» با بــاران کووید در دام فریبکارانــی مانند ترامپ
رنــگ باختند و چهــرهی عریان و بولســانورو خــودداری و بــه
عجوزهی آرایش شدهی سیستم نیروهای سیاسی مردم-محور
آشــکار شــد .از این پس کســی اعتمــاد کنند .شــاید به همین
در جایــی از کــرهی زمین ،زبان دلیــل بود که مردم ونزوئال بین
به ســتایش «بــازار آزاد و قدرت بد مادورو و بدترگوایدو همچنان
تنظیم خودکار اقتصاد جامعه» اولی را ترجیح دادند.
بــاز نخواهد کــرد مگــر این که •
بخواهد مورد تمســخر و نفرین  )۳مد روز شدن
صدها میلیون گرسنه و آواره قرار دیکتاتورمنشی
کووید ۱۹-و بحران اقتصادی-
گیرد.
سرمایه داری آمریکا مجبور شد اجتماعــی ناشــی از آن پــرده از
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ما هیت
بســیا ر ی
دولتهــای
از
باصطــاح دمکراتیــک
جهــان برداشــت و نشــان داد
کــه دمکراســی شــوخی موقت
ســرمایه داری اســت با تودهها.
به محض آن فرصت و موقعیتی
پــا دهــد ،طبقهی حاکــم آماده
اســت که این شــوخی آزادی را
به یک دیکتاتوری جدی تبدیل
ســازد .محروم ساختن مردم از
حقوق ابتدایی خویش زیر بیرق
«رعایتنکاتامنیتبهداشتی»
به خوبــی ماهیــت ضدمردمی
حکومتهای به ظاهر منتخب
مردم را آشــکار ســاخت .مردم
دریافتنــد کــه حقــوق مدنــی و
شــهروندی آنان به راحتی تحت
عنوان «پروتکل های» در ظاهر
بهداشــتی امــا در باطن امنیتی
دیکته شــده توســط دولتها و
با اســتفاده از پلیــس و ارتش و
دیوانساالری میتوانند زیر سوال
رفته و حتی حذف شوند.
این درس دیگر  ۲۰۲۰بود.
طبقهی حاکم در نظام ســرمایه
داری در کمین فرصت است که
فاشیسم و نازیسمهای آشکار و
پنهــان دیگری هماننــد اروپای
دهــهی  ۳۰را حاکــم ســازد .در
آمریکا ترامپ و رفقای مافیاییش
در صــدد بودنــدکــه بــا کودتــا
نتیجــهی انتخابــات آمریــکا را
منحل سازند.
در حالی که واقعیتهای «همه
گیری» در جریان بود و هست،
تالش دولتها برای کشاندن آن
به سوی تبدیل به مکانیزمهای
جداسازی تودهها و تحت کنترل
گرفتن مردمان غیــر قابل انکار
اســت .مشخص شــدکه آن چه
سیستم از آن وحشت دارد فقط
جنبش اجتماعی نیست ،زندگی
اجتماعی است .در واقع هرگونه
تجمعیکهتحتکنترلمستقیم
خودشــان و برای ســاختن پول
یا مســخ فکری نباشد مطلوب
نظام حاکم نیست .آن چه آنها
میخواهند تبدیل بحران کرونا
به یک سیســتم نهادینــه برای
محدوســازیهای مانــدگار در
جامعه است به نحوی که تجمع
و تحــرک تودهها تحت کنترل و

{>> ادامه در صفحه}16 :
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تحلیل...

دولت بایدن و ...ایــران
محمودسریعالقلم

ِ
حــزب
هرچنــد واقعیتهــای
دموکــرات ،جــو بایــدن را در
مســایل داخلی آمریکا به سوی
چــپ متمایــل کــرد ولــی در
سیاســت خارجی ،همانند اکثرِ
دموکراتها و جمهوریخواهان
ِ
سیاســت رهبری و
به راســت و
ِ
برتری واشنگتن اعتقاد داشته و
عمل خواهدکرد.
او نــه بــاراک اوباماســت و نــه
رونالد ریگان .ایدئولوگ نیست
بلکه میســنجد و جلو میرود.
ِ
مثلــث واقعیت ،دینامیک
او در
ِ
حزب دموکــرات و حفظ برتری
آمریــکا سیاســتورزی خواهد
اوضاع
کرد .بایدن هم اکنون در
ِ
پاندمی
نابسامان اقتصادی و ُاوج
ِ
کرونــا در ســن  ۷۸ســالگی بــه
ِ
آرزوی سیاســی خــود بعــد از ۴
دهه رسیده است .از یک طرف،
بایــد ّ
حالل مشــکالت باشــد و
از طرفی دیگــر ،به طور طبیعی
میخواهد میراثی به یاد ماندنی
به جا بگذارد.
ِ
درصد
با این ُپ ِرتره از او۷۰-۶۰ ،
اولویتهــا ،سیاســتگذاری،
وقت و اهتمام او صرف مســایل
داخلــی خواهــد بــود .نجواهــا
میگویند که او ممکن اســت به
ســن باال فقط یــک دوره
خاطر
ِ
ریاســت جمهوری طی کند ولی
همانطوری که بارها بین لئونید
برژنف ()Leonid Brezhnev
و ریچارد نیکســون (Richard
 )Nixonردُ و بدل شد:
قــدرت ،انــرژی مضاعــفِ
فیزیولوژیــک تولیــد میکنــد و
نیروی ناشی از ِس َمت و قدرت به
مراتــب از تغذیه ،دارو و مراقبت
باالتر است.
بنابرایــن ،قدرت ممکن اســت
بــه بایــدن بســازد و دو دوره را
مشــروط به انتخــاب مجدد در
 ۲۰۲۴ســپری کند .بــا در نظر
گرفتــن اولویتهــای داخلــی و
ِ
وضعیت عمومی جامعۀ آمریکا،

بایدن در صحنــۀ بینالمللی به
دنبال تقابل و دردســر نخواهد
ِ
تهدید
شــرایط
بــود .او فقط در
ِ
ِ
امنیــت ملی بــه برخورد
جدی
ّ
نظامی مبادرت خواهد ورزید.
ِ
رهیافت
باید در نظر داشــت که
ترامــپ نســبت بــه چیــن،
هزینههــای ناتــو ،اســراییل،
بلندیهــای جوالن/ســوریه،
فسخ توافقات امنیتی با روسیه،
ِ
موضــوع ایــران ،قــرارداد نفتــا
ِ
و فــروش اســلحه بــه اعــراب،
ِ
حاکمیت آمریکا را در بر
اجمــاع
ِ
ِ
نظرات
داشــت .در واشنگتن به
دیپلماتهاونظامیانبازنشسته
توجهــی نمیشــود .اســاس
تصمیمگیــری در منافع کالن،
البیهــای شــرکتهای بــزرگ
مصالــح دســتگاه امنیتــی-
و
ِ
نظامی اســت .بایــدن در چنین
چارچوبــی حرکــت خواهد کرد
ِ
ماهیت انتخابهای
ضمن اینکه
او در سیاســت خارجی و امنیت
ملــی حاکــی از آن اســت کــه
ِ
مدیریــت شــخص او
نظــرات و
ِ
اهمیت
بر سیاســت خارجی ،از
ویــژهای برخــوردار خواهد بود.
ِ
جدید
از ایــن رو ،رئیس جمهور
آمریــکا از نظرِ داخلــی در ِ
قالب
حزب دموکرات ولی در عملکرد

سیاســت خارجــی ،بــا نمــود و
حضور بیشــترِ شخصی خودش
همــراه خواهد بود .او و تیمش
نســبت ًا محافظــهکار ،محتــاط
و پروســهمحور هســتند .طبع ًا
بایدن در ِسنی نیست که ریسک
کند و در هر تصمیمی ،میراث
خود را در نظر خواهد داشــت.
آنچه این نویســنده از ســناتور
اجالس داوس
بایدن در قالــب
ِ
به یاد دارد ،تفاسیرِ فوق را تایید
میکند.
چــه بایــدن رییــس جمهــور
موضوع اوّل
میشد چه ترامپ،
ِ
آمریکا در صحنۀ جهانی در حد
 ۷۰-۶۰درصــد «چالشهــای
اقتصــادی و امنیتــی چیــن»
میبود.
سپس:
روسیه ،اتحادیۀ اروپا ،بازسازی
روابــط دوجانبــه با انگلســتان،
محیــط زیســت،
موضــوع
ِ
چندجانبهگرایــی بــرای تعدیل
کرونا و احیای جایگاه اقتصادی
آمریکا در جهان.
اتفاق مهم در ماههای پایانی
دو
ِ
ســال  ۲۰۲۰اقتصــاد آمریــکا را
بــا چالشهــای بســیار جــدی
توافق
بینالمللــی رو به رو کرد:
ِ
تعرفــهای کشــورهای آســیا-
ِ
مشارکت
پاسیفیک تحت عنوان
جامــع اقتصــادی و منطقــهای
( )RCEPبــا محوریــت چین و
ِ
عضویت ژاپــن ،کرۀ جنوبی،
با
ِ
زالند نو از یک طرف
اســترالیا و
توافــق اتحادیه اروپــا با چین
و
ِ
حول همکاریهای اقتصادی و
تجــارت از طرف دیگر .چینیها
کــه خیلــی بیســر و صــدا کار
ِ
تعلیمات
میکنند و به واســطۀ
کنفسیوسی از خودشان تعریف
نمیکنند،توانستهاندبارهیافتی
آرام ،اتحادیــۀ اروپــا ،ژاپن ،کرۀ
جنوبی ،و منطقۀ اقیانوســیه را
حداقل در مســائل اقتصادی با
خود همــراه کــرده و درضمن،
ِ
انتقــادات سیاســی ،امنیتــی و
حقــوق بشــرِ آنهــا را تعدیــل
ِ
کنند .این تحوالت ،چالشهای

رجزخوانی طرف ایرانی و حیثیت بایدن!
احمد زیدآبادی
آنچــه مقامهــای جمهــوری
اسالمی در مورد بازگشت دولت
جــو بایــدن بــه برجــام مطرح
میکنند ،بــه واقع این مســیرِ
فرضی را سد میکند!
نباید فراموش کــرد که ترامپ
همــواره خــود را قدرتمنــد و
رقیــب دمکراتــش را ضعیــف
معرفی کرده اســت .به همین
دلیل بایدن برای خنثی کردن
تبلیغات او ،نیاز مبرمی به ارائۀ
چهرهای قوی و مصمم از خود
دارد .نخســتین آزمــون بایدن
در حــوزۀ سیاســت خارجی در
حقیقــت نــوع مواجهــهاش با

مســئلۀ هســتهای ایران است
اما بازگشــت او به برجام طبق
نظر و شرایط مقامهای ایرانی،
در نــزد بخــش بزرگــی از افکار
عمومــی داخلــی و متحــدان
منطقــهای آمریکا چیــزی جز
ضعف و ناتوانی تفسیر نخواهد
شد .حتی اگر بازگشت به برجام
به واقع نشانۀ ضعف هم نباشد،
جمهوریخواهان و در رأس آنها
ترامــپ و تیم وفــادارش ،آن را
بــه عنــوان تســلیم و وادادگی
و شکســت در برابــر جمهوری
اســامی عنوان خواهند کرد و
ادامــۀ حکمرانــی او را با بحران
روبرو خواهند ساخت.
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بنابراین ،ســوای همۀ مسائل
دیگــر ،در ایــن مــورد خــاص،
پای حیثیت بایدن نیز در میان
است! به خالف تصور مسئوالن
ایرانی ،بایدن شخصیتی بزدل و
ترسو نیست که حیثیت خود را
قربانی بازگشت به برجام طبق
شــرایط آنها کنــد .از ایــن رو،
برخی رجزخوانیهای بیاساس
فقط کار را سختتر و بحران را
تا مرز درگیری نظامی پیچیدهتر
میکنــد! اگرکســانی همین را
میخواهند به ایــن رفتار ادامه
دهند اما اگر نمیخواهند ،زمان
رجزخوانی به سر آمده است!
•
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مشــاورامالک

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

صابر جلیل زاده

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

فراوانــی را پیــش روی نــه تنها
ِ
ِ
حاکمیت
دولــت بایــدن بلکــه
اقتصادی-سیاســی-امنیتی
آمریکا قرار میدهد.
دولــت جدیدِ
ِ
با ایــن مقدمات،
آمریــکا در پــی خاورمیانــهای
آرام ،دور از دردســر و بــه تعبیرِ
حفــظ فاصلــه از
اجتماعــی،
ِ
ّشــر این منطقــه خواهــد بود.
ِ
دولــت بایــدن،
دیپلماتهــای
دیپلماســی و رفــت و آمدهــای
موضوع فلسطین،
فراوان برای
ِ
کرانــۀ غربــی ،ثبــات عــراق و
تشــویق همکاری
افغانســتان،
ِ
اعــراب بــا اســرائیل و مدیریت
بحران لیبی و ســوریه را دنبال
خواهنــد کرد اما خــود را درگیر
ایــن بحرانهــای تمامنشــدنی
نخواهد کــرد مگراینکه موضوع
حالت امنیتی به خود بگیرد.
کانون استراتژی
به نظر میرسد
ِ
دولت بایدن نســبت بــه ایران،
مســائل هســتهای خواهد بود.
ِ
بازگشت به برجام هدف
هرچند

اصلی سیاســت خارجــی آمریکا
در این دوره اعالم شــده اما این
بازگشت به معنای طبیعی شدن
روابــط اقتصــادی خارجی ایران
نخواهــد بــود زیرا کــه موضوع
ِ
اجمــاع دو حزبی
مــورد
ایران،
ِ
( )Bipartisanاســت .فضای
سیاسی ،پارلمانی ،راهروهای-
نظامی-امنیتــی آمریــکا ،ایران
را کشــوری متخاصــم توصیف
ِ
میکننــد.
سیاســت فشــارِ
ِ
ِ
ارتباطات
توقف
حداکثری که به
بانکی و تورم چند صد درصدی
در ایران منتهی شده هم اکنون
اهرمی ( )Leverageاســت که
دولــت بایدن آن را کنار نخواهد
گذاشت بلکه حداقل با آن بازی
خواهــد کــرد Undo .کــردن
ِ
حدود هــزار صفحه تحریمهای
دورۀ ترامــپ ،به عزمی دو طرفه
از جانب ایران و آمریکا نیاز دارد.
باید این نکته را در نظرگرفت که
انــرژی تقابل با ایران تا ۸۰-۷۰
درصد در ِ
خود خاورمیانه است؛

ِ
گذاری این
جغرافیای سیاســت
تقابل در آمریکاست .کشوری که
حدود  ۸۰۰میلیارد دالر در حوزۀ
نظامی هزینه میکند خیلی برای
برنامه هستهای و موشکی ایران
فینفسه جا باز نمیکند؛ اصل و
محور درگیری ایران در منطقه
اســت به طوری که کشــورهای
ایــن منطقــه ،تــوان جهــت و
شــکل دادن بــه سیاســتهای
خاورمیانــهای آمریــکا را دارا
هستند.
شــدن
صحبــت از برداشــته
ِ
تحریمها خود بسیار ّکلی و مبهم
اســت و حدود و ثغــور حقوقی،
ِ
وفصل آنها مانند
توافقات و حل
ِ
ــق در هــوا هســتند.
ذرات مع ّل ِ
شاید هم این فضا عمدی باشد.
آمریــکا کــه دو قــرن تجربۀ کار
حقوقی بینالمللی را دارد ،برجام
را بــه گونهای تنظیــم کرده که
آنچــه میخواهــد از آن مصادره
کند.

{>> ادامه در صفحه}21 :
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نگاه...

5

من از شاهدان

ناهیدحسینی
درگیــری در سیاســت و تجربه
مهاجرتناخواستهبهکشورهای
مختلف ،بخش بزرگی از زندگی
مــن و بســیاری دیگــر را تحت
تاثیرات خود قــرار داده وتوفیق
اجبــاری مشــاهده حــد اقــل ۵
حادثه بــزرگ تاریخی از انقالب
اســامی تا حمله به ساختمان
کنگــره امریکا را فراهم ســاخته
است.
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جــا ،دورکــرد .سیســتم دولتی
سوسیالیستی کار نمیکرد .فشار
روســها بر ملیتهــای مختلف،
باعث نفرت آنها شده بود ،وقتی
در تاشکند ،درست کردن سمنو
بــرای عید نوروز ممنــوع بود و
پنهانی تهیه و بین همســایهها
پخــش میشــد ،حیــرت زده
میشــدم .حاصــل زندگــیام در
آنجــا ،تغییــر نظرم نســبت به
سوسیالیزم واقعا موجود بود که
مهاجــرت دوم به غرب را در پی
داشت.
در دهــه  ۸۰میــادی،
برنامههای میخاییل گورباچف
بــرای اصالحــات پیــش نرفت
و نتوانســت بحــران سیاســی و
اقتصــادی موجــود را حل کند
ودر طــی یــک کودتــا درســال
۱۹۹۱رهبــر اپوزیســیون حزب
کمونیست شوروی ،بنام بوریس
یلیسن قدرت را بدست گرفت،
او بعــد از پیروزی بــر باالی یک
تانــک ارتشــی ایســتاد و بــرای
مــردم ســخنرانی کــرد ،مــردم
راضی در خیابان برای شکســت
گارباچف رفرمیست ،بسالمتی
هم بــاال میکشــیدند ،حقیقتا،
آن وضعیت نمیتوانســت ادامه
یابد ،آن سیستم وساختار دیگر
کار نمیکــرد .گرچه کودتاچیان
شــعار حفظ حزب کمونیست و
همینطوراتحادجماهیرشوروی
را سر میدادند ولی عمال هر دو را
نابود کردند.
بعد هــم فروریزی دیــوار برلین
و وحــدت دوباره کشــور آلمان،
کــه در نتیجه جنگ جهانی ،دو
شقه شده بود و همینطور برلین
غربــی منطقــه آزادی که بدون
ویزا مسافرت میکردیم ،با المان
شــرقی که مثل یک قبرســتان
بود و المان غربی پر زرق و برق
تبدیل به المان کنونی شد ،یعنی
قوی ترین کشــور اتحادیه اروپا.
بهر حــال دیدن نظام ســرمایه
داری پیشــرفته در غــرب نیــز

فرصــت دیگری بــود که نصیب
من شد.

•

 -۳اتحادیه اروپا و برگزیت:
تشــکیل اتحادیه اروپای کنونی
یکــی دیگر از اتفاقات مهمی بود
که شــاهد گســترش پروسهاش
بودهام .اتحاد  ۲۸کشور اروپایی
Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.
Dr. Faranak Hashemi D.M.D.
Dr. Zahra Tabatabaei D.M.D.
Dr. Shahrouz Rezania
D.M.D.
بــا حــدود  ۵۰۰میلیــون نفــر Dr. Mehri Heidari D.M.D.
جمعیــت ،تحــول بزرگــی بود،
Dr. Mana Vojdani, D.M.D.
گرچه اهمیت تشکیل آن بعد از Dr. Mahsa Zamani, D.M.D.
•
جنگ دوم جهانی با هدف اصلی
 ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم Invsalign
اســامی
انقــاب
-۱
ماندگاری زیســت صلــح آمیز و
 ردیف کردن دندانها بصورت سریع
۱۹۷۹میالدی در ایران:
جلوگیــری از جنگهای احتمالی
در کمتر از یک سال Rapid Orthodontics
و
اســامی
مــن شــاهد انقالب
و
گســترش
ولــی
اســت،
بــوده
 کاشتن دندان Implant
هجوم میلیونها نفر از هموطنان
تاثیر آن و اتحاد تدریجی اروپای
 درمان ریشه Root Canal

Invisalign
 سفید کردن دندانها توسط دستگاه Zoom 2 ACP
خود بــه خیابانها در مخالفت با
غربی وشرقی ،در چند دهه اخیر
عقل
دندانهای
جراحی
و
کشیدن

محمد رضا شــاه پهلــوی بودم.
داد
اتحادیه
این
به
زیادی
قدرت


 دندان اطفال
هیجــان و شــور انقالبیگــری و
و حاصل آن برای ما دســتیابی
دندانهای مصنوعی
گذاشتن

Rapid Orthodontics







واحد،

مطالبــه آزادیهــای سیاســی،
به شــهروندی اروپا ،پول
 پر کردن دندان ها (همرنگ دندان)
انگیزه شرکت بسیاری از جوانان
پروازهای
ویزا،
بدون
مســافرت

Implant
CEREC
AC Bluecam 
در انقالبی بود که هیچ تصوری و
ارزان و آشنایی آسان با مردمان
1834 Ste Catherine W. Suite 200

Root Canal
انتظاری مبنی بر روی کار آمدن
دیوید
دیگر بود .در سال ،۲۰۱۶
)Montreal, Qc H3H 1M1 (Metro: Guy
کســی مثل خمینی ،که ایران را
بریتانیا،
کمرون نخســت وزیــر

Zoom 2 ACP
قبولکلیه
به انــدازه چند قرن به عقب وبه
رفراندومی برای ماندن یا بیرون

نداشــتند.
ســوی فالکت برد،
اروپا
اتحادیــه
از
بریتانیــا
آمــدن
بیمه های مدیکال
درد و رنــج فرار و زندگی پنهانی،
 ٪۵۲به
برگــزار کرد کــه حــدود

و بیمه های دانشجوئی
مشــکالت عدیــده مهاجــرت و
خروج یعنی برگزیت رای دادند.
وزندگی در غربت ودور از وطن،
شقه
یک روند تلخ و سخت که دو
نتیجه چنین انقالبی برای من
را در
شــدن مردم در این کشور
وبسیاری دیگر بود.
پی داشت و  ۴سال طول کشید

•
تا باالخره توانستند با یک توافق
 -۲فروپاشــی اتحــاد جماهیر
ضعیف ،در روز اول ژانویه ۲۰۲۱
Lumineers Veneer
شوروی:
با اتحادیه اروپا خداحافظی بکنند ویروســی درگیر شــده است که آمریکا را بخود اختصاص دادند .شــدن کشــور که چه مشکالت
مهاجــرت به شــوروی ،با قبول
و در طول این مدت سه نخست یک میلیون نفر را کشته و چند آراء الکتــورال کالــج نبــز بنفــع جدی را برای مردم امریکا داشته
ریسک دستگیری ،اعدام و فرار
وزیر عوض شــد و سه بار توافق صد میلیون نفر را بیمار ساخته آنهــا بــود .روز  ۶ژانویــه  ،۲۰۲۱است ،متوجه میشد .گرچه پس
توام بود ،سوسیالیست جوان و
توسط پارلمان رد شد ،وضعیت اســت ،لشــکری که نه رهبری انتخابات ســنا را نیــز بردند ،در از  ۶ســاعت تاخیــر و با دخالت
بی تجربهای بودم که به عشــق
اقتصادی خوبی که در تا ســال دارد و نــه بــه ســاح ســنگین نتیجه هــم رئیس جمهور و هم نیروهای پلیس ،مراســم انجام
صلــح و آزادی ،بــه یــک جامعه
 ۲۰۱۶وجود داشــت ،کم کم از مجهز اســت و نه پول تبلیغات اکثریت کنگره و ســنا به دست شــد ولی نتیجه اتفاقات دو ماه
Montreal,
Quebec
H3H
1M1
عقــب مانــده و پر از مشــکالت
دســت رفت .در حال حاضرهم میدهد ولی تمام سوشیال مدیا دموکراتهــا افتــاد .ولــی دونالد گذشــته ،بر روح و روان یکایک
الینحل با تابلو سوسیالیســتی
جهان
باید بدنبال قوانین جدید ،خود را در اختیــاردارد ،مــردم
ترامــپ
که حــدود آراء نصف شــهروندان امریکایــی خواهــد
Fax:نیز ,
)(514
933-2861
پرت شدم با سختیهای خاص
را با شرایط جدید در حال وقوع را اســیر خــود کــرده و قویترین جمعیت رای دهندگان را بخود ماند ،جمعیت دو شــقه شــده،
خود ،که همچنــان و هنوز هم
وفق بدهیم!
سیستمهای دولتی هم از مبارزه اختصــاص داده بــود ،حاضــر به این آســانی نمیتوانند درکنار
•
بــر خاطــرم ســنگینی میکند.
بــا آن عاجــز ماندهانــد .ارمغان بــه پذیرش شکســت نبــود و از هم زندگی کننــد .همانطوریکه
 -۴کرونا (کووید:)۱۹-
نبــود آزادی و نارضایتــی مــردم
ایــن ویــروس بــرای مــن مثل طرفداران خود دعوت کرده بود آثار برگزیت ،تا مدتها در جامعه
و فقــر عمومی ،مرا بســرعت از
در طول یک سال گذشته ،دنیا صدها میلیون نفر دیگر در حال تا در شــهر واشــنگتن ،در طی بریتانیــا از بین نخواهــد رفت.
سوســیالیزم واقعا موجود در آن
بــا حمله رو به گســترش ســپاه حاضر ،زندانی شــدن در خانه و یک تظاهرات خیابانی به تقلب مشــکل اساســی این دو کشور
غرق گشــتن در دنیای مجازی درانتخابات اعتراض کنند .بعد داشــتن دو حــزب قدرتمنــد
و شــنیدن اخبار ناگوار هر روزه از اعــان برنده شــدن دو نامزد سیاســی اســت که سیاســت را
از دست رفتگان تا میزان باالی دموکرات برای ســنا ،طرفداران تبدیل به جــدال بین خود برای
مشاور امالک در مونتریال:
۹۰۰نفر در طول  ۲۴ساعت بوده ترامپ به ساختمان کنگره حمله دستیابی به قدرت کردهاند.
مسکونی و جتــاری
اســت ،ممکن اســت هر لحظه کردنــد تا مانــع اعــام پیروزی از آنجایــی کــه خاطره خوشــی
این مهمان ناخوانده بالی جان بایدن به عنــوان رئیس جمهور از اتفاقــات نامبــرده نــدارم،
 ارزیابی رایگان از خانه شما
منهم بشــود ولی اکنون میزان امریکا شوند .اتفاقی بس عجیب نمیخواهــم آرزوی دیدن اتفاق
 کمک به تهیه وام مسکن با کمترین بهره
ترســم از آن نســبتا کمتر شده و غیر قابل پذیرش ،این یک برگ ششــم را هــم داشــته باشــم،
 مشاوره رایگان برای خرید و فروش خانه
اســت .اینکه بــه کجــا میرویم ســیاه از تاریخ امریکا ،همیشــه مگــر اینکــه رفتــن جمهــوری
 پرداخت هزینه محضر تا 1300دالر
خودش داستان دیگری است که زیر ســوال خواهد بود .حمله به اســامی در نوبت بعدی باشد!
حتی لحظه بعدیش ،نامشخص ساختمان کنگره و کشته شدن ما مــردم ایــران ،در طول چهار
است.
یک زن در داخل ساختمان ،و در دهــه گذشــته کــم تجربــه تلخ
•
Kazem Partow Tehrani
ادامه کشــته شدن سه نفر دیگر نداشــتهایم ،بگذاریــد امیــد وار
Real Estate Broker
 -۵حمله به ساختمان کنگره روز تاریکــی را برای دموکراســی باشیم ،شاید ســال  ۲۰۲۱سال
Groupe sutton Sur L’île inc.
امریکا:
در جهان رقــم زد .دنبال کردن گشــایش پنجــرهای بــه ســوی
38 Pl.Du Commerce #280
L’Île-des-Soeurs,QC H3E 1T8
در روز ســوم نوامبــر  ،۲۰۲۰خبــر در طــول روز و دیدن این رهایی و آزادی مردم وکشورمان
bur: (514) 769-7010
انتخابــات ریاســت جمهــوری اعتراضات ،هیچ شوق پشتیبانی از دست ستم و شقاوت بی مثال
Fax: (514) 769-7030
kpartowtehrani@sutton.com
امریکا برگزار شــد و جو بایدن و از ترامــپ یا بایدن را برایم ایجاد جمهوری اسالمی باشد!
www.suttonquebec.com
کاملیا هریس بیشترین آراء مردم نمیکرد ولی ذهنم به دو قطبی
لندن-ژانویه ۲۰۲۱
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کووید:19آخرین پژوهش ها

چرا نباید از واکسنهای کرونا ترسید؟

دکتر آالن توفیقی
(دکترای پزشکی و تحلیلگر
مسائل ایران در پاریس)
-----اظهارنظرهــای غیرعلمــی و
غیرکارشناسانه برخی مسئولین
جمهــوری اســامی در مــورد
اثربخشی و اهمیت واکسنهای
پیامرســان  RNAکــه در نــوع
خود یک انقالب علمی محسوب
میشــود ،ابعاد این فاجعه ملی
و گســل بیاعتمادی در جامعه
فالکتزده ایران تحت ســیطره
فقیهان را بهشدت افزایش داده
است.
در زیــر مطلبــی کوتــاه و تا حد
ممکن سادهشده را درباره نسل
جدید واکســنها علیــه کرونا با
هم می خوانیم:
نسل جدید واکسنها چگونه
عملمیکنند؟
واکســن کرونا فرآوردهای است
که مانند همه واکسنهای دیگر
پــس از ورود بــه بدن با تحریک
سیســتم ایمنــی انســان باعث
ایجــاد واکنــش پیشگیرانــه و
اختصاصی علیه ویروس کرونای
مولد بیماری کووید  ۱۹میشود
بهگونــهای که اگــر متعاقب آن
و در یــک بــازه زمانــی معیــن،
شخص با ویروس کرونا برخورد
داشته باشــد ،میتواند ویروس
را قبــل از داشــتن فرصت برای
ایجاد بیماری کوید ،خنثی کند
و یــا اگر بــه هر دلیلــی نتواند از
بروز بیماری پیشگیری نماید،
عــوارض مرگبــار آن را کاهــش
دهد.
اکثــر واکســنهایی که بــا گذر
موفقیتآمیــز از مرحلههــای
مختلــف تحقیقاتی بــه مرحله
عمل رسیدهاند ،از طریق هدف
قــرار دادن پروتئین تاج ویروس
( )spikeیــا همــان پروتئین S
عملمیکنند.
این پروتئین در ســطح خارجی
غشــای ویروس مســتقر اســت
و بــه آن امــکان میدهــدکــه با
چسبیدن به گیرندههای سطح
خارجی سلولهای انسان ،پس
از ســوراخ کردن غشای خارجی
ســلول ،وارد آن شود و عملکرد
ســلول را بهنفع تولیدمثل خود
مصادره کند.
پــس میبینیــم کــه نقــش این
پروتئیــن  Sدر ایجــاد بیمــاری
عفونی بســیار اساســی اســت و
چون مطالعات متعددی (خیلی
پیش از بروز همهگیری جهانی)
نشــان داده بودنــد کــه شــروع
زودهنــگام تولیــد آنتیبادیها
علیه این پروتئیــن میتوانند از
بــروز بیماری تنفســی و مرگبار
کووید  ۱۹پیشگیری کنند ،به
همین دلیل اکثر واکسنهایی
که در سال  ۲۰۲۰علیه ویروس

کرونا ساخته شدند ،این پروتئین
را هدف قرار دادند.

واکسنهای کوید  ۱۹موجود
در بازار از چه فناوریهایی
بهره بردهاند؟
در تولیــد و توســعه همــه
واکســنهای کووید  ۱۹موجود
در بــازار از دو نــوع فنــاوری
استفاده شده است:

•

الــف -فناوریهای کالســیکی
که ســالهای طوالنی اســت ما
از آنها برای تولید واکسن علیه
بیمارهایــی مختلــف اســتفاده
میکنیم و خود شامل دو دسته
میشود:
• ۱ـ اســتفاده از ویروس کامل
اما غیرفعالشــده بهگونهای که
قــادر به ایجــاد بیمــاری کووید
۱۹نباشــد ،ماننــد واکســن
ســینوواک (کورونوواک) چین
کــه در مشــارکت با انســتیتوی
بوتان تان در برزیل ساخته شده
است.
• ۲ـ اســتفاده از یکــی از اجزای
ً
مثــا پروتئیــن S
ویــروس
بهتنهایــی ،مانند واکســنی که
توسط شرکت نواکس در بریتانیا
عرضه خواهد شد.

•

ب -فناوریهــای جدیــدی که
آنها هم به دو دســته تقســیم
میشوند:
• ۱ـ اســتفاده خالص از اســید
نوکلویکهــای ِ
«دزوکســی» یا
«ریبــو» کــه مــا آنهــا را بهنام
 DNAیا  RNAمیشناســیم.
این اسیدهای نوکلوئیک در اصل
حــاوی توالــی ()sequence
ژنهایی هستندکه خصوصیات
یــک موجــود را جزءبهجــزء
شــکل میدهنــد و معمــو ًال
جایگاه مرکــزی دارند .در تولید
واکسهــای فایزر-بایونتــک
و مدرنــا از  RNAپروتئیــن S
ویــروس کرونا که ً
قبال نقش آن
توضیح داده شــد استفاده شده
است.

•

۲ـ وارد کــردن قســمتی از ژنوم
ً
مثال بخشــی که
ویروس کرونا،
حاوی توالــی ژنهای مربوط به
پروتئین  Sاست ،به داخل بدن
انســان از طریق اضافه کردن آن
بــه ژنوم یــک ویــروس دیگرکه
برای ما بیماریزا نیست.
واکســن شــرکتهایی ماننــد
آسترازِ ِنکا ،جانسون و جانسون،
انستیتو پاستور فرانسه وگامالیا
در روســیه از فناوری واکســنی
وکتورال بهره بردهاند.

واکسنهای مبتنی بر
اسیدهای نوکلیلک (DNA
 )&RNAچگونه عمل
میکنند؟

ایــن واکســنها یــا مســتقیم ًا
حاوی  DNAیا  RNAهستند
و یــا کدهــای ژنتیکــی تولیــد
مولکولهــای پروتئینــی مانند
پروتئیــن  Sویــروس کرونا را به
سلول منتقل میکنند تا با تولید
آن و ســپس تحریک سیســتم
ایمنی بدن علیه بیماری مرگبار
کووید  ۱۹مقاومت پیشگیرانه
ایجــاد شــود .به همیــن دلیل
است که واکســنهای تولیدی
شــرکتهای مدرنــا و فایــزر
بایونتــک بنــام  mRNAیــا
پیامرسان شناخته میشوند.
نکته شگفتانگیز و انقالبی این
نــوع از واکســنها کــه احتما ًال
بهزودی تبدیل به فناوری غالب
تولید واکسن در سراسر جهان
خواهد شــد ،آن است که برای
تولیــد پروتئینهــای ویــروس
در بــدن ما از انتقــال  DNAیا
 RNAموجود در خود ویروس
استفاده نمیشود ،بلکه کدهای
حاوی توالــی ژنتیکــی آنها در
آزمایشــگاه ســاخته میشــود و
بهصورت یک پیام به سلولهای
بــدن ما ارســال میشــود و این
پروتئینها توســط ســلولهای
بدن تولید میشود.
میتــوان برای نزدیکتر شــدن
بــه ذهــن از مثــال چاپگرهای
ســهبعدی اســتفاده کــرد که با
انتقــال کدهــای طراحیشــده
در کامپیوتر بــه چاپگر ،بهجای
کاغــذ از آنهــا یــک محصــول
قابلاستفاده خارج میشود.
همــه اطالعــات ژنتیکــی یــا
اصطالح ًا ژنوم انســان بهوسیله
 DNAروی  ۴۶کرومــوزم
کدبندی شد ه و در داخل هسته
ســلول قــرار دارد (همانند یک
برنامه نرمافزاری موجود در یک
رایانه) .سلول قادر است از طریق
بازنویســی این کدهای ژنتیکی
بهصــورت  RNAپیامرســان
(شــبیه انتقــال دادهها توســط
کامپیوتر) که میتوانند از غشای
هسته بگذرند ،خود را به اجزای
ً
مثال «ریبوزوم»ها
دیگر سلول
برساند که در مایع درون سلول
بهنام «سیتوپالســم» غوطهور
هستند تا این کدها را بهصورت
تولیــد پروتئیــن ترجمــه کنند
(شبیه به چاپگر سهبعدی).
واکســنهایی کــه حــاوی پیام
( RNAیا همان توالی کدهای
ژنتیکــی) تولیــد پروتئیــن S
ویروس کرونا هستند ،وقتی که
ً
مثــا به عضلــه دلتوید (بخش
باالیی بــازو) تزریق میشــوند،
بالفاصله با عبور از غشای سلول
وارد سیتوپالســم میشــوند و
ریبــوزوم را بهطریقــی کــه ً
قبال
توضیــح داده شــد بــه تولیــد
پروتئیــن  Sوامیدارند .ســپس
این پروتئینها از ســلول خارج
میشــوند و -بهعنوان آنتیژن

سلولهایسیستمایمنیبدنرا تحریک میکنند .سلولهای
 Bبــرای خنثیکردنشــان
آنتیبــادی تولیــد میکنند و
ســپس این آنتیبادیهــا دیگر
سلولهای ایمنی بدن بهنام
 Tرا فعــال میکنندکه از یک
طرف ســمی تولید میکنند که
میتواند سلولهای آلودهشده به
ویروس کرونا را از میان بردارد و
از سوی دیگر خاطره این تماس
(کدهای تولید آنتیبادی و سم)
را حفظ کند.
بنابرایــن به ایــن ترتیب بدن ما
یاد میگیرد که اگر از این به بعد
ویــروس کرونــا وارد بدن شــد،
بتوانــد آن را  -قبــل از ایجــاد
بیمــاری -خنثــی کنــد و یا در
صورت ایجــاد بیماری ،عوارض
و مرگ ناشــی از آن را به حداقل
برساند.
همه این اتفاقات در حالی است
کــه در جریــان واکسیناســیون
ً
عمــا هیــچ بخشــی از ویروس
کرونای واقعی وارد بدن نشــده
است.

•

سؤال اساسی :آیا واکسنهای
 mRNAقادر به تغییرات
ژنتیکی در انسان هستند؟
به هیچ وجه.
همانگونه که ً
قبال توضیح داده
شد ،مسیرِ فرآیند تولید محصول
نهایــی (حاال اینجــا پروتئینS
ویروس کرونا) بهصورت DNA
==> RNA ==> mRNA
==> خــروج از هســته ســلول
==> رسیدن به ریبوزوم ==>
تولید پروتئین  Sاست.
خوشبختانه در بدن گونه انسان
آنزیمهای موجود برای برعکس
کردن این فرآیند وجــود ندارد.
در عیــن حــال واکســنهای
 mRNAقادر به ایجاد تغییرات
ژنتیکی نیســتند چــون ژنوم ما
بهصورت  DNAو داخل هسته
سلول قرار دارد.
بــر فرض محــال حتــی اگر یک
هکر تالش کند جریان اطالعات
را از چاپگــر به ســمت کامپیوتر
برعکــس کنــد ،اتفــاق خاصی
نخواهد افتاد ،زیرا اساس ًا ماهیت
کامپیوتر و چاپگر یکی نیست و
دهها سیســتم دفاعــی دیگر در
ً
کامــا غیرعادی
برابــر این روند
بهصــورت فعــال وارد عمــل
خواهند شد.
میزان اثربخشی واکسنهای
 mRNAچهقدر است؟
دو مطالعه گســترده دو سو کور
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همراه با
پالسبو (دارونما)
که روی حــدود  ۷۵هزار
نفــر در آمریــکا و برزیــل
و چنــد کشــور دیگــر
انجــام شــد نشــان داد
آیتالله خامنهای روز جمعه هشــتم
کــه واکســنهای فایزر
دی در یک سخنرانی تلویزیونی ورود
بایونتــک و مدرنــا از
"واکسنهای آمریکایی و انگلیسی"
اثربخشــی حــدود ۹۴
را ممنوع کرد و این فرضیه را مطرح
درصدی در پیشگیری
کرد کــه این کشــورها "میخواهند
و یــا کاهــش عــوارض
واکســن را روی ملتهــای دیگــر
بیمــاری کوویــد۱۹
امتحــان کنند ،ببینند اثر میکند یا
برخوردارند.
نمیکند".
نکته حائــز اهمیت این
اســت که این میــزان از
اثربخشــی در هر دو جنس و در در ایــن روش از یــک ویــروس
گروهای ســنی باالی  ۱۸ســال که در انســان بیماریزا نیســت
و حتــی مبتالیــان بــه ریســک بــرای تحریک سیســتم ایمنی
فاکتورهایی مانند دیابت ،فشار علیه بیماری موردنظر استفاده
خون ،سرطان ،بیمارهای قلبی میشود .ویروســی که برای این
و یا ضعف سیستم ایمنی تفاوت کار مورد اســتفاده قرار میگیرد
(وکتور) ،در ژنوم خود قطعهای
چشمگیریندارد.
از  DNAیا  RNAویروســی را
شایعترین عوارض جانبی
که هدف ما تولید واکسن علیه
واکسنهایپیامرسانRNA
آن اســت ،درنتیجه مهندســی
چیست؟
ژنتیــک در آزمایشــگاه ،با خود
ً
در آزمایــش بالینی ،بیشــترین به همــراه دارد (مثــا قطعهای
عــوارض جانبی این واکســنها از ژنــوم ویروس کرونا که حاوی
در  ۲۴ســاعت اول تا  ۷۲ساعت توالــی کدهای تولید پروتئین S
بعد از تزریق مشــاهده شده که است).
همان واکنشهای کالسیک و بــه محــض اینکــه ویــروس
شایع پس از تزریق واکسنهایی تغییریافته ژنتیکی میزبان خود
با فناوری قدیمیتر است ،شامل را آلــوده میکنــد ،ســلولهای
قرمزی محل تزریق ،خستگی ،فرد شــروع به تولید پروتئین S
ســردرد ،درد عضالنــی ،تــب میکنند و ســلولهای حساس
و یــا لرز که بــا پاراســتامول (یا بــه آنتــیژن آنها را شناســایی
استامینوفن) برطرف میشود.
میکننــد و ســلولهای  Bو T
عــوارض جدی و خطرنــاک در سیستم ایمنی را فعال میکنند
مجموع حــدود  ۱درصد در هر و دفاع و خاطره آن در سیســتم
دو مطالعه بالینی و عمدت ًا بدون ایمنی ما نقش میبندد.
ارتباط با واکسن بوده است .البته در ایــن روش معمــو ًال از آدنو-
اختالالتی مانند ناراحتی شــانه ویــروس انســانی یا غیرانســانی
بهدلیل تزریق اشــتباه به داخل بهره گرفته میشــود .واکســن
مفصل ،آریتمی به مدت  ۸روز ،شرکتهای آسترازنکا در انگلیس
بزرگی غدد لنفــاوی فوقانی (در و سینوبیوی چین از آدنو ویروس
 ۱۹هزار نفر از دریافتکنندگان انسانی و شرکتهای جانسون و
واکسن) گزارش شده است.
جانســون در آمریکا و گامالیا در
روســیه از آدنو ویروس شامپانزه
واکسنهای وکتورال چگونه
بهعنوان وکتور استفاده کردهاند
عملمیکنند؟
تا قطعهای از ژنوم ویروس کرونا
این فناوری از حدود ســی سال را بــرای تولید پروتئیــن  Sوارد
قبــل بهصــورت گســترده در بدن کننــد و بدین ترتیب به ما
درمان ســرطان و تولید واکسن در برابــر ویــروس کرونــا ایمنی
علیــه بیماریهــای عفونــی در ببخشند.
خدمت بشــر قرار گرفته اســت.
 -رادیو فردا

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
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آمریکا...

هایکهارتونیان

دیدگا ه
های ابراز
شده در
ن
نظر نوی ای مقاله،
س
الزا نده بوده؛
ما
نشری موضع این
ه
را
م
ن
ع
ک
س
ن
م

یکند.

«از  ۲۰۰۸تا  ۲۰۲۱در 7پرده»

افتضاح تاریخی چهارشنبه شش م ژانویه  ۲۰۲۱جمهوریخواهان
رامنی میانهر و نتوانست
قسمت عمدهای از این
گــروه را بــه خود جذب
کند و شکست خورد.

•

حــزب
یکــم:
جمهو ر یخــو ا ه
حزبــی اســت
بــا
قدیمــی
ریشــههای تاریخــی با روســای
جمهــور بزرگــی چــون آبراهام
لینکلن ،تئودور روزولت ،دوایت
آیزنهاور و رونالد ریگان .در دوران
معاصر و تا همیــن اکنون ،این
حزب با دفاع از سیاســتهایی
چون
 کمکــردن نقــش دولــت دراجتماع،
 مالیات کمتر، مقرراتزدایی از شرکتها، کمــک بــه ایجــاد دورههایرونــق اقتصــادی ،و نیز با تکیه
بر روانشناسی سیاسی اجتماعی
مــورد عالقه بشــر متکی بر پنج
اصل بنیادین؛
 -۱گرایشات مذهب مسیحیت
(کاتولیــک و اوانجلیکال) ونیز
دفاع از نهاد کالســیک خانواده
(ازدواج زن و مرد) و نفی سقط
جنین
 -۲نظم و قانون و دفاع بیچون
و چرا از پلیس و امنیت اجتماعی
و مجازات مجرمین کوچک
 -۳ملیگرایی
 -۴مســوولیتپذیری شخصی
و نفی سوءاستفاده از کمکهای
دولتی
ق داشــتن
 -۵فردگرایــی و ح 
اســلحه و محدود کــردن قدرت
دولت؛
همواره توانسته است تودههای
دهها میلیونی جامعــه آمریکا را
به طور موثر به خود جذب کند.
میتوان به لیبرالیسم فرهنگی و
یا سوسیال دموکراسی در اقتصاد
و سیاســت ایمــان داشــت و با
اغلب سیاستها و نتایج عملی
ف بود
فعالیت این حــزب مخال 
ولی به قدرت این حزب به عنوان
یک واقعیت عینیو رقیب بسیار
نیرومنــد در حیــات اجتماعــی
سیاسی و حتی الزم برای ایجاد
تعــادل اجتماعــی و جلوگیــری
از چــپروی کودکانــه ،احتــرام
گذاشت.

•

دوم :در میانــه انتخابات ۲۰۰۸
آمریکا که نظامیگــری خارجی

ســوم :ورود جنجالــی
ترامــپ بــه عرصــه
انتخابــات در ســال
 ۲۰۱۵و جــذب خیــل
عظیــم این طرفــداران
در ابتدا با انکار و مقاومت حزب
جمهوریخواه مواجه شــد ولی
پس از مشــاهده هیجان فراوان
و اکثریت یافتن این گروه ،خفت
ســپردن فرمــان حــزب قدیمی
بــا عظمــت (Grand Old
 )Party, GOPجمهوریخواه
به دستان بیکفایت او به مثابه
دارویی تلخ و ناگزیر تحمل شد
و با شــیرینی سرمســت کننده
پیــروزی گســترده  ۲۰۱۶در
ریاســت جمهــوری ،کنگــره و
ایالتها پاداش داده شد.
در ســایه کاهــش مقــررات و
مالیات و لــذا رونق اقتصادی و
نیز انتصابات بیسابقهوگسترده
قضات محافظــهکار ،بر تمامی
ی و قانونشکنیها،
هنجارشکن 
دروغگوییهایــی بیمارگونــه و
نقاط ضعف بیشــمار اخالقی،
شــخصیتی ،کالمــی و رفتاری
ترامــپ از طــرف محافظهکاران
بــزرگ و کوچــک و سیاســیون
سنتی سرپوش نهاده شد.

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

•

مهردادملیحی
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در عــراق و
افغانســتان بــه
بنبست رسیده
بــود و عالیــم
بحراناقتصادی
فراگیــر داخلی
رفته رفته نمایان میشد ،حزب
جمهوریخواه توجــه خود را به
جذب گروهی از سفیدپوســتان
بدون تحصیالت کالج از طبقات
متوسطوپاییناجتماعمعطوف
کرد .این افراد که اغلب قربانیان
فشــار خردکننــده تعطیلــی و
انتقــال دهها هزار واحد تولیدی
صنعتــی بــه خــارج از آمریــکا و
تحلیل رویای زیســت آمریکایی
بودند ،ســرخورده و عصبانی از
سیستم و الیت متداول حاضر در
صحنه ،برای مدتهای طوالنی
از ســوی هر دو حــزب فراموش
شده بودند .ســناتور درگذشته
جــان مک کیــن ،زن بیدانش
و کمســابقهای از نظر سیاســی
به نام ســارا پیلیــن را به عنوان
معاون انتخاباتی خود برگزید که •
از حیــث قیافه و رفتــار و کالم و چهارم :به جز پیروزی سیاست
بیســوادی سیاسی و اجتماعی خارجــی امریکا در صلــح اعراب
شبیه اقشــار مذکور بود .پس از و اســراییل ،اکثر سیاســتهای
شکست تیم مک کین  -پیلین مبتنــی بر عدول از رویکرد قبلی
و آغاز ریاســت جمهــوری اوباما گلوبالیستی و جانشین کردن آن
به عنوان اولین سیاه پوست در با تقابل ناسیونالیستی اقتصادی بزرگ ،جمهوریخواهان به مدد
سال  ،۲۰۰۹جمهوریخواهان سیاسی با رقبا به ویژه در جنگ حضور رای دهندههای پرشمار
با تغذیه گسترده مالی و تبلیغاتی تجــاری با اتحادیــه اروپا و چین ترامــپ در مناطق کــم تراکمتر
و اضافــه کــردن کمی چاشــنی با شکســت و یــا حداکثر نتیجه جمعیتی ،توانستند نتایج بسیار
ی همراه شد؛ به تضعیف خوبــی در انتخابــات مجلــس
نژادپرستانه وبه صحنه و خیابان مساو 
کشاندن این اقشار تحت عنوان بیســابقه ناتو و جایگاه رهبری نمایندگان و ایالتی کسب کنند.
« Tea Partyحــزب چــای» امریکا در سطح جهان انجامید بنابراین ،کارزار مشــمئزکننده
بــه عنوان گــروه فشــار ،بر ضد و شــعار بازگشــت بــه عظمــت ترامپ در ایجاد شــائبه تقلب و
سیاستهایاقتصادیاجتماعی آمریکایــی دوره ریگان را (که به ایجاد توهم توطئه در انتخابات
دولت اوباما وارد عمل شــدند و ســقوط کمونیســم شــوروی و کــه بــه ویــژه مراکــز جمعیتی
ناگهان به گنجینــه نهفتهای از یکهتازی امریکا منتهی شده بود) سیاهپوستانآمریکادرایالتهای
رای عظیم گروهی خشــمگین بــه کاریکاتوری مبتــذل در حد پنسیلوانیا ،جورجیا ،میشیگان
و سرخورده دســت یافتند که با کالهی منقوش بر سر هواداران و ویسکانسین را هدف قرار داده
افزودن آن بر پایگاه رای گسترده پرشمار ترامپ در تجمعات وی بــود وبا گــردآوردی کمکهای
مالــی بیســابقه (در حــدود
ســنتی خود ،زمینهساز پیروزی تقلیل داد.
خیرهکنندهشــان در انتخابــات فاجعه بیکفایتی مرگ بار ترامپ دویســت و پنجاه میلیون دالر)
کنگره و ایالتی سال  ۲۰۱۰شد .در مواجهــه بــا بحــران جهانی همراه بود ،مورد حمایت ضمنی
ترامــپ در همین زمــان با یک کرونا در امریــکا این خفت ملی اکثر جمهوریخواهان قرارگرفت
دروغ نژادپرســتانه درباره محل را چند برابرکرد و رکود و بحران با امید اینک ه به حفظ پایگاه رای
تولــد اوباما بــه طــور ضمنی از بیسابقه اقتصادی ،آخرین برگ او در انتخابات بعدی بینجامد،
و بدون آنکه به تبعات این بازی
حــوزه تجارت و ساختوســاز و برنده ترامپ را سوزاند.
ســلبریتی تلویزیون ،به شــکل •
زشت و خطرناک بیاندیشند.
فعالتری وارد عرصه سیاســت پنجم :علیرغم شکست سنگین •
شــد و با این گروه عظیم ارتباط ترامــپ در انتخابــات  ۲۰۲۰ششــم :علیرغــم دوراندیشــی
برقرارکرد .در سال  ،۲۰۱۲میت در کل و بــه ویژه در شــهرهای و خــرد و حفــظ بیطرفــی ۵۹

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

قاضی اغلب محافظهکار و بعضا
منصــوب خود وی کــه بر علیه
ادعاهای واهــی انتخاباتی او در
دادگاههــا رای دادند و شــماری
از مقامات محافظهکار ایالتی که
انتخابات را برگزار و تایید و نهایی
کردند ،بیخردی آشکار بزرگان
جمهوریخواه سرمست از طعم
شــیرین پیروزیهــای قبلــی به
دست آمده توسط پایگاه ترامپ،
به فاجعه وآبروریزی بیســابقه
حملــه اراذل و اوبــاش و لمپن
پرولتاریای خشــمگین هــوادار
ترامپ بــه ســاختمان کنگره و
تخریب و خونریزی شد.
بــه عــاوه در شکســتی
ب هر دو
حیرتانگیز ،حزب رقی 
کرســی ســنای جورجیا را از آن
خود کــردو کنترل کامل دولت
آینده را در دست گرفت .آنچه به
افتضاحتاریخیچهارشنبهششم
ژانویــه  ۲۰۲۱جمهوریخواهان
انجامیــد ،حضیــض سیاســی
فرایندی است که در میانه سال
 ۲۰۰۸میــادی آغــاز شــد ،در

 ۲۰۱۶بــه اوج رســید و امروز به
خواری کنونی دچار شده است.

•

هفتم :گمان وامید میرود این
فضاحت ،تلنگری سخت باشد
بر پیکر حــزب جمهوریخواه تا
از بازی خطرنــاک دروغپراکنی
سیستماتیک ،تمســخر علم و
دانشــمندان و الیــت خردمنــد
جامعه ،بیپرنســیپی اخالقی و
سیاسی ،مردساالری ،لمپنیسم
افســار گســیخته و نژادپرســتی
شــرمآور ســیزده ســال گذشته
فاصلــه گرفتــهو بــه مختصات
یک حزب کالســیک راستگرا
در دنیای متمدن امروز نزدیک
شــود .پایــان ایــن دو هفتــه
باقیمانــده اگر با شــگفتیهای
عجیب غیرمترقبه دیگری نظیر
تــرور و کودتــا و مــرگ همــراه
نشود ،میتواند سرآغاز نوزایش
یــک حــزب کالســیک راســت
باشد.
•
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سالگردخونین...

حسابداریوکلیهامورمالیاتی
حاضر شدند و با اعتراض به روند
رسیدگی به پرونده شکایت خود،
خواستاراستعفایبرخیمقامات
هواپیما هم خبر داده بود ،گفته شدند.
همچون بســیاری از
بود «:تأکیــد ما این کانادا« :شلیک
اســت که هــم حکم
پروندههــای هرگز به
به هواپیما،
قاضی و هــم تکلیف
ســرانجام نرســیده،
چیزی فراتر
دیــه شــهدای ایــن
بازماندگان قربانیان،
از «خطای
سانحه قبل از سالگرد
بیــش و پیــش از هر
انسانی»!
آن مشخص شود».
چیز خواســتار روشن
یــک ماه پــس از این ســخنان ،شــدن حقیقت هســتند؛ امری
اکنــون حســن روحانــی امــا با که با توجه به کارنامه جمهوری
تأکید بر ضرورت برگزاری دادگاه اســامی امیــدی بــه تحقق آن
ً
مســببین فاجعه،
عمــا تأیید وجود ندارد.
میکندکه سخنان جانشین
فرمانده کل سپاه پاسداران
حقیقــت نــدارد و بایــد آن
را دروغــی دیگــر ،در ادامه
دروغهای پیشین مقامات
مختلف جمهوری اسالمی
در این پرونده دانست.
طبــق وعــده علی فــدوی،
اکنون زمان آن بود که آمران
و عامالن فاجعــه معرفی و
مجازات تعیین شــده برای
آنــان اعــام شــود ،امــا از
آنجا که اصو ًال چنین کاری
انجــام نگرفته اســت ،برخالف مقامــات مختلــف جمهــوری
وعــده آشــکار او ،غالمحســین اســامی ،چــه در ســپاه و چــه
اســماعیلی ،ســخنگوی قــوه در دولــت ،پــس از چنــد روز
قضائیه هم سرانجام وارد میدان پنهانکاری ،فریبــکاری و دروغ،
شده و اعالم کرده است:
سرانجام زیر فشار افکار عمومی
«تحقیقات پرونده جانباختگان در داخــل و خــارج از کشــور
هواپیمای اوکراینی تکمیل شده پذیرفتنــد کــه ایــن هواپیمــا با
و تــا پایان دی ماه از دادســرای موشــکهای ســپاه ســرنگون
نظامــی بــه دادگاه ارســال شــده ،امــا علــت آن را صرفــ ًا
میشود».
«خطای انسانی» اعالم کردند.
اظهــارات
خانوادههــای بــا اینکه هــم خانوادههــا و هم
جانباختگان نیز نشان میدهد دولتهای اوکرایــن و کانادا این
که هیچ اقدام مشخصی در این ادعــا را رد کــرد ه و گفتهانــد که
زمینــه صــورت نگرفته اســت .دلیــل دادن اجــازه پــرواز و بعد
شماری از اعضای این خانوادهها شلیک به هواپیمای مسافربری
اخیرا در دادسرای نظامی تهران در روز  ۱۸دی ماه سال گذشته،

ثبت آموزههای  ۲۰۲۰در تاریخ  >> ...ادامه از صفحه11 :
رصدگــری درآید ،رفــت و آمدها
ردیابــی و ثبت شــود و خطرات
ناشی از فعالیتهای خودجوش
اجتماعــی برای نظــام حاکم به
حداقل برسد.
تودههــا دریافتنــد که سیســتم
حاکم هر بهانهای را برای دست
انــدازی بــه آزادیهــا و حقــوق
شــهروندان مورد اســتفاده قرار
میدهد و با ایجاد رعب و وحشت
در مورد یک همه گیری آنها را
آمــاده میکند که به واســطهی
روش «شوک درمانی» ،بسیاری
از محدودیتهای غیرقابل تصور
در زمان عادی را ،در این شرایط
«غیرعادی»بپذیرند.
امــا نظــام حاکــم بــرای ایــن
«غیرعادی» جلوه دادن اوضاع
شــاخص هایی متناقــض دارد
که دســت او را بــرای جامعه رو
میکنــد .آن جــا کــه منافعش
ایجاب میکنــد صدها یا هزارها
کارگر را بــدون هیچ گونه ایمن
ســازی جــدی کنارهــم قــرار

میدهد تــا برایــش تولید کنند
و در جــای دیگــری ،داد و فریاد
برای یک تجمع چند ده نفره به
راه میاندازد .این تفسیر به رای
سیستم اعصاب و اعتماد مردم
را خراب کرده است.
درس مهم دیگر  ۲۰۲۰پس این
میشود
که بدون نگهبانی از حقوق خود،
حتی شهروندان کشورهایی که
از دمکراســی برخوردارنــد بایــد
منتظر باشند که طبقهی حاکم
آزادیهای مدنی یک صد ســال
گذشــتهی آنهــا را در بــازهای
کمتر از ده سال به حداقل و چرا
که نه ،به صفر بکشاند.
•
 )۴آغاز تعویض نقشهی
قدرت در جهان
در ســال  ۲۰۲۰جهــان شــاهد
آغاز بازتعریف نقشهی قدرت در
سطح بین المللی بود.
جغرافیای سیاســی میرود که با
شــکل بندی تازهای ظهور کند

با تع

یین وقت قبلی

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

دروغهای بیپایان یک جنایت؛
کدام محاکمه ،کدام حکم؟

حسن روحانی ،رئیس جمهوری
اسالمی ایران در آستانه سالگرد
ســرنگون کــردن هواپیمــای
مسافربری اوکراینی گفته است:
«مسببین این حادثه باید در یک
دادگاه عادالنه محاکمه شوند و
دولت بر این موضوع اصرار دارد
و قوه قضاییه هم حتم ًا این کار را
انجام میدهد».
عملکــرد یــک ســاله تمامــی
دستگاهها و مقامات جمهوری
اســامی ،از ســپاه پاســداران
بهعنوان عامل سرنگونی و جان
باختــن  ۱۷۶مســافر هواپیمــا
گرفته تا قوه قضائیه که رسیدگی
به این پرونده را برعهده گرفته و
وزارت امور خارجه و دولت که در
تماس وگفتوگو با خانوادههای
جانباختگان وکشورهای ذینفع
در ایــن جنایت بودهاند ،امیدی
اندک بــرای پذیرفتن ایــن ادعا
برجــا میگــذارد کــه جمهوری
اسالمی بهراســتی در پی اعالم
دالیل شلیک به یک هواپیمای
مســافربری و مجــازات آمران و
عامــان اصلــی آن در فرآیندی
شفاف باشد.
حسن روحانی در حالی از تأکید
دولتــش بــر ضــرورت برپایــی
«دادگاه عادالنه برای مســببین
حادثه» ســخن گفتــه که علی
فــدوی ،جانشــین فرمانده کل
سپاه پاســداران ،روز  ۱۶آذرماه
امســال به صراحت گفتــه بود:
«تحقیقــات قضایــی دربــاره
سرنگونی هواپیمای مسافربری
اوکراینی با شــلیک موشکهای
ســپاه تمام شــده و فقط انشای
حکم توسط قاضی مانده است».
او که از شبیهســازی شــلیک به
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و ســالی که گذشــت فقط کلید
این روند بود .چین و روســیه از
آشوب درونی ساختار حاکمیت
در آمریــکا حداکثر بهره را بردند
و خــود را بــه مثابــه قدرتهای
تعیین کننده در ســطح جهانی
مســتقر میســازند .بــه نظــر
میرسدکه آشفته ساالری آمریکا
فراتــر از دیوانــه بازیهــای فرد
ترامپ باشد و بیانگر ضعفهای
ســاختاری این کشــور است که
بحران کوویــد ۱۹-فقط آنها را
برمال ســاخت و تشدید کرد .در
واقع ،کارنامهی فاجعه بار تلفات
ویروس کرونــا در آمریکا معلول
شکنندگی ساختار مدیریتی این
کشور است نه علت آن.
این در حالیســت کــه میبینیم
چین با جمعیتی معادل  ۴برابر
آمریــکا موفق به مهــار ویروس
شد .اقتصاد چین یگانه اقتصاد
بزرگی اســت که در این ســال با
رشد مثبت مواجه شد ،حال آن
که سایر اقتصادهای غول جهان
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چیزی فراتر از «خطای انسانی»
اســت ،اما هیچ نشانهای وجود
نــدارد که قــوه قضائیه حتی اگر
حکمی نیز صادر کنــد ،ذره ای
از ادعــای مقامــات جمهــوری
اســامی بهعنوان متهمان این
پرونده فراتر رود و برای روشــن
کــردن حقیقــت ماجــرا گامــی
بردارد.
در این راســتا ،تمامــی نهادها،
سازمانها و بخشهای مختلف
حکومتی ،از قوای سهگانه گرفته
تا نیروهای مسلح ،با هم همسو
و همسخن بودهاند.
در چنیــن پرونــدهای ،جایــی
بــرای نمایــش «تنــدرو» و

«میانــهرو» بــودن
جناحهای مختلف
حاکمیــت وجــود
نــدارد .در حالــی
کــه قــوه قضاییه و
دستگاههای امنیتی
در داخل کشــور در
کار سرکوب هرگونه
اعتراض به شــلیک
موشکبههواپیمای
مسافربری و سپس
نحــوه رســیدگی
به پرونــده هســتند ،همزمان،
دولت و در راس آن ،وزارت امور
خارجــه ،در عرصــه بینالمللی
نقشــی مشــابه ایفا میکند و با
رد دادخواســت خانوادههــای
میکوشــد
جانباختــگان،
پیگیریهای بینالمللی بهویژه از
سوی اوکراین و کانادا را عقیم و
بینتیجهسازد.
از نگاه کسانی که خواهان روشن
شــدن ابعــاد مختلــف حقیقت
و دالیــل واقعــی بــروز چنیــن
فاجعهای هستند ،سخن گفتن
مقامات از دیه و شهید خواندن
جانباختگان ،بخشی از همین
فرآینــد دروغ و پنهانکاری برای

جلوگیری از آشکار شدن حقیقت
ماجرا محسوب میشود.
هــم خانوادههــا و هــم دولــت
اوکرایــن بــه صراحــت اعــام
کردهاندکه پیش از تعیین تکلیف
غرامت ،ابتــدا باید دالیل واقعی
دادن اجازه پرواز و سپس شلیک
به هواپیمای مسافربری اوکراینی
روشن شود.
اما کشــاندن بحث بــه پرداخت
غرامتی  ۱۵۰هــزار دالری بابت
هر یــک از جانباختــگان و نیز
شهید محسوب کردن شماری
از مســافرانی که شــهروند ایران
بودند ،هرگز به معرفی و مجازات
آمــران و عامــان اصلــی و در
نتیجه جلوگیری از بروز فجایعی
مشابهنمیانجامد.
خــودداری جمهوری اســامی
از معرفــی آمــران و عامالن این
جنایت ،تنها جلوه و نمود دیگری
از مســئولیتناپذیری مقاماتــی
است که در چهار دهه گذشته به
نادیده گرفتن سؤاالت ،پاسخگو
نبودن و ترجیــح منافع گروهی
حاکمان بر خواست و منافع ملی
خوکردهاند.
جمشیدبرزگر

تن به درصدهای مختلف رشــد
منفی دادند.
موقعیــت ســخت آمریــکا در
خاورمیانــه نمــادی اســت از
ضرورت پذیــرش واقعیت افول
قــدرت این کشــور در صحنهی
بینالمللی.
بــه همین دلیــل نیز اســرائیل
دســت به کار شده است تا جای
خالــی ایاالت متحــده را در این
منطقه پرکند.
ِ
بزرگ نیروهای
پروژهی اسرائیل
راست و صهیونیســت اسرائیل
در ســال  ۲۰۲۰پیشــرفت قابل
توجهی داشت که بدون موقعیت
 ۲۰۲۰جهــان ،غیرقابــل تصور
بود .نزدیک ســازی کشورهای
عرب منطقه به خود و تشــکیل
جبههی متحد برای نابودسازی
ایران ،یکی ازگامهای استراتژیک
استقرار هژمونی صهیونیسم در
خاورمیانه محسوب میشود.
امری که ممکن است در همین
ابتدای  ۲۰۲۱مراحل نخستین
آن کلیــد بخــورد .مطابــق این

طرح ،اسرائیل پس از رهاشدن
از خطــر عــراق و ســوریه بایــد
خطر سه کشــور ایران ،ترکیه و
پاکستان را در ســالهای آینده
یکی بعد از دیگری از سر راه خود
بردارد.
برای این منظــور ،عراقی کردن
و سوریهای کردن هر سه کشور
در دســتور کار تیــم نتانیاهــو و
جانشینان وی قرار دارد.
نخست ایران ،بعد ترکیه و سپس
پاکســتان .پــس از ایــن مرحله
اســت که طرح اســرائیل بزرگ
بــه مراحل جدی تر خــود برای
تصرف و ضمیمه ســازی بخش
فرات تا نیــل خاورمیانه خواهد
رسید.
کشــورهای عــرب که همیشــه
فاقــد پایههــای قــدرت ماندگار
در اســتراتژی خــود بودهانــد،
تحت تاثیر احساســات ناشی از
وحشــت زدگی عمومی ناشی از
اقتصاد کرونازدهی جهان ،و نیز
بی ثباتی بی ســابقهی ساختار
قــدرت در آمریکا ،شــتاب زده،

با زیرپاگذاشتن تمام وعدههای
تاریخی خویش به فلسطینیها،
خود را هم پیمان اسرائیل اعالم
کردند .آنها بابت این کار هزینهی
زیادی خواهند پرداخت.
صحبــت از کنارهم قــرارگرفتن
قــدرت هایی بــه غایــت نابرابر
است:
از حیــث اقتصــادی ،نظامــی،
فــن آوری و سیاســی ،زوج
اســرائیل-بحرین ،اســرائیل-
امــارات ،اسرائیل-ســودان و
اسرائیل-مراکشمثالهایبارز
فیل و فنجان هستند .دیر یا زود
اسرائیلبااتکاءبهتوانمندیهای
چنــد برابر خویــش ،پیمانها و
قــول و قرارهــای «ابراهیــم» و
فراابراهیم خود را دور زده و تک
تــک این کشــورها را -به مثابه
آن چــه با هم پیمان خــود رژیم
پهلــوی در ایران کرد -به دامن
گردابهــای طراحــی شــدهی
ظریف خواهدکشید.
البته که آن موقع برای شاهان و
شیخان عرب بسیار دیر
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بیتکوین...

قطع برق در ایران؛ انگشت اتهام به سوی
استخراجکنندگانرمزارزها

در حالی که قطع برق در ایران
در روزهــای اخیــر به معضلی
برای شــهروندان این کشــور
تبدیل شده ،مقامهای دولتی
انگشــت اتهــام را بــه ســوی
استخراجکنندگان'غیرقانونی'
رمز ارزها نشانه رفتهاند.
قطــع بــرق و اختــال آن در
ایران چند روزی پس از آن بود
که بیتکوین رکورد تاریخی را
ثبت کرد؛ هشــتم ژانویه نرخ
ایــن رمــز ارز به بــاالی چهل
هزار دالر رســید؛ در حالی که
حدود یک ماه پیش قیمت آن
بیست هزار دالر بود.
این جهش قیمت که به دلیل
باال رفتن اعتمــاد به این رمز
ارز در شــرایط کنونی اقتصاد
جهــان اتفــاق افتــاد ،انگیزه
بسیاری را برای استخراج آن
باال برد.
بیتکوین
طــی روزهــای
اخیــر هــم اکنون در رده ایــران منتشــر
یازدهم در
شده است.
گزار شهایــی
درباره کشــف میانبزرگترین رضــا اردکانیان،
داراییهای
وزیر نیــروی ایران
مزارعاستخراج
بیت کو یــن جهانی است
خاموشیهای اخیر را
به استخراج کنندگان چینی
در شــهرهای
مختلــف ایــران در رســانههای نسبت داده است.

بیتکویــن یــک روش پرداخــت
دیجیتــال اســت کــه بــر مبنــای
رمزنــگاری و بــا شــبکهای از
کامپیوترهــا ممکــن میشــود.
بیتکوین ارزی نیســت که بانک
مرکــزی داشــته باشــد و نقــل و
انتقالها با تایید در شــبکه ممکن
میشود.
اعضــای ایــن شــبکه میتوانند با
حل مسائل ریاضی بیتکوینهای
جدیداستخراجکنند.
هــر بیتکویــن زنجیــرهای
دیجیتــال از ســوابق تراکنــش
دارد (  )blockchainکــه بــه
صــورت توزیعشــده روی شــبکه
ذخیرهســازی و بــه روزرســانی
میشود.
زنجیــره بیتکوین ظرفیت اضافه
شــدن یک مگابایــت اطالعات در
هر  ۱۰دقیقه را دارد.

خواهد بود تا مســیر عکس
پیش گیرند؛ همچنان که
بــرای شــاه ایران دیــر بود
و بهای ســنگینی بــرای اعتماد
به اســرائیل و آمریکا پرداخت و
مجبور شدکشور را به نمایندگان
مطلوب این دو ،یعنی آخوندها و
بازاریان مرتجع ،بسپارد و برود.
ســال  ۲۰۲۰بــه ایــن ترتیــب
مشــخص میســازد کــه
ابرقدرتهــای ســابق بایــد
آمــاده باشــند جای خــود را به
ابرقدرتهایجدیدبسپارند.
در این میان کشورهای ضعیف
بایدتصمیمبگیرندکهمیخواهند
زیر چتــر کدام ابرقــدرت دههی
سوم و چهارم قرن بیست و یکم
قــرار گیرند .ســودان ،مراکش،
بحریــن و امــارات نخســتین
کشورهایی بودند که داوطلبانه
زیر چتر ابرقدرت جدید اسرائیل
رفتنــد و باید دید کــه این بخت
برگشــتگان  ۲۰۲۰چــه زمانــی،

مشــابه بلندیهــای جــوالن و
بخش هایــی از کرانهی باختری
رود اردن ،جــزو ســرزمینهای
ضمیمه شــدهی اسرائیل اعالم
خواهند شد.
بــا تضعیــف دمکراســی در
بخشهــای عمــده تــا ایــن جا
«دمکراتیــک» جهــان ،یعنــی
آمریــکا و اروپای شــمالی و هند
از یــک ســو و قــدرت گیــری
کشــورهای غیــر دمکراتیــک
ماننــد چیــن و روســیه و برزیل
از ســوی دیگــر و نیــز ظهــور
ابرقدرت منطقهای اســرائیل به
عنــوان پالتفــرم میانــی این دو
محور ،میتــوان  ۲۰۲۰را آغازی
بــرای یک پایــان در نظرگرفت:
آغاز پایان شــکل بنــدی جهانی
بازمانده از قرن بیستم.
در ایــن میــان عصــری آغــاز
میشــود کــه در آن خصلــت
امپراتــوری بــرای قدرتهــای
بــزرگ ،بــار دیگر ،بــه عنوان

او گفتــه" :چینیهــا در زمینــه
استخراج رمزارزها در کشورمان
فعالیت دارند و خاموشــیهای
اخیر ناشی از آن است".
مقامهای وزارت نیرو میگویند
بیــش از  ۳۰۰مــگاوات بــرق
غیرمجــاز توســط اســتخراج
کنندگانارزهایمجازیمصرف
میشــود؛ این در حالیســت که
بــه گفته وزیــر نیــرو "اوج بار
ایــن روزها  ۳۸هــزار مگاوات
تخمین زده میشود".
پائین بودن تعرفه برق در ایران
باعــث شــده طی ســالهای
اخیر به غیر از تولیدکنندگان
داخلــی ،اســتخراج کنندگان
غیرایرانی از جمله چینیها هم
ایران را بهشتی برای تولید این
رمز ارز بدانند.
در ایــران ارزان بــودن بــرق
کشــاورزی و صنعتــی پــای
استخراج کنندگان بینالمللی
را هم به ایران باز کرده است.
چین ،روسیه ،آلمان و استرالیا
ازجملهسرمایهگذارانخارجی
برای استخراج بیتکوین در
ایران هستندکه گفته شده "از
طریق واسطههای داخلی کار
می کنند".
طی ســالهای اخیر
مــزارع تولیــد
بیتکو یــن
در ایران که
در اختیــار

زبانها افتاده است.
روزنامه هفت صبح در گزارشــی
نوشــته "مزرعــه بیتکویــن
کرمــان ،بزرگتریــن مرکــز
اســتخراج بیتکوین در کشــور
اســت و روزانــه با مصــرف ۱۲۰
مگاواتســاعت بــرق۷/۱ ،
بیتکوین استخراج میکند که
سود آن به حدود یک میلیارد و
۳۳۰میلیون تومان میرسد".
اســتخرارج رمز ارزها در ایران از

ســال  ۱۳۹۸مشروط به دریافت
مجوز قانونی شد ؛البته بسیاری
هــم بــدون مجــوز در مــزارع
خصوصی دست به این کار زدند.
طــی ســالهای اخیــر هــزاران
دستگاه اســتخراج (ماینر) هم
به صورت قاچاق وارد ایران شده
است.
برای تولید هر واحد بیت کوین
بیــش از  ۷گیــگا وات (۷۰۰۰
کیلــووات) بــرق نیاز اســت که

حــدودا معــادل مصــرف ۲۸
مشترک است.
بنابر اعالم شرکت توانیر تا کنون
هــزار و  ۱۰۰مرکــز "غیرقانونی"
تولیــد ارز دیجیتــال در ایــران
شناسایی و تعطیل شدهاند.
______________
عکس :توقیف دستگاه های
ماینر در بروجن
•

عادت تاریخی مطرح میشود .و ناسیونالیســتهای هنــدو در
به همیــن خاطــر ،گرایــش به هندوستان
ســوی احیاء امپراتوریهای در • بازســازی امپراتــوری تزاری
حــال حاضر در اوج
در دســتور کار پوتین و
خود به سر میبرد:
مافیای او در روسیه.
تیم ترامپ
بازســازی
•
همهی این تالشهای
بزرگترین
امپراتوری عثمانی
دوبــارهی
احیــای
ضربههای
امپراتوریها به نوعی از
در دســتور کار تاریخی را به
اردوغان وگرگهای آبرو ،اعتبار و عوارض جانبی فروکش
خاکستری در ترکیه جایگاهآمریکا امپراتــوری ســرمایه
بازســازی
•
داری آمریکاست که در
درجهان
امپراتــوری بریتانیا
ســال  ۲۰۲۰و بــه ویژه
واردکرد
در دســتور کار
در جریــان انتخابــات
بوریس جانسون و برگزیتیها در این کشــور در بطــن بحران بی
بریتانیا
ســابقهی کووید به ســوی افول
• بازســازی امپراتوری چین در واضــح و بــه زعــم برخــی حتی
دســتور کار شــی جین پینگ و فروپاشی حتمی میرود.
•
حزب کمونیست چین در پکن
• بازســازی امپراتــوری شــاه  )۵آیندهی آمریکا
داوود در دســتور کار نتانیاهو و ســال  ۲۰۲۰سال کشف شکاف
و ضعف و کمبود در آمریکا بود.
صهیونیستها در اسرائیل
• بازســازی امپراتوری اکبرشاه سیســتم آن قدر چالــه و گودال
در دســتور کار نارنــدرا مــودی ساختاری داشت و دارد که برای

آمریکاییها باورش هم ســخت
اســت ،چه رســد به یافتــن راه
درمان.
تیم ترامپ بزرگترین ضربههای
تاریخی را به آبرو ،اعتبار و جایگاه
آمریــکا در جهــان وارد کــرد و
در درون نیــز ،پرآشــوب تریــن
موقعیــت مدیریتی را به کشــور
تحمیل کرد.
اینــک آمریکا بــه فراخور این که
دربــارهی چــه حوزهای ســخن
میگوییــم ،نیــاز بــه دو تا چند
برابر چهارســال ترامــپ دارد تا
بتواند اضمحالل مدیریتی را که
وی و تیم تبهکار او بر سر آمریکا
آوردند جبران کند .این میزان از
انرژی ،وقت و امکانات ،که فقط
برای جبــران عقب ماندگیهای
دوران ترامپ الزم است ،فرصت
نابی بــه رقبای ایــاالت متحده
میدهد تا خود را در جایگاههای
مناســب صفحهی شــطرنجی
جهانی مســتقر ســازند و وقتی

آمریکای بازسازی شده تصمیم
خواهدگرفت به صحنهی جهان
بازگردد ،دنیای دیگری را تحویل
خواهــدگرفــت کــه در آن رقبــا
آمادهی کیش و مات سازی وی
خواهند بود.
در این میان ،نقطهی امیدی اگر
برای مردم آمریکا باقی باشد این
است که بتواند مسیر دیگری را
بــه پیش گیرد و خــود را به یک
قدرت سازنده و نه دیگر مخرب
جهانی ،تبدیل سازد.
این اســتعداد ،به طــور بالقوه،
در این کشــور نهفته اســت که
به موتور تغییرات مهم و مثبت
در جهــان تبدیل شــود؛ اما این
گرایــش اصلــی سیســتم حاکم
نیست .اگر دولت بایدن بتواند،
در چهار ســال پیــش رو ،این را
به گرایــش عمــده و مرکزی در
تصمیم گیریهای اســتراتژیک
واشــنگتن تبدیل سازد میتوان

چینیهاست
افزایــش یافته و
در هفتــه اخیــر هم با
قطعی برق مرزعه کرمان بر سر
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واکسن دانشگاه آکسفورد قابل
دسترس ترین برای سیاره ما

کرونا :پژوهش جدید:

•
قیمت واکســن آکسفورد زیر ۳
دالر اســت و اگــر همه توقعات
در باره آن به درســتی پیش رود
متخصصینبهداشتانگلیس ،برای واکسن های گران و بسیار مــی تواند قابل اســتفاده ترین
واکســن دانشــگاه آکســفورد حساس فایزر و مادرنا را ندارند .نوع واکسن برای کنترل کرونا
را تصویــب کردنــد و در هفتــه •
باشد.
اول ســال جدید تزریــق آن در واکسن آکسفورد هم باید دوبار •
تزریــق شــود .بــار اول نصــف البته هنوز واکسن های ساخت
انگلیس شروع شد.
•
واکســن و بعد از سه هفته دوز چین و روســیه فرصت دارند با
ایــن واکســن بســیار ارزان که کامل زده و گفته شده است که اثبــات موثر بودن شــان ،جزو
برای نگهداری احتیاج به فریزر این شیوه اســتفاده از واکسن ،واکســن هــای قابل دســترس
ندارد عمال یک فرصت ممکن موثــر بــودن آن را به  ۹۰درصد ســاده و ارزان در سطح جهانی
باشند.
برای اکثریت بشر در سرزمین رسیده است.
هایی است که لجستیک الزم

چند توصیه ساده ولی موثر برای مقابله با
ویروسها و باکتریها

دســتگاه ایمنــی بــدن
روزانه باید با میلیونها
بوده و از پروتکلهای شســتن ویــروس و باکتــری
دست ،ضدعفونی کردن آنها و دســتوپنجه نرم کند.
فاصلهگذاری اجتماعی ،پیروی در این گزارش تصویری
نگاهــی داریــم بــه چند
کنند.
بــا آغــاز کمپینهــای  2021در صــورت تحقــق دو  20میلیون مبتال
توصیه ســاده ولــی موثر
واکسیناسیون کرونا ازهفتهها پیــش شــرط یعنــی پایبندی افزایــش شــمار مبتالیــان و بــرای افزایش توان ایمنی
پیش ،موجی از خوشبینی در بــه پاکیزگــی و ســامت قابل رکوردزنیهای کرونا در ســطح بدن و مقابله بهتر با عوامل
جهان همچنان ادامــه دارد به بیماریزا.
میان میلیونها نفر در سراسر مشاهده خواهد بود.
ویژه در ایاالت متحده که تعداد •
دنیا بــه وجود آمــد ،اما ظهور رفتار مردم
گونــه جهشیافتــه کرونا بویژه حفظ نرخ پایین ابتال در مراحل مبتالیان به کرونا به بیش از  20سفرهای رنگارنگ برای مقابله
با بیماریها
در بریتانیــا ،آفریقــای جنوبی واکسیناســیون مهم است اما میلیون نفر رسیدهاست.
دســتگاه ایمنــی بــدن بــه مواد
و ســپس در شــماری از دیگــر این امر به رفتار افراد و احساس تــا روز  3ژانویــه ،بیــش از 84
متعــدد و متفاوتــی نیــاز دارد.
کشورها ،برخی امیدها را بدل مســئولیت در قبــال خطــر میلیــون نفر در سراســر جهان
مــوادی کــه معمــوال توســط
ویروس بستگی دارد.
مبتــا به ویــروس شــده اند،
به ناامیدی کرد.
مصرف سبزیجات و میو ه تامین
با این حــال ،ســازمان جهانی اثربخشــی واکســنها تنها در در حالــی که مجمــوع مرگ و
میشــوند .سعی کنید به برنامه
بهداشــت کــه هنــوز در حــال صــورت کاهــش نــرخ ابتــا میــر ناشــی از این ویــروس به
غذایــی خــود تنوع ببخشــید:
بررســی نســل جهــش یافتــه امکانپذیر است .آنگاه میتوان یک میلیــون و  829384مورد
پرتقــال ،فلفل قرمز ،کلم قرمز،
کرونا است ،تأکید کرد با وجود گفت که انسان بر پاندمی پیروز رســیده و مــوارد ابتال در بیش
کاهــو و ســبزیهای دیگــر
دشــواریهای بــه وجــود آمده شد ه است.
از  210کشور جهان ثبت شده
میتوانند در تامین ویتامینها و
عالئم پیروزی بر کرونا در سال همه مردم باید مسئولیتپذیر است .العربیه
از جمله ویتامین ث نقش مهمی
ایفا کنند.

کرونا به دو شرط از صحنه
جهان رخت خواهد بست

یافته جدید دانشمندان :ابتال به کرونا منجر
به خونریزیهای کوچک مغزی میشود

محققــان در انســتیتوی ملــی
سالمت در آمریکا به این نتیجه
رســیده اند که بیماری «کووید
 »۱۹منجــر بــه خونریزی های
کوچــک در مغــز بیمــاران می
شود.
دانشــمندان نتیجه جدیدترین
بررســی های خود از تاثیر ابتال
به ویــروس کرونا بر مغــز را روز
چهارشــنبه در نشــریه علمــی
«ژورنــال پزشــکی نیوانگلنــد»
منتشرکردند .آنها بافت هایی از
ساختار معروف به «پیاز بویایی»
( )Olfactory bulbو ســاقه
مغــز  ۱۹بیمــاری را که بین ماه
های مارس و ژوئیه سال گذشته
میــادی در آمریکا بــر اثر ابتال
بــه کرونــا جان باختند بررســی
کردند.
ســاقه مغز قســمتی از دستگاه
عصبــی مرکــزی اســت کــه در
بخــش پائینــی مغــز قــرار داد.
وظیفه ساقه مغز کنترل تنفس
و ضربــان قلــب اســت« .پیــاز
بویایی» نیز ساختاری است که

در قسمت جلوی مغز قرار داد و
به حس بویایی و تشخیص بوها
کمک می کند.
دانشمندان با انجام تصویرسازی
تشدید مغناطیسی (ام آر ای) بر
روی بافــت های متعلــق به ۱۹
بیمار جان باختــه بر اثر ابتال به
«کوویــد  »۱۹دریافتنــدکه این
بافــت ها بــه شــکلی غیرعادی
آســیب دیــده انــد .بــه گفتــه
محققان انستیتوی ملی سالمت
آمریکا دلیل آســیب های وارده
بــه بافت های «پیــاز بویایی» و
ساقه مغز خونریزی های کوچک
در این بافت ها بر اثر پاره شــدن
رگ هــای کوچک بوده اســت.
خونزیزیهایکوچکاینچنینی
می تواند واکنش سیستم ایمنی
بدن را به دنبال داشته باشد .این
در حالی است که در بافت های
بررســی شــده اثــری از ویروس
«ســارس کــوو SARS-( »۲
 )2-CoVکــه عامــل بیماری
«کووید  »۱۹است یافت نشد.
محققان انســتیتوی ســامت

PAIVAND: Vol. 27  no.1508  Jan. 15, 2021

18

آمریــکا به همیــن دلیل نتیجه
گرفته اند که آســیب های وارده
به «پیــاز بویایی» و ســاقه مغز
بیمــاران بر اثر حمله مســتقیم
ویــروس کرونا به ایــن بافت ها
پدید نیامده است .آنها از واکنش
التهابــی بدن به ویــروس کرونا
به عنوان عامل احتمالی آسیب
های وارده به بخش هایی از مغز
بیماران یادکرده اند.
دانشــمندان امیدوار هستند که
درک بهتر از ســاز و کار واکنش
بدن انســان بــه ویــروس کرونا
بتوانــد بــه آنهــا بــرای معالجه
بیماران مبتــا به «کووید »۱۹
کمــک کند .بیمــاری همه گیر
«کووید  »۱۹هر چند از اســاس
یــک بیماری دســتگاه تنفســی
محسوب می شود اما مبتالیان
ممکن است از اختالالت عصبی
مانند ســردرد ،روان آشــفتگی،
اختــال شــناختی ،گیجــی،
خستگی و لطمه به حس بویایی
نیز رنج ببرند .بیماری «کووید
 »۱۹همچنیــن ممکن اســت

•

واکسیناسیون
افراد باید به طور منظم به تجدید
تزریق واکســنهای مــورد نیاز
بــدن اقدام کنند .واکســنهای
دوران کودکی اغلب تاثیر خود را
به مرور زمان از دست میدهند و
باید تجدید شوند .باید مطمئن
شــد که تا چه زمانی بــدن ما در
برابرکزاز ،دیفتری ،سیاه سرفه،
فلــج اطفــال ،هپاتیــت ســی،
استرپتوکوک،مننژیت،سرخک،
اوریون ،ســرخجه و گریپ ایمن
اســت .شاید بهتر باشــد در این
باره با پزشک مشورت کنیم.

•

فرار از دست ویروسها!
پژوهشهــای علمــی ثابــت
میکنندکه فعالیت بدنی مستمر
و تقویــت عضــات از طریــق
دویــدن ،ورزش و همچنیــن
نوردیک واکینــگ میتوانند در
تقویت تــوان ایمنی موثــر واقع
شــوند .سه بار در هفته و هر بار
 ۲۰دقیقــه ورزش میتواند موثر
منجر به ســکته مغــزی و دیگر
آسیب های عصبی بشود.
پیــش از ایــن نیز نتیجــه چند

واقع شود .البته باید توجه داشته
باشــید که نمیباید فعالیتهای
بدنــی باعث خســتگی مفرط ما
بشود .خستگی مفرط میتواند
از توان ایمنی بدن بکاهد.

•

خواب راحت!
خواب کافی و آسوده تنها باعث
رفــع خســتگی نمیشــود .بدن
انســان در مرحله خواب عمیق
هورمونهایی ترشح میکند که
میتوانند باعث تقویت بیشــتر
دستگاه ایمنی شوند.

•

رابطه شادی با تندرستی
تحقیقــات پزشــکی همچنــان
نشان دادهاندکه رویکردی مثبت
در زندگــی و داشــتن لحظــات
فرحبخــش میتوانند بر افزایش
توان دفاعی بدن در برابر ویروس
و باکتریهــا موثر واقع شــوند.
بنابراین میشــود گفــت خنده
و تفریــح نه تنها طعــم زندگی را
شــیرین میکنند و به زندگی ما
کیفیت میبخشــند ،بلکه توان
دفاعی بدن در قبال بیماریها را
نیز افزایش میدهند.

•

پرهیز از استرس
اســترس منفــی باعــث ترشــح
آدرنالیــن وکورتیــزول در بــدن
میشود .این هورمونها دستگاه
ایمنیبدنرامیتوانندفلجکنند.
در مقابل میتوان گفت مدیریت
زمــان و اســترس ســنجیده به
بدن امکان اســتراحت میدهد
و زمینــه را بــرای تجدیــد قوا و
انــرژی فراهم میکنــد .راههای
تحقیــق نشــان داده بــود کــه
بیمــاری «کوویــد  »۱۹ممکن
اســت واکنش التهابی و آسیب

پرهیز از استرس منفی همچون
مدیتیشــن و یــوگا میتوانند در
افزایش توان دستگاه ایمنی بدن
نقش بسیار مهمی ایفا کنند.

•

پیادهروی در هوای آزاد
پیــادهروی در هــوای آزاد عمال
باعث تغییر دمای بدن و حرکت
میشــود .هر دو عامل یاد شده
میتواننــد در بهبــود فعالیــت
دستگاه ایمنی انسان موثر واقع
شــوند .از ســوی دیگر ،مخاط
دهــان و بینی نیــز در اثر جریان
بهتر خون و رطوبت بیشتر هوا
میتوانند به گونــهای موثرتر در
برابر حمــات ویروسها مقابله
کنند.

•

محدود کردن مصرف شکر
تحقیقات پزشکی نشان دادهاند
که سوختوساز شکر مصرفی در
بدن میتواند باعث زائل شــدن
ویتامینها شــود .این در حالی
اســت که بدن انسان و دستگاه
ایمنی او به این ویتامینها برای
مقابله با ویروسها نیاز دارند.

•

سرد و گرم!
تناوب در استفاده از دوش سرد
وگرم نیز میتواند بدن را در برابر
بیماریها مقاوم ســازد .توصیه
این اســت :دوش گــرم ،پس از
آن دوش ســرد و باز دوش گرم.
میتوانیــم بــا اســتفاده از برس
یــا لیف زبــر و یا ابری با ماســاژ
بر تــوان دفاعی بــدن در مقابل
بیماریهابیفزاییم.
•
های عروقی را به دنبال داشــته
باشد - .یورونیوز
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کرونا و جمهوری اسالمی...

افسانه «واکسن ایرانی کرونا»

علم و فناروی خیالی و دروغین
به بخشــی از تبلیغات سیاســی
تبدیل شد ه است

مجیدمحمدی
 4ژانویــه  ۱۶۷ -داروســاز در
نامهای به رئیس ســازمان غذا و
دارو ،مطالعات بالینی ایران برای
تولید واکســن کرونا را «در حد
یک شوخی» خواندند
--------وزیر بهداشت جمهوری اسالمی
ایــران میگویــد« :در تامیــن
واکســن از همــه مهمتــر ،کار
عظیم و حماســی دانشــمندان
ایرانی در تولید واکســن داخلی
است .خوشبختانه مراحل تست
انســانی اولین واکســن ایرانی از
این هفته شــروع میشود و یک
واکســن دیگر نیز از هفته آینده
مجوز تست انسانی را میگیرد».
(کیهــان  ۷دی  )۱۳۹۹این ادعا
در میان بخشــی از داروســازان
ایرانــی و حتــی برخــی مقامات
بهداشــتی چنــدان خریــداری
ندارد.
 ۱۶۷داروســاز ایــران در نامهای
به محمدرضا شانهســاز ،رئیس
ســازمان غــذا و دارو ،مطالعات
بالینــی در ایــران بــرای تولیــد
واکســن کرونــا را «در حد یک
شوخی» خواندند و نوشتند:
«با کــدام جرات ادعــای تولید
چنین واکســنی را داریم ...چرا
اجازه بدهیم تولید یک محصول
اینقدر تخصصی را ســاده جلوه
دهند؟ ما که قابلیت خرید چند
فریــزر برای انتقــال و نگهداری
واکســن را نداریــم ،تجهیــزات
تولید واکســن آن هــم برای ۸۰
میلیــون نفر را داریــم؟» (ایران
اینترنشنال  ۷دی )۱۳۹۹

رضا ملکزاده ،معاون تحقیقات
وزرات بهداشــت ،در نامــه
اســتعفای خود بــه وزیر خطاب
به وی از «اظهارات غیرعلمی و
ناشی از شتابزدگی جنابعالی در
مورد تولید واکسن ایرانی کرونا
که هنــوز در حال طــی مراحل
اولیه بوده و شــما مدعی معرکه
گرفتن برای تولید آن شدهاید»،
اشــاره میکنــد( .همشــهری
آنالین  ۳۰ابان  )۱۳۹۹او بیش از
همه باید از فرایند تولید واکسن
در ایران خبر میداشته است.
توصیــه مصطفی معیــن ،وزیر
آموزش عالــی در دولت خاتمی
و رئیــس شــواری عالــی نظــام
پزشکی ،خرید واکسن استاندارد
از خارج اســت( .تابناک به نقل
از اینســتاگرام وی ۲دی )۱۳۹۹
اگر تولید انبوه واکسن در ایران
در جریان بود و قرار بود به زودی
نتیجــه دهــد ،بعید بــود که او
چنین پیشنهادی ارائه کند.
رئیــس ســتاد مقابلــه بــا کرونا
در کالنشــهر تهــران میگوید:
«تــاش شــهید فخــریزاده
برای ســاخت واکسن کرونا نیز
بیســرانجام نمانــد و با تالش
شــبانهروزی وی و همکارانــش
ایــن پروژه هماکنــون به مرحله
آزمایشهــای انســانی رســیده
است( ».فارس  ۹آذر )۱۳۹۹
فخــریزاده در حــوزه برنامــه
هســتهای جمهــوری اســامی
ایران کار میکرد و برنامه تولید
واکســن تحــت نظــر وی ،بــا
تخصص و حــوزه کاری او هیچ
ارتباطی نداشته است .طرح نام
او در حوزه واکسنسازی بیشتر
تبلیغات سیاسی به نظر میآید تا
گزارش از واقع.
حســن جلیلــی ،مدیرگــروه

تحقیقات تولید واکســن ستاد
اجرایی فرمان امام ،در مصاحبه
با جام جــم میگوید« :ما هنوز
وارد فــاز انســانی نشــدهایم...
میتــوان گفــت ایمنی واکســن
کرونای تولیــد داخل هم حدود
 ۹۰درصــد اســت ۸( ».دی
 )۱۳۹۹مشــخص نیست بدون
آزمایش واکســن بر روی افراد،
میــزان ایمنی آن چگونــه اندازه
گرفته شده اســت .شرکتهای
تولید واکســن در سراســر دنیا
به هیچوجه وارد حوزه تبلیغات
نمیشــوند و بــا کار خــود،
میکوشــند اعتمــاد عمومی را
جلب کنند .تبلیغات شرکتهای
دولتی جمهوری اســامی ایران
در باب تولید واکســن ،حکایت
از غیواقعی بــودن ادعاهای آنان
دارد.

«واکسن مشترک ایرانی»
ســه روز بعــد از ادعــای تولیــد
مســتقل واکســن در ایــران،
مقامــات جمهــوری اســامی
ایران از تولید واکســن مشترک
ســخن گفتنــد؛ بــدون آن کــه
روشــن ســازند هــر طــرف چه
سهمی در تامین بودجه ،تولید
واکسن ،آزمایشها و تجهیزات
توزیــع دارد .کیانوش جهانپور،
سخنگوی ســازمان غذا و دارو،
در ۱۱دی  ۱۳۹۹از پــروژه تولید
مشترک واکســن کرونا با کوبا،
بدون ذکر نام شرکت کوبایی خبر
داد و گفت که آزمایش انسانی آن
واکســن در ماههای پایانی سال
در ایران انجام خواهد شد.
او در بــاب این که این واکســن
در کوبا تولید میشود ،صراحت
داشت« :در حال حاضر واکسن
کرونای تولید ایران و کوبا در فاز
 ۲انســانی در کشور کوبا تحت
نظارت و با همکاری انســتیتو
پاستور ایران انجام میشود».
(اقتصاد آنالین  ۱۱دی )۱۳۹۹
او گفت که این واکســن در فاز
 ۲انســانی اســت و در بهمن و
اسفند  ۱۳۹۹فاز سوم آزمایش
آن روی  ۵۰هــزار نفــر در ایران
انجام خواهد شد .جهانپور بعدا
اعالم کرد که دولت جمهوری
اســامی ایران برای به دســت
آوردن «فناوری ســاب یونیت
که طی آن بخشــی از پروتئین
ویــروس تولیــد میشــود»،
پیشــنهاد داده بود که فاز سوم
کارآزمایی انسانی واکسن کرونا
کــه گســتردهترین مرحلــه از
آزمایشهای بالینی واکسن به
شــمار میرود ،در ایران انجام
شود( .ایرنا  ۱۲دی )۱۳۹۹
این ســخن نشــان میدهد که
ایران صرفا فراهم آورنده انسان
بــرای آزمایــش بــوده اســت و
«تولید مشترک واکسن» تنها

اسمی تبلیغاتی برای آن مشارکت
بوده اســت .مقامات جمهوری
اسالمی ایران به صراحت هرگونه
آزمایش واکسن بر روی ایرانیان
توسط شرکتهای غربی را نفی
کرده بودنــد ،اما ظاهرا آزمایش
واکســن از ســوی شــرکتهای
کوبایی منعی نداشته است.
مصطفــی قانعــی ،دبیــر ســتاد
توسعه زیســتفناوری معاونت
علمــی و فنــاوری ریاســت
جمهــوری ایــران ،به واکســن
مشترک ایرانی-چینی که توسط
شرکت شفافارمد تولید میشود
و «مشابه واکسن شرکت چینی
سینوواک» است ،اشــاره دارد.
ن شــرکت
به ادعای وی ،واکســ 
ُ
شفافارمد موسوم به «کوو ایران
برکت» روز نهم دی به چند نفر
تزریق شد .در مورد این واکسن
نیز مشــخص نیســت که سهم
ایــران در تولید آن چقــدر بوده
است.
بنا بر ســندی که به دست ایران
اینترنشنال رسیده و در  ۱۱دی
۱۳۹۹منتشر شده است ،وزارت
بهداشت ایران به دنبال سفارش
واکســن از ســه منبع انگلیسی
(کرونای آکسفورد-آسترازنکا)
از طریق هند ،واکســن چینی و
سازوکار بین المللی (کوواکس)
بوده است .تعداد این واکسنها
در مجموع حدود  ۵۷میلیون دُز
اســت .اگر واکسنهای کوبایی
و واکســنهای خریداری شــده
از کــره جنوبــی را اضافه کنیم،
رقم باالتــری خواهیم داشــت.
کشــوری که خود در حال تولید

یک محصول اســت ،چــرا باید
بیش از  ۵۷میلیون دُز به منابع
مختلف سفارش دهد؟

چرا ادعای واکسن ایرانی؟
هم ادعاها و هــم رفتار مقامات
نشان میدهد که واکسن ایرانی
صرفا یک مفهوم تهی بوده است.
ادعای واکسن ایرانی نیز همانند
موشــک ایرانــی و ســانتریفیوژ
ایرانی است که از پاکستان و کره
جنوبی و چین خریداری شده و
روی آنها «ســاخت ایران» حک
میشــود .حکومتی که در همه
زمینههای قابل کشف و مشاهده
نشان داده است که کارایی ندارد
و علم و فناوری را در دانشگاهها
به تبلیغات مذهبی تبدیل کرده
اســت ،در حوزههــای غیرقابل
مشاهده و پنهانی ادعای فناوری
و تولیــد علــم دارد .در هر آنچه
قابلیت راســتی آزمایی نــدارد،
جمهوری اسالمی ایران سرآمد
علم و تکنولوژی است.
اما ادعای واکسنســازی برای
کرونا با دو هدف مطرح شــده
است:
•
 .۱ســرازیر کــردن بودجــه بــه
جیــب شــرکتهای تحــت نظر
مقامــات امنیتــی و نظامــی و
آقازادههای ایشان (مثل فرزندان
فخــریزاده) .مصطفــی قانعی،
دبیر ستاد توسعه زیست فناوری
معاونتعلمیریاستجمهوری،
میگویــد« :معاونــت علمی به
میــزان  ۲۵۰میلیــارد تومــان،
صندوق نوآوری و شــکوفایی به

میــزان  ۷۱۰میلیــارد تومان از
این شرکتها حمایت میکنند».
(ایرنــا  ۱۱دی  )۱۳۹۹یکــی از
این شرکتها ادعای گزافی مثل
ســاختن  ۱۰میلیــون دُز در ماه
را مطــرح کرده اســت تا بودجه
بیشتری به خود اختصاص دهد.
•
 .۲تبلیغات سیاسی ،متوجه به
نشــان دادن جمهوری اسالمی
ایــران به عنــوان رژیمــی دارای
دســتاورد اســت .بــه همیــن
علت اســت که در اخبار مربوط
بــه واکســن ،ســخنان مقامات
ســازمان بهداشــت جهانــی را
تحریف کردند تــا به خود مدال
آویــزان کنند .ایرنا در خبری که
ساعت هشــت صبح  ۱۱دیماه
منتشرکرده بود ،به نقل از طارق
یاسارویچ ،ســخنگوی سازمان
جهانی بهداشت ،نوشت« :این
ســازمان بیصبرانــه منتظــر
مشــاهده نتایــج آزمایشهــای
بالینی این دستاورد بزرگ ایرانی
ی و مکاتبه
اســت ».اما پیگیــر 
یــک روزنامهنگار با ســخنگوی
ســازمان جهانــی بهداشــت که
ایراناینترنشــنال در جریــان آن
قرار گرفته است ،نشان میدهد
که یاســارویچ در متن اصلی که
در اختیــار ایرنــا قــرار داده بود،
اشــارهای بــه «دســتاورد بزرگ
ایرانــی» نکــرده و فقط نوشــته
است« :سازمان جهانی بهداشت
از همه برنامههای تولید واکسن
در سراســر جهــان اســتقبال
میکند».
•
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نکته درباره حفظ رابطه زناشویی

رابطه زناشــویی ،تــداوم زندگی
و راههــای حفــظ آن یکــی از
چالشهایی است که اغلب زن و
شــوهرها با آن دست به گریبان
هستند.
بسیاری از روابط به سبب عللی
که بی ارزش به نظر میرســند،
با شکســت روبرو میشوند؛ اما
در حقیقت توجه بــه این موارد
میتوانــد در امــر تــداوم ازدواج
بسیار مهم باشد.
در اینجا به برخی از پیشنهادهای
ســادهای که میتوانــد در حفظ
رابطــه زناشــویی کمــک کند،
اشاره خواهیم کرد:
•
چشم انداز مثبتی داشته
باشید
پس از گذشــت چندین ســال،
ازدواجهــا و روابــط زناشــویی
به ســمتی مــیرود کــه در وهله
نخست ،علتی که زن و شوهرها
همدیگر را انتخاب کرده اند ،رو

به فراموشی میرود و بجای آن،
تمرکــز بر روی مســائلی صورت
خواهد گرفت کــه آنها را اذیت
میکند .تحقیقات نشان میدهد
هرچــه از زمــان ازدواج بیشــتر
میگــذرد ،احتمــال اینکه برای
کارهای روزمره تان بجای دالیل
مثبــت ،دالیل منفــی بیاورید،
بیشــتر میشــود و این مســأله
میتواند پیامدهای ناگواری را به
همراه داشته باشد .برای همین
در طــول روز تــاش کنید تا بر
روی نکات مثبت تمرکزکنید.
بــه طور مثال ،بجــای آنکه فکر
کنید همســرتان ظروف کثیف
را بــه دلیــل تنبلی در ســینک
ظرفشویی میگذارد ،به این فکر
کنیــدکــه او در محــل کار خود
بســیار خــوب تــاش میکند.
به دنبال نــکات مثبت هر چند
کوچک در کارهای روزانه باشید.
•
پیروزیها را جشن بگیرید
پیروزیهــای تــان را هــر چند
کوچــک هم که باشــد جشــن
بگیرید .پژوهشــگران دانشــگاه

کالیفرنیــا در لــس آنجلــس و
دانشگاهروچستر ۴روشمختلف
را که زن و شــوهرها معموال به
اخبــار خــوب پاســخ میدهند،
مورد بررســی قــرار دادند .آنها
دریافتند افرادی همسران ناامید
و یا بدون واکنش (در برابر آنها)
دارند ،از میزان شــادی کمتری
در زندگی خود برخوردار هستند.
همچنین آنها در کمال تعجب
دریافتند افرادی نیزکه همسرانی
داشــتند کــه از آنها بی ســر و
صــدا حمایــت میکــرد ،آنهــا
نیز از شــادی کمتری در روابط
زناشویی خود برخوردار بودند.
به همین خاطر ،دفعه بعدی که
خبر خوبی از شریک زندگی تان
دریافت میکنید ،آن را به شکلی
درست همراه با یک وعده غذایی
خاص جشن بگیرید تا نشانگر آن
باشــد که چقدر از دستاوردهای
همسرتان به شگفت آمده اید.
•
اظهار قدردانی کنید
همــه مــا دوســت داریــم تــا از
تالشهایمان قدردانی شود .همه

ثبت آموزههای  ۲۰۲۰در تاریخ  >> ...ادامه از صفحه17 :
امیــدوار بود که ســال  ۲۰۲۰به
یک برآینــد غیرمترقبهی خوب
منجر شده باشد.
به طــور مثــال ،بازگشــت توام
بــا تعهد پذیــری عملــی آمریکا
بــه پیمان اقلیمــی پاریس و نیز
بــردن سیاســتهای اقتصادی
این کشــور به ســوی نقشــهی
کالن «طرح سبز» ،که توسط
ِ
نیروهای پیشرو حزب دمکرات
و نهادهای شهروندی پیشنهاد
شــده اســت ،قادر خواهــد بود
چرخــش مهمــی در ایــن میان
محسوب شود.
بــه همیــن ترتیــب ،کاهــش
بودجــهی نظامــی و پلیس این
کشــور و ســرمایه گذاری برای
کاهش فاصلههای نابرابری هم
در درون آمریــکا و هم به ســود
کشورهایفقیر.
در صورتــی که ایــن رویدادهای
نــادر اتفــاق بیافتــد ،میتــوان
شــاهد بروز یــک «ابرقــدرت»
متفاوت بــود .ابرقدرتی که این
بــار ،برخالف ســنت  70ســال
گذشــتهی آمریــکا کــه تحمیل
ارادهی خود با موشــک و کودتا
و ناوهواپیمابــر بــود ،از قــدرت
اقتصادی و دیدگاه مثبت خویش
نسبت به ســایرین بهره خواهد
برد و اعتبارکســب خواهد کرد.
ایــن کــه نظــام ســرمایه داری
آمریــکا -کــه در دوران ترامــپ
به حالت افسار گسیختهی خود
درآمد -قادر باشد یوغ سنگین
پیشروها و نیروهای مترقی را از
طریــق بایدن و تیــم او برگردن

خود بیاندازد ،تصور آسانی جلوه
نمیکند ،اما نباید به طور کامل
نا امید بود.
•
 )۶سرنوشت ایران و
کشورهای مانند آن
در این میــان ســال  ۲۰۲۰آغاز
نمایــش حتمــی اضمحــال
دولتهــای وامانــده بــود .این
دولتهــا که ایران ،افغانســتان
و عراق ســه نمونهی بــارز آن در
منطقهی خاورمیانه هستند در
این ســال با برجســته ساختن
ضعفهــای بنیادیــن خویش،
به ســوی سراشــیبی هــل داده
شــدهاند .ایــن کــه چــه موقــع
تیر خــاص به آنان زده شــود،
صحبــت زمــان اســت .قابــل
پیش بینی اســت که به احتمال
زیــاد ،افغانســتان ،با ضعیف تر
شــدن آمریکا ،به دست طالبان
خواهد افتاد تا به عنوان پالتفرم
رویارویی پاکستان و چین با هند
مورد استفاده قرارگیرد.
عــراق ،در نهایــت ،بــا خــروج
آمریکا به سوی سناریو تجزیه و
سه کشوری شدن پیش خواهد
رفت.
اما در ایـــران سرنوشت ملت ما
بسیار تیره و تباه خواهد بود.
با بی عالقه شدن احتمالی آمریکا
نسبت به آیندهی ایران -همانند
رویکرد فعلی و شاید بعدی آمریکا
در عراق و افغانستان -آیندهی
کشــور ما بین سه قدرت چین،
روســیه و اســرائیل بــه مناقصه
گذاشته خواهد شد.

هر
یک از این ســه که زودتر بجنبد
و خطر بیشتری بپذیرد ایران را
صاحب خواهد شد:
چین با قــرارداد  ۴۰۰میلیاردی
مورد مذاکره ،روسیه با تعهد به
دفاع نظامــی از رژیم در صورت
حملهی خارجی و اســرائیل ،با
پیــش دســتی در آغــاز حملهی
نظامی.
رژیم بــی لیاقت و ضــد مردمی
آخوندی اینــک ایران را به مثابه
گوشت قربانی در معرض این سه
هیوال قرار داده است .اگر آمریکا
به طور جدی پا به میدان تعیین
تکلیــف ایران نگــذارد ،هرکدام
از ایــن ســه قدرت کــه بجنبد،
آیندهی ایران را برده است.
امری کــه به دلیل غیبت واضح
یک جایگزیــن مردمی قدرتمند
بــرای رژیم فاســدکنونی بدیهی
مینماید.
فراموش نکنیم که رژیم ایران به
مرحلهی «ناگزینش» میان بد،
بدتر و فاجعه رسیده است.
این نکتهی مهمی است که هیچ
هموطنی نباید فراموش کند .از
این پس ،بحثــی به نام گزینش
رژیم میان این یا آن سناریو باقی
نیست .بحث این است که کدام
خریدار بیشتر میپردازد:
چین با تعهد درازمدت در مقابل
قــدرت رو بــه افــول آمریــکا در
منطقه ،روسیه با قراردادن خود
در معرض یک افغانستان جدید
ایران درگیــر جنگ و یا
در یــک ِ
اسرائیل ،با پذیرش خطر مقابله

ما خواهان تقدیر و ابراز ســپاس
و تحســین هســتیم .اذعــان و
قدردانی به آنچه همسرتان انجام
میدهــد ،از امور مهم در زندگی
به شمار میرود.
گاهی اوقات ،تهیه دفتری روزانه
بــرای انجــام قدردانــی ،کاری
مفید بــه شــمارمی رود .شــما
و همســرتان میتوانیــد آنچه را
فکــر میکنید بایــد در خصوص
کارهای طرف مقابــل که در آن
روز انجــام داده ،مــورد قدردانی
واقــع شــود ،در آن یادداشــت
کنید .زن و شوهرهایی که این
قدردانــی متقابــل را در زندگــی
حفــظ میکننــد ،کمتــر دچار
جدایی میشوند.
•
با دیدن همسرتان هیجان
زده شوید
هنگامی که برای مدتی از شریک

زندگی خود دور هستید ،زمانی
که او را دوباره میبینید ،هیجان
زده شوید .در صورتی که شرکای
زندگی با دیدن همدیگر شگفت
زده شــوند ،این مسأله میتواند
به پیوند دوباره آنها کمک کند.
•
از کلمه «ما» استفاده کنید
اســتفاده از ما (بجــای من) در
گفتار و توصیف ازدواج و زندگی
بــه عنوان یک تیم و نــه دو فرد
مجــزا ،ســبب ایجــاد جبههای
متحــد میگــردد کــه ترفنــدی
روانشــناختی را بــرای نزدیــک
شدن زن و شوهر ایجاد میکند.
•
کارهای کوچک را کوچک
نشمارید
باید بدانی حتــی برخی کارهای
کوچک نیــز میتوانــد به حفظ
رابطه زناشویی کمک کند؛ پس

کارهای کوچکی را که زمانی هم
نمیبرند ،انجــام دهید .به طور
مثال به همسرتان نشان دهید
که به او فکر میکنید و خواهان
آن هستیدکه خوشبخت باشد.
•
به شریک زندگی تان نشان
دهید ،او در اولویت شماست
زمانــی که شــریک زندگــی تان
صحبت میکند ،به ســخنان او
گوش دهید و مشــغول چندین
کار دیگر نباشــید .اگر خواهان
صحبت بــا شماســت ،آن را به
تعویق نیاندازید؛ چرا که نشــان
دادن این مسأله که به همسرتان
توجــه دارید و رابطه تــان برای
شــما مهم اســت ،امری دشوار
نیست.
•

بــه مثــل شــاخکهای رژیم در
اطراف خود .رژیم منتظر اســت
ببیند این سه قدرت میخواهند
با او چه کنند و به همان سمت
خواهد رفت .اولین خریدار ،کل
کاال را خواهد برد .در این میان
انتخابات آتی ریاست جمهوری
در ایــران و جایگزیــن ســازی
خامنهای با این یا آن فرد ،توابع
این انتخاب قدرتهای سه گانه
خواهد بود نه بیشتر.
هیچ یک از این دو رویداد تاثیری
در تغییر معادلهی تعیین تکلیف
آینــدهی رژیم و کشــور توســط
قدرتهــای خارجــی نخواهند
داشت.
کالم آخر
شــرایط  ۲۰۲۰بســیاری را در
مورد چرایی وضعیت نابسامان
جهــان به فکــر انداخته اســت.
ایــن چرایی ،بحران همه گیری
کوویــد ۱۹-را «معلــول»
ساختارهایبیماراقتصادجهانی
و سیســتم حاکم بر آن میداند
نه «علت» آن .در سراســر دنیا
روشــنفکران در صددند دریابند
آیــا نمیتوان موقعیت فعلی را از
تهدید به فرصت تبدیل کرد .کار
آسانی نیســت ،اما الزم است در
این باره جدی بیاندیشیم.
نگارنــده نیز به ســهم خــود در
این ســال با مطالعهی وضعیت
فعلی جهان و آســیب شناســی
آن ،به یکی از این دالیل ریشهای
پــی بــرد و آن این کــه ما تصور
میکردهایم منابع جهان محدود
و پایان ناپذیرند و بر سر این باور،
هزاران ســال اســت که در قالب

طبقات متضــاد یا کشــورهای
متخاصــم بــه جنگ و غــارت و
اســتثمار و نابودسازی همدیگر
پرداختهایــم .این در حالیســت
کــه مطالعهی فلســفی-علمی
ساختار ماده نشــان میدهد که
هستی ،جهان و طبیعت از هیچ
محدودیــت و پایانی برخــوردار
نیســتند .محدودیــت در ذهن
ماست؛ پایان ،افسانهی ساخت
بشر اســت .از دل این بررسی و
آزمایشفرضیهی«پایانناپذیری
منابــع مــادی هســتی» ،یــک
نظریهی بیــرون آمد که نگارنده
آن را «بی نهایت گرایــی»
نامیده است.
این نظریه بیان میکندکه ،از آن
جا که در درون ماده زنجیرههای
سازندهی آن به شکل بی نهایت
در حرکتند ،میتــوان با اتکاء به
علــم و دانــش و فــن آوری ،در
ایــن زنجیرهها دخالــت و آنها را
به ســوی تولیــد و بازتولید بی
حــد و بــی پایان هــر آن چه که
میخواهیم هدایت کنیم.
به عبارت دیگر ،از ابتدای تاریخ
بشر ،تمام جنگها و تضادهای
ما بر ســر اختصــاص و انحصار
منابع و محروم کردن دیگران از
آن ،بــه نوعی ،کاذب و بی دلیل
بوده است؛ این فقط تصور غلط
ما در مورد محدودیت ماده بوده
اســت که بــه این فاجعــه ختم
شده؛ در غیر این صورت ،هستی
بیکــران و منابــع آن بی نهایت
است.
بدین ترتیب «بی نهایت گرایی»
از مــا دعوت میکنــد که نگرش

فلســفی خویــش بــر هســتی و
طبیعــت را به کمــک دادههای
علمی مورد بازبینی قرار دهیم و
با کشف و فهم بی نهایت ،تمدن
خویش را به سوی استفاده از این
منابــع بی پایــان هدایت کنیم.
ایــن نظریــه را در کتابــی به نام
«بی نهایــت گرایی» (نظریهی
فلسفی برای تغییر) ارائه دادهایم
و عالقمنــدان بــرای اطــاع از
جزییــات این نظریــه میتوانند
بــه دو جلد کتاب و بیش از هزار
صفحه مطالب آن مراجعه کنند.
امــا در پایان فراموش نکنیم که
خالقیــت انســان یگانــه ضامن
بقای اوســت .اگــر بتوانیم این
نکتــه را اصل قــرار دهیــم قادر
خواهیم بود از این ســال ۲۰۲۰
درس هایی را بگیریم که ضمن
آن که تیره و دهشتناک به نظر
میآیند ،بستر ساز اندیشه ورزی
عمیــق و یافتــن راهکارهــای
خــاق و بدیــع بــرای آینــدهی
بشریت باشند .شدنی است ،اگر
بخواهیم .توان انسان بی نهایت
اســت ،منابع مادی هستی نیز
هــم چنیــن ،ترکیــب ایــن دو،
یعنی شــکوفایی ،رشد ،صلح و
پیشــرفت و این آن چیزی است
که انسان و هر موجود زندهای،
شایستهی آن است:
یک زندگی خــوب و رها از رنج.
راه بــی انتهــای تغییــر بــرای
باورمنــدان به بی نهایــت توان
بیکران منابع هستی باز
انسان و
ِ
است.
•
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اعالم موفقیت خواهد کرد و هم
برای دموکرات¬ها در انتخابات
« ۲۰۲۴خطرِ هستهای ایران» را
تعدیل خواهد نمود.
در عیــن حال ،اقتصــاد خارجی
ایران چه وضعیتی خواهد داشت
و ایران به کــدام فرمول رضایت
خواهد داد؟ آنچــه در نگاه کلی
نســبت به اولویتهای داخلی و
خارجــی دولت بایــدن میتوان
طــرح کــرد ،تدریجــی بــودن،
آهســته بــودن ،موقت بــودن،
بــودن رهیافــت دولت
تعلیقــی
ِ
جدید آمریکاست .قولهایی باید
بــه خاورمیانه داد و کشــورهای
این منطقــه را با فاصلــۀ زمانی
در انتظار نگاه داشــت تا آمریکا
بر مسایل مهم بینالمللی خود
تمرکزکند .آنچه میتواند باالنس
ایــن معــادالت را بــر هــم زند،
کامل روابط
بازگشایی ناگهانی و ِ
دیپلماتیــک ایران و عربســتان
اســت کــه احتمــا ًال اســراییل
نهایــت تــاش خــود را بــرای
جلوگیــری از تحقــق آن بــه کار
ِ
انتخابات
خواهد گرفــت .ظاهر ًا
نخســت وزیــری چهارمــی در
اســراییل در حال شــکلگیری
اســت ولی نتیجــۀ آن هرچه که
باشــد تغییــرات پارادایمتیــک
نــگاه
( )Paradigmaticدر
ِ
اسراییل به منطقه ایجاد نخواهد
کرد.
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معمو ًال در سیاست ،ابهامگویی
برای حل نشــدن یــک موضوع
بســیار کارســاز اســت .احتما ًال
قــدم دولت بایــدن اخذ
اولیــن
ِ
ســازمان بینالمللــی
تاییدیــۀ
ِ
انــرژی اتمــی از بازگشــت ایران
به ِ
مفاد فنی برجــام خواهد بود
ً
کــه خــود تحقیقــا  ۶-۴ماه به
طــول خواهــد انجامیــد .برای
تشویق ایران به بازگشت ،اجازۀ
ِ
دسترسی محدود به منابع مالی
و فــروش محــدود نفت ممکن
است در دســتور کار باشد .لغوِ
کامــل تحریمها بــه معنایی که
ِ
ایــران از آن اســتفاده میکند به
لحاظ سیاسی و حقوقی با موانع
ِ
بســیاری روبرو اســت و دســت
کــم زمانبــر خواهد بــودِ .
روند
تابع
احتمالــی این توافقات نیزِ ،
انتخابات ریاســت جمهــوری و
سیاستگذاریهای کوتاه مدت
و میان مدت ایران خواهند بود.
بــه نظر میرســد دولــت بایدن
توان
مسائل منطقهای و
موضوع ِ
ِ
موشــکی ایران را مطرح خواهد
کرد ولــی به خوبــی میداند که
ِ
اخذ امتیاز در آنها سهل نیست.
اما انداختــن این دو موضوع در
ریل مذاکــرات ادامهدار ،منطقه
ِ
را تــا حــدی آرام نگــه خواهــد
داشــت .بنابراین ،بایدن نهایی
کردن موضوع هستهای و ثبات
بخشــیدن حقوقــی ،نظارتــی و
بینالمللی بــه آن را هم اولویت
خواهد داد و هم آن را احتما ًال به
حل و فصل مسائل دیگر مربوط
و متصــل نخواهــد کــرد .اگــر
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Biodégradable et idéal pour le compost
Biodegradable and compostable
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نقطۀ مرکزی استراتژی اسراییل
نسبت به ایران ،مع ّلق گذاشتن
حکمرانــی مطلــوب و رشــد
اقتصادی ایران است به طوریکه
از جمع شدن مازاد ()Surplus
جلوگیری کند تا در پروســهای،
«ایران
«ایــران متخاصــم» بــه
ِ
ِ
تیپ پاکستان (منتقد غیرعملی
اســراییل)» تبدیــل شــود .از
ِ
اقتصــاد ایران
این دیــدگاه ،اگر
ِ
اقتصاد جهانی منقطع شــود
از
ِ
ماننــد ذرهای مع ّلــق در هــوا
و
( )Limboدورِ خودش بچرخد،
فرسایش بنیۀ مالی ،تولیدی،
به
ِ
درآمــدی و اجتماعــی ایــران
خواهد انجامید :آنچه که شــاید
میــل دیگرانــی هم در
مطابــق
ِ
منطقه باشد .بیدلیل نیست که
نیمطبقهای از وزارت خزانهداری
آمریــکا حتــی در دورۀ اوبامــا،
تحریمهــای ایــران را مدیریــت
ِ
اثرات
میکــرد و میکند .یکی از
جانبی سیاست فشارِ حداکثری
()Maximum Pressure
این بود که بنگاههای اقتصادی
و بانکهــا به خاطــرِ ممانعت از
خدشهدار شدن اعتبار اقتصادی
( )Reputationخــود نــزد
وزارت خزانهداری آمریکا ،حاضر
به تعامل بــا ایران نبودند .حتی
اگــر ایــران بتوانــد قــدری نفت
بفروشــد و بعضی منابع مالی به
دســت آورد ،موضوع پروژههای
مشترک و سرمایهگذاری خارجی
به مراتب جدیتر اســت .تغییر
ایــن فضــا محتــاج مذاکراتــی
فوقالعاده حیاتی است که حتی
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دولت بایدن و ...ایــران >> ...ادامه از صفحه12 :
بایدن طی دورهای به مخاطبان
منطقهای و داخلی آمریکا نشان
دهد برنامه هســتهای ایــران را
ً
کامــا مختل کرده اســت ،هم

Select

45c
mx

ریههای شما ممکن است بنا به
هــر دلیلی از جمله بیماریهای
عفونی و یا آلودگی هوا ،ملتهب
شــوند .این التهــاب خطر ابتال
به آمفیزم ،آســم و برونشیت را
افزایــش میدهــد .با ایــن حال
انتخابهــای غذایــی درســت
میتواند منجر به کاهش التهاب
اندامهای حیاتی از جمله ریهها
شــود .در مقابــل ،برخــی مواد
غذایــی نیز هســتند که مصرف
آنهــا در طوالنیمــدت ،باعــث
آسیبهای جبرانناپذیر به ریهها
میشود.
مفید :غذاهای پر فیبر
تحقیقات نشان میدهد عملکرد
ریه در افرادی که فیبر بیشتری
میخورنــد ،بســیار بهتــر از
کسانی هستند که فیبر مصرف
نمیکننــد .از غذاهــای غنی از
فیبر میتوان به اســپاگتی گندم
ســبوسدار ،لوبیای پختهشده،
دانههای چیا ،کینــوا ،گالبی و
کلم بروکلی اشاره کرد.
مضر:گوشتفرآوریشده
مطالعــات نشــان میدهــدکــه
ارتباط مســتقیمی بین مصرف
گوشــتهای فرآوریشــده و
عملکرد ضعیف ریه وجود دارد.
محققانمعتقدندکهنیتریتهای
مورد استفاده در فرایند فرآوری

و نگهداری گوشت ممکن است
باعث التهاب و استرس در ریهها
شوند.
مفید :قهوه
خبر خــوب بــرای دوســتداران
قهوه :نوشیدن یک فنجان قهوه
در وعــده صبحانه بــرای ریهها
مفید است .کافئین ضدالتهاب
است و پلیفنولهای موجود در
قهوه که خاصیت آنتیاکسیدانی
دارند نیز باعث کاهش استرس
اکسیداتیو و التهاب میشوند.
مضر :مصرف زیاد الکل
نوشیدن زیاد برای کبد و ریهها
مضــر اســت .ســولفیتهای
موجود در الکل میتوانند عالئم
آسم را بدترکنند و اتانول الکل،
ســلولهای ریــه را تحــت تأثیر
قرار میدهد .اگر زیاد بنوشــید،
بیشتر ممکن است به ذاتالریه
مبتال شــوید .اما نوشیدن الکل
به میزان کم برای سالمت ریهها
خــوب اســت؛ به خصــوص اگر
شراب باشد.
مفید :غالت کامل
غــات کامــل شــامل برنــج
قهوهای ،نان گندم سبوسدار،
ماکارونــی ســبوسدار ،جــوی
دوســر و کینوا نه تنها سرشار از
فیبر و آنتیاکســیدان هســتند،
بلکه منبــع خوبــی از ویتامین

 ،Eســلنیوم و اسیدهای چرب
ضروری محســوب میشوند که
برای ســامت ریــه ضروریاند.
غالت تصفیهشــده ،ماننــد آرد
و برنج سفید ،بســیاری از مواد
مغذی خود را از دست میدهند.
مضر :نوشیدنیهای قندی
بــه ریههای خود لطــف کنید و
نوشــیدنیهای غیرالکلی حاوی
قند را جایگزین آب نکنید .یک
مطالعه نشان داده بزرگساالنی
که بیش از  ۵نوشیدنی غیرالکلی
شــیرین در روز مینوشــند ،در
معرض ابتال به برونشیت مداوم
و آسم هستند .همچنین افرادی
که بیش از حد نمک میخورند،
بیشتر از سایرین دچار برونشیت
طوالنیمدت و آسم میشوند.
مفید:گوجهفرنگی
گوجهفرنگــی غنیتریــن منبــع
لیکوپــن اســت که با ســامت
ریــه ارتبــاط دارد .خــوردن
گوجهفرنگــی و محصــوالت آن
مانند آب گوجهفرنگی در صورت
ابتال به آســم میتوانــد التهاب
مجاری هوایی را بهبود بخشــد
و در صــورت داشــتن بیمــاری
انسداد ریوی مزمن (،)COPD
احتمال مرگ را کاهش دهد.
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اوباما در سال  ۲۰۱۳-۲۰۱۲آن
را واقعبینانه نمیدانست.
دلیــل اصلــی که این نویســنده
حتی قبل از جشنهای خیابانی
در تهــران ،ناکامــی برجــام را
نادیده
پیشبینی میکرد ناشی از
ِ
گرفتــه
شــدن مســایل بنیادی
ِ
ِ
ایــران و آمریــکا در
اختالفــات
ُ
ِ
مذاکــرات برجــام بــود .اصــو ًال
توافقات مــوردی ایران و آمریکا
ِ
کلیــت
بــدون در نظــرگرفتــن
ِ
روابــط ،دوام نخواهد داشــت.
اگــر افزایــش قــدرت منطقهای
ِ
قدرت منطقهای
کاهش
ایران به
ِ
عربســتان و اسراییل بینجامد،
آمریــکا در پــی تضعیــف ایــران
بــر خواهــد آمــد ،خــواه دولت
جمهوریخواه یا دولت دموکرات.
روش اصلی این تضعیف ضرورت ًا
ِ
کاهــش
جنــگ نیســت بلکــه
ِ
تدریجی بنیۀ مالی ایران اســت،
دقیق ًا کاری که آمریکا دو ســال
است نسبت به چین آغاز کرده تا
نرخ ِ
رشد بنیۀ مالی بیجینگ را
ِ
بگیرد که البته دیر شــده است.
نظام بین الملل امروز
چیــن در
ِ
ِ
بــه یک قــدرت اجتنــاب ناپذیر
( )Indispensableتبدیــل
ِ
حرکــت آرام ،بی ســر و
شــده و
صــدا و تدریجی قدرت یابی آن،
جایــگاه مطمئنــی را بــرای این
کشــور تضمین کرده است .اما
در مقابل ،فقرِ تئوریک دستگاه
دیپلماســی و تقلیــل سیاســت
خارجی به مالقات و ســخنرانی
طــی ســالها ،باعــث شــده تا
ِ
مرکزیــت اقتصــادی در تامیــن
قدرت و امنیت ملی ایران نادیده

514.365.5555

گرفته شود.
ِ
توقف
همینکــه دولت بایــدن از
برنامه هستهای ایران اطمینان
ِ
ِ
استراتژی
هدف خود در
یابد ،به
کالن سیاســت خارجــی آمریکا
ِ
دست یافته است و هیچ عجلهای
برای حل و فصل مســائل دیگر
ندارد .از آنجا که بعید اســت به
هزار صفحه تحریم ،تحریمهای
جدیــدی اضافــه شــود و بعضی
امتیازات محدود نیز اعطا گردد،
ممکــن اســت فضــای امنیتی
ســوریه ،عــراق و افغانســتان
قدری آرام شــود و به دســتاورد
دوم سیاست خارجی آمریکا نیز
بینجامد.
اما در این فضای آرام ،تدریجی،
ً
کامــا قــدم بــه قدم
تعلیقــی و
( ،)Phased outبازندۀ اصلی،
اقتصاد ایران است .در شرایطی
طریق مشارکت
که کشــورها از
ِ
و ائتالفهای سیاسی-امنیتی
به دنبال جاپــای محکمی برای
ِ
ِ
اقتصاد
اقتصــاد خود هســتند،
ایران از این ســتون به آن ستون
حرکــت میکنــد .در صورتی که
مســایل منطقهای و استراتژی
نظامی-دفاعــی ایــران در یــک
ماتریس بــا اقتصاد ایــران دیده
نشــود ،این شــرایط ادامه پیدا
میکنــد .ایــن ماتریــس ،برای
ِ
دولــت بایــدن کــه خاورمیانــه
ِ
ِ
کلیت
حــدود پنــج درصــد از
را
سیاست خارجی آمریکا میبیند،
اهمیتی ندارد .انتهای استراتژی
اروپاییهــا هــم ایــن اســت که
ایــران فعلــی بمانــد ،تهدیدات
ِ
آن مذاکــره و مدیریــت شــود و

امکانات داشته باشد که بقا پیدا
کند کــه مبــادا تضعیــف آن به
عراقی دیگر تبدیل شــده و برای
دروازههای اروپایی ،مشــکالت
عدیدهای فرآهم آورد .کشورهای
منطقــه نیز بــه دنبــال تحدید
قــدرت و ثروت ایران هســتند،
زیــرا در درون ذهن آنها ،ایران
در پی مشــارکت نیســت ،بلکه
اهداف سلطهجویانه دارد ،حاال
بــه هر بهانــهای ،ایدئولوژیک یا
غیــر ایدئولوژیک .ایــن که این
ِ
ذهنیت آنها صحــت دارد یا نه،
مهم نیســت .آنچه اهمیت دارد
این است که آنها با این ذهنیت
تصمیممیگیرند.
دقیق
فهم
ایران،
مهم
ِ
ِ
گمشــدۀ ِ
تحوالت منطقهای و بینالمللی
ِ
دولــت بایــدن و دیگــر
اســت.
دولتهــا ،این هــدف را در نظر
دارنــد که چگونه پــس از کرونا،
ِ
رشــد اقتصــادی ۴-۳
نــرخ
ِ
ِ
قابل
جذب
درصدی با
سهم بازارِ ِ
ِ
توجــه برای صــادرات خود را به
همه آیندۀ خود را
دســت آورندِ .
به افزایش نرخ مازاد گره زدهاند.
اگر قرار باشد اقتصاد ایران شکوفا
شود ،کشــورهای همسایه باید
نســبت به ِ
احساس
نیات ایران،
ِ
ِ
امنیــت ذهنــی و واقعــی کنند.
نــزاع سیاســت خارجــی
اصــل
ِ
ِ
ایران در خاورمیانه است .از این
رو ،ابتکارِ عمل سیاســی در این
منطقه برای آیندۀ اقتصاد ایران
ِ
بهبود روابط
به مراتب مهمتر از
با بولیــوی ،کوبــا و نیکاراگوئه
است.
منبع :کانال تلگرام نویسنده
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کووید۱۹-؛ پنج راه برای حفظ روحیه
مثبت در طول زمستان
طی چند ماه گذشته بسیاری از
مردم دنیا روزهایی وحشــتناک
ی کردهانــد؛ روزهایــی
را ســپر 
گر ه خورده بــا اندوه ،اضطراب،
مشــکالت مالــی ،بــیکاری و
انــزوای ناشــی از همهگیــری
ویروس کرونا.
حــاال زمســتان  -بخصــوص
زمستان قطبی این حوالی  -هم
از راه رســیده؛ ماههایــی تاریک
و طوالنــی کــه گذرانــدن آنها
حتــی در حالت عــادی میتواند
برای بســیاری سخت باشد .اما
کارشناســان برجســته سالمت
روان میگوینــد بــا انجام برخی
کارها میتوانیــد روحیه خود را
تقویتکنید.
ایــن مطلب بــه  ۵مــورد از این
توصیهها اشاره دارد:

•

فعالیت بدنی داشته باشید
شــاید بیــرون رفتــن از خانــه
بــرای ورزش در طول زمســتان
ســخت باشــد اما تقریبا تمامی
کارشناسان معتقدند این روشی
عالی برای تقویت روحیه است.
دکتر براندن اســتابز از دانشگاه
کینگــز کالج لنــدن میگوید" :
ذهن و بدن را نمیتوان به هیچ
وجه از هم جدا دانست".
ورزش باعث ترشح اندورفین در
خون میشود .مادهای شیمیایی
کــه اثر اصلــی آن تســکین درد
اســت و در عیــن حــال در فرد
حس شــادی و سرخوشی ایجاد
میکند .تحقیقات دکتر اســتابز
همچنیــن نشــان داده ورزش،
ت الکتریکــی مغــز را در
فعالیــ 
مناطقی که مســئول پــردازش
اطالعــات عاطفــی هســتند به
ویژه هیپوتاالموس و قشر جلوی
پیشانی ،افزایش میدهد.
او میگویــد " :فعالیت بدنی در
بهبود ســامت روان و تحریک
مغــز از جمله در مناطق مربوط
به پردازش عاطفی نقشی حیاتی
دارد .اگر ورزش نکنید ،فعالیت
الکتریکی مغز کاهش مییابد".
این یکی از دالیل تاثیرکمتحرکی

بر افزایش خطر ابتال به اضطراب
و افسردگی محسوب میشود.
ورزش عالوه بر این باعث
افزایــش تولیــد پروتئینی
به نام "فاکتــور نورانزایی
مشتقشــده از مغــز"
میشود که برای سالمت
مغز بسیار مهم است.
دکتــر اســتابز میگوید" :
میتــوان آن را نوعــی کود
برای مغز در نظر بگیرید.
ایــن مــاده بــه بازســازی
بخشهــای مختلف مغز
کمک میکنــد ".به گفته
او انجــام حرکات ورزشــی
بــه مدت کوتــاه ،حتی در
حد  ۱۰دقیقه هم میتواند
مفید باشــد " :هــر فعالیتی که
شما را کمی از نفس بیاندازد،
مثــا قــدم زدن بــا ســرعت
زیاد ،یا کارهای نظیر باغبانی
و دوچرخهســواری تاثیرگــذار
خواهد بود".

•

از فکر و خیال بیشازحد،
دوری کنید
جنیفــر وایلد ،اســتاد دانشــگاه
آکســفورد میگوید روی آوردن
به عادات سودمند برای دوری از
فکر و خیال بیشاز حد ،یکی از
بهترین کارهاییست که میتوان
انجــام داد .او نــام ایــن کار را "
خالی کردن سر از فکر و خیال"
گذاشته است.
مردم اغلب دســت از فکر کردن
به مشکالت برنمیدارند و افکار
منفی را بــه طور مداوم در ذهن
خود مرور میکنند.
پروفســور وایلد برای جلوگیری
از ایــن اتفاق چند راهحل ســاده
پیشنهادمیدهد:
"اگر  ۳۰دقیقه یا بیشتر نگران
مشــکلی بودیــد و راهحلــی
نیافتید یــا ســوالی را در ذهن
خود مــرورکردید و بــه جواب
نرسیدید ،دیگر وقتش رسیده
که آن را رها کنید".
مهمترین نکته این اســت که به
جای نگرانی برای مشکل ،روی

یافتن راهحلی عملی تمرکزکنید.
پس دســت نگهداریــد و از خود

بپر سید
برای رسیدگی
چه
بــه آن مشــکل
قدمهایــی میتوانیــد برداریــد.
البته فکر نکردن به مشکل ،کار
آسانی نیســت .عدهای فعالیت
بدنــی را در کمــک بــه منحرف
کردن ذهن به موضوعات دیگر
موثر میدانند .اما در هر صورت
این کار به تمرین نیاز دارد.
نگرانی مســألهای کامال طبیعی
اســت ،امــا برخــی نگرانیهــا
هیچوقــت بــه واقعیــت تبدیل
نمیشــوند .یک مطالعــه روی
بیماران درگیر با اضطراب نشان
داده از  ۱۰نگرانــی تنهــا یــک
مورد ممکن اســت به مشــکلی
واقعی تبدیل شود .یکی از دالیل
این مســاله میتوانــد چگونگی
تکامل بشــر باشــد .تفکر منفی
و احســاس خطر به عنوان ابزار
ی علیه تهدیدهایی که مرگ
دفاع 
یا آســیبهای جدی بــه دنبال
دارنــد ،در ما به شــدت نهادینه
شده است.
پروفسور وایلد میگوید" :در مغز
ما خطر بیــش از حد رمزگذاری

ربانهماهیموسسهآیتا...خویی(ره)

شده اســت .اگر دســت از مرور
افکار خود بردارید و روی واقعیات
تمرکز کنیــد ،احســاس آرامش
بیشتری خواهید داشت".

•

برای خود یک هدف جدید
تعیینکنید
دکتر دین برنت ،عصبشــناس
اهل کاردیف میگوید " :تعیین
یــک هــدف تــازه میتوانــد در
پشت سرگذاشــتن مشکالت و

سختیهابسیارسودمندباشد".
ایــن هــدف میتوانــد به
بزرگــی یادگیــری یک
زبان جدید یا به کوچکی
امتحــان کــردن یــک
دســتور غــذای تــازه
باشــد .اگر ایدههــای بزرگ
برایتان زیاد است ،از کارهای
کوچک شروع کنید.
نکته اینجاست که اگر این هدف
امن فرد باشــد
خارج از منطقه 
و او را بــه حرکت به ســمت جلو
وادارد ،باعــث ایجــاد تمرکــز و
حس کنترل در او میشود .این
موضــوع بــه وضعیت ســامت
روان بســیاری از افــراد کمکــی
قابل مالحظه کرده است .دکتر
برنت میگوید " :تجربیات جدید
اساسا رضایتبخش و ارزشمند
هستند".
او همچنین میگوید " :یادگیری
کارهای تازه بیشــتر اوقات یکی
از راههــای بــه دســت آوردن
عزتنفس است .رفتار هدفمند
از جملــه مهمتریــن روشهایی
است که ما از آن بهره میبریم".

•

حرف بزنید!
شــیوع بیمــاری کوویــد۱۹-
معاشرت ما با دیگران را محدود
کــرده و زمســتان میتوانــد
اوضــاع را ســختتر هــم بکند.
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!>> Be Kind to Your Mind
• Pause. Breathe. Reflect.
• Connect with others
• Keep to a healthy routine
• Be kind to yourself and others
• Reach out for help if you need it
-------------------------------

مشــکل بزرگی که
میلیونهــا نفــر از
مردم دنیا با آن روبرو
هســتند و میتوانــد
پیامدهای جدی برای
ســامت روان برخــی
از آنها به دنبال داشــته باشــد .خبــر خــوب ایــن اســت کــه
بنابراین تالش برای به حداکثر خوشبینی یک ویژگی اکتسابی
رســاندن ارتباطــات اجتماعــی اســت؛ ایــن حــس درونــی که
در چارچــوب محدودیتهــای میتوانیــد زندگیتــان را تغییــر
موجــود ،اقدامی مفیــد خواهد دهیــد و همــه چیزها خــارج از
کنترلتاننیستند.
بود.
الیزابــت اما چطور؟
امریتــا
کوئیپــرز ،اســتاد توصیه شماره یک او این است" :
دانشگاه کینگز کالج دست به کار شوید ،حتی اگر بد
لنــدن میگویــد " :انجامشبدهید".
مــا انســانها بــرای بــه معنای دیگــر منتظــر از راه
تنهــا زندگــی کــردن رســیدن زمان و روز مناســب و
طراحی نشــدهایم .ما انجام کارها بدون عیب و نقص
موجوداتــی اجتماعی نباشید .این مسأله در زمستان
هســتیم و داشــتن اهمیت بیشتری هم پیدا میکند
روابــط اجتماعــی چون آب و هوای گرفته و دلگیر
احساس بهتری به ما میتوانــد شــما را از هــر کاری
منصرف کند.
میدهد" .
او میگوید حرف زدن او میگویــد" :صــدای منتقــد
در مــورد مشــکالت درون مــا به طور مــداوم ما را از
انجــام کارهــای بــا
ایده خوبی اســت اما
منتقد
صدای
ارزش بازمــیدارد.
نحــوه انجــام این کار
اهمیتی کلیدی دارد .درون ،ما را از فــورا دســت بــه کار
" بیــان مــداوم اجنام کارهای شوید .کارها را انجام
با ارزش
دهیــد و بپذیرید که
ت و گفتــن
مشــکال 
ی
دارد.
بازم
ممکن است در ابتدا
از حــال بدتــان برای
به
دست
فورا
اما
به خوبی از پسشان
دیگران  ،ممکن است
به شــما هیچ کمکی کار شوید .کارها
برنیاید .اگر این کار را
نکنــد .اگر بــا فردی را اجنام دهید!
بکنید ،خواهید دید
بیشتر اوقات نتایجی
حرف بزنید که بتواند
به شما در حل مشکالت و پشت که میگیرد آنقدر هم بد نیستند
سر گذاشــتن آنها کمک کند ،و تقریبا همیشه از انجام ندادن
آن کار بهترند" .
بیشتر نتیجه خواهیدگرفت".
پروفسورکوئیپرزمیگویدافرادی یکی دیگــر از توصیههای اولیویا
که تنها هستند احتماال بیشتر این است که هر روز سه موردی
روی خودشان تمرکزمیکنند و که به خاطرش شکرگزار هستید
این میتواند اوضاع را بدتر کند .را بنویسید تا مجبور شوید روی
ش رفتهاند
بنابرایــن هر وقــت میتوانید از کارهایی که خوب پی 
دیگــران کمک بگیریــد و اگر به و دلیــل آن تمرکز کنید .این کار
دلیل شیوع بیماری کووید ۱۹-باعث میشود نیمکره چپ مغز
نمیتوانیــد رو در رو ایــن کار شما که با مثبتاندیشی مرتبط
را انجــام دهید ،به دوســتتان است ،فعال شود.
تلفن کنید یا یک مکالمه آنالین او میگویــد " :احساســات
واگیردار هســتند .بنابراین اگر
ترتیب دهید.
•
میتوانید به تدریج از افراد منفی
دست به کار شوید  ،حتی اگر
که مدام در حال ناله و شــکایت
بد اجنامش بدهید
هستند ،دوری کنید" چون یک
اولیویا رمس از دانشگاه کمبریج روز خواهیــد دیــد خودتان هم
میگوید افراد خوشبین بیشتر یکی از آنها شدهاید.
عمــر میکنند ،ارتباطاتشــان
دیوید براون
قویتر اســت و سیســتم ایمنی
بهتری دارند.

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

بیش از  20سال جتربه | منتخب حسابداران کانادا CGA
(514) 652-7623 (514) 500-6186
MTL_TILES@YAHOO.COM
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ح��وادث غيرمنتظره و يا صرفاً مخالفت ديگ��ران با امري بروز ميكند.
بهانهگي��ري ك��ودكان و نوجوانان ام��روزه به يكي از مش��كالت بزرگ
واكنش به
خانوادهها در جوامع صنعتي تبديل شده است و عدم پاسخ و
ماره  5078سهشنبه  26اردیبهشتماه1391
2012هجدهم شماره  5078سهشنبه  26اردیبهشتماه 23 1391جماديالثاني  15 1433مه 2012
 23جماديالثاني  15 1433مه سال
اين بهانهگيريها تأثيري منفي در روحيه و ش��خصيت فرزندان خواهد
داشت.
www.paivand.ca since 1993
 سال  27شماره  26  1508دی 1399
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در بهانهگيري ،كودك و يا نوجوان با محركي كه به او وارد ميش��ود
ي��ك نوع عدم س��ازگاري نش��ان ميدهد و والدين براي آن كه پاس��خ
مناس��بي به اين بهانهگيريها و بدخلقيها داش��ته باشند بايد در ابتدا
ريشههاي ناسازگاري را شناسايي كنند.
بدون شناسايي اين ريشهها و بدون درنظر گرفتن ميزان همگنسازي،
اين بهانهگيريها تقويت ميش��ود و به اين ترتيب بهانهگيري كودك و
يا نوجوان نهتنها كمتر نميشود بلكه اين بهانهگيريها تشديد ميشود.
گاهي اين بهانهگيريها مقطعي است و فرزند ما در مكانهايي خاص و
يا زماني خاص به اين رفتار پرخاشگرانه متوسل ميشود.
در ك��ودكان ممكن اس��ت اي��ن بهانهگي��ري در اث��ر بيخوابي و يا
گرس��نگي به وجود بيايد و وقتي آن را بررس��ي ميكنيم ممكن اس��ت
حتي علت آن ناكامي كوتاه مدت در مس��ئلهاي باش��د كه دراين موارد
والدين ضمن توجه ويژه به ساعت خواب كودك و يا تغذيه او ميتوانند
با بياعتنايي و يا رفع علت بهانهگيري اين رفتار پرخاشگرانه را خاموش
كنند.
کارشناســان میگوینــد اگرچه
روش مؤثر براي از بين بردن پرخاش��گري در اين نوع ،آن اس��ت كه
از ابت��دا آن را مه��ار كنيم .وقت��ي كه در مقابل پرخاش��گري كودك با
نباید سختیهای سال  ۲۰۲۰را
خش��م و عصبانيت عكسالعمل نشان دهيم ،به طور غير مستقيم به او
فراموش کنیم ،اما باید با انتخاب
ميآموزيم كه عصبانيت وس��يله كارسازي براي دست يافتن به اهداف
روشهای سالم به استقبال سال
مغزها،
ها،
ه
میو
سبزیجات،
است .در عوض ميتوانيد بگوييد« :وقتي از گريه كردن دست برداشتي
جدید میالدی برویم.
دانههــا ،غــات ســبوسدار و
ه��مبرنامه
داریــد،با یک
طوالنی
صحبت ميكنيم و راه حل��ي مييابيم ».و به اتاق
م��ورد آن
در
ديگري برويم.
دقیقــه پیادهروی
به گزارش هلثالین؛ اکثر مردم ماهــی حــاوی انبوهــی از مواد برای ۱۵
بچهها ،اگ��ر مخاطب موردنظر حضور نداش��ته
پرخاش��گري
اغل��ب
شــدن
ناهار یا بلند
اتفاقنظر دارند که ســال  ۲۰۲۰مغذی هستند که جسم و روان هنگام
باش��د ،زودتر متوقف ميشود .اگردر يك مكان عمومي فرزندمان شروع
راهورفتن در هر
به دلیل همهگیری کووید ،۱۹-شما به آنها نیاز دارد .تحقیقات و ۵ب��هدقیقــه
پرخاش��گري كرد ،ب��دون توجه به نگاهه��اي مردم او را
بدخلقي
سرشار از چال 
ش و دلهر ه بود ،به نشــان میدهد که پیروی از یک
کنید.
ایجاد
ساعت
گوش��هاي خلوت ببريم و منتظر ش��ويم تا آرام ش��ود و به او گوشزد
به
طوری که بســیاری از افراد را از رژیم غذایــی مبتنی بر غذاهای •ميكنيم وقتي آرام شد با هم حرف خواهيم زد.
مصــرف بدخلقي مس��تمر بود ممكن اس��ت يكي از
کاهــشبهانهگيري و
اما اگر اين
سبک زندگی ســالم دور کرد .با کامل ممکن است به طور قابل
نشانه هاي افسردگي در كودك و يا نوجوان باشد كه بايد بالفاصله علت
شــیرین
های
ی
نوشــیدن
این حال کارشناسان در آستانه توجهــی عوامل خطــر بیماری
آن ريشهيابي شود .گاهي فرزندان با بهانهجويي در خانه سعي ميكنند
واردو کمبود
اســت
ســامتیكهکلــی
هوشــمندانه
ت��ا ازیــک
ســال جدید میــادی معتقدند قلبــی ،وزن بدن و ســطح قند نیــز
اجتماع
وقت��ي او
بگيرن��د در حالي
ایــدهامتيازهايي
خان��واده
تواندنيست.
برايماویقائل
امتيازي
جامعه
ميبرد كه
شودنپي
مي
عواقب جدی به
خواب
اینکه
توجــه به
هم با
اســت؛ آ
راههای سادهای وجود دارند که خون ،افسردگی و دیابت نوع دو
جامعه
در
كه
حالي
در
دارد
رفيعي
جايگاه
خود
براي
خان��واده
در
او
نوشیدنیهای شیرین با افزایش دنبال داشــته باشــد .به عنوان
اگر بــرای مدت طوالنــی بهکار را کاهش دهد.
چني��ن جايگاهي ن��دارد و اين تعارضها لطمات جب��ران ناپذيري را بر
ممکن
خــواب
مثــال،
گرفتــه شــوند ،تاثیرات بســیار •
چــرب،
خطــر
نيايد
وجود
کمبــوده��ا به
اين تعارض
براي آن كه
کبــدكن��د.
چاقــی،وارد مي
ش��خصيت او
بیماری
برديموزن،
افزایش
مقاومت
هایبهقلبی و
زیــاد نشســتن میتوانــد بــا بیمار
مثبــت و ماندگاری در ســامت
كمك
بايد با
خطر پي
است فرزند
بهانهبهجوييهاي
مستمر بودن
ی كه
زماني
افزایــشو
ريشهرايابي كنيم
را
ها
جويي
بهانه
اين
علت
نوجوان
و
كودك
روانشناس
قلبــی و افســردگی
افزایــش خطــر مــرگ زودرس انسولین مرتبط است.
کلی بدن خواهند داشت.
کمی ورا
جويمان
بهانه
فرزند
گريبان
آينده
در
كه
مش��كالتي
از
آن
درمان
با
دهــد .پس برای بهبــود
شما به •
•
ارتباط داشته باشد .اگر
صفحه  15عكس :مهر
خواهد گرفت جلوگيري به عمل آوريم.
صفحه  15عكس :مهر
خــواب بخشــی اساســی از کیفی خواب ،روی برنامه و شیوه
غذاهــای کامــل از جملــه خاطر شغلتان نیاز به نشستن
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زندگی...
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اس��ت كه از سوي آنها نسبت به ناكامي ،شرايط طاقتفرسا ،خشم ،غم،
ح��وادث غيرمنتظره و يا صرفاً مخالفت ديگ��ران با امري بروز ميكند.
بهانهگي��ري ك��ودكان و نوجوانان ام��روزه به يكي از مش��كالت بزرگ
خانوادهها در جوامع صنعتي تبديل شده است و عدم پاسخ و واكنش به
اين بهانهگيريها تأثيري منفي در روحيه و ش��خصيت فرزندان خواهد
داشتPAIVAND: Vol. 27  no.1508  Jan..
15, 2021
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در بهانهگيري ،كودك و يا نوجوان با محركي كه به او وارد ميش��ود
ي��ك نوع عدم س��ازگاري نش��ان ميدهد و والدين براي آن كه پاس��خ
مناس��بي به اين بهانهگيريها و بدخلقيها داش��ته باشند بايد در ابتدا
ريشههاي ناسازگاري را شناسايي كنند.
بدون شناسايي اين ريشهها و بدون درنظر گرفتن ميزان همگنسازي،
اين بهانهگيريها تقويت ميش��ود و به اين ترتيب بهانهگيري كودك و
يا نوجوان نهتنها كمتر نميشود بلكه اين بهانهگيريها تشديد ميشود.
گاهي اين بهانهگيريها مقطعي است و فرزند ما در مكانهايي خاص و
يا زماني خاص به اين رفتار پرخاشگرانه متوسل ميشود.
در ك��ودكان ممكن اس��ت اي��ن بهانهگي��ري در اث��ر بيخوابي و يا
گرس��نگي به وجود بيايد و وقتي آن را بررس��ي ميكنيم ممكن اس��ت
حتي علت آن ناكامي كوتاه مدت در مس��ئلهاي باش��د كه دراين موارد
والدين ضمن توجه ويژه به ساعت خواب كودك و يا تغذيه او ميتوانند
با بياعتنايي و يا رفع علت بهانهگيري اين رفتار پرخاشگرانه را خاموش
كنند.
روش مؤثر براي از بين بردن پرخاش��گري در اين نوع ،آن اس��ت كه
تمرکزراکنید.
زندگیازخود
هســتند.
برخــوردار
كودك با
پرخاش��گري
بهتــریدر مقابل
مه��ار كنيم .وقت��ي كه
ابت��دا آن
کهبه او
مستقيم
غير
طور
به
دهيم،
نشان
العمل
عكس
عصبانيت
و
خش��م
•
مطالعات نشان داده کسانی
ميآموزيم كه عصبانيت وس��يله كارسازي براي دست يافتن به اهداف
هــر ســال جدیــد ،مــردم در هفتــه  ۵وعده غذایی خانگی
است .در عوض ميتوانيد بگوييد« :وقتي از گريه كردن دست برداشتي
شــدن ،در
الغــر
امیــد
خورند۲۸ ،
بیشــترراهمی
صحبت یا
درصداتاق
يابيم ».و به
حل��ي مي
ميكنيم و
آن با ه��م
م��ورد
بــه در
سالنهای
بدنســازی حضور کمتــر از افرادی که کمتــر از ۳
ديگري برويم.
نداش��ته
غذاییموردنظر
وعــدهمخاطب
بچهها ،اگ��ر
پرخاش��گريآنها
اغل��باما اکثریت
پیدا میکنند،
حضورهفته
خانگــی در
باش��د ،زودتر متوقف ميشود .اگردر يك مكان عمومي فرزندمان شروع
برنامــه جدید خــود را به یک میخورنــد ،دچــار اضافــه وزن
ب��ه بدخلقي و پرخاش��گري كرد ،ب��دون توجه به نگاهه��اي مردم او را
تبدیل نمی
عادتبهپایدار
هستند.
ش��ويم تا آرام ش��ود و به او گوشزد
کنند .و منتظر
خلوت ببريم
گوش��هاي
حرف خواهيم زد.
آرامی شد با
وقتي
كنيم
با این مي
توانیدهم •
هم م
هنوز
حال
يكي از
اس��ت
ممكن
بود
مس��تمر
بدخلقي
و
گيري
بهانه
اين
اگر
اما
در مــورد تصویــر بــدن خود،
شانس تناســب اندام خود را
نشانه هاي افسردگي در كودك و يا نوجوان باشد كه بايد بالفاصله علت
افزایش دهید .برای شــروع ،منفینگــری نکنیــد .ایــن کار
آن ريشهيابي شود .گاهي فرزندان با بهانهجويي در خانه سعي ميكنند
شرم از
امتيازهايي می
براساس میل
ورزشی را
اجتماع
احساسوارد
منجركهبهوقت��ي او
تواندحالي
بگيرن��د در
خان��واده
فعالیت ت��ا از
نيست.
برايدراو قائل
امتيازي
انتخابميبرد
خودشود پي
و رغبت مي
تحقیقات
حقیقت،
شود.
كه جامعه بدن
کنید.
جامعه
در
كه
حالي
در
دارد
رفيعي
جايگاه
خود
براي
خان��واده
در
او
•
نشــان میدهد که درگیر شدن
چني��ن جايگاهي ن��دارد و اين تعارضها لطمات جب��ران ناپذيري را بر
بخوریــد.
در خانــه
اينصحب
شــنیدن
كن��د .و
منفینيايد
هــایوجود
ته��ا به
تعارض
براي آن كه
غــذاوارد مي
ش��خصيت او
افرادی
دهد
ی
م
نشان
از
باالتری
ســطح
با
بدن،
درباره
تحقیقاتزماني كه به مستمر بودن بهانهجوييهاي فرزند پي برديم بايد با كمك
كنيم و
ريشهيابي
بدنهاو را
بهانهازجويي
نوجوان علت اين
كودك و
روانشناس
بیشــتری
غذایی
که وعدههای
اعتماد
کاهش
نارضایتی
مان را
جوي
بهانه
فرزند
گريبان
آينده
در
كه
مش��كالتي
از
آن
درمان
را در با
خانــه میپزند ،نســبت به به نفس در زنان و مردان همراه
خواهد گرفت جلوگيري به عمل آوريم.
دیگــران ،از کیفیت رژیم غذایی است .دویچه وله

یک جدول با دو شرح

5078

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

عادي____________________ >>
ویژه
های ____________________ عادی و
سودوکو و جدول
ويژه
جدول
جدول عادي
جدول
افقي:
 -1رن��گ زرد تيره تا قهوهاي روش��ن -از
1
قالبهاي شعر فارسي
 -2آرام گرفته ،آرامش يافته -قس��متي از
2
خانههاي قديم
3
 -3توان -در به در -با زرق آيد -كمربند طبي
4
 -4كش��ور اروپايي -دروازه -مخفف از او-
5
قاچ
 -5كنايه از ش��خص بسيار خشمگين و به
6
هيجان آمده -ييالق كرج -سرمربي راهآهن
7
شهر ري
8
 -6از نژادهاي زردپوس��ت آسيايي -جغد-
خبرگزاري كشورمان
9
كاغذ
نوعي
حلقوم-
نساجي-
 -7دس��تگاه
10
ضخيم كه براي ساختن جلد كتاب استفاده
11
ميشود
 -8پژمرده -كتاب برنده جايزه گنكور2009
12
نوش��ته م��اري ن��ادي خان��م نويس��نده
13
سنگالياالصل فرانسوي -دهان كجي
14
 -9از تيمه��اي فوتبال قدرتمند آلمان كه
15
دو هفته قبل قهرماني اين فصلش مسجل
شد -اسم مصدر از تنيدن -چند خودماني
 -10مرتعش -درجه حرارت -پيراستن به
 -9گذشتن -نرمي كردن با كسي ،آوانس-
شيوه باغبان
نيم تنه گرم
 -11اقبال -نااميد -رشك برنده
 -12كار و ك��ردار -خ��وراك مرغ -كوچك -10 ،شايستگي -كوير معروف -ميوه جاذبه!
 -11پ��ول آلمان -خ��ود را با آن ميبينيم-
خرد -مقياس طول
 -13چاشني س��االد -مدد -اهللاكبر گفتن -زيور
 -12گردن -به فرموده امام س��جاد(ع) هيچ
پنبه پاك نكرده
 -14فيلمي با هنرنمايي الناز شاكردوست -عبادتي جز با شناخت عميق ...ارزش ندارد-
توضيح ،تفسير -انبار غله
كشتيبان
 -15كتاب��ي تأليف امين احمد رازي در باب  -13ح��رف فقدان -اس��ب تنومن��د -جد
رستم -پوست قيمتي
شعرا -چخماق
 -14نصفالنهار مبدأ -ستايش كردن
عمودي:
 -1در واقع زيرس��اخت جامعه را تش��كيل  -15مع��اون اس��تاد دانش��گاه -مؤس��س
افشاريان
ميدهد -رنجيده ،آزرده
 -2پي��امآوري -ش��هر تاريخي
حل جدول عادی شماره 5077
ايتاليا
 -3تاك -زيبا نيست! -مالمت-
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محلول
افقي:
15 14 13 12 11 10 9 8
5 4 3 2 1
 -1رن��گ زرد تيره تا قهوهاي روش��ن -از  -8مخفف راه -بازديد -فاش كردن
1 -9ن��ام رماني نوش��ته نويس��نده و
قالبهاي شعر فارسي
فيلمساز فرانسوي آلن ربگري يه-
 -2آرام گرفته ،آرامش يافته -قس��متي از
2
شكاف زمين -مثل و مانند
خانههاي قديم
3
 -3توان -در به در -با زرق آيد -كمربند طبي  -10نوعي ياق��وت -بيرق -از اعداد
4
 -4كش��ور اروپايي -دروازه -مخفف از او-
ترتيبي
قاچ
 5-11فدراسيون جهاني شنا -نوعي
 -5كنايه از ش��خص بسيار خشمگين و به
بيماري واگير -پول كانادا
6
هيجان آمده -ييالق كرج -سرمربي راهآهن  -12كتاب هندوان -طريق -بدهي-
7
شهر ري
از بروج فلكي
 -6از نژادهاي زردپوس��ت آسيايي -جغد 8-13 -رودي در فرانس��ه -درخ��ت
خبرگزاري كشورمان
هندي -فاقد آرامش -نت ششم
9
 -7دس��تگاه نساجي -حلقوم -نوعي كاغذ  10-14اداره آگاه��ي قدي��م -از
ضخيم كه براي ساختن جلد كتاب استفاده قديميترين كشورهاي دنيا
ميشود
11-15نظريهپرداز -ديكتاتور انگليس
 -8پژمرده -كتاب برنده جايزه گنكور2009
 12عمودي:
هيدروگرافي -دس��تگاهي براي
نوش��ته م��اري ن��ادي خان��م نويس��نده 13 -1
سنگالياالصل فرانسوي -دهان كجي
محاسبه ش��تاب ،سرعت و نيروهاي
14
 -9از تيمه��اي فوتبال قدرتمند آلمان كه وارده بر خودرو
دو هفته قبل قهرماني اين فصلش مسجل 15 -2
خداحافظي -رفتن با ناز
شد -اسم مصدر از تنيدن -چند خودماني  -3حرف تمسخر -سالح زنبور -به
 -10مرتعش -درجه حرارت -پيراستن به درستي كه -داخل
آوانس-
كردن با
خيز-نرمي
گذشتن-
-9 -4
افقي:باغبان
شيوه
كسي،آبي-
ورزش
انجير-
جست و
Skill:
گرفتنگرم
ع��اج و اجازه نيم تنه
اقبال-ش��هر
بزرگتري��ن
س��احلبرنده
نااميد -رشك
-11 -1
جاذبه!
معروف-بهميوه
شايستگي -كوير
مرغ -كوچك -5،از -10
شيراز
كوهي در
خ��وراك
آن-ك��ردار-
قبليكار و
پايتخت-12
وسيله
ارس��ال خبر
روش هاي
اندازبينيم-
سنگآن مي
خ��ود را با
راديويي-آلمان-
امواج  -11پ��ول
مقياس طول
 -2بارز،خرد-
آسودگي خاطر
واضح-
نقشه راه-
تغارگفتن -6-زيور
اهللاكبر
س��االد -مدد-
-13 -3
زخ��م-
چاشني س��ياه
متض��اد ماده-
جايز -فيل دريايي -انس دادن
هنرمن��د-هيچ
امام س��جاد(ع)
آب-فرموده
گردن -به
 -7ته-12
پاك نكرده
چوبي -پنبه
مرداب
كارگاه
نشس��ت
شناخت عميق ...ارزش ندارد-
عبادتي جز با
بي الناز
هنرنمايي
فيلمي با
 -4گياه-14
آزار -خانه
دانهكش
كتيرا-
جداييها
شاكردوست-شكوهگوي
انبار غله
كشتيبان
عرب -حلق
اسپرانتو -بركت
تفسير-زبان
توضيح،مبتكر
 -8درون-
برناامين احمد رازي در بابسفره -13ح��رف فقدان -اس��ب تنومن��د -جد
بسيار-تأليف
ويرايش-كتاب��ي
-15 -5
قيمتي
پوست
رستم-
چخماق
شعرا-
پود-
مقابل
نازد-
مي
خود
پوشش
 -6به
 -9اصل -ش��هري در اس��تان لرستان-
وقتها -14نصفالنهار مبدأ -ستايش كردن
عمودي:
ساساني
موسيقيدان عصر
دانش��گاه -مؤس��س
بتاس��تاد
مع��اون
تش��كيل-15 -10
زيرس��اخت جامعه
 -7مظهر -1در واقع
ماليم -راعده
س��ردي -لطيف،
معروف -خانه
ترازنامه-
رنجيده،
ميدهد-
ش��ده
ماده حل
موله��اي
افشاريانه��اي درختي -مفتش -در
آزردهدر يك ليتر  -11از ميوه
 -2پي��امآوري -ش��هر تاريخي
دس��تور زبان جايگزين اسم
عادی شماره 5077
ايتا
حللياجدول ویژه شماره  5077حل جدولميشود
مالمت-
نيست!-
زيبا
تاك-
-3
ايراني
15 14
سنتي13 12
شيريني11 10
9 8 7 -12
6 5 415 314 213 112 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
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 ....حل در صفحه28 :
جدول ويژه

محلول
15 14 13 12 11 10 9 8
 -8مخفف راه -بازديد -فاش كردن
 -9ن��ام رماني نوش��ته نويس��نده و
فيلمساز فرانسوي آلن ربگري يه-
شكاف زمين -مثل و مانند
 -10نوعي ياق��وت -بيرق -از اعداد
ترتيبي
 -11فدراسيون جهاني شنا -نوعي
بيماري واگير -پول كانادا
 -12كتاب هندوان -طريق -بدهي-
از بروج فلكي
 -13رودي در فرانس��ه -درخ��ت
هندي -فاقد آرامش -نت ششم
 -14اداره آگاه��ي قدي��م -از
قديميترين كشورهاي دنيا
 -15نظريهپرداز -ديكتاتور انگليس
عمودي:
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال
تعمیق شکاف جنسیتی در آموزش؛
فاجعه ترک تحصیل کودکان دختر
الهه امانی
 21نوامبــر  -پاندمــی کرونــا
تاثیــرات عمیــق و دیرپایــی بر
سیستمهای آموزشی در جهان
گذاشــته و منجر به بسته شدن
بســیاری از موسسات و مدارس
ابتدایی ،متوسطه و دانشگاهی
در ســطح جهان شــده اســت،
امــری که فرآیندهای آن به طور
کامل مشهود نیست.
بهتخمیننهادهایبینالمللیتا
 ۳۰سپتامبر ۲۰۲۰متجاوز از یک
میلیارد و  ۷۷میلیون دانشآموز
و دانشــجو از آمــوزش حضوری
محروم شدهاند .پاندمی کرونا در
امر آموزش چون سایر عرصهها
شکافهای موجود در جامعه را
تعمیق داده و آسیبهای وارده
بــر کــودکان و جوانان اقشــار و
طبقات زحمتکش و فقیرکه در
حاشیهی جامعه قرار دارند بسیار
سنگین است .قریب به یک سوم
کــودکان دنیا امــکان تحصیل
غیرحضــوری را ندارند .بســته
شــدن مــدارس برای بســیاری
از کــودکان و نوجوانــان عــاوه
بــر محرومیــت از امــر آموزش،
فرآیندهای آسیببار گستردهای
در زمینــهی ســامت ،امنیــت
و حتــی تغذیــه دارد .تغذیــهی
بسیاری از کودکان و نوجوانان از
آمریکا تا کشورهای فقیر به مواد
غذاییای که بــه صورت رایگان
در مدارس دولتی داده میشــود
متکی است و این قشر از امکانات
پزشــکی و ســامت روانی کادر
متخصصی که در مدارس وجود
دارد بهره میگیرند.
بر اســاس گزارشهای سازمان
بهداشــت جهانی عواقــب روند
بسته شدن مدارس باعث تعمیق

شکاف جنسیتی در
امــر آموزش شــده و
دستاوردهایی که در
خــال چندین دهه
برای تقلیل شــکاف
جنســیتی در دوران
ابتدایــی که تــا حد
قابل توجهی تحقق
یافته بــود ،میتواند
بــر بــاد رود .یــازده
میلیــون از کودکان
دختــر در معــرض
آن هســتند که بر اثر
پاندمــی کرونا هرگز
به مدرسه باز نگردند .این تعداد
که بر اســاس تخمین ســازمان
بهداشــت جهانــی و براســاس
برآوردهــا و پژوهشهای انجام
شــده در پاندمی ابــوال در آفریقا
صورت گرفته است از فاجعهای
حکایت دارد که در راه است.
تجربهی جهانی نشــان میدهد
زمانی که مدارس بسته میشوند
کودکان دختر بیشتر در معرض
آسیب قرار دارند.
خطــر ازدواجهــای اجبــاری،
کودک همسری ،خشونتهای
جســمی ،عاطفــی و بهداشــت
روانــی ،کــودکان کار و انبــوه
مســئولیتهای دختــران در
حــوزهی خصوصــی از جملــه
مراقبــت از بیمــاران وکارهــای
منــزل ،همه و همه زمینههایی
هســتند کــه بازگشــت آنــان به
مدارس پس از بازگشایی را دچار
ریزش میکند.
شــکاف عدالــت تحصیلــی و
نابرابریهای موجود در جوامع
در زمینهی دستیابی و استفاده
از امکانات آموزشــی بــا پاندمی
کرونا برجستهتر شده و کودکان

و نوجوانــان به ویــژه دختران را
از حق انســانی آنان به تحصیل
محروم میکند .در بررسیهای
پیشین در زمینهی بسته شدن
مدارس به علت پاندمی ،سیل و
یا زلزله همچنین ثابت شده که
تعطیلی مدارس حتی برای چند
هفته پروســه و میزان فراگیری
و یادگیری دانشآموزان را دچار
اختالل دراز مدت میکند.
واقعیت آن اســت کــه جامعهی
جهانی دچار بحران عظیمی در
عرصــهی آمــوزش شــده که در
پیوند با طوفان اقتصادی در راه
اســت .الگوهای سیســتمهای
آموزشی در سه مقطع ابتدایی،
متوسطه و دانشــگاهی تغییر و
شیفت پارادایمی خواهد داشت.
مــا هرگز بــه آن چه «رســم» و
«عادی» بود بر نخواهیم گشت.
براســاس گزارش ســازمان ملل
متحــد در  ۷۱کشــور جهــان،
کمتــر از نیمــی از جمعیــت به
اینترنــت دسترســی دارنــد .اما
علیرغــم شــکاف موجــود ۷۳
درصد از  ۱۲۷دولتی که گزارش
دادهانــد از پالتفرمهای آموزش
در فضای مجازی استفاده
کردهاند ،هم برای تدریس
غیرحضــوری و هــم نیمه
حضوری.
همچنیــن بســیاری از
ایــن گــروه  ۱۲۷کشــوری
آیا شما درترس دائمی ازهمسرتان بسر میبرید و برای خود و فرزندان
کــه گزارشهــای خــود را
تان میترسید؟ ممکن است که شما قربانی خشونت های خانوادگی
شده باشید .آیا به دنبال همزبان میگردید تا شما را یاری کند؟
ارایــه دادهاند (ســه چهارم
ایرانی
مرجع رایگان و قابل اطمینان درخدمت خانواده های افغان و
کشورها) از تلویزیون برای
است و شما را گام به گام یاری میکند
جایگزینی آموزش حضوری
اگر آرامش خاطر میخواهید تلفن را بردارید و با ما تماس بگیرید
استفادهمیکنند.
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 Malala Fundکه در زمینهی
آموزش کودکان به ویژه دختران
در جهــان فعالیــت میکنــد در
خصوص احتمال عدم بازگشت
دختــران بــه مــدارس پــس از
بازگشــایی بــه طور جــدی ابراز
نگرانــی کــرده و ایــن ســازمان
در کنــار نهادهــای دیگــر چون
یونســکو ،ســازمان بهداشــت
جهانــی و یونیســف بــر این امر
تاکیــد دارنــد که کشــورها باید
ارجحیت به باز کردن مدارس به
صورت امن که سالمت کودکان
را بــه مخاطره نیانــدازد کرده و

مدارس
بستن
باید آخریــن انتخــاب برای
سالمت عمومی جامعه باشد
و از وارد آمــدن آســیبهای
ســنگین بــه ویــژه بــر زندگی و
حقوق انســانی کــودکان دختر
بایــد بــا برنامهریزیهــای موثر
پیشــگیری شــود زیرا اثرات آن
فاجعه بار و دیرپا خواهد بود.
یکیدیگرازجنبههاییکهپاندمی
کرونا تاثیرات زیانبار اجتماعی،
اقتصــادی و آموزشــی آن را
برجستهتر کرده است رشد روند
خصوصــی ســازی آموزشهای
دولتــی و مــدارس غیردولتــی
است .خصوصی ســازی یکی از
پروژههای نئولیبرالیستی است
که پاندمی کرونا به شــدت آن را
دچار بحران کرده است.
مدارس خصوصی قابلیت مقابله
بــا بحــران را ندارند و ما شــاهد
شکنندگی سیستمهای آموزشی
نئولیبرالی هستیم زیرا خصوصی
ســازی آموزشهــای دولتی در
واقع سیســتمهای آموزشی غیر
مقــاوم و ناپایــدار را بــه وجــود
آورده اســت .مدارس خصوصی
مانند ســایر بنگاههــای تجاری
بــا هــدف ســودآوری تاســیس
میشــوند .عدم توجــه دولتها
بــه آمــوزش رایــگان و همگانی
زمینهی رشد مدارس خصوصی
را فراهم آورده که در بســیاری از
کشــورها از جمله آمریکا توسط
نیروهــای افراطگرای مذهبی و
راست حمایت میشوند و بخش
تفکیک ناپذیری از سیاستهای
نئولیبرالی اســت .در آمریکا در
ماههایــی کــه آمــوزش عمومی
با بحــران عمیقی مواجه اســت
بودجههایــی کــه بــرای امــور
اورژانســی وکمکهــای بســیار
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ضروری کرونا در نظرگرفته شده
بــود بــه مــدارس خصوصی که
بسیاری از آنها مذهبی هستند
اختصاص داده شده بود تا آن که
یکــی از قاضیهای دادگاه فدرال
رای داد که این امر خالف قانون
است و باید متوقف شود.
امــروزه بســیاری از مــدارس
خصوصــی در پــرو ،پاکســتان،
هند ،انگلیس و آرژانتین با خطر
بسته شدن مواجه هستند.
بســیاری بر ایــن باورند که تنها
راه بــرون رفــت از ایــن شــرایط
آنســت کــه کشــورها روی
سیستمهای آموزشی
دولتی سرمایهگذاری
هوشــمندانه کــرده
تــا آن را در اختیــار
همــگان قــرار داده و
این سیستمها در برابر
بحران پایــدار و مقاوم
باشند.

ایـــران
در ایــران نیــز
ویژگیهای بحران در
سیستم آموزشی،
امری کــه امروزه
نمیتــوان آن را
پردهپوشــی و
پنهان کــرد یکی
بزرگتریــن
از
چالشها عدم وجود
ز یر ســا ختها ی
فقــر
مناســب،
اقتصادی و فرهنگی و
شکافهای موجود در جامعهی
قبــل از کروناســت کــه امــروزه
برجسته و نمایان شده است.
علیرغم این که مدارس در ایران
در خالل سال جاری حضوری،
نیمه حضوری و یا غیرحضوری
یــا مناطــق ســفید ،زرد و قرمز
تقســیم بندی شــده امــا کرونا
ضعــف در عدالت آموزشــی را با
ســونامی عــدم بازگشــت خیل
عظیمی از دانشآموزان به ویژه
کودکان دختر رقم خواهد زد.
شــکاف عظیم فقر و ثــروت در
ایران سیستم آموزشی را در ابعاد
و جنبههای گوناگون به چالش
کشیده است.
بســیاری از کــودکان گوشــی
مناســب ندارنــد ،خانوادههــا با
فضــای مجازی آشــنا نبــوده و
اینترنــت در دســترس همگان
نیســت .پهنــای بانــد اینترنت
موجود برای ارتباط نیز مناسب
نیســت .در بســیاری از مناطق
روستایی والدین بیسواد و یا کم
سواد هستند و در کل بر اساس
اطالعاتــی کــه در رســانههای
ایران انعــکاس یافته ۴۰ ،درصد
از دانشآمــوزان یعنــی حدود ۴
میلیون و  ۷۱۸هــزار دانشآموز
به دالیلی که گفته شد از حضور
در فضای مجازی و تحصیل در
کنار سایر همکالسیهای خود
محــروم شــدهاند .در زمینــهی
موانع اقتصادی حضور در فضای
مجازی همچنین میتوان اشاره
کرد که قیمت گوشــی در خالل
یــک مــاه حــدود یــک میلیون
تومان افزایش یافته است.
معلمــی در مــورد چالشهــای
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خــود در روســتاهای اطــراف
شــیراز میگویــد کــه عــاوه بر
مشــکالت اینترنت و نداشــتن
گوشی هوشــمند ،بســیاری از
دانشآمــوزان یــک شــیفت به
مدرســه آمده و یک شیفت کار
میکردنــد .کرونــا بــرای آنــان
قرنطینه نداشت زیرا به علت به
مشکالت اقتصادی آنها مجبور
بودنــد دو شــیفت کارکنند ،آن
هــم کارهــای خطرنــاک وکــم
درآمد و دیگر توانی برای آموزش
نداشتند.
همچنین در خــال این بحران
و اختــال در امــر آمــوزش
حضــوری ،به جای آن که دولت
و وزارت آمــوزش و پرورش برای
تعییــن اســتراتژی و راهبردی
پاسخگو قلمداد شود ،بسیاری
از والدیــن ،معلمانــی کــه باید
بســیار زیادتــر تــاش کــرده تا
محتــوی آموزشــی را بــه طــور
موثر به صورت نیمه حضوری و
غیرحضــوری ارایه دهند و حتی
بســیاری از نیازهای خــود را در
امــر آموزش که توســط مدارس
تهیه میشد با هزینهی شخصی
تهیه کنند ،جوابگو دانســته که
این امر خود فشــار روحی روانی
بیشتری برای معلمان به وجود
میآورد .معلمان شــریف و پرکار
ایــران نمیبایســت پاســخگوی
کاســتیهای سیســتم آموزشی
باشند.
یکــی دیگــر از جنبههــای قابل
تامــل در ایــران که در راســتای
سیاستگذاری سایر کشورها نیز
قرار میگیرد پروژهی نئولیبرالی
مدارس خصوصی است .مدارس
خصوصــی در اواخــر دهــهی
 ۶۰بــا توجــه به رشــد جمعیت
دانشآمــوزان و تراکــم بــاالی
کالسهــای درس در مــدارس
دولتی که برخی در دو و یا حتی
سه شــیفت تدریس داشتند به
عنــوان روندی برای کمبودها و
عدم توجه به سیســتم آموزشی
دولتــی مورد اســتقبال دولت و
طبقات متوسط و مرفه شهری
قرارگرفتند.
اما همانگونه که در سایرکشورها
نیز شاهد آن هستیم در ایران هم
این بخش دچار بحران شده و از
استحکام الزم در برابر چالشهای
روبرو برخوردار نیست.
در ایران  ۱۶۷۰۰مدرســهی غیر
دولتــی در ســطح کشــور فعال
هســتند کــه  ۱۱درصــد از کل
دانشآمــوزان را در خــود جای
میدهند .این موسسات تجاری
که نه مجبور به پرداخت مالیات
هســتند و نه نظــارت خاصی بر
آنهــا وجــود دارد در خالل ســه
دهــهی گذشــته رشــد باالیــی
داشتهاند .اگر این درک درست
باشــدکــه اکثــر رتبههــای برتر
کنکور سراســری در یک دههی
اخیــر محصــول مــدارس غیــر
دولتی باشد ،البته در این مورد
باید اذعان داشت این موسسات
تجاری برای حداکثرکردن سود
خود از تاکتیکهایی اســتفاده
میکنند که شــفافیت نداشته از
جملــه اینکــه دانشآموزان
برجســته را در ســالهای
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توضیحی ساده برای جهانی پیچیده
"تئوریای" که تئوری
نیست
واژگان "توطئــه" و
"دسیسه" در وهله نخست
اقداماتی پنهــان علیه افراد
یــا نهادهایــی خــاص را به
ذهن متبادر میکنند .وقتی
از "تئوری توطئه" ســخن
میگوییم،منظورمانگمان
دربارهی یک توطئهاســت.
در آغاز هر "تئوری توطئه"
همــواره بدبینی میــان دو
گروه اجتماعی وجود دارد.
"توطئهگران"میتواننداشخاص
مختلفــی باشــند ،امــا معموال
گروهــی از قدرتمندان هســتند
کــه نیات پلید پنهانــی را دنبال
میکنند.
"تئــوری توطئــه" تکعلتــی
اســت ،یعنــی پدیدههای معین
و پیچیــدهی اجتماعــی یــا
رویدادهــای تاریخــی را بــه یک
توطئــه وصل میکنــد .مطابق
"تئــوری توطئــه" پشــت همه
تحوالت جهان ،نقش های پنهان
نهفته اســت ،هیــچ چیز اتفاقی
نیست و همه چیز با هم در پیوند
است .بیشتر طرفداران "تئوری
توطئه" اساسا معتقدند که افراد
یــا گروههایی معین رویدادهای
مهم جهان را هدایت میکنند،
اما مردم جهان را از هدفهایی
کــه دنبــال میکننــد آگاه
نمیسازند .در واقع "تئوریهای
توطئــه" بــا ادعاهایی ســروکار
دارند که بررسی سنجشگرانهی
آنهــا تا مــرز ناممکنی دشــوار
است.

یکی از مشکالت "تئوری توطئه"
این اســت که بــه معنای علمی
کلمــه "تئــوری" نیســت و در
دانش تعریف روشــن و واحدی
برای آن وجود ندارد.
"تئــوری" یــا "نظریــه" ،در
ش بــه یگانــی علمــی گفته
دانــ 
میشــود کــه در آن بودههــا،
مدلهای تصورشده و همچنین
فرضیههــا در یــک کل پرداخته
و در پیکــرهای علمی پیشــنهاد
میشوند .در تئوریهای علمی،
واقعیــات ســاده شــده از نتایج
جداگانــه منتــزع میشــوند تــا
ســپس در پیوندهایی فراگیرتر
توصیف شوند .ولی این درست
کاری است که "تئوری توطئه"
نمیکند" .تئــوری توطئه" اگر
چه الگویی به غایت ساده پیش
مینهــد ،ولــی بــرای ارائــه یک
مدل ناتوان و فاقد قدرت انتزاع
اســت و به مشخصسازی روی
میآورد تا ســپس آن را به روالی
ناموجــه تعمیــم دهد .امــا این
تعمیمبخشی بر پایه سادهسازی

آخر دبیرستان بدون نیاز به
پرداخت شــهریه به ثبت نام
در مدارس خود دعوت میکنند
تا با قبولی آنان در کنکور ،اعتبار
خود را افزایش دهند .این امر از
یک سو نشــان دهندهی ضعف
و کاســتیهای کیفــی محتوای
آموزشی مدارس دولتی بوده و از
سوی دیگرکمرنگ بودن عدالت
آموزشی را نشان میدهد.
 ۱۴میلیــون دانشآمــوز ایرانی
کــه فقــط  ۱۱درصــد آنــان از
امکانــات موسســات خصوصی
برخوردارند به ویــژه در مناطق
روســتایی و اســتانهای مرزی
ایران چون کردستان و سیستان
و بلوچســتان بــا چالشهــای
عدیــدهای مواجه هســتند .در
این راستا دختران بخش بیشتر
آســیبپذیر خیل دانشآموزانی
هســتند که امر تحصیل آنان با
اخالل مواجه شده است.
در ایــران نیــز ماننــد ســایر
کشورهای قارهی آسیا ،آفریقا و
آمریکای التین محتوای آموزشی
از طریق شــبکههای تلویزیونی
ارایه داده میشــود« .شــبکهی
شاد» در ایران این آموزش را به
عهده دارد.

از نظــر فرهنگــی نیــز آمــوزش
در فضــای مجــازی در ایــران با
چالشــی ارزشــی مواجه اســت.
فضــای مجــازی در گفتمــان
مسلط در عرصهی آموزشی و به
طور عموم ،فضایی «ناسالم» و
به مثابه تهدیــدی بر ارزشهای
حاکمبرجامعهمحسوبمیشد.
والدیــن از اعتیاد اینترنتی دچار
واهمه شده و نگران آسیبهای
قرارگرفتن کــودکان و نوجوانان
در مقابــل کامپیوتــر و فضــای
مجازی بودنــد .بحران کرونا به
ســرعت ارزشهای «مطلوب»
را به ضد ارزش بدل کرد و تمام
چالشها و انگارههای ذهنی قبل
به کنار رفت ،آسیبها کمرنگ
شد و سیســتم آموزشی ،بدون
زیرســاخت و حتی بدون آمادگی
بســیاری از معلمــان مجبور به
استفاده از فضای مجازی شد.
این تغییرات بدون شک تاثیرات
گســتردهای در جامعهای دارد.
در ایران که مفهوم دموکراســی
رنــگ باخته اســت کــه حضور
در فضــای مجــازی و کنترل آن
بــه لحــاظ سیاســی ،فرهنگــی
و باورهــای مذهبــی تشــویق
نمیشــود .البتــه بــدون شــک

صورت میگیــرد .بنابراین
در مباحــث علمی معموال
توصیه میشود که به جای
"تئوری توطئه" از ترکیباتی
چــون "فرضیــه توطئــه"
یــا "ایدئولــوژی توطئه" یا
"اسطوره توطئه" استفاده
شود.
عدهای نیز از ترکیب "توهم
توطئه" استفاده میکنند.
اگــر یک "فرضیــه توطئه"
بــا مســتنداتی تجربــی
ابطــال شــود ،اما پیــروان
آن همچنــان به آن باور داشــته
باشــند ،میتوان از "ایدئولوژی
توطئــه" ســخن گفــت.
"ایدئولوژیهــای توطئــه" نیــز
مانند ایدئولوژیهــای توتالیتر
ادعای حقیقت مطلق دارند و بر
شالوده دشمنپنداری استوارند.
"ایدئولوژیهــای توطئه" نیز به
ثنویــت تمایل دارنــد و جهان را
به "نیک و شر" تقسیم میکنند.
در ایــن تقســیمبندی پیــروان
"ایدئولوژی توطئــه" را آدمهای
خوب و "توطئهگران" را آدمهای
شرور مینامند.
"اسطوره توطئه" شکل افراطی
"ایدئولــوژی توطئــه" اســت.
طرفــداران "ایدئولوژی توطئه"
معمــوال "توطئهگــران" را
نیروهایی واقعا موجود میدانند،
در صورتی که طرفداران "اسطوره
توطئــه" معمــوال از گروههایی
تخیلی ســخن میگویند؛ برای
نمونه از موجوداتی که از سیارات
دیگر به زمین آمدهاند.

حضــور غیر هوشــمندانه و غیر
ســالم کــودکان و نوجوانان در
فضــای مجــازی آســیبهای
خــود را نیز دارد که جامعهای با
پیچیدگیهــای جامعــهی ایران
برای حفــظ ســامت و امنیت
کودکان و نوجوانــان در فضای
مجازی آمادگی الزم آن را ندارد.
به هر حال در دوران پســاکرونا،
واقعیــت آن خواهــد بــود کــه
جامعهی ایران از پرهیزکاریهای
مهندسی شده و نظری در مورد
تعارضات فضــای مجازی عبور
خواهد کــرد .بحرانهایی چون
پاندمــی کرونا ایــن فرصت را به
سیستمهای آموزشی میدهد تا
چنانچه خواســت سیاسی برای
پاســخگویی به نیازهای جامعه
به ویژه انسانهایی که در حاشیه
قرار دارند ،وجود داشــته باشد،
سیستمی پایدار و مقاوم به وجود
آورند .دانشآموزان ایران و کادر
آموزشی میبایســت از امکانات
دنیای امروز برای بالنده شــدن
برخوردار شــود .باشــد تا فلک
سقف بشــکافیم و طرحی نو در
اندازیم..
•

باورمندان "تئوری توطئه"
آنها در واقع نقش نوعی محافظ
اینکــه چــرا آدمیان بــه "تئوری روحــی را بــازی میکننــد .این
توطئه" بــاور میکنند ،میتواند مــورد را میشــود در جریــان
دالیل گوناگون داشته باشد.
پاندمــی کرونا دید .کســانی که
• افــرادی کــه "تئوریهــای بیماری کرونا را انکار میکنند،
توطئه" را باور میکنند ،اساســا در واقــع تــاش میکننــد بــه
نسبت به حکومتها
خودشان بباورانند که
همه "تئوریهای
و نهادهــای آن
خطری متوجــه آنان
توطئه"
بیاعتمادند.
نیست تا از این طریق
میکوشند
• آنــان همچنیــن
بر تــرس درونی خود
مسائل بغرجن و
اعتمــاد خــود را بــه
غلبهکنند.
پیچیده جهان را
جریانهــای اصلــی
• همچنیــن ناامنی
ساده و تکعلتی
رســانهای از دســت
اجتماعــی میتوانــد
توضیح دهند.
دادهاند.
برای بسیاری از افراد
• افزون بر آن کسانی
دلیلی بــرای بــاور به
که به "تئوری توطئه" باور دارند" ،تئوری توطئه" باشــد .کســی
در مقابلــه با مشــکالت زندگی که موقعیت اجتماعی خود را در
احساس ترس و ناامنی بیشتری خطر میبینــد و به آینده نگاهی
دارند .در واقع احســاس ناتوانی بدبینانه دارد ،به پذیرش "تئوری
در کنتــرل بر زندگی شــخصی ،توطئه" گرایش بیشتری دارد.
افــراد را به ســوی "تئوریهای
خطرات "تئوری توطئه"
توطئه" سوق میدهد.
گفتیــم کــه در وضعیتهــای یکــی از بزرگتریــن زیانهــای
ناروشــن و تهدیدآمیــز ،اگر هم باور به "تئوری توطئه" ،تصویر
نتوان به یــاری "تئوری توطئه" جزمی و متصلبی است که برای
احســاس نگرانی از تهدیــد را از آدمــی از جهان ایجاد میشــود
میــان بــرد ،دســتکم میتوان و بــه دشــواری میتــوان آن را
بر ناروشــنی اوضــاع غلبه کرد .دگرگون کرد .کســی که یک بار
ادیــان نیز در تاریخ چنین نقش در جهــان "تئوری توطئــه" راه
و کارکــردی داشــتهاند .بیهوده گم کرده باشد ،دیگر به سختی
نیســت که امروزه برای "تئوری به استدالالت عقلی تن میدهد.
توطئه" نقــش نوعی "جایگزین هــرکــس تــاش کنــد بــا ارائه
دین" قائل میشوندکه به آدمیان فکتها دیدگاههــای او را تغییر
دهد با بیاعتنایی روبرو میشود
در جامعه تکیهگاهی میدهد.
از ایــن منظر میتــوان "تئوری و چه بسا جزو "توطئهگران" به
توطئه" را در شکل جدید خود ،حساب آید.
نتیجه دنیوی شدن خرافههای افــرادی کــه دارای روحیــات
و خلقیــات "تئــوری توطئــه"
دینی دانست.
برخــی از پژوهشــگران ،هســتند ،اساســا بــه همــه
"تئوریهای توطئه" را کوششی ساختارهای قدرت بیاعتمادند
بــرای رویارویــی بــا خردگرایی و حتی نظرات کارشناسان را نیز
عصــر روشــنگری ارزیابــی "تبلیغات نخبــگان" میدانند.
میکننــد .به باور آنان ،شــتاب بــرای آنــان هــر اســتداللی که
در عقالنــی کــردن مناســبات از طــرف منابــع رســمی اعم از
اجتماعی و تــاش برای این که دانشــمندان ،کارشناســان،
دانشجایگزینتوضیحغیرعقلی روزنامهنگاران و سیاســتمداران
جهــان شــود ،بــه واکنشــی مطرح میشــود ،خــود به خود
خردســتیزانه انجامیــد کــه در دروغ اســت .یکی از نمونههای
"تئوریهای توطئه" مجال بروز آشــکار را میتــوان در رویکــر د
مییابد .هنگامی که آدمی دیگر منکران تغییــرات اقلیمی دید.
نتواند همه چیز را با "خدای قادر آنــان همه فکتهــای علمی در
متعال" توضیح دهد ،پدیدههای این زمینه را انکار میکنند .یک
ناخوشایند را در قالب دسیسهها نمونه دیگر مخالفان مایهکوبی
و توطئههای گروههایی زمینی هســتند که بــه دســتاوردهای
میگنجانــد کــه بایــد مســئول پزشــکی و علمی بیاعتمادند و
به جــای آن به دنبال روشهای
ناکامیها قلمداد شوند.
•"تئوریهــای توطئــه" از این بدیلــی میرونــد کــه بــه ندرت
قابلیت برخوردارند که میتوانند در برابــر شــناخت علمــی تاب
میآورند یا اساســا از نظر علمی
ترس آدمیان را کاهش دهند.

سنجشناپذیرند.
بنابرایــن "تئوریهــای توطئه"
فقــط فانتزیهــای عــدهای
خیالپــرداز نیســتند ،بلکــه
میتواننــد حامــل خطراتــی
جــدی برای انســانها و جامعه
باشــند .تحقیقــات همچنیــن
نشان میدهند که "تئوریهای
توطئــه" غالبــا بــه تفکــرات
رادیکال،اندیشههایتکثرگریزانه
و گرایشهــای یهودیســتیزانه
راه میبرنــد .همیــن مخالفــت
رادیــکال کــه عمدتــا متوجــه
نخبــگان نظامهای دموکراتیک
اســت ،میتواند دموکراسی را با
خطر روبرو کند.
در ایــران و دیگــر کشــورهای
اسالمی نیز "تئوریهای توطئه"
هواداران فراوان دارند.
ایــن کشــورها که هنــوز درگیر
مناسبات پیشــامدرن هستند،
روند نوسازی سیاسی و اجتماعی
را خطری برای ارزشهای سنتی
خود میفهمند .گرایش گسترده
به "تئوری توطئه" در این جوامع
تصادفی نیســت ،بلکه واکنشی
نسبت به چنین احساس خطری
اســت .درســت در روزگاری که
باید توضیــح عقلی جهان بیش
از پیــش جایگزیــن تصــورات و
پندارهای دینی از جهانشــود،
اســامگرایان با توســل به انواع
و اقســام "تئوریهــای توطئه"
در برابــر عقالنیــت سیاســی و
رونــد مدرنیــزه و ســکوالریزه
شــدن جامعــه ســد محکمــی
ایجــاد کردهانــد .نمونه روشــن
آن حکومت جمهوری اســامی
اســت که چهــار دهه اســت به
طــور مداوم با حربــهی "تئوری
توطئــه" و تبلیغــات مبتنــی بر
"دشمنپنداری" کار میکند.
اما این پدیــده فقط به حکومت
محدود نیست.
حتــی بخشهــای قابــل
مالحظهای از فرهنگســازان و
روشــنفکران نیز بــرای توضیح
علل عقبماندگی ایران ،به جای
رویکــردی انتقــادی نســبت به
کاســتیهای فکــری و فرهنگی
جامعــه ،بــه "تئــوری توطئــه"
متوســل میشــوند .میتــوان
گفــت که "تئــوری توطئــه" در
میان آنان حربــهای برای پرهیز
از نقد فرهنگی وگریز از رویارویی
انتقادی با مســائل و مشکالت
فکری و روحی جامع ه است.
پایان
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روایت تکاندهنده :حامد امساعیلیون از  >> ...ادامه از صفحه6 :
بنابراین همان یک ســاعت بعد
بلیت گرفته بودم و آن ســاعتی
که قرار بود در روز هشتم ژانویه
ســاعت  ۲بعــد از ظهــر بــروم
فرودگاه و آنهــا را بیاورم خانه،
همان ساعت در فرودگاه بودم،
ولی داشتم میرفتم که پیکرشان
را بیاورم خانه.
 و همان موقع نتوانســتید بهایران بروید .درست است؟

•

توانستن که شد ،ولی  ۷۲ساعت
طول کشــید .بــرای اینکه رفتم
فرودگاه فرانکفورت و یادم است
که تمام مســیر گریه میکردم و
ً
اصال نمیدانستم چه دارد دور و

برم میگذرد .آدمها مثل اشباح
بودند دور و بر من .وارد فرودگاه
تورنتو شــدم و تــا وارد هواپیما
شدم به مهمانداری که آمدگفتم
که همســر و دختر من در پرواز
دیشــب بودند و این شد هویت
من برای  ۷۲ساعت و شاید برای
تمام عمر.
یادم است که مهماندار هواپیما
مرا به گوشــهای بــرد و جایم را
عوض کــرد کــه راحت باشــم.
نتوانستم چشم روی هم بگذارم.
فقط گریه بود و ناباوری که هنوز
ادامــه دارد و  ۷تا  ۸ســاعتی در
فرودگاه فرانکفورتمنتظرشدم.
رفتــار دوســتانه کارمندهــای
فرودگاه را یادم است که فکرکنم
اولین مصاحبهام هم آنجا بود و
حتی بلد نبودم .من حتی عکس
سلفی نمیدانستم و فیلم سلفی
از خودم نگرفته بودم ولی به من
گفتندکه یک فیلم یک دقیقهای
دو دقیقهای بگیر .یک گوشهای
نشســتم و اینکار را کردم .حالم
خیلــی بد بــود .دیــدم دو نفر از
کارمندهای فرودگاه آمدند و بعد
فهمیدم کشــیشهایی هستند
کــه در فــرودگاه فرانکفورت کار
میکنند .با من یکی دو ساعتی
حــرف زدند و به هر حال ســوار
پرواز شدیم.
مردم پا به پای ما گریه میکردند.
من بــودم با جــواد ســلیمانی،
علیرضــا قندچــی ،ســالومه
طهماسبی و امیر پساوند .روی
هم حســاب کنید ما ده نفر را از
دست داده بودیم.
هواپیما داشــت به سمت تهران
میرفت .بــاالی ترکیه خبر این
آمــدکــه ترامــپ گفتــه بــود به
هواپیما شلیک شده .دقایقی بعد
خلبــان گفت به دالیــل امنیتی
ما بایــد به فــرودگاه فرانکفورت
برگردیــم .برگشــتیم و شــب را
آنجــا ماندیــم .بــاز هم یکــی از
وحشتناکترین شبهای زندگی
گذشــت و فردا ظهــر من رفتم
جمهوری آذربایجــان .چون دو
گزینه گذاشتنن ،یا برویم قطر و
یا برویم آذربایجان .من تصمیم
گرفتم بروم آذربایجان وگفتم اگر

پروازی به ایران نباشد ،میتوانم
زمینی بروم .چند ســاعتی آنجا
بــودم و باز وقتی ســوار هواپیما
شدم.
مردم نهایــت لطف و مهربانی و
همدردی داشتند تا رسیدیم به
تهران و فکر میکنم  ۷۲ساعت
کل این ماجرا طول کشید.

میزننــد و گاه مــواردی بــوده
مثــل قتلهــای زنجیــرهای که
بعــد از یک مدت ،یک چیزی را
میپذیرند.
مثــل همیــن مســئله هواپیما
هــم بعــد از ســه روز میگویند
بله مــا بودیم ایــن کار را کردیم
و بعــد از آن تحریــف حقیقــت
آغاز خواهد شــد و یک پروســه
هماهنــگ و ســازماند ه شــده
اســت کــه چیزهــای زیــادی را
نشــانه میگیــرد .خانوادههــا را
نشانه میگیرد .سیستم قضایی
را نشــانه میگیــرد .از نیروهای
اطالعاتــی و ضد اطالعاتی بهره
میگیرد .از رسانه و از تلویزیون
بهره میگیرد و از کلیه مقاماتی
که میتوانند کمــک کنند بهره
میگیرد.
من اسم شاید  ۵۰تا  ۶۰آدم را در
ذهنم دارم که تا امروز به صورت
علنی در مورد این هواپیما دروغ
گفتنــد .دروغ گفتند یا دســت
داشــتند و یــک جــوری ســعی
کردنــدکــه این خبــر را تحریف
کنند و همه از مقامات عالیرتبه
جمهوری اســامی هســتند .از
علی خامنهای بگیریدکه روز بعد
از این حمله میآیــد با خنده در
حالی که این ماجرا را میداند در
مورد حمله به پایگاههای امریکا
صحبت میکند تا حاجیزاده که
درســت همین کار را میکند و
دروغهای سه روز بعد او تا علی
شمخانی ،جواد ظریف ،حسین
ســامی ،محمدحسین باقری،
علی عابدزاده ،محسن بهاروند و
حسن روحانی.
همه ایــن آدمها که بــاالی این
لیســت قرار میگیرند ،کارشان
میشود تحریف حقیقت و اینکه
چطور از مهلکه جان به در ببریم.
با خطای انسانی شروع میکنند.
بعد توی این یک ســال ،سه بار
چهار بار ایــن تغییر کرده .دفعه
اول که اشــکال فنی را بالفاصله
اعالم کردند .بعد گفتند خطای
انسانی بوده .بعد توی تابستان
بــود که حرف از تنظیم اشــتباه
دســتگاه زدند و اخیر ًا به گوش
مــا دارد میرســد کــه از خطای
سیســتماتیک حــرف میزنند.
سعی کردند تا حدی که ممکن
است این آب را گلآلود بکنند تا
هیچکسی نتواند حقیقت واقعی
را بفهمد.

 بعــد از ســه روز دروغگویــیعنوان کردندکه غیرعمدی بود.
این چه حسی به شما داد؟

 از وســایل شــخصی همسر ودختــر شــما آیا چیزی به شــما
تحویل دادند؟

میتوانستیدرفتارهایجمهوری
اســامی را پیشبینی کنید اگر
رفتارهــای گذشــتهاش را مرور
کرده باشید .در تمام پروندههای
جنایی که دست به قتل وکشتار
زدند ،ابتدا دست به دروغگویی

در مورد ریرا میتوانم بگویم که
هیچچیز .من به دالیلی به اداره
پلیسشــان نرفتم و تمام مدت
خانه بــودم جز اینکــه بخواهم
بروم پیگیر آوردنشان به کانادا
شــوم .با هیچ کــدام از مقامات

 ســه روز هــم مســئوالن ومقامهــای جمهوری اســامی
دروغ گفتنــد و هم رســانههای
جمهوری اسالمی .وقتی رسم ًا
گفتندکه موشک سپاه هواپیما را
ساقط کرده چه حسی داشتید؟

•

ِ
مادری
باید میرفتم ساری ،شهر
پریسا ،و فکر میکنم شش و نیم
صبح شــنبه ســاری بودم و نیم
ســاعت بعد هم خبــر خفتبار
سپاه پاســداران و آن اعالمیه را
منتشــرکردندکه مــا هواپیما را
خودمان زدیم.
مــن آن حس را تا االن در خودم
نگه داشــتهام :خشــم و خشم و
خشم .آن هواپیما بارها سقوط
کرده در خانههای ما .هر شــب
دارد ســقوط میکند و ما از این
ماجرا رهایــی نداریــم .در واقع
تسخیر شدیم توسط جنایتی که
کســی را رها نخواهــد کرد .من
میدانــم خیلــی از خانوادهها با
تراپیست صحبت میکنند .دارو
میخورند .خود من هم چندین
بــار صحبــت کــردم .جلســات
عمومی رفتیم .حــرف زدیم .در
کانــادا جلســات خصوصی بود،
ولی نمیشود اصال توصیف کرد.
من کتاب زیــاد خواندهام ،فیلم
زیاد دیدهام ،ولی به یاد نمیآورم
هیــچ کتابی هیچ فیلمــی را که
بتواند توصیف کند چه گذشت
و چه دارد میگذرد.
در آن روز ســوم کــه اعــام
کردنــد ،من منزل مادر پریســا
بودم .مــادرم بود .مادر پریســا
بود .بــرادرش ،خواهرش ،برادر
خــودم و اقــوام دور و نزدیک .و
من مانــده بودم که این ســقف
چــرا روی ما نمیریزد از فریادها
و از خشــمی که همه داشتند و
هنوز دارند و دقیق ًا همین است.
ما هــم بودیــم در آن هواپیما و
هنوز هم هستیم و وقتی آن خبر
را اعــام کردند ،انــگار همه ما
دوباره سقوط کردیم.

•

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

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

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

جمهــوری اســامی هــم دیدار
نکردم حتی با یک افســر ســاده
پلیس.
ولــی ماهها بعد از این واقعه یک
روز اوایل تابستان داشتم نزدیک
خانــه با یکــی از دوســتان پیاده
میرفتــم و یک خانمــی به من
گفت کــه کارت بیمه ســامت
ریرا دســت ایشان است .گفتم
دســت شــما چــه کار میکند.
از اقــوام یکی دیگر از مســافران
بــود و ایــن کارت ریرا را کــه
اســم ریرا روی آن نوشته شده
و تنها چیزی اســت کــه از ریرا
در ایــن پرواز بــرای من مانده را
داده بودند به یک فرد دیگر .یک
کارت سالمت شکسته است.
در مــورد پریســا به مــن گفتند
یک کلید است یک موبایل ،یک
ســاعت و یــک کارت اعتباری.
کارت اعتبــاری که خم شــده و
ســوخته .کلید ،کلیــد خانه ما
نیســت .من فکر میکردم کلید
خانه ماست ،بعدکه دستم رسید
دیدم کلید هم مال ما نیســت.
ساعت احتما ًال مال پریساست.
مــن نبــردهام چک کنــم چون
اپلواچ باید چک شــود و گوشی
موبایل را هم واقع ًا نمیدانم مال
پریساست یا نه .شماره سریال را
مــن دارم ولــی نمیدانم که این
همان اســت و هنوز هــم با اپل
چک نکردم.
بعد یکی دیگر از خانوادهها چند
ماه پیش به من پیغام دادکه یک
کارت دیگــرکه بیمه مســافرتی
پریســا بوده دســت آنهاســت.
مــاه جــوالی ۷ ،ماه بعــد از این
جنایت ،یک نفر در اینســتاگرام
ً
کامال
به من پیغــام داد یک فرد
غریبه که کارت ســامت پریسا
پیش اوســت .گفتم کجــا پیدا
کردی؟ گفت رفتم محل سانحه
و آنجا افتاده بود .من چند ماه
این پیغــام را ندیده بودم و گفت
کــه من این پیغــام را جوالی به
شما فرســتاده بودم و متاسفانه
کارت را گــم کــردم .این چیزی
است که به من داده شده.

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

 در این یک ســال و در آستانهســالگرد ســراغ خانوادههــای
جانباختگان رفتهاند که غرامت
بدهند .آیا با شــما هم تماســی
گرفتهاند؟

•

با من که هیچ تماسی نگرفتند.
خودشان فکر میکنند که اگر با
من تمــاس بگیرند چــه تبعاتی
برایشــان خواهــد داشــت ،ولی
این هــم در ادامه همــان کاری
است که میکنند .به اندازه کافی
اینقدر خانوادهها را تحت فشار
قــرار دادهاند .یک فلز را بیســت
بار خم و راست کنید میشکند و
حاال ذهن و روح و جسم انسان
که بسیار آسیبپذیر است و شما
برای یــک ســال در منگنه قرار
دادید ،انواع و اقســام دروغها را
گفتید ،مراسم خاکسپاریشان
را مصــادره کردیــد ،در مراســم
یادبود فشــار آوردید و مدام فکر
کردند تحت نظر هستند ،مدام
فکرکردند دارند تلفنهایشان را
چــک میکنند ،یعنــی در ترس
دائمی و در یک فشار دائمی.
من البتــه دربــاره خانوادهها در
ایــران حــرف میزنم .خــارج از
ایران هم بوده ولی هیچکدام به
خانوادههــا در ایران نمیرســد.
اینها را در منگنه قرار میدهند
و بعــد پلیسهــای خــوب وارد
عمــل میشــوند و پلیسهــای
خوب به خانه شــما میآیند و به
شــما میگویند مــا آمدهایم که
از شــما دلجویی کنیم و بعد از
یک ســال رفع کدورت بکنیم و
خوشبختانه من میدانم اکثریت
خانوادهها با این تاکتیکها آشنا
هستند.
ولی کســانی هم هســتند که یا
مــا با آنها ارتبــاط نداریم یا اگر
هــم داریم بــه دالیلی چــارهای
ندارند .مجبورشــان میکنند و
در این روزهای اخیر بهخصوص
صحبــت کردنــد .میرونــد در
خانهها به اسم دلجویی به دالیل
مختلف و در مــواردی هم بوده

 ص30:

که صحبــت از غرامت میکنند
و میخواهنــد بــا جــدا کــردن
عــدهای حتی اگر بتوانند ده نفر
بیست نفر از خانوادهها را از بقیه
جدا کنند و دایــره خانوادهها را
کوچکتر کننــد ،کار برایشــان
راحتتر شود و بعد در سال دوم
همین روند را ادامه بدهند و باز
تکــه دیگری از خانوادهها را جدا
بکنند و خسته بکنند.
این سیاست جمهوری اسالمی
اســت و تمام این سالها این را
دیدهاید .در قتلهای زنجیرهای،
در ماجراهای تیر  ۷۸در تهران و
تبریــز ،۹۶ ،۸۸ ،آبان  ۹۸همین
داســتان اســت و پیش از آنها
از ســینما رکس تا االن .خســته
کــردن؛ ایــن کاری اســت کــه
اینها میکنند .نه فقط در مورد
خانوادهها که در مورد کشــورها
هــم همینطــور .اوکراین دیگر
ً
کامال خســته و عصبی شــده،
میخواهند به جایی برسانند که
بگویند باشــد ،بیاییــد در مورد
غرامت صحبت کنیم.

 بــا ایــن روندی کــه توضیحدادیــد ،شــما چــه میخواهید
بکنید؟

•

مــا ابتــدا انجمــن خانوادهها را
ثبــت کردیم کــه یک ســازمان
غیردولتــی در کاناداســت و بعد
از آن خانوادههــای زیــادی بــه
ایــن انجمــن مراجعــه کردند و
یک جمع بزرگی شــکل گرفته.
فعالیتهایمان از همان روزهای
اول حتی از قبل از شکل گرفتن
انجمــن ،کارزارهــای اینترنتی
بــوده کــه ســه کارزار اینترنتــی
داشتیم با حداقل دویست هزار
امضــا .دیدار با مقامــات بوده و
نمیتوانم بشمارم که چند بار و
چه تعداد اما بیشــتر با مقامات
کانادا ،مقامــات ایمنی حمل و
نقل کانادا ،مقامات ایمنی حمل
و نقل کشــورهای دیگر،
مقامات اوکراین و حتی
ایکائو دیــدار کردیم و با
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نطــنـز...
چهبهتــر؟!
اکوادور ،ونزوئال ،پاناما ،اکوادور،
قزاقســتان و بورکینافاســو هم
واکســن کرونــا خریدند فقط ما
ایرانی ها ماندیم و ساکنین بومی
جنگلهای آمازون ،آدمخواران
آفریقــا و بــی خانمــان هــای
سیرالئون ،چرا؟ چون آخوند با
خودش حساب و کتاب می کند
که به اندازه حوزه علمیه و خودی
ها و ذوب شــدگان در والیت که
واکسن داریم بق ّیه مردم هم که
اگر نباشند و یا بمیرند چه بهتر!
اوج حماقت!
واکسن امام کاظم!
در پــی ُپــز دادن آخوندها مبنی
بــر این که ما خودمان واکســن
عده ای گفتند
داخلی ســاختیم ّ
واکســن خارجــی بهتر اســت!
خران داخلی به دو دسته تقسیم
شدند یک عده می گویند:
ما حاضریــم بمیریــم ولی فقط
بزنیم!عده ای از
واکسن داخلی
ّ
راسته رده ابتکار هم جمع شدند
که:
ً
اصال نیاز به واکســن نداریم.
ما
نه داخلی و نه خارجی ،واکســن
عـــلیه! امام حسنه! امام
ما امام َ
صادقه! ما خودمان واکسن امام
کاظم داریم!
در کلیپی هم دیدیم و شنیدیم
کــه آخونــد گــردن کلفتــی می
حتی یک
گفت :در شــهر کربال ّ
مورد ابتال به ویروس کرونا دیده
نشــده و این از برکــت وجود آقا
امام حســین در این شهر است!
البته مــا در کربالی مع ّلی دفتر
ّ
صحــت و ُســقم
نمایندگــی و از ّ
این خبــر اطــاع نداریم شــما
خواننــدگان گرامــی «پیونــد»
از ایــن قضیــه شــگفت انگیــز

خیلیها نامهنگاریهای
مرتب داریم و دیدار داشتیم
و هنوز هم ادامه دارد.
من چون ســخنگو هستم شاید
بیشــتر دیده شــوم ،ولی به این
معنی نیست که فقط من هستم.
افراد دیگری هســتند که شــاید
بسیار بیشتر از من کار میکنند.
در ایــن ســالها دو ویدئــوی
تحقیقاتی ساختیم .ویدیوهای
زیادی برای یادبود ساختیم .در
همه شبکههای مجازی فعالیت
داریــم وکمپینهــای مختلــف
گذاشتیم برای آزادی کسانی که
رفته بودند شــمع روشــن کرده
بودند و دستگیر شدند و زندان
کمپین #من_
رفتند .اخیرا هم
ِ
هم_شمعی_روشــن_خواهم_
کرد را راه انداختیم و به هر حال
شــبانهروز زندگــی مــا روی این
مســئله میگذرد و هیچ چیزی
غیر از این وجود ندارد.
 -شــما شروع به نوشتن از این
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سهم االرث؟

آخرین موشک حضرت آقا
ّ
اطالعــی دارید؟ آیا نام
این اراجیف مخالفت با
علم و پیشــرفت است یا
اوج حماقت؟!
صدقه؟!
چنــدی قبــل نمکــی وزیر
بهداشــت دربــاره واردات
واکســن فایزر گفت :قرار است
 150هزار دوز واکســن کرونا به
وســیله شــرکت فایزر به صورت
اهدایــی (بخوانید صدقــه!) به
ایران داده شــودُ .خــب این که
برای ســران حــوزه علمیه قم و
ســران مملکت و خــودی های
دیگر است پس تکلیف بق ّیه مردم
البتــه بعــد ًا حضرت
چیســت؟ ّ
رهبر ّ
معظم ورود واکســن های
آمریکائی و انگلیســی را ممنوع
اعالم کردند و قضیه به فراموشی
سپرده شد!
عدل اسالمی؟
آخوند مشنگی به نام رضا اکرمی
عضــو جامعــه روحانیــت مبارز
گفتــه :زنــان دربخش ریاســت
جمهــوری زمینه ندارنــد و باید
اســتراحت کنند بهتراســت به
بخــش آمــوزش و پــرورش و
پزشکی بروند! این آخوند درست
می گویــد یعنی ریاســت و پول

های کالن و احترام مال آخوند!
بق ّیه مــردم باید برونــد صبح تا
بچه و مریض سر و ک ّله
شــب با ّ
بزننــد برای ماهی ســه میلیون
تومــان! به این می گویند عدل
اسالمی!
دزد با سلیقه!
یــک دزد بــا ســلیقه و
ّ
متفکر تیرکمانی ساخته
که بــدون جلب توجه
پلیس و نیروهای
انتظامیمیتوان د
شمع ماشین را به
راحتــی بــاز
کند! درست
اســت کــه مــا
نتوانستیم شما را به مقام واالی
انسان ّیت برســانیم و آب ،برق و
مســکن هم فقط برای آخوندها
مجانی شــده ،ولی
و خــودی ها ّ
به جرات مــی توانیم بگوئیم در
زمینــه دزدی ،فســاد ،غارت و
اختالس پیشــرفت چشمگیری
داشته ایم! و این ها همه از برکت
ّ
رهبرمعظم است!
وجود مبارک
البته زیر ســر دشــمن! شاعر
و ّ
فرموده:
پیش نمازم میله فرمان ُبوَد
جا نمازم خشتک تنبان ُبوَد

فاجعــه کردیــد کــه بازتابهای
گستردهای داشت.

نکردم که بعد از یک سال سر آن
آدم چی آمده .ولــی این آدم ،آن
آدم قدیم نیســت .من در مورد
خودم به عنوان یک بازمانده نه
الزام ًا نویســنده نوشته بودم که
احساسات و عواطف آدم به قول
روانپزشــکها سطحی میشود
و همهچیــز به عمق مــیرود که
دسترســی به آن ممکن نیست.
یک چیزی در درونت وجود دارد
که نمیتوانی پیدا بکنی ولی وقتی
پیدایش بکنی ،وحشتناک است
و ترس از روبهرو شدن با گذشته
است.
برای آدمی مثل من جز گذشته
دیگــر چیــزی وجــود نــدارد.
وقتــی از زندگی حــرف میزنید،
میگوییــد من آدم خوشــبختی
بــودم .مــن بهتریــن زندگــی را
داشــتم و پیش کسانی بودم که
عاشقانه دوستشان داشتم و بعد
یک دفعه یــک طوفانی میآید و
همهچیز را میبرد و شما وسط
طوفــان ایســتادهای .طوفــان

•

یک کاری را اگر آدم برای سالیان
طوالنی انجام داده باشد ،بدترین
ضربه را هم که بخورد ،باز آن کار
را بــه صورت اتوماتیک میتواند
انجــام دهــد .یعنــی مثــل یک
ظرفیت ماشینی انســان است.
من  ۲۰ســال کار دندانپزشکی
کــرده بودم و شــاید همین قدر
هم بود که حرفهای مینوشــتم
و دو کاری اســت کــه به صورت
اتوماتیک میتوانم انجام دهم.
 بعــد از گذشــت یــک ســالاز فاجعــه ،حامد اســماعیلیون
تبدیل به چی شــد؟ این فاجعه
از حامد اســماعیلیون چه کسی
ساخت؟

•

ادامه زندگی خودم بود ولی یک
آدم دیگر ،یک آدمی که من دیگر
نمیشناســم .هنــوز واقعــ ًا فکر

پــدران
اگــر
بنیانگذار کشــور
متحــده
ایــاالت ّ
شــمس آبــاد
(آمریکای سابق)
جــان
یعنــی
آدامــز ،بنجامین
فرانکلین ،الکســاندر همیلتون ،جان جی ،توماس جفرســون،
جیمز مدیسون و جرج واشنگتن اندکی قدرت پیشگوئی داشته
و می دانستند که در سال  2020میالدی و در جریان انتخابات
ریاســت جمهوری بین دو تن از نوادگان شــان یعنی عالیجناب
دانالد ترامپ و جو بایدن بسیاری از هم میهنان ما به دو دسته
«حیــدری ،نعمتــی» یا «ترامپی ،بایدنی» تقســیم شــده و با
سالح های مدرنی مانند فحش خواهر و مادر ،ضامندار ،شمشیر
و قمه در فیسبوک و توئیتر به جنگ با هم پرداخته و به جان هم
می افتند و پس از پایان انتخابات برای بازنده اشک ریخته و به
جد و آباء برنده لعن و نفرین نثار خواهندکرد ،حتم ًا سهم االرث
ّ
خوبی برای ما فرزندان کورش ،نادر و یعقوب لیث تعیین کرده
و به جا می گذاشتند!

نیاز به زمان؟
حضرت رهبر ّ
معظم مســلمین
و مســتضعفین جهــان و حومه
فرموده اند :ما در بهشت رویایی
جمهــوری اســامی نیســتیم!
کمبــود داریــم! کمبودهــای
زیــادی هــم داریم! ولــی نیاز به
زمان داریم! بله حضرت شــان
درســت می فرمایند شما مردم
یک پانصد ســال ناقابل دیگری
به آخوند فرصــت حکومت توام
با عشــق و حــال بدهیــد برای
شما نماز جمعه برگزار می کند،
کالس قرآن استاد خواجه لواط
الملک توسی تشکیل می دهد و
جنتی خوش زبان
آفت الله احمد ّ
را هم برای سخنرانی به منبر می
فرستد ،دیگر چه می خواهید؟!

هیهات!؟
مادر زن حضرت بی بخاراالسالم
محمــد خاتمــی ُمرد .تمســاح
یزدی هم که مصرف اکسیژن و
چلوکباب برگ با کوبیده اضافه و
گوجه و زرده تخم مرغ را تعطیل
کــرد! ای دل غافل می ترســیم
حتی یک راس
زمانی برســد که ّ
آخونــد یا یکی از زاد و رودشــان
باقــی نمانــد تــا در دادگاه های
ملــی – مردمــی بــه جنایاتی که
مدت این چهل و
ایــن آقایان در ّ
دو ســه سال در ّ
حق مردم ایران
مرتکــب شــده اند پاســخ دهد!
من الفرصة!؟
هیهات ّ
سه ال پهنا!
در یکی از رســانه های کشور آقا
امام زمان (عج) خبری آمده بود
ت محقّ قان
به این شرح :مطالعا 

فروکش میکند ولی شــما باید
خودت را پیدا کنی و ببینی کجا
هســتی .واقعا مــن فکر میکنم
بعد از یک سال هنوز خیلی زود
اســت .اگر آدم زنده بماند شاید
بعد از  ۵ســال ،بعد از  ۱۰ســال
بتواند بهتر در ایــن مورد حرف
بزنــد ولی تــا خــودش را دوباره
بشناسد و پیدا کند ،با این روند
سریع وقایع که مرتب دارد اتفاق
میافتد و هر روز خبری اســت و
هر روز بایــد کاری کرد ،فرصتی
برای پیدا کردن خود آدم نیست.

در اختیار ســه کشــور اوکراین،
فرانسه و آمریکا قرار بگیرد و آنها
دو ماه وقت دارندکه در موردش
نظر بدهند و بعد نظرات شــان
را میدهنــد و بعــد جمهــوری
اسالمی منتشــر میکند .یعنی
گزارش نهایی احتماال چیزی در
اواخر اسفند منتشر خواهد شد
ولی وظیفه دارندکه در ســالگرد
یک گزارش موقت منتشر بکنند
از یافتههایشان تا امروز.
ما هیچکــدام از ایــن گزارشها
را به رســمیت نمیشناسیم .ما
خانوادهها با رفتاری که با ما شده
و رفتاری که با عزیزان ما شــده
و با پیشینه جمهوری اسالمی،
میدانیــم که هیچ چیز جدیدی
در ایــن گزارشها نخواهد بود و
بقیه کشــورها هم فکرکنم االن
به این رسیدهاند و فکر نمیکنم
هیــچ کنجــکاویای وجــود
داشته باشد که بدانند چه دروغ
جدیدی را در گزارش جدیدشان
روایــت کننــد .ولی بــه هرحال

 مقامهای جمهوری اسالمیاعالم کردهاند که گزارش درباره
ســاقط کــردن هواپیمــا را در
ســالگرد منتشــر خواهند کرد.
دربــاره ایــن گــزارش چــه فکر
میکنید؟

•

گزارشــی کــه منتشــر میکنند
یک گزارش موقــت خواهد بود
چون گــزارش نهایــی ابتدا باید

دانشگاهکالیفرنیانشانمیدهد،
مصرف «انبه آتالوفو» که به آن
انبه عسلی نیز میگویند ،منجر
به کاهش چین و چروک صورت
در زنــان مســن میشــود .انبه
مانند سایر میوهها و سبزیجات
نارنجــی ،سرشــار از بتاکاروتن
است و آنتی اکسیدانهایی دارد
که ممکن اســت آســیب س ّلول
را بــه تأخیر بینــدازد .و در کنار
این خبر عکســی از مادر بزرگی
مدت
گذاشــته بــود که پــس از ّ
کوتاهــی که چهار بار در هفته از
این انبه خورده ،شــده مثل نوه
خودش خوشگل و ترگل و ورگل!
ما کــه از عنفوان شــباب مقدار
معتنابهی شیشه ُخرده در ذات
مــان وجــود دارد فکر می کنیم
احتما ًال آقــازاده ابن الوقت پاچه
ورمالیده ای مقداری از این نوع
انبه را وارد کشــور کرده که روی
دســت اش مانــده و چــون رگ
امت همیشــه در پیست
خواب ّ
رقص و حســینیه هم دســتش
اســت ،هزار دالر بــه روزی نامه
نگار قلم به مــزدی داده و او هم
برایش تبلیغ کرده وکارش را راه
انداخته است .قیمت انبه هایش
را هم کرده سه ال پهنا!
کانادا – مدینه منوّره مونرآل –
پانزدهم ماه ژانویة المبارک! سال
 2021دربدری خون جگری!
برابر با بیست و ششم دی ماه
سال  1399مهرورزی زنجیره ای!
شاد و آزاد و سربلند باشید.
پیر خراسانی

وظیفــه دارنــد روایــت بکنند و
من فکر میکنم جز برافروختن
خشــم آدمها هیچ فایده دیگری
برایشان نداشته باشد.
 همزمــان بــا ســالگرد حرفیهســت که الزم میدانید مطرح
کنید؟

•

تنها چیز این است که جمهوری
اســامی زبــان دیپلماســی را
نمیفهمــد .ما ســعی کردیم در
این یک ســال به طرفین درگیر
این را بگوییم و فکر میکنم خود
رفتار جمهوری اســامی این را
به دیگــران ثابت کرده .من فکر
میکنم این پرونده در سال دوم
به جایــی خواهد رفــت که باید
بــرود و آن هم دیوان بینالمللی
الهه است.
فرشته قاضی

با دو شرح

5079

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

استخـــدام

استخدام استخدام

PAIVAND

aznov152104nikpour
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8

2

استخدام
hosskherad@yahoo.ca azjan12paid60+120+120

جدول اعداد سودوکو در صفحه 16

آرایشـــــگاه

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

ازدواج

موسسهخوئی341-2235 ..............................
شــیخ صالــح366-1509 .......................

ارز

موسسهخوئی341-2235 ..............................

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

المپیک935-3300...........................................
مونترال/تورونتو 887-0432...........................

دندانپزشک

با
مشارک

4در تقو5ی ت8خود6،
ت
آن بکو
ش
ی
م
!
6 3 9 1 5
2
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4

8
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1
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5

9
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7

4

1

8

نیازمنــدی4ها5
2 7 1 6

9

شانس اول را به آنها
2 6 9 5 4 8 3 7 1
بدهید!
بسیاری از ایرانیان تازه وارد
کارگاه5 ،
رستوران8 ،
کـارند :در2 7
جستجوی 3
 4در 6 1
اداره ،کارخانه ،فروشگاه،
و...گاراژ8،آژانس2 1،
6
9 7 5 3
کارواش

2

1
5
9
8
6
2

کنید! 7
استخدام 1
آنـان را 5 4
9 8
----------------

 اگر جویای کمک ،کارگر ،کارمند و...
هستید ،آگهی استخدام خود رادر صفحه
پرتردد نیازمندی های پیوند درج کنید.
خانه6 ،
همسر ،هم 4
3جویای7دوست9 5،
هستید؟ 4 7 8
صحبت3 6
هم2
 آیا وسائل خانه برای فروش دارید؟
می 2
 6ای 1
شناسید که5به
4آیا فنی8و حرفه
میخورد؟ 3 9 2
درد7دیگران1 4
 آیا به سفر می روید ،جویای همسفر
هستید؟ 2 3 4 7 5
9
 چیزی برای فروش ،جایی برای اجاره،
9 5 6 8 3 1
حرفه و هنری برای عرضه دارید؟...

آموزش نقاشی

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

آموزشگاهحتصیلی

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

اتومبیل-تعمیر

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

اتومبیل :خرید و فروش

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

شهره شهریان 290-2210 ....................
مسعودهاشمی298-4567.................
عرفانمرزبانپور813-3633..............................
کاظم تهرانی971-7407................................ .
آناهیتابروجردی 978-9962 .........................
آرزوگتمیری561-3-561................................
مینواسالمی 967-5743............................... .

اجنمن ها و سازمانها

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

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

ترجمه

روانشناسی  /روانکاوی

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

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

سوپر و فروشگاه

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

شیرینی پزی و قنادی

حسابداریومالیاتی

حمل و نقل

939-0099 ................................... Panneton
مونتریال442-8056 ....................................... .

ماهیسنلوران369-3474.............................
کوه نور450-676-9550 ............................... .
آریا(اوتاوا))613( 594-3636...........................
نرگس690-4808..............................................
سروین562-6453........................................... .

4

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

فتوشاپ846-0221...........................................
فتوبوک984-8944...........................................
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بگیرید7 .
تماس 1 3
 8با2ما 9
info@paivand.ca

2

8

مراکز پخش پیوند

مونتریال5 :
شهر 3
6مرکز 7

21
4

9

پــرس5،ماهی 8
کارتیه 1
شــاطرعباس6 ،
تپــش9 7 ،
4 3
ســن لوران ،عموجــان ،کوپلــی ،2:فرحت،
فتوشــاپ ،ارز 3
6 2 ،NDG
8 4auto 1
9 5
اتوکلیفتــون،
موندیــال ،اف1اکس6 ،
فایواســتار5،آپادانا8،الیت 7 4
2 9
مارشه  ،PAکلینیک آریا ،آلفامدیک ،المیزان،
و5 2 9 ...
کبابسرا 1
متروپولیس6 ،
8بازار3 7 ،
افغان7 ،
مارشه 9
آدونیس3 ،
نور1و5 ،2
ریوسود :کوه2 4
1 6
مارشه آریا ،کلینیک میرا ،مراکزفرهنگی و...
پنراسلکت 2
7 4
آیلند 5 8:
1وست3
 9فروت،
آدونیس ،سمی
شاتوکباب2،و4 3 8 ...
1 9 6 7
سن لوران :آدونیس ،سمی فروت
1 8 6 7 3 2 5 4
الوال :کوه نور ،آدونیس ،سمی فروت و...

فتو ُرز488-7121.................................................

عینک سازی

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

کلینیککایروپرکتیک

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

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

محضر

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

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

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

موسیقی (جشن ها)

کتـابفروشی
کلیسا

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

گاراژ (درب)

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

وام مسکن

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

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

وکیل دعاوی

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

ویدیو

گلفروشی

3

9

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

شهروزرضانیا (آریا) 933-3337 ..................
شریف 223-6408 .........................................
!Help to make well known of sudoku-topical.com
آژانس مسافرتی
بیمه و مشاور مالی
شریف نائینی731-1443............................... .
صرافی نــت 871-1119 ...........................
فـرش
یاسمین :دایرکت  5 594-0344 .............استار 585-2345........................................... .م .ملــک 438-793-9168 .................
Thenش739-4888...............
قالیشوییکارگاهفر
?You like this website
recommend
it to your
friends.
296-9071
اسکای.الن  388-1588 ...................................خضر 989-2229 ................................................علیپاکنـژاد...................................
دندان سازی (کلینیک)
فرنازمعتمدی842-8000................................
افخم هادی737-6363 ................................. .
ناهیدپاکروان 844-873-7191................الیت موندیال937-5192 .......................... .
فـیزیوتراپی
پزشــکی
If you own yourself
سلطـــانa website, place a link to sudoku-topical.com844-4492 ................................Expert-FX 484-4000 ....................................
دنـــــــــا 900-3633 .............................
آلفامدیککلینیک933-8383......................
رستــوران
همامهر438-228-9266 ............................
Tel.:
514-953-3570
288-4864
.............................
حجازی..
 to oneبنفشه
یونی گلوب(نسرین)849-7711..................
524-0-524
...............................
پیتزااطلس
ofمسکن
امالک و
If you print out the sudokus
then
print
them
twice
and
give
one
your
friends.
فـال
کبابسرا 933-0-933 .....................................
فیروزهمتیان 827-6364 ...........................
تاکـسی
کلبه عموجان 484-8072 ............... .شادی678-6451 ............................................ .
آموزش موسیقی
نادرخاکسار969-2492...................... .
 acquaintances, friendsلوله
کشیTell
your
فاروسand.............................................
teammates485-8585
about
sudoku-topical.com.
270-8437
صابرجلیل زاده 549-4697 ............................مسعودنصر  571-6592 .................... .اطلس............................................ .
پـارس290-2959 ....................................... .
کارتیه.پرس488-6367..................................
کــــارواش
قره چه د اغی (پیانو) 484-8748 ................آرش شکور 730-3909 ....................
کوپولــی....................................
مهاجرتJust
help to make
this
site well
!known.
هایک هارتونیان574-6162...............
تبلیغات
484-2644
.................................................
 989-8580هما.
بیبلوس523-9596...........................................

13

1

abedi free

نیـازمنـدی هـای پیوند

28

امیرکفشداران574-4540..............................
تپش دیجیتال223-3336 .......................... .

1

2

7

3

4

8

6

5

9

www.paivand.ca since 1993
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آپارمتان برای اجاره

29

1399  دی26  1508  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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فروش وسائل
مو ســیقی
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IMPORT - EXPORT
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وسائل موسیقی ایرانی
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بهای بسیار مناسب
بفروش می رسد
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www.paivand.ca since 1993

TIME TO
MEET AGAIN

1399  دی26  1508  شماره 27 سال

Have a healthy journey with all precautions taken
down to the smallest detail for your in-flight safety.
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 سال  27شماره  26  1508دی 1399

www.paivand.ca since 1993

PAIVAND: Vol. 27  no.1508  Jan. 15, 2021

بیایید به محافظت از خود
ادامه دهیم!

داخل آستین خود
سرفه کنید

دستهای خود را
بشویید

فاصله خود را
حفظ کنید

صورت خود را بپوشانید

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

20-210-232W

Québec.ca/coronavirus
1 877 644-4545

31

کلینیکدندانپزشکیآریا

PAiVAND

)

BIWEEKLY NEWSPAPER for PERSIAN COMMUNITY

Tel.: 514-996-9692

Vol.27, no.1508, 15 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

E
X
C
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را بر روی سایت بخوانید

