Bureau de Change
صرافیشــریف

1510

___________
Sharif Exchange
261 boul. Cote-Vertu

ش ریال نداریم
توجه :خرید وفرو 

Sharif

Vol.27, no.1510, 01 fev., 2021

St-Laurent, QC H4N 1C8

Cote vertu, Bus 121 E

EXCHANGE

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

$

www.sharifexchange.ca

خسارت  ۲۸تریلیونی دالری
پاندمی به جهان

«ما نمیتوانیم بار دیگر خودمان
را بــه دســت حادثــه بســپاریم.
خطر همهگیری بعدی در کمین
مــا اســت ،مگر آنکــه دنیــا برای
جلوگیــری از آن اقدامــی انجــام
دهــد .متوقف کــردن همهگیری
بعدی به ساالنه دهها میلیارد دالر
سرمایهگذاری نیاز دارد ،اما نباید
از یــاد بــرد که هزینــه همهگیری
کوویــد ۱۹-بــرای کل جهان ۲۸
تریلیون دالر برآورد شده است».
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Biden inauguration

و دستکش های جنجالی برنی!

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

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

4010 Ste-Catherine W.

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

نادرخاکسار

pg. 4

______________
Nader Khaksar
Ramier Realty

Cell.: 514-969-2492

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

مسعود هاشمی

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

با 25سال سابقه کاری در کانادا

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

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

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

Tel.: 514.426.7200

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

مشاور امالک

فروش امالک
فقط
با کمیسیون
_________________________

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

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

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

عباسشفیعی

و South shore

فیروزهمتیان

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

)Abbas Shafiee (B. Comm.
Real Estate Broker

Tel.: (514) 806-0060

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

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

fhemmatiyan@sutton.com

مشاور امالک در سراسر مونتریال

مشاور امالک در مونتریال
2 :

کلینیک دندانپزشکی آریا

www.clinique-arya.com
Tel : (514)NET
933-3337
Exchange

MASSOOD HASHEMI

www.sarafinet.com

Residential Real Estate Broker

Cell.: 514-298-4567

Tel.: 514- 845-5959

Tel.: 514-871-1119

ﺳﺮﻋﺖ ،دﻗﺖ ،اﻋﺘﻤﺎد

مسکونی و جتاری

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

Cell.: 514-967-5743

مینو اسالمی

Minoo Eslami

Real State Broker
9515 Lasalle Boul. Lasalle
office: 514-364-3315
meslami@sutton.com
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مشاور امالک مسکونی
در مونترآل و حومه
خریدارهیچگونهوجهیبابتکمیسیونمنیپردازد
مشاوره ختصصی سرمایه گذاری در امالک

نرخ کمیسیون ترجیحی برای فروش خانه تان

همراه با شما در انتخاب ،خرید و فروش

با هزینه کمتر از اجاره صاحب خانه دخلواهتان شوید

مشاوره و ارزیابی رایگان

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

Immo-Plus

MASSOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

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

massood.hashemi@century21.ca

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

<< >> توجه توجه
فقط با وقت قبلی

Centre-Ville

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

Hiring new doctors!!

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

دکترریموندرضایی

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

Dr. Raymond Rezaie

 اورژانس:پزشک خانواده

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

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


: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

•
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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

4

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

و بسیاری دیگر

Tel.: (514) 697-0225

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
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بلندائی که بر آن
برمیشویم...

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 ّ

The Hill We Climb

اماندا گورمن (ترجمه :احمدکریمی حکاک)
Amanda Gorman
)(USA first-ever youth poet laureate,
read the following poem during
 the inauguration of President Joe Biden,ما جباریتی را دیدهایم که تنها سهمی از میهنمان را
 on January 20:نمیخواست
تمامی آن را میخواست ،در هم شکسته
اگر سیادتش دیرترک میپائیدکشور را یکسره
------ویران میکرد
روزکه میرسد از خود میپرسیم
وکم مانده بود تالشش به فرجام رسد
دراین گرگ و میش بیپایان کجا میتوان جنگید
گم شدهای که با ما ست
دریائی است که در آن شناوریم
ازکام نهنگ بیرون جهیدهایم
آموختهایم که آرام بودن همیشه آرامش نیست
و قواعد و اشارات
به آنچه هست ،فقط هست
به عدالت راه نمیبرد

اما سپیده دم از ماست
پیش از آن که بدانیم از آن ماست
خواهی نخواهی به پیش میرویم
خواهی نخواهی زنده ماندهایم و شاهدیم
ملتی است که شکسته نیست
نا تمام است
میراثبران کشوری هستیم و زمانهای
که در آن دخترکی سیاه و الغر
نوادهی بردگان ،پروردهی مادری تنها
میتواند رؤیای رئیس جمهور شدن در سر بپروراند
و میبیند تهنیت گوی رئیس جمهور شده است
و درست است ،آراسته نیستیم ما
ما کجا و بلور کجا
اما این بدان معنا نیست که ما
بر آنیم تا اتحادی بسازیم کامل
ما میکوشیم اتحادی بسازیم با هدف
کشوری بسازیم با تعهد به فرهنگها ،رنگها،
آدمها ،و اوضاعی انسانی
و چنین است که چشم میگشائیم و نگاه میدوزیم،
نه بر آنچه ما را از هم جدا میکند،
بل بر آنچه در روبهرویمان ایستاده است ،قد علم
کرده است
فاصلهها را رج میزنیم چرا که میدانیم اگر بخواهیم
آینده را بگشائیم
اول باید تفاوتها را کنار زنیم
تفنگها را بر زمین میگذاریم
تا آغوشمان به روی هم گشوده باشد
آسیب برای هیچکس ،هماهنگی برای همگان
بگذار جهان حقیقت این یک سخن را بر همگان
فروخواند:
ما در سوگواری رشدکردیم
در آسیب دیدگی امید پروردیم
و در عین خستگی پا پیش نهادیم
تا بتوانیم همیشه همبسته پیروز شویم
نه برای این که هرگز شکست نخوریم
بل برای آن که دیگر هرگز بذر نفاق نپراکنیم
کتاب مقدس به ما میگوید خیال بپردازیم
میگوید هرکس در سایهی انگور و انجیر خویش
خواهد رست
و رستگاران را هیچکس نخواهد ترسانید
اگر ما زمانهی خود را زیست کنیم
پیروزی نه در تیغهی شمشیر
که در پلهائی که ما ساختهایم خواهد زیست
در سبزهزار تلی بر تپهی زیر پامان
و چنین است که آمریکائی بودن گستردهتر است از
غرورموروثیمان
گذشتهای است که در آن گام میگذاریم
و باز سازیاش میکنیم

مردمساالری ،اما ،گرچه گاه میتواند دیر هنگام از
راه رسد
هرگز در نهایت کار مغلوب نمیشود
این حقیقت را
این آئین را ما به یقین میدانیم
چراکه حتی وقتی چشم در راه آینده داریم
تاریخ به ما چشم دوخته است
و این زمانهی رهائی است
از سر رسیدنش میترسیدیم
آماده نبودیم وارث این ساعت سهمگین باشیم
وقتی از در درآمد ،اما ،جرئت کردیم
سرفصلیتازهبنگاریم
و در دل امید و بر لب لبخند بگماریم
این بود که هرچند از دیر باز میپرسیدیم
مگر میتوان بر نکبت فائق آمد
اکنونمیگوئیم
مگر ممکن بود بگذاریم نکبت بر ما پیروز شود
ما رو به آنچه بود گام بر نخواهیم داشت
به سوی آنچه خواهد بود به راه خواهیم افتاد
وطنی که زخمی است ولی یک پارچه است
و نیکخواه و دلیر است
و خشمگین و بیباک
نمیتوان ما را به عقبگرد واداشت
یا ترساند و از راه برگرداند
ما میدانیم که وقفهمان و سکونمان
میراث نسل آینده خواهد بود
خطاهای ما باری خواهد بود برگردههاشان
اما روشن است:
هرگاه ما شفقت را با توانائی پیوند زنیم
و توانائی را با درستکاری
مهر میراثمان خواهد شد
و دیگرگونگی سهم موروثی فرزندانمان
پس بیائید میهنی به یادگارگذاریم
بهتر از آن که برای ما به جا گذاشتهاند
هر نفسی که از سینهی زنگاریام بر میآید
این جهان زخم خورده را به جائی شگرف خواهد
کشانید
ما خواهیم برخاست ،از ماهورهای زراندود مغرب
ما خواهیم برخاست از شمال شرق بادخیز
سرزمینی که در آن روزگاری نیاکانمان انقالب را
آزمودند
ما خواهیم برخاست از شهرهای دریاباری ایالتهای
غربمیانه
ما خواهیم برخاست از جنوب تفته
و دوباره خواهیم ساخت و آشتی خواهیم داد ،باز
خواهیم یافت و بهبود خواهیم بخشید
و در هرجائی از این وطن ،هرکنج وکناری از این
سرزمین
مردمانمان ،گونهگون و زیبا ،سر بر خواهندکرد،
زیبا و زخمی
و روز که میرسد از سایهها بهدر خواهیم شد،
شعلهور و بیباک
سپیدهای نو خواهد شکفت و ما یلهاش خواهیم کرد
روشنائیهمیشههست
فقط اگر جرئت دیدارش را در خود بیابیم
فقط اگر جسارت آنگونه شدن را در خود بیابیم
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سقوط سهپلهای ایران
در جدول فساد

گزارش ســاالنه سازمان شــفافیت بینالملل نشان میدهد
که ایران در زمینه فساد اداری و اقتصادی با سه پله سقوط
نسبت به سال قبل در رتبه  ۱۴۹در میان  ۱۸۰کشور جهان
قرار دارد.
بنــا بر این گزارش تاجیکســتان هــم از نظر فســاد اداری و
سازمانی در سال  ،۲۰۲۰همرده ایران است و افغانستان در
رتبه  ۱۶۵قرار دارد.
افغانستان در این ردهبندی وضعیت مطلوبی ندارد اما نسبت
به سال  ۲۰۱۹هشت پله صعود کرده است.
در رتبهبندی شفافیت بینالملل که "شاخص احساس فساد"
برای کشورهای مختلف را تعیین میکند ،جمهوری اسالمی
ایران و تاجیکستان با امتیاز  ۲۵از  ،۱۰۰از نظر میزان فساد
با کشورهای لبنان ،نیجریه ،موزامبیک و ماداگاسکار همرده
هستند.
سازمان شفافیت بینالملل برای تدوین این گزارش ،بر اساس
ضوابط مشخصی از جمله نظرکارشناسان و دستاندرکاران،
برای هرکشور امتیازی را محاسبه و بر اساس آن رتبهبندی
میکند .امتیاز  ١٠٠به معنی شفافیت و سالمت کامل از نظر
"احساس فساد" و امتیاز صفر به معنی فسادکامل است.
گــزارش تازه میگوید امتیاز دو ســوم کشــورهای جهان در
رتبهبندی امسال کمتر از  ۵۰از  ۱۰۰است.

خاورمیانه ،فساد شدید و کرونا
کشورهای واقع در خاورمیانه ،آفریقا و آمریکای التین عمدتا
ش پایین جدول قرار دارند.
در بخ 
دانمــارک و نیوزیلند بــا  ۸۸امتیاز در صدر جدول ســازمان
شــفافیت بینالملل هستند و ســومالی و سودان جنوبی با
 ۱۲امتیاز بدترین وضعیت را از نظر شاخص احساس فساد
دارند.
ســازمان شــفافیت بینالملل در گزارش تــازهاش میگوید
کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با امتیاز متوسط
 ۳۹از  ۱۰۰همچنان با فساد شدید روبرو هستند و پیشرفت
اندکی در کنترل این وضعیت داشتهاند.
در میــان  ۱۸کشــور این منطقه که در این گزارش بررســی
شــدهاند ،امارات و قطر از جمله اســتثناهایی هستندکه به
ترتیــب با امتیــاز  ۷۱و  ۶۳وضعیت بــه مراتب مطلوبتری
نسبت به کشورهای دیگر دارند.
شفافیتبینالمللمیگویدسابقهسالهافساددرخاورمیانه،
باعث "عدم آمادگی تاسفبار" عمده کشورهای این منطقه
در برابر همهگیری ویروس کرونا شده و بیمارستانها و مراکز
درمانی در موج اول شــیوع بیماری تجهیزات و منابع الزم
برای واکنش موثر را در اختیار نداشتهاند.
بنا بر این گزارش در این مدت اعتماد به بخش دولتی هم با
روشن شدن این که "مدیریت بحران مناسبی در کار نیست"
افت کرده است.
•
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انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

Pièces d'Autos N.D.G.

واکسیناسیون تنها راه شکست
همه گیری کروناست؛

واکنش بیل گیتس به توطئه پردازان

بیل گیتــس ،بنیانگذار
مایکروســافت و مالــک
بنیــادی بــا نام خــود و
همســرش ملینــدا ،که
در زمینــه ســامت و
بهداشــت خصوصــا در
آفریقــا فعالیــت هــای
زیادی در یک دهه اخیر
کــرده اســت ،مــی گوید
اطمینــان دارد که «بشــر امروز
تنها با واکســن کووید است که
مــی تواند بر همه گیــری کرونا
غلبه کند».
بیــل گیتــس در دو دهــه اخیر
همواره در فهرست ثروتمندترین
افــراد در جهــان قــرار داشــته
اســت .اما در هفته های اخیر،
در فهرســت متهمان ردیف اول
بســیاری از نحله های مختلفی
اســت کــه مــروج «تئوریهــای
توطئــه» در زمینــه بیمــاری
کووید ۱۹در جهان هستند.
ترس از پیام رسان ها یا
mRNA
بنیاد خیریه بیل گیتس سرمایه
گذاری فراوانی در کشف و تولید
ام آر آی ها ،یا همان «پیام رسان
ها» برای مبارزه با بیماری های
ویروســی العــاج از جمله ایدز
کرده است.
این پیام رســان ها امــروز در دو
نوع واکسن مورد تائید سازمان
بهداشت جهانی ،فایزر بیون تک
و مدرنــا مورد اســتفاده قرار می
گیرند.
کار اصلــی ایــن پیام رســان ها
حساس کردن سلول های بدن
بــرای مقاومــت دربرابر بیماری
اســت .بنیــاد خانــواده گیتس
در ایــن زمینه کمــک زیادی به
ســاخت واکســن هــای جدیــد
کوویدکرده است.
بیل گیتس ،عامل اصلی همه
گیری کرونا در جهان
امروز حامیان تئوری توطئه می
گویند بنیانگذار مایکروســافت
خود بانی پیدایش ویروس کرونا
بــوده تــا فناوریهــای مرتبط به

ســرمایه گذاری هــای بنیادش
ســودآوری کالنی برای خانواده
گیتس داشته باشد.
همچنین ادعاهایی مطرح می
شــود که تصمیم گیرنده اصلی
استراتژی های سازمان بهداشت
جهانی «بیل گیتس» است.
آقــای گیتس در پاســخ بــه این
توطئــه هــا مــی گویــد « :این
ادعاهــا من را نگــران می کند.
نه فقط از این حمله به شــخص
من یا دکتر فاوچی ،بلکه بدلیل
اینکه نشان می دهد برخی هنوز
قائل به دریافت واکسن نیستند
و اعتقادی به فاصله گذاری های
اجتماعی و زدن ماسک ندارند.
ما تنهــا کاری که مــی خواهیم
انجــام بدهیم کمک بــه قربانی
شــدن کمتــر شــهروندان کره
خاکی است».
تئوری سنسورها در واکسن
کووید برای کنترل جهان
 برخــی مدعی هســتند که درواکسن ها سنسورهایی قرارداده
شده که از طریق آن به شما این
امــکان را می دهد کــه جهان را
کنترلکنید؟
بنیانگذار مایکروسافت در پاسخ
به این ســوال می گوید « :نمی
فهمم چرا من باید چنین کاری
را بکنــم .چه ســودی از این کار
نصیب من می شود .بنیاد خیریه
ما تماما صرف واکسیناسیون و
نجات انسان ها می شود و دلیل
این ادعاها را متوجه نمی شوم».
بیل گیتــس همچنیــن درباره
ادعای اســتفاده از «قــراردادن
حســگرهایی کــه از طریــق
نانوتکنولوژی و با زدن واکســن
در زیــر پوســت افــراد قــرار می

خسارت  ۲۸تریلیونی پاندمی به جهان

یورونیوز :بیل گیتس ،از موسسان شرکت مایکروسافت و میلیارد ر
آمریکایــی ،طــی نامــهای سرگشــاده هشــدار داد جهان بایــد برای
همهگیری بعدی آماده شود و در این راه میلیاردها دالر سرمایهگذاری
کند.
در این نامه که با امضای مشترک با همسرش ملینا و از طرف بنیاد
گیتس منتشر شده آمده است« :ما نمیتوانیم بار دیگر خودمان را به
دست حادثه بسپاریم .خطر همهگیری بعدی در کمین ما است ،مگر
آنکه دنیا برای جلوگیری از آن اقدامی انجام دهد».
این نوشــته میافزاید آمادهســازی همهگیری بعدی باید به گونهای
باشدکه گویی «جنگ در راه است».
موسس مایکروسافت در این نامه با اشاره به هزینه وقوع همهگیری
گفته است «متوقف کردن همهگیری بعدی به ساالنه دهها میلیارد
دالر سرمایهگذاری نیاز دارد ،اما نباید از یاد برد که هزینه همهگیری
کووید ۱۹-برای کل جهان  ۲۸تریلیون دالر برآورد شده است».

گیرنــد» می گوید برای
اولیــن بــار اســت کــه
چنیــن ادعایــی را می
شــنود و اصــوال فرضیه
هــای توطئــه چــی ها
آنقدر زیاد هســتند ،که
اصــا او زمان مناســب
برای مطالعــه تک تک
آنها را ندارد.
وی تاکید مــی کند که بنیادش
تاکنــون بــا واکسیناســیون
خصوصــا در آفریقــا جــان پنــج
میلیون نفر را نجات داده است.
آقــای گیتس می گویــد در یک
دموکراســی مردم نیــاز دارند با
حقیقت آشنا شوند و «امیدوارم
حواشــی این همه گیری توطئه
های که در پی آن می آیند باعث
نشوند که دموکراسی متزلزل ما
به خطر بیفتد».
واکسیناسیون ،تنها راه جنات
جهان از کووید
دربــاره
گیتــس
بیــل
«واکســن نگران های»(!)
جهان می گویــد « :تنها با یک
واکسیناسیون عمومی است که
می توانیم مانع از کشتار میلیون
ها نفــر دیگر در جهان شــویم.
واکســن ها جان ما را نجات می
دهنــد و کمک می کنند زندگی
بــه رونــد عــادی و ســابق خود
بازگردد .هرچند در حال حاضر
با مشــکالت از دســت تاخیر و
آمــاده ســازی واکســن مواجــه
ایم و بایــد کمک کنیم تا هرچه
ســریعتر این مشــکالت شرکت
های ســازنده واکســن هم حل
بشــوند .همچنین نبایــد از یاد
ببریم کــه نهادهــای مختلف و
معتبر پزشــکی جهان اثــرات و
عملکرد واکسن های مورد نظر
سازمان بهداشت جهانی را تایید
کرده اند».
بیــل گیتــس در ایــن گفتگو بر
«تزریــق واکســن بــه سراســر
شــهروندان جهــان» تاکیدکرد
و اعــام کــرد بنیــاد گیتس در
همکاری با چند بنیاد دیگر می
خواهــد طــرح واکسیناســیون
کوویــد درکشــورهای فقیــرکه
امکان خرید واکسن را ندارند ،را
فراهم کند.
بیــل گیتــس هفته گذشــته به
واســطه اینکــه باالی  ۶۵ســال
دارد واکسن فایزرء بیون تک را
دریافت کرد .او می گوید بسیار
خوشــحال اســت که توانســته
اولین سری واکسن ها را دریافت
کند .بنیانگــذار مایکروســافت
عکس هــا و ویدئوهــای خود را
برای شــفاف ســازی و انتقاد از
طرفــداران تئوریهــای توطئه و
مخالفان واکسن در شبکه های
اجتماعی منتشرکرد• .

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

نقش واکسن کووید ۱۹-در بهبود
3/6درصدی اقتصاد کانادا

 2.4میلیون شغل بخاطر ورشکستگی خرده
بیزینس ها کانادا در معرض خطر است

 24ژانویــه  -نهــاد تجــارت
مســتقل کانادا اعــام کرد یک
نفــر از هــر شــش نفر یــا حدود
 181هزار نفرکه خرده مشــاغل
را در کانــادا اداره میکننــد بــه
طور جدی به فکر تعطیل کردن
بیزینس خود هستند.
دن کلی  ،رئیــس و مدیر عامل
 ، CFIBدر مصاحبــهای گفــت
بــدون ایجــاد محرک مناســب
از ســوی دولت فــدرال ،تصویر
شغلها میتواند بدتر از این هم
بشــود .وی گفت« :اگــر اینجا
مراقب نباشــیم ،گرفتار بحران
شغلیمیشویم».
آخریــن آمــاری کــه براســاس
نظرســنجی از اعضــای ایــن
فدراســیون در مــاه ژانویه انجام
شد نشان داد  58هزار شغل در
سال  2020غیرفعال شدند.
بر اساس پیش بینی به روز شده
ســازمان ،بیش از  2.4میلیون

نفــر ممکن اســت
بیکار شــوند که به
معنــی  20درصــد
از مشــاغل بخــش
خصوصی است.
ســیمون گــودرو  ،مدیر ارشــد
تحقیقــات ملــی  ، CFIBگفت
افزایــش هشــدار دهنــدهای در
شمار مشــاغل در معرض خطر
تعطیلی وجود دارد.
وی در بیانیــهای گفــت« :مــا
در مســیر درســتی قــرار نداریم
و هــر هفته كه بدون پیشــرفت
در بخش تجاری ســپری شود،
صاحبان بیشتری را وامی دارد تا
تصمیم نهایی را بگیرند .هرچه
کسبوکارهای بیشتری از بین
بروند ،شــغلهای بیشــتری را
از دســت خواهیــم داد و بهبود
اقتصاد دشوارتر میشود».
به گفته این سازمان ،در مجموع
از هر پنج شــغل  ،یكی از آنها در

معرض تعطیلی دائمی تا پایان
پاندمیهستند.
ایــن نشــان دهنــده افزایش
آمار نسبت به آماری است که
مطالعات ماه جوالی نشــان
داده بــود و برمبنای آن از هر
هفت شــغل یکــی و به معنی
 158هــزار شــغل در معرض
خطر ارزیابی شده بود.
ایــن تحقیقات جدیــد و تلخ
پس از پشت سر گذاشتن
یک سال ســخت برای
مشاغل کانادایی انجام
شد.
لورا جونز  ،معاون اجرایی
 ، CFIBدر بیانیــهای گفــت:
«آغاز ســال  2021بیشتر شبیه
فصل پنجم سال  2020است تا
شبیه یک سال جدید».
به گفتــه این ســازمان تنها 47
درصد مشاغل در حال حاضر به
طور کامــل فعالیت میکنند که
در مقایســه با آمار  62درصد در
پایان ماه نوامبر ،نشــان دهنده
كاهش است.
امــا ایــن آمــار در اســتانهایی
کــه بــا محدودیتهــای جدید
مواجــه شــدهاند ،حتی بیشــتر
هم میشود .به عنوان مثال در
انتاریو تنها  37درصد مشــاغل
ً
کامال باز هستند.
•

جنجال استعفای  GGفرماندار کل کانادا!

ژولــی پایــت ،فرمانــدار کل
کانــادا ،در پــی اتهامهــای
زورگویــی بــه کارکنانــش و
ایجاد محیط کاری ناسالم از
مقام خود استعفا کرد.
اســتعفای او در پــی آن رخ
داده کــه گزارشهایــی از
احتمــال انتشــار عمومــی
تحقیقات دربــاره رفتارهای
پرخاشــگرانه در محیط کار او
منتشر شد.
جاســتین ترودو ،نخستوزیر،

دریافت اســتعفای خانم پایت را
تاییدکرده است.
خانم پایــت که یــک مهندس،

IMF: Vaccines will power
5.5% global economic growth in 2021

دانشــمند و فضانورد سابق
اســت ،چهار ســال پیش به
پیشــنهاد جاســتین ترودو
فرماندارکل کانادا شد.
فرمانــروای کانــادا ملکــه
الیزابــت دوم اســت کــه در
بریتانیــا ســکونت دارد و به
همین دلیــل نمایندهای در
کانــادا وظایف ســلطنتی او
را بــه جــای مــیآورد و به این
ترتیــب شــخص اول مملکــت
محسوب میشود.

گزارشجدیدصندوقبینالمللی
پــول نشــان میدهــد واکســن
کووید ۱۹-میتواند به پیشبرد
بهتر روند بهبود اقتصادی جهان
در سال  ۲۰۲۱بیانجامد.
اقتصــاد جهانی در ســال ۲۰۲۰
بــا افتــی  3/5درصــدی روبــرو
شــدکــه بدترین ســال از جنگ
جهانی دوم به این ســو به شمار
میرود .اما پیشبینی شــده که
اقتصــاد جهانــی امســال ۵/۵
درصد رشــدکند .گفتنی اســت
صندوق بینالمللی پول در اکتبر
پیشبینــی کــرده بــود کــه این
میزان رشد در سال  ۲۰۲۱برابر
با  5/2درصد باشد.
واکســن کوویــد ۱۹-با کاهش
شــمار مبتالیان میتواند نقش
تعیینکننــدهای در ایــن میان
داشــته باشــد .بــا ایــن وجود،
صندوق بینالمللی پول میگوید
اقتصــاد کشــورها بــه حمایــت
دولتهــا نیازمندنــد تا بــه این

ترتیــب بتواننــد مخاطــرات و
تاثیــرات ناشــی از همهگیری را
پشــت ســر بگذارند .ایــن نهاد
بینالمللیهمچنینهشدارداده
که جهش کروناویروس میتواند
همه پیشبینیها را بر هم زده و
به بحران دیگری برای سالمت و
اقتصاد جهان بیانجامد.
در این گزارش پیشبینی شــده
اقتصاد ایــاالت متحــده پس از
افــت  3/4درصــدی در ســال
 ،۲۰۲۰در ســال جاری با رشــد
 5/1درصدی روبرو شود .چین
نیز امســال با رکورد رشــد 8/1
درصدی روبرو میشود .گفتنی
اســت اقتصــاد چیــن در ســال
 ۲۰۲۰رشــدی  2/3درصدی را

تجربه کرد.
بــر اســاس پیشبینــی صندوق
بینالمللی پــول ،اقتصاد کانادا
نیز پس از افت  ۵/۵درصدی در
سال گذشته ،امسال با رشدی
 3/6درصدی روبرو میشود.
نــوزده کشــور اروپایــی عضــو
منطقــه یــورو روی هــم رفتــه
رشــدی 4/2درصــدی را در
اقتصادشــان تجربــه میکنند.
ژاپــن هــم پــس از افــت 5/1
درصــدی احتماال شــاهد 3/1
رشد در اقتصادش خواهد بود.
اما بیشترین میزان رشد به هند
تعلق دارد .ســرعت این کشــور
در بهبود وضعیت خود بیشتر از
انتظارکارشناسان اقتصادی بود.
صندوق بینالمللی پول میگوید
اقتصــاد هنــد در ســال ۲۰۲۱
رشــدی  11/5را تجربه خواهد
کــرد که ســریعترین میــزان در
میان سایر اقتصادهای بزرگ به
شمار میرود .اقتصاد این کشور
در سال  ۲۰۲۰با افت  ۸درصدی
روبرو بود .منبعAP :

واکسن کووید:19

«خبط» بزرگ زوج میلیونر!
یک زوج ونکووری پس از اجاره
هواپیما و ســفر به یــوکان برای
دریافت واکسن به متهم به تقلب
شدهاند.
رادنــی بیکــر مدیــر پیشــین
Great
Canadian
Gaming Corporation
بــه همراه همســرش اکاترینا
بیکر روز  19ژانویه وارد شــهر
وایت هورس شــدند و بجای
اینکــه  14روز در قرنطینــه
باشــند ،بــا یــک هواپیمــای
چارتــر به شــهر بیــور کریک
رفتنــد و آنجا واکســن زدند.
این شــهر  100نفری در فاصله
 450کیلومتری وایت هورس و
در مرز آالسکا قراردارد.
این زوج آنجا به دروغ ادعا کردند
کارگر یک متل در یوکان هستند
و توانسند در این کلینیک سیار

واکسن بزنند.
این در حالی است که کامیونیتی
هایی که در مناطق صعب العبور

و دور افتــاده یوکان قــرار دارند،
در اولویت اســتفاده از واکســن
هســتند و نبود امکانات درمانی
و بیمارستان برای آنها می تواند
منجر به تلفات انسانی شود.
جــان اســتریکر ،وزیــر خدمات

اجتماعی یوکان گفت :ما از این
موضوع واقعا ناراحت شدیم.
وی گفت« :واقعا ناامید شدهایم
كــه ایــن دو كانادایی بــه یوكان
آمدهانــد در حالی كــه ما تالش
داریم جوامع خودمان را امن
نگــه داریــم و آنها بــه یكی از
جوامع كوچكتر ما رفتند و آن
جامعه را در معرض خطر قرار
دادند».
استرایکر گفت :این زن و مرد
با ورود به این منطقه فرمهای
قرنطینــه را پر کردنــد ،اما از
انجام آن خودداری کردند.
این دو در فرودگاه وایتهورس
وقتی قصد بازگشت داشتند،
توقیف و متهم شدند.
ایــن زوج اکنــون تحــت قانون
اقدامات اضطراری مدنی یوكان
متهــم شــدهاند .اتهــام آنهــا با
حداکثر  500دالر جریمه نقدی
و تا شش ماه زندان دربردارد.
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«کاناداییها حق ورود و خروج از کشور را دارند» اما...
کبک :نخســت وزیر فرانســوا لگو این
هفتــه بار دیگر تکرارکرد که دولت وی
معتقد اســت تعطیالت کبک در بهار
 2020بود که موجب شد تا ویروس به
این منطقه وارد شــود و اجازه داد تا در
این استان زودتر و بیشتر از دیگر نقاط
کانادا گسترش یابد.
کارشناســان حقوقی میگویند ممنوع

کردن سفر غیرضروری به معنی نقض
حقوق حرکت کردن است که در منشور
حقوق و آزادیها تضمین شــده است.
بر مبنــای این حق تاکید شــده« :هر
شــهروند کانادایی حق ورود ،ماندن و
ترک کانادا را دارد».
سوالی که کارشناسان مطرح میکنند
این است که آیا این ممنوعیت میتواند

قابــل توجیه باشــد؟ یوهــان پوآیریر،
استاد حقوق دانشگاه مکگیل به تازگی
در مصاحبهای گفت« :قانون اساســی
کامال شــفاف میگویدکاناداییها حق
ورود و خروج از کانادا را دارند» .اما وی
همچنین یادآوری کرد که مانند سایر
حقوق ،ایــن حق هم میتواند محدود
شــود؛ در صورتی که ایــن محدودیت

«از آمریکـــا بخرید!»

کانادا از سیاستهای اقتصادی بایدن نگران است

«رویترز»«-کرستنهیلمن»،
ســفیر کانــادا در آمریــکا گفت،
بــا وجود آنکه دو کشــور دیدگاه
مشــترکی در زمینــه بســیاری
مسائل دارند ،سیاست اقتصادی
«جــو بایــدن» کمی بیشــتر از
تمایــل کانــادا پروتکشنیســت
(مبتنــی بــر حمایــت از داخل)
است.
ً
بــا وجــود آنکه اتــاوا ســریعا به
پذیــرش جــو بایــدن ،رئیــس
جمهور منتخب آمریکا به منظور
برگردانــدن ورق بــه روی دوران
«دونالــد ترامــپ» روآورده،
سیاســت دولــت بعــدی آمریکا
تحت عنوان «از آمریکا بخرید»

باعث نگرانی کانادا شده است.
ســفیر کانــادا در آمریــکا در
مصاحبــهای گفــت :مــن فکــر
میکنم تمایل او پیرامون برخی
جوانب سیاست اقتصادیاش که
کمی پروتکشنیستتر از خواسته
ما هستند ،آشکار بوده است.
برنامه اقتصــادی بایــدن وعده
یک سرمایه گذاری  ۴۰۰میلیارد
دالری در کاالهــای ســاخت
آمریــکا را داده و عنــوان کــرده
«وقتی ما پول مالیات دهندگان
را خــرج میکنیم ،باید تولیدات
آمریکاییبخریم».
این میتواند باعث آسیب دیدن
کانادا شود زیرا اقتصاد آن تا حد

کانادا هزاران مهاجر را با وجود
کرونا سال پیش اخراج کرد

خبرگــزاری رویترز در گزارشــی
اختصاصــی گــزارش داده کــه
دولــت کانــادا با وجود شــیوع
کرونــا در این کشــور هــزاران
مهاجــر را از این کشــور ســال
گذشــته اخراج کرده و به گفته
وکال ایــن روند تشــدید شــده
است.

ایــن خبرگــزاری بــه دادههای
اداره مرزبانی کانادا استنادکرده
است.
بر این اســاس در ســال ۲۰۲۰
میــادی بیــش از  ۱۲هزار نفر
از این کشــور اخراج شــدند که
این رقم  ۸۷۵نفر بیشتر از سال
 ۲۰۱۹و باالتریــن رقم اخراج از

زیادی وابســته به آمریکا
اســت کــه  ۷۵درصد کل
کاالهای صادر شده کانادا
را دریافت میکند.
هیلمــن اظهار کــرد ،به
غیر از آن دو کشور دارای
دســتور کار مشــترکی
در خصــوص بســیاری
سیاستهایدیگرهستند.
وی افــزود :مــا هــر دو
در درجــه اول و بیشــتر
از هــر چیــز متمرکــز بــر
مبارزه با ویروس کووید،
تضمین امنیت و سالمت
شــهروندانمان و احترام به علم
هســتیم .همراســتایی زیــادی
در زمینه سیاســت آب و هوایی
وجــود دارد بنابراین منظور من
این است که فهرست هماهنگی
سیاستهای ما طوالنی است.
هیلمن در عین حال اظهارکرد،
«جاستین ترودو» ،نخست وزیر
کانادا و جو بایدن روابطی خوب
و بسیارگرم دارند« .بنابراین این
روابــط به خــودی خــود دارایی
ارزشــمندی محســوب خواهد
شد».
(عکس :قدیمی است)

ســال  ۲۰۱۵میالدی تا کنون
بوده است .کانادا مانند بسیاری
از دیگــر کشــورهای جهــان با
موج دوم کووید ۱۹-دست به
گریبان اســت و مقامهای این
کشور از شهروندان خواستهاند
در خانه بمانند.
وکال و فعــاالن حقوق بشــر در
ایــن کشــور خواســتار توقــف
تصمیم ماه نوامبر این کشــور
برای اخراج مهاجران شدهاند.
BBC
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موجه ،منطقی و متناسب باشد.
وی همچنین گفت با توجه به پاندمی،
دادگاهها میتوانند دولت را به انعطاف
پذیری بیشتری در این زمینه وادارند.
وی افزود« :اینها مواردی نیســت كه
دادگاههــا به شــدت از دولــت مطالبه
كنند ،اما دولت هنوز مجبور به توجیه
آن اســت ،زیرا شــکی نست که این امر
نقض کننده حقوق است».
نخســت وزیر جاســتین تــرودو هفته

9

پیش گفت دولت وی در حال بررســی
اقدامــات جدیدی اســت که مانع قابل
توجهی در توانایی بازگشت کاناداییها
به کشــور میشــود .وی گفت مجبور
کردن مســافران بازگشتی به ماندن در
قرنطینــه هتل – با هزینه خودشــان و
تحت نظارت پلیــس – نیز گزینه روی
میز است.
•

تورم کانادا به زیر یک درصد رسید

متوســط نرخ تورم کانادا در ۱۲
مــاه منتهی به دســامبر بــا ۰.۳
درصــد کاهش نســبت بــه ماه
قبل به  ۰.۷درصد رسید که این
نــرخ تورم ۰.۱ ،درصــد کم تر از
نــرخ قبلی برآورد شــده توســط
کارشناسان و پاییین ترین تورم
ثبت شده در این کشور طی سه
ماه اخیر محسوب می شود.
در بیــن بخشهــای مختلــف،
بیشــترین تورم مربوط به مواد
غذایی و نوشیدنی با  ۱.۱درصد
بــوده اســت .تــورم آب و بــرق
نیــز  ۱.۰درصــد و مراقبت های
درمانــی بــا  ۰.۹درصــد انــدازه
گرفته شده است .از سوی دیگر
کمترین تــورم مربوط به بخش
حمل و نقل با منفی  ۱۴.۵درصد
و فرهنگ و آموزش با منفی ۱.۶
درصد بوده است.
بانــک مرکزی کانادا تــا پیش از

بحران کرونا بــر خالف همتای
آمریکایی خود تاکنون توانسته
بود نرخ تــورم را در محدوده دو
درصــدی باقــی نگــه دارد و این
مســاله به ثبــات نرخ بهــره نیز
کمــک کرده بــود .بــا این حال
این بانک اعالم کرده اســت که
تحت تاثیر شیوع کرونا و سقوط
قیمــت نفــت ،نــرخ تــورم این
کشور احتماال در محدوده صفر
درصدی نوسان پیدا خواهد کرد
و انتظــار می رود که دســت کم
در طول سه ماهه نخست سال
شاهد تداوم این وضعیت باشیم.
پس از مدت ها تعطیلی گسترده
کســب و کارهــا ،بخــش هــای
مختلــف اقتصــادی کانــادا بــه
تدریج در حال بازگشایی هستند
و رونــد بازگشــت کارکنــان بــه
کارهای خود آغاز شــده اســت.
انتظار می رود به زودی مخارج

مصــرف کننــدگان افزایش پیدا
کند هر چند تا بازگشت مخارج
به سطوح پیش از کرونا مدت ها
زمان الزم است.
طبــق اعالم مرکــز آمــار کانادا،
تــورم ماهانه در ماه دســامبر با
 ۰.۱درصد افزایش نسبت به ماه
قبل به  ۰.۳درصد رسیده است.
هســته تورمی نیز کــه تغییرات
قیمتــی انرژی و مــواد غذایی را
به دلیل نوسانات باالی آن ها در
نظر نمی گیرد تا پایان این ماه با
 ۰.۳درصد کاهش نسبت به ماه
قبل خود به  ۱.۰درصد رســیده
است.
در بــازه زمانــی  ۱۹۱۵تا ،۲۰۲۰
باالترین تورم ماهانه ثبت شــده
در کانادا  ۲۱.۶درصد و کمترین
تورم ثبت شــده نیز منفی ۱۷.۸
درصد بوده است.

•

پیامدهایپاندمی

استارباکس تا پایان مارچ  300کافی شاپ
خود در کانادا را تعطیل می کند

بزرگتریــن کافــی
شاپ زنجیرهای در
دنیــا تصمیم خود
مبنی بر تســریع در
اجرای «اســتراتژی
تغییر و تحــول» 5
ســالهاش را اعــام
کرد.
بــه گفتــه مدیــران
اســتارباکس برنام ه این شرکت
برای بستن  300کافی شاپ در
سراســرکانادا تا پایان ماه مارچ
کامل خواهد شد.
ایــن زنجیــره کافــی شــاپ و
ن که مرکزش در سیاتل
رستورا 
اســت ســال پیش اعــام کرد
در پاســخ بــه تغییــر در عادات

مصرفکنندگان در طی پاندمی
کووید  19به برنامه پنجسالهای
که برای ایجــاد تغییر و تحول
داشت شتاب میدهد.
در بیانیه اخیر این شرکت ،گفته
شده برخی از مغازههایش پاییز
ســال گذشــته بسته شــدند و
انتظار مــیرود برنامهاش برای

تعطیلــی معازههایــش
تا پایان ســه ماهه دوم
بــه انجــام برســد .این
شرکت تا تابستان سال
پیش حدود  1400کافه
و رســتوران در سراسر
کانادا داشت.
ایــن بازســازی شــامل
افزودن مکانهای جدید
اتومبیــل رو ،گســترش امکان
تحویــل غذا و برنامه آزمایشــی
ارائــه قهــوه فقط بــرای بیرون
بردن است.
استارباکس گفت این تغییرات
کمــک میکند تا مشــتریان را
به بهتریــن وجهی در جایی که
هستند مالقات کنیم.

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
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کوتاه و مختصر
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مریم منصف
خواهران خود به ایران پناه برد .زمانی که تهاجم
وزیر زنان ،برابری جنسیتی و توسعه اقتصادی شوروی به افغانستان پایان یافت ،خانوادۀ منصف
مناطقروستایی
مثل خیلی های دیگر به داخل مرزها بازگشتند.
زادۀ  ۷نوامبر  ۱۹۸۲مشهد ،ایران
آنها امیــدوار بودند درگیریها تمام شــود .مادر با
مریم منصف جوان ترین عضو کابینۀ جاســتین آشپزی ،نظافت کردن ،خیاطی ،بافندگی بودند،
ترودو است که در سن  ۳۰سالگی به سمت وزارت زندگی را اداره میکرد .او همچنین در خانه و حتی
این هفته که گذشت با خانم
اول ،دولــت از هیــچ
رسیده است .همچنین او نخستین افغانستانی گاهی در مدرســه تدریس زبان انگلیسی میکرد،
مریــم منصــف ،وزیــر زنان،
کوششی دریغ نکرده
تبار درکانادا است که به چنین مقامی دست می اما این برای گذران زندگی کافی نبود.
برابری جنســیتی و توســعه
و بــا همــه ی تــوان
یابد و نخستین زنی است که به نمایندگی از بخش وی ســال  ۱۹۹۶در ســن  ۱۱ســالگی بــه کانادا
اقتصادی مناطق روستایی،
خود ســعی تمام کرده
پیتربورو ( ۱۲۵کیلومتری تورنتو) به مجلس این مهاجــرت کــرد .خانــواده ی وی در کانــادا
جــوان تریــن وزیــر کابینــه
و می کند کــه در کنار
کشور راه مییابد .خانم منصف عضو حزب لیبرال درخواست پناهندگی کردند و نهایت ًا در پیتربورو
تــرودو ،گفتگــوی کوتاهــی
مردم باشد ،هیچوقت
کانادا است و سالها در این کشور مشغول فعالیت پذیرفتهشدند.
داشتیم.
کسی فراموش نشود؛ تا
سیاسی و اجتماعی بوده است.
خانم منصف سال  ۲۰۱۴تالش کرد که به عنوان
از خانــم وزیر ،حول و حوش
آنجاکه توانسته در رفع
مریــم منصف در ســال  ۱۹۸۲میالدی در شــهر شهردار پیتربورو انتخاب شود که ناکام ماند .اما
مســائل مربــوط بــه
نیازهای مالی سعی کرده
مشــهد در یک خانــوادۀ مهاجر افغانســتانی که بــا اقبال عمومی که در انتخابات  ۲۰۱۵به حزب
پاندمی پرسیدیم ،این
است.
اصالت ًا از اهالی والیت هرات افغانســتان بودند ،لیبــرال کانادا رو کــرد ،او نیز پله های ترقی را به
که بویــژه بــا طوالنی
ما به خوبی می دانیم که
متولد گردید .امــا وی هیچگاه تابعیت ایرانی به ســرعت طی کــرد .یادآوری می شــود با پیروزی
شــدن دوران همــه
طوالنــی شــدن قرنطینه
دلیل قوانین جمهوری اسالمی در قبال مهاجرین حــزب لیبــرال در انتخابــات پارلمانی کانــادا دو
گیری و قرنطینه های
هــای متعــدد در اســتان
نداشــته اســت .او در دو ســاله گی پدر خود را از شهروند ایرانی – کانادایی هم به پارلمان راه یافتند
دشــوار ،در آســتانه
این فاجعه بزرگ دست های مختلف ،مثال قرنطینه و
دست داد .به دنبال یورش شوروی به افغانستان که علی احساسی و مجید جوهری نام دارند.
ی زمهریــر زمســتان
به گریبان است و ما تنها قرق شبانه در کبک ،در سطح
و اشــغال آن ،مریــم منصــف همــراه با مــادر و
قطبــی و مســاله ی
نیستیم .در هرگوشه ی وسیعی فشار سنگینی بر روح و
ســخت ،فشــارهای
روان مردم وارد می آورد.
The Honourable Maryam Monsef
organizer, a former Peterborough mayMinister for Women and Gender Equali- oral candidate, and a co-recipient of the
The past 12 months have
روحــی و روانــی وارده بر
یادمــان باشــد ایــن
ty and Rural Economic Development
YMCA’s Peace Medallion.
been hard. All of us have had
بخش بزرگی از شهروندان
محدودیت ها برای جنگ
Born: November 7, 1985
A passionate volunteer, Minister Monto change the way we live,
پرســیدیم و این که دولت
با این پاندمی ویرانگر بسیار
Previous office: Minister of Internation- sef has sat on the boards and commitwork, and communicate with the
بدون
است.
مهم
و
حیاتی
)al Development (2019–2019
tees of several high-profile organizaفــدرال در این حیطه چه people we love. It hasn’t been easy
تدابیری اندیشیده است
 - but we're here for each other.این محدودیت ها ظرفیت
--------------------tions.
The Honourable Maryam Monsef was
Minister Monsef has a Bachelor of
در بخشــی از ایــن گفتگو  Today & always, let’s talk, and endبیمارســتان هــا پــر مــی
first elected in 2015 as the Member of
Science in Psychology from Trent
خانــم منصف مــی گوید:
“ the stigma around mental health.شود ،و کادرهای پزشکی
Parliament for Peterborough—KawarUniversity, and speaks English, Farsi,
واقعیت این است که مهم
با مشکالت اساسی روبرو
tha. She is a dedicated community
and Dari.
ترین موضــوع قبول این
جهــان مردم همــه گی در خواهند شد و جان هموطنان ما
واقعیت اســت که همه
این رنج و درد شریکند ،بخطــر می افتد .تنها با تالش و
جهان در سطحی بسیار
تفــاوت ،در کشــور مــا مراقبت تک تــک ما ،و مواظب پوشیدن ماسک و فاصله گذاری مســائل تکنیکی که در ســطح حیطــه هــای مردانه و دشــوار
گسترده با این پاندمی و
کانادا این است ،که از روز بودن ...مثل شستن دست ها و است که می توانیم این بیماری دنیا پیــش آمده ،مختص کانادا رقابــت سیاســی ،در کانــادا تــا
همه گیری را شکســت بدهیم .نیســت .واکســن هــای فایزر و ســطح وزارت رسیده است ،چه
نباید خسته بشویم.
مدرنا به دلیل نیاز بسیارگسترده پیامی برای دختران و زنان جوان
یادتان باشد شــما هر زمانی که ی جهانی که برای دسترسی به جامعه ی ایرانی کانادا دارد.
به کمک نیاز داشتید بدانید که واکســن کرونــا پیش آمــده ،در پاسخش بســیار روشن و دقیق
ما در دولت هر روز و هر ساعت امــر تولید دچار مشــکالت فنی است:
در کنار شــما و در خدمت شما شده اند که تحویل واکسن را به هیچگاه دست از تالش بر ندارند
هستیم .من امیدوار هستم که کانادا با تاخیر روبروکردها ست .و همــواره بــه این واقعیــت باور
بزودی کــه بر ایــن همه گیری یادآوری می کنــم دولت کانادا ،داشته باشند که این کشور زیبا،
پیــروز خواهیــم شــد و زندگــی در مجمــوع هفت واکســن  -سرزمین فرصت ها ست و تالش
بــزودی بــه روزهــای نرمــال شــامل مدرنــا و فایــزر  -برای های پیگیر بی پاسخ نمی نماند.
برخواهدگشت.
کانادایــی ها پیش خریــد کرده بــه مــادران و پدرهــا یــادآوری
از وی در خصوص نگرانی های اســت .تاخیر در تدارک و پخش مــی کند هیچــگاه مانع بچه ها
جدی کــه در خصوص تدارکات این واکســن ها موقتی است که نشوند ،و همواره آنها را تشویق
سرویس هوایی به شیراز ،تبریز ،تهران،
واکسن  -از پخش تا تزریق به بزودی رفع می شود.
و ترغیــب کنند تا بــه رویاهای
س کامل
نرخ
ی
ب های و
ی
ژ
ه
سرو ل برای
هنگام  -سوال کردیم.
در پایان از خود او سوال کردیم؛ خود برسند.
مشهد
و
اصفهان،کرمانشاه
رای
ا
م
ض
ا
ف
ه
ح دات و
بار
 می دانیدکه این مشکل ،یعنی او کــه بــه عنــوان زن جوانی در•
جهان
نقاط
سایر
و
امریکا
کانادا،
سراسر
ایران،
هوایی
وار کاالها
م
ادرات
سافران
ص
Tel.:514-234-3399 Fax.:514-685-3168

کانادا...

“

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

www.loadextransport.com

info@loadextransport.com

دکتر شریف نائینی:
جراحدندانپزشک

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

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

مداد ،مجله آنالین مونتــرال

مـداد را آبونه شوید:

www.medad.ca

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

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
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آمریکا ...
آیا دموکرات ها می توانند به حیات
سیاسی ترامپ پایان دهند؟!
دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری به طرح اســتیضاحش متخلف
پیشــین آمریکا هرچنــد اکنون شــناخته خواهــد شــد .در آن
قــدرت را تــرک کرده اســت اما صورت مجلس ســنا احتماال با
طی هفته های آینده نیز به دلیل وجود خروج او از کاخ ســفید به
برگزاری جلســات رســیدگی به محرومیت دائمی دونالد ترامپ
طرح اســتیضاحش در مجلس از حضــور در مشــاغل انتخابی
سنا در صدر خبرها خواهد بود .رای خواهد داد.
مجلسنمایندگانایاالتمتحده هــر چنــد سرنوشــت سیاســی
به دنبال یورش هواداران دونالد شخص دونالد ترامپ احتماال تا
ترامپ به ســاختمان کنگره در پایان ماه فوریه (اوایل اسفند) در
روز ششــم ژانویه که پنج کشته مجلس ســنا رقم خواهد خورد
برجای گذاشت ،طرح استیضاح امــا از حــاال می تــوان گفت که
چهــل و پنجمیــن رئیــس ترامپیســم و جریانی که دونالد
جمهوری آمریکا را تصویب کرد .ترامپ طی چهار ســال گذشته
مخالفان دونالد ترامــپ او را به معــرف آن بــود ادامــه خواهــد
«تحریک به شورش» متهم می یافت.
کنند.
یکی از موفقیت های مهم دولت
در مقابل طرفداران وی ضمن رد دونالد ترامپ در ســه سال اول
این ادعا تاکید می کنندکه رئیس ریاســت جمهــوری او در حوزه
جمهــوری پیشــین
اقتصــادی به دســت
آمریکا مســئول اقدام «جنگ سرد
آمد.
جدید»؟!
گروهــی از هوادارانش
چهــل و پنجمیــن
نیست .آنها همچنین سیاستآمریکا رئیــس جمهــوری
از برگــزاری جلســات در برابر چین آمریــکا بــا کاهــش
در دوران
«محاکمــه» دونالــد
چشــمگیر مالیــات
ترامپ در مجلس سنا بایدنتغییر
ها هــم قــدرت خرید
در حالــی کــه او دیگر خنواهد کرد .شــهروندان عــادی را
در قدرت نیســت نیز
بــاال برد و هــم زمینه
انتقاد می کنند.
ایجاد فرصت های شغلی بیشتر
رئیس جمهوری ســابق ایاالت را برای شــرکت هــا فراهم کرد.
متحــده را شــاید بتــوان قربانی بازارکار آمریکا ســال گذشــته تا
اصلــی حملــه هوادارانــش بــه پیش از آغاز همه گیری کرونا به
ســاختمان کنگــره دانســت .او حدی از شکوفایی رسیده بود
که یــک روز قبل از ایــن حادثه کــه امکان افزایــش درآمدها
شاهد شکســت دو نامزد حزب برای اســتخدام نیــروی کار
جمهوریخــواه در انتخابات دور وجود داشت.
دوم مجلــس ســنا در ایالــت دولت دونالد ترامپ همزمان
جورجیــا بــود پــس از حــوادث با کاهش مالیات ها حاضر به
واشنگتن در عمل مجبور شد تا کاهش مخارج دولت نشد و
شکست خود در برابر جو بایدن به این ترتیب کسری بودجه
را بپذیــرد .هرچنــد او حاضر به آمریکا افزایــش یافت .هدف
پذیرش لفظی شکست ،تبریک دولــت او کاهــش مخــارج
به جو بایدن و شرکت در مراسم دولــت پــس از رســیدن بــه
تحلیف رئیس جمهوری جدید وضعیت «اشتغال کامل» و
نشــد امــا از روز ششــم ژانویــه افزایش رشد اقتصادی بود .این
مجبور شد تا از ادامه اعتراضش همان سیاستی است که اکنون
بــه نتیجــه انتخابات و بســیج بســیاری از دولت ها همزمان با
هوادارانش برای تظاهرات صرف بحران اقتصادی ناشــی از همه
نظرکند.
گیــری بیمــاری «کوویــد »۱۹
دموکــرات هــا حــاال امیــدوار دنبال می کنند.
هستند تا شاید بتوانند با کمک بــه این ترتیب به نظر می رســد
 ۱۷ســناتور جمهوریخواه برای دوران سیاست ریاضت اقتصادی
همیشه به حیات سیاسی دونالد و مقابله با افزایش کسری بودجه
ترامپ ۷۴ ،ساله پایان دهند.
حتی به قیمت رکــود اقتصادی
رئیس جمهوری پیشین آمریکا به ســر آمده است .سیاستی که
در صورت رای موافق  ۶۷سناتور به طور خــاص در جریان بحران
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واشنگتن پست ۳۰ :هزار دروغ
دونالد ترامپ طی چهار سال
حکومت
Trump made 30,573
false or misleading
claims as president.
Nearly half came in
his final year.

مالــی ســال  ۲۰۰۸و
سالهای بعد از آن در اروپا شــمار دروغهــا و اخبــار
دنبــال می شــد و مانع از ناصحیــح در اظهــارات
تحــرک اقتصــادی پس از دونالــد ترامــپ در دوره
ریاســتجمهور یاش
بحران  ۲۰۰۸شد.
مقامات بسیاری ازکشورها  ۳۰۵۷۳مورد اعالم شده
از جملــه اعضــای اتحادیه است .دروغها و اخبارکذبی که زمامــداریاش در مقام رئیس افزایشی جهشــی داشته است.
اروپــا اکنــون با پیــروی از نه تنها به آمریکا و سیاست این جمهوریآمریکا.
در پنج ماه آخــر زمامداریاش
سیاســت دوگانــه کاهــش کشور در جهان آسیب رسانده ،روزنامــه واشــنگتن پســت شــمار دروغها و اخبارکذب در
مالیــات و پذیرش کســری بلکــه حتی به حیثیــت خود او بــرای راســتیآزمایی ســخنان اظهــارات او به  ۱۰هــزار مورد
بودجــه بــا عــدم کاهــش لطمه زده است.
و اظهــارات سیاســتمداران رسیده است.
مخارج دولت در واقع همان دونالــد ترامــپ از همــان روز  ۱۰ســال پیش بخشــی به نام بخش "فکت چکر" واشنگتن
سیاســتی را دنبــال می کنند نخست دوره زمامداریش آشکارا "فکت چکــر" راهانــدازی کرد .پســت اعالم کرده اســت که
که دونالد ترامپ در ســه سال نشــان داد که رویکردی خاص این روزنامه شــمار اخبار دروغ ترامپ تنها در ارتباط با شیوع
اول زمامــداری خود بــه اجرا نسبت به حقایق و آمار دارد.
و ناصحیحی که از سوی ترامپ ویــروس کرونــا  ۲۵۰۰مــورد
واشــنگتن پســت بــا انتشــار مطرح شده اســت را رسانهای دروغ و اطالع نادرســت ابراز
گذاشت.
رئیس جمهوری پیشین آمریکا گزارشــی شــمار دروغهــا و کرده است.
داشته است.
تا پیش از همــه گیری ویروس اطالعات ناصحیحی که ترامپ بر اســاس گزارش این روزنامه ،رئیس جمهور پیشــین آمریکا
کرونا قصد داشــت تا در جریان در طــی چهــار ســال ریاســت ترامــپ در ســال نخســت تنهــا در شــش روزی کــه بــه
کارزار انتخاباتی بر موفقیت های جمهــوری خــود یــا به شــکل زمامــداری خــود "بــه طــور علت ابتــا به بیمــاری کووید
شــفاهی یا کتبی بیان کرده را متوســط هر روز شش دروغ یا  ۱۹بســتری بوده ،از ابراز اخبار
اقتصــادی دولتــش تاکید کند.
 ۳۰۵۷۳مورد اعالم کرده است .خبر ناصحیح تحویل رسانهها و ناصحیح خودداری کرده است.
اما شــیوع پاندمی «کووید »۱۹
اشــپیگلآنالین نیــز ضمــن مردم داده است".
امــا پــس از کســب بهبــودی
در آمریــکا و تبعــات اقتصــادی
بازتاب این خبر نوشــته اســت به نوشته واشنگتن پست تعداد مجددا به انتشــار اخبــار کذب
آن باعث شــد تا آمار بیکاری به
کــه ترامپ "یــک دروغ پس از دروغهــای ترامــپ روزبــهروز ادامه داده است .گفته میشود
شکلی کم سابقه افزایش یابد.
دروغــی دیگر در ایــن مدت به افزایش یافته ،به گونهای که در کــه در برخــی از روزهــا تعداد
به این ترتیــب دونالد ترامپ در
زبان آورده اســت" .از استقبال  ۲۷ماه نخست زمامداریاش او دروغها و اطالعات ناصحیحی
آستانهانتخابات یکیاز مهمترین
بیســابقه و تاریخــی مراســم  ۱۰هزار دروغ و خبر نادرســت که او بر زبان آورده بیش از ۱۵۰
اســتدالل های خود در دفاع از
تحلیف خــود (نخســتین روز داده اســت .اما تعــداد دروغها مورد بوده است.
انتخاب مجــددش را از دســت
رسمی شروع کارش) تا ادعای و اخبار کذب در ســخنان او در
•
داد.
تقلب انتخاباتی در واپسین روز واپسین ماههای زمامداریاش
حمایت گرایی اقتصادی یکی از
میراث های اصلی دولت دونالد

ترامپ است.
رئیس جمهوری پیشین آمریکا با
شعار «نخست آمریکا» در واقع
قصد داشت لیبرالیسم اقتصادی
در سطح جهانی را به لیبرالیسم
در سطح ملی تقلیل دهد .او در
ابتدای دوره ریاســت جمهوری
اش بــا جنگ تجــاری با چین،
وضع تعرفه بــرای واردات برخی
کاالها از اتحادیه اروپا یا تهدید به
این کار و فشار به شرکت ها برای
انتقال مشــاغل به داخل آمریکا

ســال ۲۰۱۷
دستوری اجرایی
راســتای
در
تشویق به خرید
محصــو ال ت
آمریکایی امضاء
کــرده بــود .از
ســوی دیگــر
تمــام نشــانه ها
حاکــی از ایــن
دارد که سیاست
بسیاری از ناظران را شگفت زده واشنگتن در قبال پکن در دوران
کرد.
ریاســت جمهــوری جــو بایدن
اکنــون اما بــا پایــان دوره چهار تغییر نخواهد کرد .سیاستی که
ساله ریاســت جمهوری دونالد از ســوی بســیاری از جمله شی
ترامــپ کمتــر کســی از
جین پینــگ ،رئیس
ترامپ:
تصمیــم جــو بایــدن،
جمهــوری چیــن به
شعار
بایدن
جانشــین دونالــد ترامپ
«جنگ سرد جدید»
بــرای صــدور دســتوری «آمریکایی تشبیه شده است.
اجرایی در راستای افزایش بخرید» را در اتحادیــه اروپــا
ســهم کاالهای آمریکایی از من تقلب نیــز حمایــت گرایی
در خریدهای دولت فدرال کرده است! اقتصادی به ویژه طی
شــگفت زده مــی شــود.
ماههای گذشته و به
سیاستیکهادامه«ناسیونالیسم دنبال شیوع ویروس کرونا بیش
اقتصادی» دولت دونالد ترامپ از پیش مطرح است .کشورهای
محسوب می شود .دولت فدرال عضــو اتحادیه اروپــا قصد دارند
آمریــکا هــر ســال  ۶۰۰میلیارد تا بســیاری از داروهای حیاتی و
دالر قرارداد خرید با شرکت های محصوالت مهم پزشکی را از این
مختلف امضاء می کند.
پــس در داخل خاک خود تولید
دونالد ترامپ نیــز در ماه آوریل کنند.

یکی از آخرین نمونه های اقبال
بــه سیاســت حمایــت گرایــی
اقتصــادی در میان کشــورهای
اروپایی مخالفت دولت فرانســه
با پیشنهاد یک شرکت کانادایی
برای خریــد کمپانــی «کرفور»
اســت .برونو لومر ،وزیر اقتصاد
فرانســه گفته اســت که فروش
یکــی از مهمترین شــرکت های
فعال در زمینه توزیع مواد غذایی
می تواند «اســتقالل» فرانســه
برای تامین آذوقه شهروندان را
زیر سوال ببرد.
بســیاری از ویژگــی هــای های
جنبــش هــواداران دونالــد
ترامــپ در آمریــکا (معــروف به
«مــاگا»  MAGAکــه مخفف
شــعار «عظمت آمریکا را به آن
برگردانیم» است) ممکن است
با خروج چهل و پنجمین رئیس
جمهــوری آمریکا از کاخ ســفید
در کوتاه مدت کمتر مورد توجه
قــرارگیرد .از جملــه این ویژگی
هــا می تــوان به تنش با رســانه
ها ،اســتفاده از عبــارت «اخبار
جعلــی» ،بــاور به تئــوری های
توطئه و نقش گروه های راست
افراطی مانند «پسران سربلند»
اشاره کرد.

{>> ادامه در صفحه}19 :
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نگاه...

دیدگا
شده ه های ابراز
در
ای
الزا ن مقاله،
ما
م
و
ض
ع
این
نشریه
رامنعکس
نم یکند.

فسادزبان در«وزارت حقیقت»جمهوری اسالمی
پیرایش و آرایش زبان به نفع قدرت حاکم

مجیدمحمدی
تروریســتهایی که
تعبیر
به
 ۱۸ژانویــه  -از منظر
در خارج از مرزهای
جمهوری
بوقهــای تبلیغاتــی
کشــور خــود عمل
اسالمی
جمهــوری اســامی
میکننــد« ،رزمنده
تروریستهایی
ایــران ،کلمــات ابــزار
بدون مرز» هستند.
که در خارج
•
انتقــال معنــا و پیام و
از مرزهای
محروم:
مفاهمه نیستند ،بلکه
کشور خود
کمبرخــوردار
ابزار مهندســی فکری
عملمیکنند،
دیگــر «محــروم»
ی
و اجتماعی و فرهنگ 
«رزمنده بدون
نداریم و فقط عدهای
هســتند« .وزارت
مرز» هستند!
برخورداری کمتری
حقیقــت» جمهوری
دارنــد .جمهــوری
اســامی ایران با همه
نهادهایــی کــه در چارچوب آن اســامی ایــران مســتضعف و
فعالیت میکنند ،یعنــی وزارت محــروم ندارد .انقالبیون ســال
ارشــاد ،ســازمان صدا و سیما ۵۷ ،اکثرا با انتقاد از رژیم پهلوی
ســازمان تبلیغــات اســامی ،در وجــود طبقــه محــروم بــه
ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اعتراض میپرداختنــد و پس از
اسالمی ،هزاران نشریه و تارنما و «انقالب پیروز» ،نباید محرومی
ناشر و موسسه فرهنگی و هنری ،وجود داشته باشد.
هر روزه مشــغول نشر تبلیغات •
(تحت عنوان خبر و گزارش) با بیغولهنشینیاکپرنشین:
بدمسکنیاحاشیهنشین
استفاده از واژههای ساخته شده
توسطتبلیغاتچیهایجمهوری کپرنشــینی و بیغولهنشــینی با
استقرار نظام اسالمی تمام شده
اسالمی ایران است.
در زیر بــه تعابیر غیرتبلیغاتی و است و فقط عدهای مسکنشان
کلیدیتریــن و پــر مصرفترین خیلی خوب (مثل مسکن طبقه
واژههــای مقامــات نظــام و حاکــم) نیســت ،یا در حاشــیه
دســتگاههای تبلیغاتــی بــرای شهرهای بزرگ زندگی میکنند.
آنها و معنای ضمنی این تغییر اصوال قــرار نبوده همه یک جور
واژگان اشــاره میکنــم .توجیه مسکن داشته باشند.
این تغییر عبارت را نیز میآورم• .
تغییر عبــارات ،عمدتــا متوجه آخونددیکتاتور:
ولیفقیه
به پــاک کردن برخــی واقعیات
و برســاختن واقعیــات جعلی و دیکتاتوری پایان یافته وکسی بر
قالبی است .این تغییر واژه رسما شــما حاکم است که عالم فقه و
به مردم اعالم نمیشود ،چون از نایب امام زمان است .نام کسی
را کــه فراقانــون ،نظارتناپذیر
تاثیر ناآگاهانه آن میکاهد:
•
و ناپاسخگوســت (دیکتاتور) را
تروریست و مزدور
میگذاریم ولی فقیه و نایب امام
بیناملللی:
زمان.
•
رزمندگان بدون مرز.
مقامات سپاه قدس برای تداعی مزاحمت خیابانی دولتی:
گشت ارشاد
تعابیــری مثــل پزشــکان بدون
مرز ،روزنامهنگاران بدون مرز و مــا مزاحم کســی نمیشــویم؛
دیگر فعالیتهــای خیرخواهانه گشت میدهیم تا افراد منحرف
بــدون مــرز ،عنــوان غلطانداز و بیسروپا را ارشاد کنیم.
مذکور را خلــق کردهاند .ظاهرا •
«مدافعــان حــرم» دیگــر برای رقص:
حرکات موزون
اشــاره به مزدوران ســپاه قدس
کار نمیکنــد ،چــون در یمن یا در مواردی که کارگردان فیلم یا
افغانســتان و دهها کشــور دیگر نمایش روی صحنه بخواهد تاثیر
«حــرم»ی وجود نــدارد .همه تبلیغاتی بیشتری بگذارد ،افراد

میتوانند «حرکات موزون»
داشــته باشــند .اما اسمش
«رقص» نیست ،چون رقص
حرام اســت .در فقه حرکات
مــوزون حــرام نشــده ،بلکه
رقص ممنوع است.
•
تـرانه:
سرود
در اوایــل تشــکیل نظــام
جمهــوری اســامی ایــران،
تبلیغات دینی و سیاســی در
قالب شــعر و موسیقی« ،سرود
انقالبــی» نامیــده میشــد ،اما
بعدها قید «انقالبی» آن حذف
شد .در جمهوری اسالمی ایران
افراد ترانه تولید نمیکنند ،بلکه
ســرود میخوانند .سرودها نیز
همه بــرای نزدیک کــردن افراد
به خدا و تحریک روح حماسی و
بزرگداشت انقالب است.
•
مجسمه:
تندیس
چون مجسمهســازی در اسالم
حرام است اما مجسمهها به کار
تبلیغاتی حکومت در خیابانها
میآیند(مثلمجسمههایقاسم
ســلیمانی) ،آنچه نمیپسندیم،
مجسمه تلقی میکنیم و رسما
یا غیررســمی جمــع میکنیم،
و «تندیــس» ســران کشــور و
تبلیغاتچیهــا و نظامیــان را در
خیابانها نصب میکنیم.
•
دخالت درحیطه خصوصی:
امر به معروف و نهی از منکر
دخالت در خوراک و پوشــاک و
تفریــح و روابــط صمیمی مردم
نقض حقوق آنها نیست ،بلکه
دعوت افراد به ارزشهای واالی
شــریعت اســت .آنچــه اراذل و
اوباش در کوچه و خیابان انجام
میدهنــد و شــبانهروز مزاحــم
مردم میشــوند ،بــرای تحکیم
«ارزش»هاست.
•
پـولشویی:
هدیه و خمس
کسانی که از امتیازات حکومتی
بهرهمند میشوند و میخواهند
امــوال و پولشــان «حــال»
شــود ،کافی است بخشــی از آن
را بــه صــورت هدیه یــا خمس
بــه روحانیون بدهنــد .بقیهاش
حالل میشود.
•
شکنجه:
تعزیزشرعی
شالق زدن و محرومیت از خواب
وکتــک زدن و توهین به زندانی
دیگر شکنجه به حساب نمیآید،
بلکــه «تعزیر شــرعی» اســت،
چون به دستور حاکم شرع اجرا
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 مهد کودک  دبستان و دبیرستان
رمسی کانادایی فرانسه زبان ،دروس دینی
مراسم مذهبی پنچ شنبه ها و جمعه ها
مراسم فرهنگی و ورزشی نوجوانان وجوانان
امور مربوط به عقد و ازدواج شرعی

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

T: 514-341-2235

هایکهارتونیان

مشــاورامالک

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

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

صابر جلیل زاده

آمـوزشسنتــور
در كلیه سطوح

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

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

میشــود .هر کاری که ضابطان
قضایی انجام میدهند مشروع
است؛ چون نظام مشروع است.
•
تاراج اموال دولتی:
خصوصیسازی
اگر قشرحاکم (مقامات ،اعضای
خانوادههــای آنهــا و اعضــای
محافلشــان) اموال دولتی را به
ثمــن بخس از آن خود ســازند،
َ
این «خصوصیســازی» است و
نه تاراج منابع عمومی.
•
فروش اموال مردم به خودآنها:
عرضه در بورس
پــس از کاهــش شــدید بودجه
دولتــی ،دولــت روحانــی
شرکتهای دولتی را که به مردم
تعلق دارد ،به صورت «سهام»
عرضه کرد.
•
پیروی از سیاستها و مصرف
محصوالت روسیه و چین:

نگاه به شرق
بــرای مقابله با ایــاالت متحده،
جمهــوری اســامی ایــران بــه
قدرتهــای دیگــر نیــاز دارد و
بــرای جلــب حمایــت آنهــا،
مجبــور بــه واگــذاری اقتصــاد
کشــور به آنهاســت .ایــن امر
«نگاه به شرق» نام میگیرد .در
چارچوب نگاه به شــرق اشکالی
نــدارد که حساســیت زیادی به
جــان مســلمانان ابراز نشــود.
فلسطینی مسلمان است و برای
وی باید فریاد کشید ،اما ایغوری
و چچنی اهمیت چندانی ندارد،
چــون نگاه به شــرق را منحرف
میکند.
•
اسالمیسازی:
پیــاده کــردن ســبک زندگــی
ایرانی-اسالمی
«تحمیل شــریعت بــا زور» در
دوران خامنــهای پایــان یافت و
این پدیده ،پیاده کردن «سبک

زندگــی ایرانی-اســامی» نــام
گرفت.
•
سانسور:
نظارت و هدایت
بنــا بــه ادبیــات وزارت ارشــاد
و دیگــر دســتگاههای محــدود
کننده حقــوق مــردم ،در ایران
«سانســور» وجود نــدارد ،بلکه
کار موظــف هــر دولتــی انجام
میشود که «نظارت» است ،اما
نظارتی که با دســتور نیز همراه
اســت .چــون دولت اســامی و
ارزشگرا است« ،هدایت» نیز به
نظارت افزوده میشود.
•
ویژهخواری:
حمایت
تولیدکنندگان آثار مد نظر رژیم،
بــه نحــو اختصاصــی از منابــع
عمومی استفاده نمیکنند ،بلکه
مورد «حمایت» قرار میگیرند.

{>> ادامه در صفحه}20 :
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“آمریکای پنهان” ...

«گلوبالیست»هاچهمیخواهند
و چه میگویند؟

تفاوت «ترامپیسم» و «گلوبالیسم» در چیست ؟
فرشادقربانپور
روزنامهنگار
--------از مدتهــا پیــش برخی
کــه به طور عمده طرفدار
ترامــپ بودند نســبت به
برآمــدن گلوبالیســتها
به ســرکردگی جــو بایدن
هشدارمیدادند .اما این
بحــث کمتر مطرح شــد
که این هشدارها ناشی از
چیست و چراست؟
چرا باید ازگلوبالیستها ترسید؟
اساس ًا گلوبالیستها چه کسانی
هستند؟ 
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 ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم Invsalign
 ردیف کردن دندانها بصورت سریع
در کمتر از یک سال Rapid Orthodontics
 کاشتن دندان Implant
حقیقت این
امپراتوریگونــه را
 درمان ریشه Root Canal

Invisalign
ترامپ
است که
 سفید کردن دندانها توسط دستگاه Zoom 2 ACP
کــه همــان فرهنگ
شکست خورد ،آمریکایــی

باشــد  کشیدن و جراحی دندانهای عقل 
New
اماترامپیسم
 دندان اطفال
بــه ســطح جهــان
خنواهد
شکست
دندانهای مصنوعی
گذاشتن

Rapid Orthodontics








گسترش دهد.
 پر کردن دندان ها (همرنگ دندان)
خورد!
بــرای
در ابتــدا،

Implant
CEREC
AC Bluecam 

آمریکایی استوار بود.
و مصداقهــای آن
در تجــارت به ســبک
آمریــکا،تکنولوژی به
ســبک آمریکا ،غذا به
ســبک آمریکا ،لباس
پوشــیدن بــه ســبک
آمریکا و ...که پروپاگاندای اصلی
ایــن فرایند هــم هالیــوودبود،
ظهور مییافت.
پس آنچه کــه از گلوبالیزیشــن
یــا جهانیشــدن بــروز و نمــود
مییافــت ،گســترش فرهنگــی
بــا چارچوبهــای آمریکایی در
گسترهی وسیعجهان بود.
در واقع جهانیشدن عرصهای از
کنش فرهنگــی و اقتصادی بود
که شــکل و شــمایل آمریکایی
داشــت و همین جنبه از جهانی
شــدنبود که کشورهای جهان
سوم را میترسانید.
حال آنکه بــرای نمونه در جایی
همچون ســازمان ملل متحد،
هــر چند کــه آمریکا دســت باال
را داشــت اما این قــدرت برتر را
بــا چهارقــدرت برتــر دیگر باید
تقســیم میکرد به ویژه با چین
و روسیه.

























 
















 













اینکه ملــل کوچک
1834 Ste Catherine W. Suite 200
 Root Canal






جهان
و جمعیتهــای ضعیــف
)Montreal, Qc H3H 1M1 (Metro: Guy
شدن
در مقابل این موج جهانی
Zoom 2 ACP






















کلیه
قبول
بــه هراس نیفتــاده و حتی از آن
 Tel : (514) 933-3337



















گــران
اســتقبالکننــد ،تحلیل
بیمه های مدیکال
کــه
اینگونــه جــا انداختنــد









و
بیمه های دانشجوئی www.clinique-arya.com
جهانی شــدن در خــال ایجاد





















جهانــی،
یــک فرهنــگ برتــر
رده
فرهنگهــای کوچــک و ُخ





























کند
ملتهــارا نیــز تقویــت می































و گفتنــد کــه جهانی شــدن در



 

کارخانه جهان نیست.
آمریکایی خود را کمی  .۲چین
فرایندی از
چنین
خــال
در
اما
Veneerمرکزیــت
های
گ
راستای زنده کردن فرهن




Lumineers























ابتــدا بایــد کارخانههــای داخل
جهانی شــدن در حــوزه اقتصاد از دســت داده و در سطح جهان
بومیست.

Globalism
گلوبالیسم
یــا طرفــداری از جهانیشــدن
مبتنی بر اندیشــه گلوبالیزیشن
( )Globalisationاست.
امــا این بحث که پــس ازجنگ
سرد قدرت گرفت از ابتدا بیشتر
رویــهی فرهنگــی و اقتصــادی
مسئله را دنبال میکرد.
بــا تحــول در ســازمان گات و
تبدیل آن بــه WTO World
Trade Organization و
تشکیل سازمان تجارت جهانی
که این فرآینــد به دنبال اختراع
اینترنت و رسانههایدیجیتالی
ایجاد شــده بود ،نظریه دهکده
نتیجه اما این نشد.
جهانی “مکلوهان” نیز دوباره
اکنــون بســیاری از خــرده
قدرت گرفت.
فرهنگها در حال اضمحاللند
یعنــی جهــان مبتنــی بــر
و از ســویی فرهنــگ آمریکایی
دیجیتالیسم همراه با یکسری
اســتیال دارد .امروزهســینمای
قراردادهــا و ســازمانها از
هالیــوود و زبــان انگلیســی در
جمله ســازمان ملــل ،WTO ،
جهان دست باال دارد.
مقاولهنامههای شــفافیت مالی
در ایــن شــرایط پــول یعنــی
پالرمو ،بانــک جهانی ،صندوق
دالر ،شــهر یعنــی نیویــورک،
Guy
بینالمللــی پول و غیــره در هم
انتخابــات هم یعنــیانتخابات
ت
تنیــده شــده و در نتیجه عریان تولداینترن 
ریاستجمهوری آمریکا؛ به ویژه
میشود.
امــا گلوبالیزیشــن کــه بــا تولد اگر بین ترامپ و بایدن باش د .
بر این اساس ،جهانی شدن زاده اینترنــت فرآینــد شــتابناکی به
شــد که بــر اســلوبی از فرهنگ خود گرفت میخواست فرهنگی اتفاق غیرمنتظره 

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

New

و تکنیــک ،اتفاقــی روی داد پخش شــد .یعنی دیگــر آمریکا آمریــکا از جملــه کارخانههــای
کــه از ابتــدا کســی آن را جدی به تنهایــیگاوصنــدوق بزرگ دیترویت را راه انداخت.
نمیگرفت ،یادستکم انتظارش جهان نیســت ،بلکه یکسری از •
گاو صندوقهای کوچک هم سر  .۳برندهــای آمریکایی از جمله
را نمیکشید.
َاپل باید در آمریکا مونتاژ شوند.
یعنی در این مســیر یکســری برآوردن د .
Montreal,
Quebec H3H 1M1
•
قدرتهــای نوظهــور ســر
 .۴شــرکتهای آمریکایــی باید
بارزتریــن
برآوردنــد کــه چیــن
اکنــون ,
)Fax: (514
933-2861
نمونــه برای مثال زدن اســت و اکنــون آنچــه از گلوبالیســم و چین را ترک کنند.
در ادامــهکشــورهایی همچون گلوبالیســتها در رســانهها •
کرهجنوبی ،هنــد ،بنگالدش ،گفته میشود و اشــارهای است  .۵بیکاری ابتــدا باید در آمریکا
اندونــزی ،ویتنام و غیــره قابل به بایــدن و حامیانــش کمی با ریشهکن شود.
آن مفهوم ســابقجهانیشــدن •
اشاره هستند.
از این رو فرایند جهان تکقطبی تفاوتهایــی دارد .دســتکم  .۶بــا چیــن باید مقابلــه کرد و
پــس از جنــگ ســرد تحــت مخالفین “گلوبالیسمنو” دیگر تحت کنترل درآورد .چین نباید
ســردمداری ایــاالت متحــده مفهوم فرهنگی آن را مورد اشاره قدرت اول جهان شود .چون در
آمریــکا و قدرت نظامــی ناتو به قرارنمیدهند.بلکهاعتراضشان حال بلعیدن جهان است.
مرور خدشــهبرداشت .مناطقی ســرمایهدارانه و میلیتاریســتی •
 .۷قدرتهــای نوظهــور مانند
کــه پیشبینــی نمیشــد رشــد است.
اقتصــادی فزایندهشــان بــرای امــروز مخالفیــن گلوبالیســم ویتنام ،اندونــزی ،بنگالدش و
ایاالتمتحده مشکل ایجادکند ،در آمریــکا هــم در میــان غیــره تا حد زیــادی باید کنترل
جمهوریخواهان و هم در میان شوند تا از ایجاد یک چین دیگر
سر برآوردند.
جلوگیری شود.
چیــن طی یک دهه با اســتفاده دموکراتها طرفدارانی دارند.
•
از همــان چارچوبهــای
 .۸هرگونــه راه بــرای ایجاد یک
گلوبالیزیشــن از نظر اقتصادی مخالفینگلوبالیسمو
خود را به قدرت درجه یک جهان ترامپیستها امروز چه
گاوصندوق کوچــک دیگر برای
هایی
مبدل ساخته،بدینترتیب ژاپن میگویند و چه ویژگی
ســرمایه در جهان باید مسدود
و آلمان را پشــت ســرگذاشت و دارند:
شــود .آمریــکا بایــد تنهــا مرکز
اکنون از ایاالت متحده هم فراتر •
ســرمایه جهــان باشــد و تمــام
 .۱ناسیونالیســم آمریکایــی خردهســرمایهها بایــد دوباره در
می رود.
تضعیف شده ،باید آن را تقویت آمریکا گردآوری شوند و به دیگر
فرار سرمای ه 
کرد.
سخن گاوصندوقهای کوچک
{>> ادامه در صفحه}26 :
در ایــن فراینــد“ ،ســرمایه” •

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

www.clinique-arya.com
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کووید 19و ما...

مورخ اسرائیلی :ویروسی مهلکتر از
کرونا در انتظار جهان است اگر...
یــووال نــوح هــراری نویســنده
کتابهای پرفروشی است چون
«انسان خردمند؛ تاریخ مختصر
بشر» و «انسان خداگونه؛ تاریخ
مختصر فردا»
-------به بــاور یــووال نــوح هــراری،
نویســنده و مــورخ اســرائیلی،
بیصاحب شدن دنیا در نتیجه
سیاســتهای عوامگرایانــه
رهبــران کشــورها ،در عالمگیر
شدن بحرانهایی مانند ویروس
کرونا نقش دارد.
بــه اعتقــاد او ،علــم ســرانجام
راه خــود را در غلبــه بر این نوع
بحرانها خواهــد یافت؛ اما اگر
پایههــای اساســی زندگی بشــر
تقویــت نشــود ،پــس از کرونــا
بحرانهای ســختتری بشر را
تهدید خواهدکرد.
بــه گفتــه او ،هر فــرد محرومی
در فقیرنشــینترین محلههای
تهران هم که به درمان و زندگی
آبرومندانه دسترســی ندارد ،بر
سرنوشــت تکتک انسانها در
جایجای جهان اثر دارد.
بنابراین تأکید دنیا باید بر تالش
بــرای زدودن فقر و محرومیت،
به ویــژه فراگیرشــدن و تقویت
سیســتم درمان و بهداشت ،در
کل جامعه بشری باشد.
یووال نــواح هــراری تأکید کرد
که در مبارزه با کرونا ،بشریت با
فقدان رهبری روبهروست و تنها
راه غلبه بر بحرانهای مشــابه،
لزوم حل واقعی آالم مردم جهان
ن که بســیاری از
اســت؛ حال آ 
سیاســتمداران ،حتــی در اوج
بحران کرونا ،در اندیشه کنترل
بیشترملتهاهستند.
این مورخ  ۴۴ساله زاده اسرائیل
و تحصیلکــرده آکســفورد،
نویســنده کتابهــای پرفروش
«انسان خردمند؛ تاریخ مختصر
بشر»« ،انسان خداگونه؛ تاریخ
مختصــر فــردا» ۲۱« ،درس
بــرای قــرن  »۲۱و مقالههــای
تفکربرانگیــزی ماننــد «خــدا
نمرده ،برکنار شده» و «حقیقت
سکوالر» است.

مســائل دیگــر دنیا کــه ممکن
بــود به اندازه ویــروس کرونا به
جهان ضربه بزند ،مانند بحران
اقتصادی ســال  ،۲۰۰۸آمریکا
الگــوی جهانــی بــود« ،اما در
سال  ،۲۰۱۶آمریکا آمد و گفت
که من "استعفا میدهم" ،من
دیگر دوستی در دنیا ندارم ،تنها
منافع من" ،اول ،من"».
ایــن اندیشــمند همچنیــن
میگویــد ،رهبــران بســیاری
در ســالهای گذشــته اعتماد
مردم به علم و نهادهای محلی
و رســانهها را کــه در ایــن نوع
بحرانهــا بایــد مــاک عمــل
و تکیــهگاه باشــند ،متزلــزل
کردنــد ،امــا نــور امیــد در این
وضعیت این است که در مقاطع
از
شــماری
بحران ،انســانها و حتی
پیشتر
هراری:
کتابهــای مهم
همین رهبــران ،آمادگی
او به  ۵۰زبان دنیا آمریکا الگوی بیشتری برای تغییر رویه
از جملــه فارســی جهانی بود،
دارنــد ،و ســرعت عمل
مثل بحران
ترجمــه شــده و
و بازگردانــدن اعتمــاد
اقتصادی
د یدگا هها یــش
مردمی چیزی اســت که
در
اما
،۲۰۰۸
خصــوص
در
باید در حال حاضر از آنها
،۲۰۱۶
سال
تفکــر «انســان
توقع داشت.
خداگونه» ،او را به آمریکا گفت من
آقــای هــراری در مــورد
یکی از بانفوذترین استعفامیدهم!
تصمیم دولت اســرائیل
ا ند یشــمند ا ن من دیگر دوستی
برای استفاده از سازمان
معاصــر مبــدل در دنیا ندارم،
امنیت خــود در ردگیری
من،
تنها منافع
کرده است.
بیمــاران کرونایــی و یــا
یــووال نــواح «اول ،من»!
سیاســت شــدیدی کــه
هــراری عملکرد
چین و کشــورهای دیگر
سیاســتمدارانی را که بر کشــور در ایــن ماجــرا پیــش گرفتند،
خود متمرکز شــدهاند ،در عدم میگویــد ،برخی افراد که چنین
تشــکیل رهبــری مؤثــر و واحد رفتــاری را در دموکراســیها
جهانی برای جلوگیری از مبدل غیرممکــن میدانســتند ،حال
شدن بحران کرونا به ابعادکنونی خودشــان نیز مردد شدهاند که
آن ،و اصــو ًال در بیاثر شــدن یا شاید به خاطر این ویروس بتوان
تضعیف نهادهای بینالمللی در این نحوه کنترل را قبول کرد.
رویارویی با بحرانهای بشری ،اما این پرســش مطرح است که
سهیم میداند.
فردا نیز رهبری بیاید و دستنبد
به گفته پروفسور هراری ،معضل بیومتریک به دست شهروندان
بزرگی که او شناسایی کرده ،این کشــورش ببنــدد و واکنــش و
اســت که دنیا مانند خانوادهای احساسات مثبت و منفی آنها را
رهاشده است که در آن فرد بالغ هنگام شنیدن سخنرانی «رهبر
مسئولی وجود ندارد یا بزرگتر معظم»بسنجد.
خانواده از خود سلب مسئولیت به گفته او ،به نظر میرسد دنیا
کرده است.
در ماجــرای ویــروس کرونا «با
هــراری میگویــد ،در برخــی یکــی از بزرگتریــن رویدادهای

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

4010 Ste-Catherine W.

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

5Star I.P.M. Inc.
>> با بهترین نرخ و هزینه <<
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با  ۵۰هزار گفتوگو را در کارنامه!

بایادلریکینگ،مجریمشهور
آمریکاییدر ۸۷سالگی
لری کینگ ،مجری و خبرنگار
سرشــناس آمریکایــی کــه به
گفتوگوهایــش بــا رهبــران
جهــان ،ســتارگان ســینما و
چهرههای شناخته شده دیگر
معروف بود در سن  ۸۷سالگی
درگذشت.
وی پس از ابتال به کووید۱۹-
در مرکــز پزشــکی ســیدرز-
ساینای در لسآنجلس بستری
بود.
کینگ سابقه فعالیت  ۲۵ساله
با ســیانان را با برنامه « لری
کینگ الیــو» در کارنامه خود
دارد .پــس از اعــام ابتــای

وی به کرونا گفته شد که آقای
کینگ از چند بیماری زمینهای
از جملــه دیابت نــوع دوم رنج
میبرد.
وی دو بار برنده جایزه پیبادی
شــد .جایزهای که هر ســاله به
رسانهها و چهرههای رسانهای
کــه دســتاوردهای برجســته
داشــتهاند تعلق میگیرد .وی
یــک بار نیــز برنده جایــزه امی
شد .لری کینگ در سال ۱۹۸۹
به تاالر مشاهیر رادیو راه یافت.
لــری کینــگ حــدود  ۵۰هزار
گفتوگــو را در کارنامــه خــود
دارد .از جملــه ایــن گفتوگــو

میتــوان بــه مصاحبــه بــا
چهرههایی مانند یاسر عرفات،
میخائیــل گورباچــف ،باراک
اوباما ،بیل گیتس ،لیدی گاگا،
داالیــی الما و … اشــاره کرد.
وی در ســال  ۱۳۸۷با محمود
احمدینژاد ،رئیس جمهوری
وقت ایران در زمان سفرش به
نیویورک برای اجالس مجمع
عمومی سازمان ملل گفتوگو
کرد.
ی کینگ در ســال  ۱۹۹۶در
لر 
گفتوگویی به آسوشیتدپرس
گفــت« :وانمــود نمیکنم که
همــه چیز را میدانــم .نه .من
میپرسم آقای رئیس جمهور! از
این شغل چه چیزی را دوست
ندارید؟ یا بزرگترین اشــتباهی
که مرتکب شدید چیست؟ این
سوالها جالب است».
لری کینگ در ژوئن  ۲۰۱۰پس
از  ۲۵سال حضور در سیانان
به طــور ناگهانــی کنارهگیری
کرد.
در بیانیــه «اورا مدیــا» درباره
لری کینــگ آمده اســت« :او
معتقد بود که سواالت مختصر
معموال بهترین پاســخها را در
پــی دارد و در این باور اشــتباه
نمیکرد».

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

تاریخ معاصر خود روبهروســت.
حتــی مادربزرگ  ۹۸ســاله من
که جنگ جهانی را دیده ،تجربه
مشــابه ویروس کرونــا را ندارد.
تــا پیــش از ایــن ،مــن تاریخ را
از البــهالی اوراق میخوانــدم،
امــا اکنون خــودم بــا آن روبهرو
هســتم .ایــن امر وحشــت مرا
میافزایــد .ســخن از رویــدادی
اســت که پیامدهای اقتصادی،
سیاسی و فرهنگی شگرفی دارد.
این عواقب تا سالهای طوالنی،
حتی بعد از ســپری شــدن خود
ویــروس ،بر زندگی بشــر اثرگذار
خواهد بود».
هــراری معتقــد اســت کــه در
مقایســه با پدیدههای مشابه در
تاریخ بشــر ،کرونا در شــرایطی
دامنگیر نســل معاصر شده که
علم و جهان آمادهتر از گذشــته
اســت .اما مهمتر از ضرباتی که
ویــروس وارد کرده ،از این پس،
نحوه عملکرد و همکاری بشریت
با یکدیگر اهمیت دارد ،نه خود
ن چه میتواند ویروس
ویروس .آ 
را به یک فاجعه جهانی بزرگتر

تبدیل کند این پرسش است که
آیا ایــن بحران ،دشــمنی میان
انسانها و کشــورها و همکاری
نکردنشــان بــا هــم را بیشــتر
خواهدکرد یا نه؟
بــه گفتــه پروفســور هــراری،
انزوای کشــورها و بســته شدن
مرزهایشان که این روزها در اکثر
کشورهای دنیا شاهد هستیم،
الزام ًا به مفهــوم عدم همکاری
بین آنها نیســت .مهــم مبادله
اطالعــات و دادههای مشــترک
علمی اســت ...نکته مثبتی که
یک پزشــک در میالن ایتالیا در
رسیدگی به بیماران کرونا کشف
کند ،بسیار زود در نجات انسانی
دیگر در جایی دیگر از دنیا مؤثر
خواهــد بود .نکاتی کــه چین و
کره جنوبی در ماههای گذشته
در دســت و پنجه نــرم کردن با
این ویــروس آموختنــد ،اکنون
در اســپانیا و آمریــکا و هرجای
دیگری سرمشق است.
به اعتقاد یووال نوح هراری ،در
مسابقه انسان با ویروس ،پیش
از آنکه کرونا خطرناکتر شود،

علم و دانشمندان برنده خواهند
بود؛ اما این امر مشــروط است
به همبستگی بشــریت و وجود
رهبران خردورز و دوراندیش.
او میگوید ،مطمئن ًا کرونا نسل
بشــر را منقرض نخواهــد کرد،
امــا اگر در نتیجه بحــران کرونا
سیســتمهایی تقویت شوند که
با بستن دســتبند بیومتریک و
راههای دیگر شــهروندان را ۲۴
ساعت شبانهروز تعقیب کنند و
دنیایی داشته باشیم که کشورها
دیگــر به هــم اعتمــاد نکنند و
تجارت جهانی نیز فرو بپاشــد،
درست است که هنوز اکثر مردم
زنــده خواهند مانــد ،اما دنیای
خوبی نخواهد بود.
به گفته این مورخ و نویســنده،
دنیــا حتی اگر به واکســن کرونا
دسترســی یابد ولی به این درک
نرسد که باید درمان و بهداشت
را در همــه دنیا تقویــت و برای
همــگان دســترسپذیر کــرد،
ویروس مهلکتری در انتظارمان
خواهد بود.
فرنوش رام (اسرائیل)
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آمریکا...

نماینده ویژه بایدن در امور ایران کیست؟
Robert Malley

سیاســتمدار  ۵۷ســالهای کــه
ایــن روزهــا بــه محــور تقابــل
گروههــای سیاســی در آمریــکا
بدل شده اســت .نامش رابرت
و فرزنــد ســیمون مالــی ،کــه
پــدرش روزنامهنــگاری یهودی
و فرانکوفــون بــود .رابرت مالی
یکی از اعضای تیم مذاکرهکننده
هســتهای ایاالت متحده آمریکا
در زمان گفتگوهای منتحی به
برجام بــود .بعــد از آن او راهی
موسســه بینالمللــی بحــران
شــد .ارگانی غیر دولتی
کــه مدعــی اســت
بــرای پیشــبرد صلح،
پیشــگیری از تنشها
و کاهــش مخاصمــات
در کــره خاکی فعالیت
میکند.
ایــن موسســه در
ســالهای زمامــداری
دونالد ترامپ تالش بســیاری
کرد تا راه حلی برای پیشگیری
از وقــوع یک درگیــری نظامی
میــان ایــران و ایــاالت متحده
بیابد .البته بــا توجه به حضور
نئومحافظهکاران دست راستی
در کابینــه آقای ترامــپ ،گروه
بینالمللــی بحــران از نفــوذ
چندانــی در تصمیمــات چهار
ساله اخیر کاخ سفید برخوردار
نبــود .این در حالی اســت که با
روی کار آمدن جو بایدن میشد
پیشبینی کرد کــه این NGO
هم نقشــی پررنگتــر از قبل در
روندهای سیاسی آمریکا به ویژه
در مسائل سیاست خارجی ایفا
خواهدکرد.
در روزهای اخیر اما گمانهزنیها
در خصــوص احتمــال معرفــی
رئيس ایــن گروه ،یعنــی رابرت
مالی بــه عنــوان نماینــده ویژه
جــو بایــدن در امور ایران ســر و
صداهــای زیــادی را در فضــای
سیاسیایاالتمتحدهبرانگیخته
اســت .از ســویی طرفــداران
دیپلماسی ،انتخاب آقای مالی را
هوشمندانه تفسیر میکنند و از
سوی دیگر ،تندروهای آمریکایی
و همچنین کســانی کــه از ایده
براندازی جمهوری اسالمی دفاع
میکننــد آنرا یــک «افتضاح»
دانستهاند.
تام کاتن ،سناتور ایالت آرکانزاس
که یکی از مخالفان جدی توافق
هســتهای ایران بوده اســت ۲۲
ژانویه در توییتی ،مالی را فردی
معرفــی کرد که ســابقه طوالنی
در دشــمنی بــا اســرائيل دارد و
احتمــال معرفــی او را برای این
سمت نگران کننده دانست.
کاتــن یکــی از وفادارتریــن
شــخصیتهای سیاســی بــه
دونالــد ترامــپ در آمریــکا بوده
که در چهار ســال اخیر همواره
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آمدن «مالی» خبر خوشی
است برای کسانی که از
پیشبرد دیپلماسی در روابط
بین تهران و واشنگنت استقبال
میکنند و خبربدی است برای
گروهی که به نتیجه بخشبودن
راهبرد فشار حداکثری ترامپ
و تغییر جمهوری اسالمی
امیدوار بودند.
از سیاســتهای او حمایــت
کــرده اســت .او همچنین یکی
از منتقدیــن و مخالفین جدی
برجــام بــود و همیشــه از لزوم
خــروج ایــاالت متحــده از ایــن
توافق سخن میگفت.
اظهــار نظــر آقــای کاتــن البته
بیجــواب نمانــد و بســیاری
از دموکراتهــا نســبت بــه این
موضعگیــری ســناتور ایالــت
آرکانزاس واکنش نشــان دادند.
بن رودز ،مشاور اوباما در توییتی
اعــام کرد این حــق جو بایدن
اســت که خود نماینــدهاش در
امــور ایــران را انتخــاب کند نه
کسانی چون تام کاتن و دوستان
و نزدیکان محمدبن سلمان.
برنی سندرز سناتور دموکرات از
ایالت ورمونت هم از دیگرکسانی
بود که نسبت به احتمال انتخاب
آقای مالی واکنش مثبتی نشان
داد.
آقای ســندرز که همواره یکی از
منتقدان جدی سیاس 
ت خارجی
دولت ترامپ در قبال ایران بوده
اســت انتخــاب رابرت مالــی را
برای ســمت نماینــده ویژه امور
ایــران عالــی ارزیابی کــرد .این
سیاستمدار  ۷۹ساله در صفحه
توییتــر خــود نوشــت« :رابرت
مالی یک متخصص بسیار آگاه و
با تجربه زیاد اســت که میتواند
امنیــت ملی آمریــکا را از طریق
دیپلماسی و نه جنگ ارتقا دهد.

او میتوانــد یــک گزینــه عالــی
برای ســمت نماینده ویژه ایران
باشد».
اما در عین حال تمام نگاهها به
ماجرا تا این اندازه مثبت نبود.
گروههای اپوزیسیون جمهوری
اســامی ایران که بعد از خروج
دونالد ترامپ بزرگترین حامی
خــود را بــرای تغییــر رژیــم در
تهران از دست دادهاند در زمره
مخالفان آقای مالی هستند.
امیرحســین اعتمــادی ،عضو
ســازمان سیاسی فرشــگرد در
ایــن رابطه به یورونیوز فارســی
میگوید« :رابرت مالی
چه زمانی که در دولت
اوباما بود و چه بعدکه به
گروه بینالمللی بحران
رفــت ،یــک راهحــل
بــرای باجخواهیهای
جمهــوری اســامی
داشت :باجدهی و دادن
امتیازان بیشتر؛ چه در
مقابــل باجخواهی هســتهای،
چــه در مقابــل گروگانگیری
دوتابعیتیهــا ،چــه در مقابــل
فعالیتهایتروریستیجمهوری
اسالمی در منطقه».
این فعال سیاســی مســتقر در
واشــنگتن که همــواره از ایده
تغییر نظام جمهوری اسالمی
حمایت میکنــد همچنین در
ادامه افــزود« :مالــی در چهار
ســال گذشــته مخالف هرگونه
ســختگیری بــر جمهــوری
اســامی بوده و در ســال ۲۰۱۹
هم با جواد ظریف ،وزیر خارجه
ایران در نیویورک دیدار داشــته
است».
هرچند مخالفان آقای مالی آنچه
آنها «آسانگیری او بر جمهوری
اســامی» میخواننــد را بــه
عنوان یکــی از نقاظ ضعف او بر
میشمارند ،اما آنچه از اظهارات
رئيس جمهوری آمریکا بر میآید
بعید به نظر میرسدکه سیاست
«فشار حداکثری» دولت ترامپ
که بر محور تغییر رژیم در ایران
و یا دستکم تغییر رفتار تهران
متمرکز بود در دولت جو بایدن
ادامه یابــد .جو بایــدن پیش از
انتخابــات وعــده داده بــود در
صورتی که ایران به تعهدات خود
در برجام بازگرد ،او هم آمریکا را
به این توافق باز خواهدگرداند.
در همیــن راســتا وزرای
پیشنهادی بایدن به مجلس سنا
طی روزهای اخیر ایده بازگشت
ایاالت متحده به توافق هستهای
با ایران را طرح کردهاند.
رابــرت مالــی امــا در پاســخ به
کســانی کــه او را بــه مخالفــت
بــا ســختگیری بــا جمهوری
اسالمی متهم میکنند ،میگوید
تنها دستآورد دولت ترامپ در
قبال ایران این است که به شدت
به اقتصاد این کشور لطمه بزند،

15

مشــاورامالک

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

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

اما این که کار دشواری نیست.
مشــخص اســت که بــا اعمال
تحریمها به اقتصاد یک کشــور
آســیب وارد میشــود امــا چــه
دستآوردی برای ایاالت متحده
از این سیاســت به دســت آمده
است؟
علــی واعظ رئیس بخــش ایران
گروه بینالمللی بحــران ،یعنی
همان ســازمانی که رابرت مالی
ریاســت آنرا بــر عهــده دارد
در خصــوص انتقادهــا علیــه
آقای مالــی به یورونیوز فارســی
میگویــد« :انتقادات علیه مالی
متوجه او نیست بلکه آنها در پی
تضعیف سیاست تعامل با ایران
در دولت بایدن هستند .کسانی
کــه در راهبرد شکســت خورده
«فشــار حداکثــری» ترامــپ
سرمایهگذاری کرده بودند حاال
تــاش میکننــد تالشها برای
احیای توافق هســتهای را با زیر
سوال بردن یکی از بادانشترین
و باتجربهترین دیپلماتهایی که
میتوان به بایدن در این مســیر

کمک کند ،تضعیف کنند».
«نظــرات مالی در مــورد برجام
تفاوتی با نگاه جو بایدن ،جیک
ســالیوان و یــا آنتونــی بلینکن
ندارد .همه آنها معتقدند راهبرد
فشــار حداثــری یک شکســت
بزرگ بود .برجــام بهترین ابزار
بــرای رفــع نگرانیهــا در مورد
فعالیتهــای هســتهای ایــران
است .برخالف مخالفان توافق
هســتهای ایران و جنگافروزان
کــه تعامــل دیپلماتیــک را
مماشات میدانند ،تیم جدید به
دیپلماسی باور دارد».
به هر ترتیب به رغم مخالفتها
و حمایتهــا ،نمیتــوان منکــر
شــد که آمدن مالــی خبر خوبی
برای کسانی است که از پیشبرد
دیپلماسی در روابط میان تهران
و واشنگتن استقبال میکنند و
در ســوی مقابل خبــری ناامید
کننده بــرای گروهی اســت که
بــه نتیجه بخش بــودن راهبرد
فشــار حداکثری ترامپ و تغییر
جمهــوری اســامی امیــدوار

بودنــد .از ســوی دیگــر البتــه
نبایــد این نکته را از نظر دو نگاه
داشت که جو بایدن تقریبا تمام
کسانی که در تیم مذاکره کننده
هستهای ایاالت متحده با ایران
نقش داشــتند را بــه کار دعوت
کرده است .از جان کری و ویلیام
برنــز گرفته ،تا وندی شــرمن و
آنتونیبلینکن.
از سوی دیگر نباید فراموش کرد
کــه برخی از کانونهــای داخلی
قــدرت در ایاالت متحــده با هر
نــوع مصالحــه با تهــران رابطه
غیردوســتانهای دارنــد و بــرای
پیشــبرد اهداف خــود از اعمال
فشــار بر دولت جــو بایدن دریغ
نخواهندکرد .از سوی دیگر نباید
فراموش کرد برخی ازکانونهای
داخلی قــدرت در ایاالت متحده
که با هــر نوع مصالحه با تهران
رابطه غیردوستانهای دارند برای
پیشــبرد اهداف خــود از اعمال
فشــار بر دولت جــو بایدن دریغ
نخواهندکرد.
یورونیوز فارسی
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www.paivand.ca since 1993

نگاه...

دکترکورش عرفانی جامعه شناس و عضو حزب ایران آبادwww.iraneabad.org :
برای دیدن برنامه های تلویزیونی وی از وبسایت  www.didgah.tvدیدن کنید.
آدرسایمیلبرایتماس korosherfani@yahoo.com:دکترکورشعرفانی

دولت شهروندی در پایین:
راه مقابله با دولت بی لیاقت در باال
شرایط ناشی از ظهور همه گیری دمکراسی بدون ثروتزایی اما هماهنگ و به ویژه ،در قالب
کرونا در سراسر جهان بسیاری و ثروت زایی بدون دمکراسی مکمــل یکدیگر .نه فقــر بدون
از داده های سیاسی و مبارزاتی ناممکن است .نه فقر ،بدون اســتبداد از ایــن کشــور رخت
ســنتی را به چالش کشــید؛ از استبداد از این کشور رخت خواهد بست و نه استبداد بدون
ریشه کن شدن فقر.
جملــه این کــه دولــت نهادی خواهد بست و نه استبداد
اســت که می تواند بحران های بدون ریشهکنشدن فقر ...پــس تــا ایــن جــا دو نکتــه را
جمعــی از این گونــه را مدیریت
میدانیم:
کند .دیدیم که ،در بســیاری از چرخیــد؛ اما اگر به وجود بالقوه  -۱فقــر و اســتبداد یــا بــا هم
مــوارد ،این فرمــول جواب نداد ی راه حــل هــای دیگــری باور میمانند و یا با هم میروند.
و ثروتمندتریــن دولــت جهان ،داشته باشیم ،جستجوی فعال  -۲نه فقر و نه استبداد از باال از
در آمریکا ،شــاهد بود که بیش تــوام با امیــد و بــاور را آغاز می بین نرفته و نمیروند.
از  ۴۰۰هزار نفر از شــهروندانش کنیــم و تردیدی نیســت که در وقتی موضوع را این گونه فرمول
جان خود را از دست بدهند.
یک جایی ،راه برون رفت از این بنــدی کردیم میرســیم به یک
در ایــران این به نحو مشــخص بن بست را خواهیم یافت.
ایــدهی ابتدایی قرینه بــرای راه
و بــارز پیدا شــد و دولت به مرز آن چه در زیــر می آید نمونه ای حل یابی:
فروپاشی ساختاری کشیده شده است از یک چشم انداز متفاوت  )۱مبارزه علیه استبداد ،باید با
اســت .جا بــه جایــی احتمالی و یک رویکرد دیگــر به موضوع تالش برای ریشه کن سازی فقر
قدرت در انتخابات ســال  ۱۴۰۰راه حــل تغییر در ایــران؛ نمونه همراه باشد.
و انتقــال قــوه مجریــه ،در کنار ای اســت از بسیاری مسیرهای  )۲پایان بخشیدن به استبداد و
مجلــس و رهبــری ،بــه ســپاه دیگر راهگشایی که در دسترس فقر روندی است که باید از پایین
نیز نمی تواند مشــکلی را از این خواهند بود ،اگر آن ها را خالقانه صورت پذیرد.
ساختار بحران زا حل
جستجوکنیم.
چگونگــی پرداختن به این مورد
زیادی
ایرانیان
صورت مسئله:
کند.
اخیر مشروط به این است که در
فروپاشــی تدریجی ،منتظربودند
جامعه ی ایران صدها مقابل دولت در بــاال ،که دارای
سرنوشــت محتــوم عوام فریبی مثل سال اســت که اسیر قدرت سیاسی است ،باید بتوان
رژیم است و راه گریز ترامپ بیاید و حاکمیت استبدادی چیزی شــبیه دولت در پایین و
از آن نیســت مگــر آنها جنات دهد! است.
دارای قدرت اجتماعی را تدارک
انتقــال قــدرت .در
استبداد با خود فقر را دید.
این نوشتار به پیشنهادی اشاره می آورد و فقر ،ما را به بازتولید در ایــن جــا بایــد یادآور شــویم
می کنیم که مسیر این انتقال را ناخواسته استبداد می کشاند .کــه «دولت در پاییــن» چیزی
تسهیل و تسریع می
ایــن دور تسلســل قــرن شــبیه به ســاختار دولت حاکم
کند.
هاســت در ایــران عمــل نیســت؛ منظور مجموعــه ای
موقعیتکنونی
کــرده و در ســه دوره ی است از شهروندان که به واسطه
ایران:
قاجار ،پهلوی و جمهوری
کشــور ما در معرض
اسالمی عمل کرده است.
خطرات بزرگی است
ویژگی مشترک تالش ها
کــه حاصــل کمبود
بــرای خــروج از این دور
دانــش و دیــد و
باطل ،در هر ســه دوره،
تخصص در باال و بی
این بوده است که مردم در
عملــی و ناامیدی و بی اعتنایی پی آن هستند به هر دو معضل
در پایین است .بی لیاقتی دولت رفع استبداد و مشکل فقر از باال
و ســکوت ملت می رود که ایران بپردازند .چشــم امیــد همه ی
را به حیطه هایی وارد ســازد که مــا به این بوده اســت که روزی
در آن« ،تمدن ایرانی» به سوی یــک نیــروی خیرخــواه قدرت
اضمحالل خواهد رفت.
سیاســی را بــه دســت آورد و از
آیا راه حلی وجود دارد؟
طریق برخورد غیر استبدادی در
پاسخ نگارنده ،به عنوان پیشنهاد حاکمیت سیاسی ،عقب ماندگی
دهنده ی نظریه ی «بی نهایت مادی جامعه ی ایران را نیز حل
گرایی» ،روشن است:
کند.
"بــرای هر مشــکلی ،بی نهایت امــا از آن جا که زوج دمکراســی فعال شــدن خود مدیریت امور
راه حل وجود دارد" .پس حتما و ثروت زایی و یا زوج اســتبداد ممکن در ســطح خــرد و میانی
بــرای نجــات ایــران نیــز از این و فقر ،دســت در دست هم و به را به دســت می گیرنــد .افتادن
وضعیت اسف بار و نگران کننده صورت موازی و علت و معلولی مدیریت بخش هــای عمده ای
راه حل های متعددی هســت؛ متقابل عمل می کنند ،در هیچ از اداره ی امور کشــور در سطح
جستجویشان اما مشروط بر باور یک از این سه دوره ،نه استبداد خرد و میانی شــرایط را باز پس
به وجود آنهاســت .تا موقعی که را پایان بخشیده ایم و نه فقر را .گیری مدیریت در ســطح کالن
پذیرفته ایم راه حلی نیســت و یا مشــکل از آن جا دو چندان می آمــاده می ســازد .پــس ،دولت
اصــرار داریم که همــان راه حل شــود که یکــی از ایــن دو بدون در پایین یعنی شهروندان فعال
ناموفق سی یا چهل سال پیش دیگری نمــی رود .هر دو باید با دارای یک هدف روشن:
ما باید یــک روز جواب دهد ،در هم تغییرکنند ،همزمان ،البته با بازپــس گیــری کنتــرل زندگی
بر پاشــنه نابودی ایــران خواهد سرعت هایی کمابیش متفاوت خویش از دست دولت ناالیق.
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یین وقت قبلی

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

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

دکتر شریف نائینی:
جراحدندانپزشک

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

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

تکخال رستوران های ایرانی کبابسرا در محل جدید!

KA B A B S AR A

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

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

KABABSARA
755 Atwater Ave,
Montreal, QC H3J 2K3

Tel.: (514) 933-0-933
Tel.: (514) 933 -7726
امــا این یعنی چــه و چگونه می
توان این کار را صورت بخشید؟
در ایران ،بیش از چهاردهه است
کــه دولــت ،در بــاال و مجهز به
قدرت سیاسی ،تالش دارد که
•  )۱استبداد را حفظ و تحکیم
کند و
•  )۲فقــر را نهادینــه و مدیریت

روزی موفــق به تســخیر قدرت
سیاسی شوند بخواهند ،یا حتی
بتوانند ،استبداد را محو کرده و
یا فقر را از بین برند .این ناتوانی و
عدم اطمینان جامعهی ایرانی را
افسرده و زمین گیر کرده است.
برای شکستن این فضای انفعال

کند .این کاری اســت که دولت
جمهوری اسالمی از روز نخست
حیات خــود تا به حــال صورت
داده اســت .تمــام تالشهــای
مخالفین نیز از آن زمان تاکنون
بــرای پایان بخشــیدن بــه این
وضعیــت در این خالصه شــده
کــه قدرت سیاســی را از دســت
دولــت درآورند و خــود آن را در
اختیــار بگیرنــد .نــه در این کار
موفق شــدهاند و نه حتی دیگر،
کمترین اطمینانی هست که اگر

میتوان از فرمول دولت در پایین
با تکیه بر قدرت اجتماعی بهره
جست.
ایــن فرمول بــه دنبــال دو چیز
است:
•  )۱استبداد را به طور تدریجی
ضعیف کند و
•  )۲فقر را به طور سامان یافته
محو سازد.
اما چگونه می توان این ماموریت
را صورت بخشــید و چه نیرویی
بایــد این مســئولیت را برعهده

ساعات کار:

سه شنبه تا یکشنبه
از 11ونیم صبح تا  8شب

گیرد؟
به طور معمول ،تولید و بازتولید
اســتبداد و فقر در چهــار حوزه
ســاخته و پرداختــه شــده و در
جریان است:
• حوزه ی سیاست • ،حوزه ی
اقتصــاد • ،حوزه ی جامعه و •
حوزه فرهنگ.
بــه عبــارت دیگر ،چهار ســری
مکانیــزم هــای سیاســی،
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
به تولید و بازتولید استبداد وفقر
مشغولند .در حالی که دولت در
باال ،با تکیه بر قدرت سیاسی ،به
طور عمده ی حوزه ی سیاست
و اقتصــاد را مدیریــت می کند،
دولت در پایین می تواند ،با اتکاء
به قدرت اجتماعی ،دو حوزه ی
جامعــه و فرهنــگ را در اختیار
خود بگیرد.
راز بن بست و انحراف تغییرگرایی
وکنشگری در کشورهای جهان
ســوم -و از جمله ایــران -این
بوده است که برای بیش از یک
قرن ،تنها حوزه ی سیاست را به
عنوان یگانه بستر کار و تالش و
مبارزه دیده و می بیند .اما چون
در این عرصه با موفقیت زیادی
همراه نبوده اســت ،ســبب ساز
نوعی از ناباوری به امکان پذیری
تغییــر جامعــه و اســتقرار جو و
فضای ناامیدی و انفعال شده و
به انتظار دست بسته روی آورده
اســت .بــه همیــن دلیل
منتظــر نوعی نجــات از
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جامعه...
تغیی ِر افراد ُاولویت دارد یا تغیی ِر اندیشهها؟

محمودسریعالقلم  ۹نفر ۱۹۳ ،ســال از تاریخ ایران
چندی پیش از
دانشجویان فوق را رقــم زده اســت .هــم زمان با
ِ
بخش مهمی از
لیسانس روابط بینالملل خود این  ۱۹۳ســال،
ِ
ِ
پرسیدم ،نخســتوزیر یا رئیس جهان به سیســتم و تشکیالت
جمهور این کشورها را نام ببرند :روی آورد و افراد ،صرف ًا مجریان
کــرۀ جنوبی ،اندونــزی ،ژاپن و و گردانندگان سیستمها شدند.
اتریش.
این بــه معنــای آن
یا نمیدانستند یا اشتباه
اســت کــه فقــط
گفتند.
قــرن
تــا چنــد
ِ
ِ
جواب این سوال
اما همه
اخیــر ،حکمرانــی
ً
در مورد مصر ،عربستان
تابــع
منحصــرا
ِ
و لیبی را میدانستند!
افــراد بوده اســت
تمریــن ســاده یک
ایــن
و ظهــور سیســتم
ِ
نتیجۀ مهم داشت:
و تشــکیالت،
در کشــورهایی کــه سیســتم ،پدیدهای نوین است.
حــزب ،تشــکیالت ،بنــگاه و هرچنــد علــل مختلفــی بــرای
شــرکتها کار میکننــد ،افــراد ظهــورِ سیســتم در جهــان را
دیده نمیشــوند کما اینکه ژاپن میتــوان مطــرح کــرد ولــی به
ِ
اعتقاد این نویسندهِ ،
در جهان با سونی ،پاناسونیک،
علت شاید
ِ
ضرورت ایجاد
هوندا و تویوتا شناخته میشود۸۰-۷۰ .درصدی
هرچنــد افــراد به عنــوان مدیر سیســتم و تشکیالت ،در تولید
و تصمیــم گیرنــده مهم
اســت .واژههایــی
ِ
هستند ولی
ظرف بزرگتر کشور با تغییر ماننــد شــبکه،
افراد به
اندیشــهها که ایــن افراد
کارخانــه ،بنــگاه،
قالــب آن فکــر و عمل کارآمدی،
ِ
در
برق ،نفت ،تلگرام،
میکنند به مراتب تعیین ثبات ،رشد و تلفــن و باالخــره
کننده تر است.
امنیت پایدار کامپیوتر و اینترنت
در حال و هوای انتخابات دست منی
همه به خاطر تولید
 ،۱۴۰۰بعضــی رســانهها یابد؛ بلکه
و کیفیت و گسترش
لیســتی از افراد را مطرح محتاج حتولِی آن به وجود آمدهاند.
میکننــد امــا بــه ندرت اندیشهای
فناوری ،دانشــگاه،
است.
دیالــوگ و مناظــرهای
شهرنشینی ،حمل
پیرامون اندیشــههایی را
و نقــل هوایــی و
ِ
به میان میآورندکه قرار است به عموم ًا «توانایی» و «ســرعت»
ِ
بهبود وضع جامعه منجر شوند .در اختیار تولید قــرار گرفتهاند.
البته هزاران سال
حول اگــر تولیــد نباشــد ،کارآمدی،
تاریخ ما ِ
ِ
افراد شکل گرفته و خروج از این بهینه سازی و حکمرانی مطلوب
ِ
سنت تاریخی به سوی سیستم ،معنایــی نخواهند داشــت .اگر
ِ
تشــکیالت ،بنــگاه و
قــرارداد تولید نباشــد ،چــه ضرورتی به
اجتماعــی کارِ ســهلی نیســت .ثبات سیاسی ،آرامش اجتماعی
دورۀ  ۱۳۶ســالۀ قاجــار با هفت و توسعۀ اقتصادی وجود خواهد
نفــر و دورۀ  ۵۷ســالۀ پهلوی با داشت؟
حفظ
نام دو نفر آمیخته است .افکار ،اگــر تولید نباشــد ،فکــرِ
ِ
ســایق ،منافع و تمایالت این وضع موجود و اســتفاده از آنچه
"هر چــه می توانــی بکن؛ مهم
نیســت کوچــک و محــدود و
جزیی و زمان بر ،مهم این است
کــه کاری کنــی .هــر آن چه که
می تواند استبداد را به اندازه ی
میلیمتــری ضعیف و فقــر را به
انــدازه ی ِگ َرمی کــم کند انجام
بده و به دنبال کار بزرگ و غول
آسای یک شبه نباش".
فهرست عظیمی از کارهایی که
می توان برای شروع مد نظر قرار
داد موجود است.
چند مثال:
• اصول رانندگی را رعایت کن.
چون نظم و دقــت را در جامعه
افزایش می دهد و به واسطه آن،
روحیه ی مردمان تغییر می کند
و بی نظمی و شلختگی حاکمان
را کمتر بر می تابند.

بیرون و منجی افسانه ای
است.
به طــور مثال در کشــورمان در
طول چهارســال ،بخــش های
عمده ای از مردم منتظر بودند
که یک عوام فریب سیاســی ،به
اسم دونالد ترامپ بیاید ،آنها را از
شر این وضعیت پرفالکت نجات
دهد!
این در حالیســت کــه ،در ورای
حوزه ی قدرت سیاســی حاکم،
با شناسایی عرصه های دیگری
کــه در آن توان عمل داریم ،می
توانیم از انفعــال به فعالیت و از
ناامیدی به روحیه ی تالشگری
روی آوریم.
مثال های مشخص:
استراتژی شهروندمدارِ دولت از
پایین بسیار ساده است:

که موجود است رایج میگردد.
جهش وگسترش تولید از ۱۶۰۰
به بعد شــروع شــده ولــی تولد
رسمی و همه جانبۀ دموکراسی،
ِ
ثبــات
ســال  ۱۹۲۴اســت زیــرا
ِ
رقابت حزبی نتیجۀ
سیاســی و
ِ
تولید ناخالص
افزایش صعودی
ِ
ِ
ملی ،مدیریت جمعی و عقالنی
جامعه در کشورهای غربی بوده
است.
اگر قرار باشدکشور به کارآمدی،
ثبــات ،رشــد و امنیــت پایــدار
دســت یابــد ،بــا تغییــر افــراد
و تعــدادی ســمینار ،مــدارک
تحصیلی ،کارگاههای آموزشی و
کمپینهای انتخاباتی به دست
ِ
تحولی
نمیآیــد ،بلکه محتــاج
اندیشهای اســت (Paradigm
فراز و نشیب و عملکرد
ُ .)Shift
دولتهــای چــپ و راســت در
دوران بعــد از جنگ ،در نهایت
ِ
تابع درآمد نفــت بوده بهطوری
که ریل سیاست خارجی ،مسیرِ
مستقل خود را طی کرده است.
ِ
ســعی و خطــا از یــک طــرف و
انطباق با شرایط و حرکت از یک
ستون به ســتونی دیگر ،عمدت ًا
متدلوژی حکمرانی بســیاری از
دولتها بوده است.
به عنــوان یک نظــر ،حکمرانی
سیستمی و تشــکیالتی مبتنی
بــرکارآمــدی ،ثبــات و امنیت،
تابع بحث ،گفتوگو ،مناظره و
ِ
وفصل
پیرامون حل
اندیشهورزی
ِ
ِ
 8مورد زیر است:
ِ
تابع
 )۱آیــا
سیاســت خارجــی ِ
تابع
اقتصاد اســت یــا اقتصــاد ِ
ِ
سیاست خارجی؟
ناخالــص ملــی
 )۲آیــا تولیــد
ِ
امنیت میآورد یا امنیت به رشد
اقتصادی منجر میشود؟
 )۳آیــا رویارویــی با نظم جهانی
ضرورتی انتزاعی است یا یک پایۀ
حکمرانی؟

 )۴آیــا انســجام فرهنگــی بــه
جامعــهای تزریــق میشــود یــا
نتیجۀ تولید اقتصــادی و ثبات
سیاسی است؟
قرن آینده ،کشــور
 )۵آیا در نیم ِ
فروش
تابع درآمدهای ناشــی از
ِ
منابع فسیلی خواهد بود یا باید
در فکــرِ مزیتهــای تولیــدی و
قابل عرضه در منطقه و
خدماتی ِ
جهان باشد؟
 )۶کدام اســتراتژیها ،کشور را
ِ
افزایش
مازاد سرمایه،
به سمت
ِ
تولید و مزیتهای نسبی سوق
خواهند داد؟
 )۷آیــا باید از فرآیندهای جهانی

شــدن فاصلــه گرفت یــا باید به
آنها پیوست؟
 )۸کدام کشــورها به پیشــرفت
ایــران عالقهمندنــد و از ایــن
پیشرفت نفع میبرند؟
دستیابی به پاسخهایی دقیق،
با جزئیات ،متمرکز و با پشتوانۀ
تابع یک کار جمعی
مطالعاتیِ ،
است .در فرآیند دستیابی به این
پاســخها ،افراد دیده نمیشوند
تســلط
بلکــه دانش ،تخصص،
ِ
علمــی و آگاهــی آنهــا شــرط
اســت .صحبتهــای مبهــم،
کلــی ،چند پهلــو و غیــرِ دقیق
ِ
ِ
ثــروت ملی و
مازاد ســرمایه،
به

ِ
ثبات اقتصادی-سیاسی منجر
نمیشــوند .اگر در پی سیستم،
کارآمدی و ثبات هســتیم ،نیاز
داریم فراتر از افراد بیاندیشــیم و
با فکر و اندیشههای ناظر به دراز
مدت به صلح برســیم .ســپس
این اندیشههای دراز مدت را به
ِ
قــرارداد اجتماعی تبدیل کنیم.
کانــون و مرکز ثقــل تمامی این
چالشها در این است که چگونه
تولیــد را در کشــور بــه صورت
صعــودی افزایــش دهیــم ،هم
برای مصرف داخلی ولی بیشتر
برای صادرات.
•

• در برخــورد با دیگــران با ادب
و احترام رفتارکن .چون ســبب
تقویت احترام به خود می شــود
و نقض احترام به وجود و حقوق
انسان ها توسط قدرت حاکم ،به
راحتی گذشته ،مورد قبول واقع
نخواهد شد.
• در تدریــس و یادگیــری بــا
کیفیــت و مهــارت عمــل کن.
چون افزایش دانش و تخصص،
اجازه ی تحمــل مدیریت بدون
دانش و تخصص توســط دولت
بیسواد حاکم را سخت می کند.
• کتاب بخوان .چون باعث می
شــود بتوانی به آگاهی ،یا همان
قدرت تشخیص منافع جمعی،
مجهز شوی و وقتی مجهز شدی
می دانــی در مقابل فریب و مکر
دولت دروغگــوی حاکم چگونه

مقابلهکنی.
• از نشــریات و رســانه هــای
مســتقل حمایــت کــن .چون
باعث می شــود تعطیل نشوند،
بــه کار ادامه دهند و گســترش
یابنــد و کار را بــرای دروغگویی
و پنهانکاری دســتگاه حاکمیت
سخت کنند.
• شــرکت تعاونی تاسیس کن.
چون باعث می شــود از بیکاری
درآیــی و بتوانــی کار مشــترک
جمعــی بــرای تولیــد ثــروت و
کاهش فقــر در کشــور را دنبال
کنــی .اقتصاد کــه پویا شــود و
ثروت ها در دست مردمان باشد
می تــوان نــوع رابطه بــا دولت
محتاج به مالیات را عوض کرد.
• جلسه و دوره ترتیب دهید .با
رعایت نکات امنیتی و بهداشتی

(کرونا) دور هم جمع شوید و در
مورد شرایط زندگی وکشور با هم
صحبت کرده و مشورت کنید.
زیرا باعث می شــود شهروندان
آگاه و بــه هم پیوند خــورده و از
دل این جلســه های خودمانی،
هــزار و یک ایده برای همکاری،
همبستگی و همیاری بیرون آید.
• در محلــه و ســاختمان محل
ســکونت خود شــورای تصمیم
گیری تشــکیل دهید و در مورد
کارهایــی که دیگــر دولت نمی
کند و شــما مــی توانیــد ،اقدام
کنید.
فرمول کار ساده است:
مشــورت ،تصمیم ،اقــدام .این
باعث می شــود حس استقالل
شــهروندی شــما و اهالی محل
یــا ســاختمان تقویــت شــود و

احساس قدرت در مقابل دولت
و ماموران آن به دست آورند.
• در رابطــه با مســائل مختلف
به شــهروندان دیگــر آگاهی بده
یا بــه آنها در حــد توانت کمک
کن .این سبب تقویت پیوندهای
اجتماعــی مــی شــود و از دل
این پیوندها احســاس ناتوانی و
وابسته بودن به حاکمیت کم و
کمتر می شود.
• دســت شــهروندان محروم و
فقیر و گرســنه و بی خانمان را
بگیر .این باعث می شود که آنها
نیز تقویت شده و به نوبه ی خود
به یاری ســایر هموطنان بروند
و نوعی استقالل معیشتی برای
مــردم در مقابل دولت فقیرپرور
پدید می آید.

{>> ادامه در صفحه}18 :
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چگونهبابیحوصلگیروزهای
شیوعکرونامقابلهکنیم؟

اقتصاد کرونایی؛  ۱۳۲کشور بدهکار
و  ۲۱کشور ناتوان از پرداخت بدهی

 26ژانویــه  -گزارشــی در مورد
میــزان بدهیهای کشــورها در
سال  ۲۰۲۰که از سوی اتحادیه
تسویه بدهیها و مؤسسه میزرور
منتشر شــده ،نشــان میدهد،
 ۱۳۲کشــور از میان  ۱۴۸کشور
بررسی شده در وضعیت وخیمی
قرار دارند.
این رقم ،هشــت کشــور بیشتر
از ســال قبل اســت .دو کشــور
کوچــک فیجــی و تیرینیــداد و
توباگــو ،از جملــه کشــورهایی
هستندکه امسال به این فهرست
اضافه شــدهاند .تایلند ،شــیلی
و فیلیپیــن نیز بدهیهایشــان
سنگین است.
یکی از کارشناســانی که در تهیه
این گزارش ســهیم بوده ،گفته
است« :آنچه ما شاهدش بودیم
ایــن اســت کــه پاندمــی کرونا
کشورهایی را که به خودی خود
اقتصاد ضعیف و ناپایداری دارند،
ضعیفتر کــرده اســت از جمله

آنگوال ،اکوادور یا سورینام».
پاندمــی کرونــا باعــث رکــود
اقتصــادی شــده و این مســئله
در بســیاری کشــورها منجر به
کوچک شــدن اقتصاد آنها شده
است.
 ۲۱کشور ناتوان از پرداخت
بدهی
از میــان  ۱۳۲کشــور بدهــکار
 ۲۱کشــور توانایــی بازپرداخت
بدهیهایشــان را ندارنــد؛ یعنی
دو کشور بیشتر از سال قبل .به
دلیل طوالنی شدن پاندمی کرونا
این تعداد ممکن اســت بیشتر
هــم بشــود .دو کشــور لبنان و
زیمبابوه از این نظر شرایطشان
بحرانیتر از بقیه کشورهاست.
کشــورهای گــروه )G20( ۲۰
وضعیت بهتری دارند.
این کشــورها توانستهاند با یک
برنامه مشترک و سریع قدمهای
اولیــه را بردارنــد و بازپرداخــت
بدهیهــا را بــه تأخیــر اندازند.

ایــن امــا کافی نیســت ،چرا که
پرداخت بدهــی به آینده موکول
شده اســت ،اما در نهایت آنچه
ضروری است بازپرداخت واقعی
بدهیهاست.
یکــی دیگر از کارشناســان تهیه
این گزارش گفته اســت ،تنها با
پرداخت واقعی بدهیها میتوان
از این کــه پاندمی منجر به یک
دهه عقبافتادگی از توســعه در
کشــورهای کمترتوســعهیافته
شــود ،جلوگیری کرد .به گفته
کریســتینا ربیــن در ایــن میان
بانکهــا و مؤسســات مالــی
خصوصــی نیز باید تســهیالتی
برای کشــورهای فقیــر در نظر
بگیرند.
اتحادیــه تســویه بدهیهــا و
موسســه میزرور همه ســاله بر
مبنای دادههای بانک جهانی و
صنــدوق بینالمللی پول میزان
بدهی خارجی کشــورها و اینکه
چه کشورهایی در معرض بحران
هستند را بررسی میکنند.
بــه طــور معمــول این گــزارش
هرسال درباره دوسال قبل تهیه
میشــود ولی امســال بــه دلیل
پاندمی کرونا و وضعیت بحرانی
اقتصاد این دو نهاد از دادههای
تخمینی بانک جهانی و صندوق
پول درباره سال  ۲۰۲۰استفاده
کردند.
•

دولت شهروندی در پایین >> ... :ادامه از صفحه17 :
• نه رشوه بده نه رشوه بگیر .این
ســبب می شــود فرهنگ رشوه
خــواری و دزدی و اختــاس در
جامعــه تغییــرکنــد و کار برای
دزدان حاکم سخت تر شود...
مثال ها به راســتی حد و پایانی
ندارنــد و در حوزه های مختلف
زندگــی در درون جامعه ،نیاز به
خالقیت من و شما دارد و بس.
هیچ کدام از این اقدامات به طور
مجزا و فوری نتیجه نمی دهد،
اما همه ی آنها به طور مستمر و
مرتبط ،یک موج عظیم تغییر از
پایین را در ایران می سازند؛ یک
جریان سالم سازی زندگی جمعی
برای پس گرفتن کشور از دست
آن ها که فســاد و فقر و غارت را
دامن زده اند.
اگــر ایــن اســتراتژی را بــه طور
جدی دنبــال کنیم ،بــه تدریج
ِ
دولــت شــهروندی پاییــن ،در
مقابل دولت خواص باال ،تقویت
عمل قدرت
می شود وگستره ی ِ
اجتماعی حتی از قدرت سیاسی
حاکم فراتر می رود .آن جاســت
که می توان به حوزه های مهمتر
وکالن تر رجوع کرده و به کارها

و اقدامات بزرگتر دســت زد .آن
جاســت که مــی توان شــرط و
شــروط بــرای حاکمیت تعیین
کــرد و آن را وادار بــه تبعیــت و
پذیرش آن کرد .آن جاســت که
مــی توانیم کاری کنیــم که ،آن
چه را نتوانسته ایم از آنها بگیریم،
بیاورنــد و از ســر اجبار ،تحویل
دهنــد .آری ،قــدرت اجتماعی
تــوان بــه زانــو درآوردن قــدرت
سیاســی را دارد ،اگر هدفمند و
سازمان یافته باشد.
ایــن اســتراتژی «بازپس گیری
کشور از پایین» است .حال که
نمی توان از باال قدرت را تسخیر
کرد ،بگذار آن را از پایین و سنگر
به سنگر تصرف کنیم .رژیم می
تواند تالش ما برای کسب قدرت
سیاســی را شناسایی و سرکوب
کنــد ،امــا نمی توانــد تالش ما
بــرای باال بــردن کیفیت زندگی
اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی
مان را متوقف سازد .این همان
روند زندگی اســت کــه در خانه
به خانه ی شــهرها و روستاها و
در کوچــه ها و خیابــان ها و در
اتوبــوس و مترو و تاکســی و در

ادارات و کارخانه ها و فروشــگاه
ها و کارگاه ها در جریان اســت.
نه کنترل شدنی است نه تعطیل
شــدنی .و در تمــام ایــن مکان
ها و فرصت هاســت کــه ما می
توانیــم با اقدامات فکر شــده ی
خــود ،قــدرت خویــش ،یعنــی
قدرت اجتماعی را تقویت کنیم
و شهروندان را به تدریج مسلط
بر روندهای مدیریتی و تصمیم
گیری کنیم .نخســت در عرصه
های خــرد و متوســط و بعد به
تدریج به سوی حوزه های کالن
امــور اداره ی کشــور .همه این
ها شــدنی است با با کارهای هر
چند کوچک ،اما منظم و مداوم
ما در هرکجا که می توانیم ،و به
صورت مستمر ،منظم و گام به
گام.
دولــت در پاییــن اشــاره دارد به
تک تک شهروندان .اعضای این
دولت تمام مردمانی هستند که
با فعالیت های ریز و درشت ،اما
هدفمند خــود ،در عرصه های
اجتماعــی ،اقتصــادی ،صنفی،
معیشــتی ،فرهنگی ،آموزشی،
هنــری ،بهداشــت و ســامت،
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خودمــان تعیین و بــرای انجام
آنها برنامهریزی کنیم.

•

روی «اکنون» و «اینجا» تمرکز
کنیم ،دائم فکر نکنیم چه اتفاقی
در آینده خواهد افتاد.

•

روشهای آرام سازی عضالنی یاد
بگیریم و به کار ببریم.

•

از زمــان شــیوع کرونــا تــا
کنــون ،همــه مــا کمابیــش
احساســات مختلفــی همچون
نگرانــی ،اضطــراب ،غمگینی و
بیحوصلگی را تجربه کردهایم؛
اما باید بدانیم داشتن اضطراب
به دلیل شــیوع ویــروس کرونا،
طبیعــی اســت و میتوانیــم بــا
رعایت برخی نکات تا حد زیادی
احساسات منفی خود را کنترل و
مدیریتکنیم.
رعایت موارد زیر تا حدودی می
تواند نقش اثرگذاری در مقابله با
غمگینی و بیحوصلگی افراد در
دوران همه گیری ویروس کرونا
داشته باشد.

•

در ارتباط باشیم.

•

سعی کنیم فعالیتهای هرچند
کوچک در منزل انجام دهیم.

•

در منزل خود را سرگرم کنیم و
به فعالیتهایی که قبال برایمان
لذت بخــش بوده ماننــد کتاب
خوانــدن ،فیلــم دیــدن و بازی
بپردازیم.

•

•

بــه خودمــان یــادآوری کنیم،
همهگیــری ویــروس کرونــا،
دورهای گذراست.

•

از الکل ،ســیگار ،مواد مخدر و
محرک برای مقابله با احساس و
افکار منفی استفاده نکنیم.

•

از دارو بدون تجویز پزشک برای
مقابله با احســاس و افکار منفی
استفادهنکنیم.

در خانــه ورزش کنیم یا در یک
مــکان خلوت نزدیــک به منزل
قدم بزنیم.

•

نظم زندگی خود را مثل ساعت
خواب و وعدههای غذایی منظم
حفظ کنیم.

•

•

در مورد احساس و نگرانیهای
خــود از طریق تمــاس تلفنی و
تصویری ،با دوســتان و خانواده
صحبتکنیم.

برای داشتن فعالیت بدنی روزانه
برنامهریزیکنیم.

با دوســتان و آشــنایان خود از
طریق تمــاس تلفنی و تصویری

بــرای یــک روز یــا یــک هفته،
هدفهــای کوچــک بــرای

ورزشــی و غیــره ،همدیگــر را
توانمندساختهوقدرتاجتماعی
خویش را تقویت می کنند .وقتی
قــدرت اجتماعی رشــد کند ،در
یک جایی ،می تواند دولت باال را
وادار ســازد که قدرت سیاسی را
هم ،با زبان خوش اما به صورت
غیر قابل پرهیــز ،به نمایندگان
منتخب مردم واگذارکند.
جــان کالم این که ،در شــرایط
کنونــی ایران هم مــی توانیم باز
صبر کنیــم و منتظــر و منفعل
باشیم تا «ببینیم چه می شود»
و شــاهد انقــراض تاریخی ملت
ایران باشیم ،هم می توانیم مثل
سابق اصرار داشته باشیم که تنها
و یگانه راه تغییر ،گرفتن ناگهانی
قدرت سیاســی از دســت دولت
در باالســت و به این ترتیب ،در
ورای چهل و دو ســال گذشته،
بــاز هــم شــرایط بقــای رژیــم
اســتبدادی فقرآفریــن را فراهم
آوریــم؛ و یــا این که مــی توانیم
بگوییــم ،ما در پاییــن ،به مثابه
یک جریان کشورداری مردمی،
به مثابه یک دولت شــهروندی،
مدیریــت امــور خــرد و اداره ی
امور ممکن را به تدریج و ذره به
ذره در دســت خود می گیریم و
با تقویت اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی خویــش ،دولت در باال
و قدرت سیاســی آن را ضعیف،
منزوی و طرد می کنیم .نگران

این نباشــیم که در یک جاهایی
ایــن کار ،بــه دلیــل دخالــت یا
هجمه ی حاکمیت ،ســخت و
دشوار و هزینه پرداز شود ،مهم
این اســت که می دانیم ،به طور
قطع و برمبنای تجربه ی تاریخ
تحول دمکراتیک بشــر ،نتیجه
مــی دهــد .فتــح عرصــه های
اجتماعی ،فرهنگی و بعد سنگر
به سنگر فعالیت های اقتصادی،
در نهایت ،ما را بــه دروازه های
قدرت سیاســی خواهد رســاند
و در ایــن صورت ،شــانس برای
داشتن یک حاکمیت دمکراسی
تولیدگر ثروت بــاال خواهد بود.
چرا که زیربناسازی کرده ایم و به
خیالمان راحت است که روبنای
سیاسی و اقتصادی روی زیربنای
اجتماعی و فرهنگی قوی مستقر
خواهد شد .فراموش نمی کنیم
که دمکراســی بدون ثروت زایی
و ثــروت زایی بدون دمکراســی
ناممکن اســت .می خواهد این
دمکراســی از نوع غربی باشد یا
از نوعی دیگر.
من و دوستانم در سال  ۱۳۸۸و
درقالب«سازمانخودرهاگران»
این نظریه ی بناسازی و تقویت
قدرت اجتماعی برای ســاختن
دمکراســی از پاییــن در ایران را
ارائــه دادیــم و آن را ســال های
ســال تبلیغ کردیم .پــس از آن
نیــز ،از ســال  ،۱۳۹۲در قالــب

•

به جنبــه های مثبت مســایل
توجه کنیم .بــرای مثال از ۱۰۰
نفــر مبتال به ویــروس کرونا ۹۸
نفر بهبود پیدا میکنند.

•
•

تا حد امــکان و به اندازه کافی،
غذای سالم و تازه مانند میوه و
سبزی مصرف کنیم.
در صورت داشــتن نشــانههای
آزاردهنــده نظیــر افــکار منفی
علیرغم به کارگیــری روشهای
خودمراقبتــی ،بــا پزشــک
روانشناس یا روانپزشک مشورت
کنیم.
•
«حزب ایــران آباد» تالش کرده
ایــم که یــک حزب شــهروندی
بســازیم تا اســتراتژی درازمدت
گرفتن سهم از قدرت سیاسی و
تبدیل آن به قدرت اجتماعی را از
طریق انتقال اختیارات دولتی به
مردم ،به تدریج و در سه مرحله
ی زمان َبر خــرد ،میانی و کالن،
دنبال کنیم.
بــه نظر مــی رســد که شــرایط
جدیدی که از همین امروز ،آغاز
دولت بایدن و شــروع مذاکرات
برجام  2بر رژیم کنونی تحمیل
خواهد شــد ،فضــای الزم برای
پیشبرد استراتژی تقویت دولت
در پاییــن را از طریــق قــدرت
اجتماعــی فراهم ســاخت .این
امــر مــی تواند بــه عنــوان یک
راهکار مناسب برای مهار قدرت
سیاســی اســتبدادگرای دولــت
فقرآفریــن در باال مطرح شــود.
ایــن به عقــل عملــی و اراده ی
ما بســتگی دارد که با تشخیص
دقیق آن چه شدنی است ،خود
را معطل آن چه ناشــدنی است
نکنیــم .بــه ممکــن بپردازیم و
ناممکــن را کنــار بگذاریــم .در
ضــرورت برانــدازی ،انحــال
یا تغییــر رژیــم فاســد و ناالیق
کنونی تردیدی نیست ،در مورد
روش دستیابی به آن اما نیاز به
خالقیت و تیزبینی داریم.
•
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عباس صفاری،
شاعر ،نویسنده و
مترجمنامآشنای
ایران بر اثر ابتال به
کرونا در کالیفرنیا
درگذشت.

مدیریت بحران کرونا در  ۹۸کشور،
"نیوزیلند اول ،ایران "۹۵

بنا بــر یافتههای
یــک موسســه
تــی
تحقیقا
استرالیانیوزیلند،
ویتنــام و تایوان
بهترین مدیریت
را در بحــران
کرونا داشــتهاند.
 ۳عامــل بــرای
تحقیق مورد بررســی قرارگرفته
اســت .ارزیابی دادههای رسمی
ایــران ردیــف  ۹۵را نصیب این
کشــور کــرده اســت .بنــا بــر
یافتههاییکموسسهتحقیقاتی
نیوزیلند ،ویتنام و تایوان بهترین
مدیریــت را در بحــران کرونــا
داشتهاند
بنــا بــر ارزیابیهــا و برآوردهای
موسســه تحقیقاتــی لــووی در
استرالیا ،کشور نیوزیلند بهترین
مدیریــت را در مقابلــه با بحران
کرونا داشته است.
بعــد از نیوزیلنــد کشــورهای
دیگری از همان حوزه شرق آسیا
و اقیانــوس آرام در راس جدول
قرارگرفتهاند.

ویتنام دوم است و تایوان و تایلند
به ترتیب سوم و چهارم.
سوئد با راهبرد نسبتا متفاوتش

کــه تــا حــد ممکــن از اعمــال
محدودیتهــا اجتنــاب کرده و
مصونیت جمعی کنترلشده با
اتکا به احساس مسئولیت فردی
شــهروندان را دنبــال کــرده در
مقام سی و پنجم ایستاده است.
شــمار کشــورهایی کــه بــرای
مقایســه در این جــدول منظور
شــدهاند  ۹۸مــورد اســت کــه
ایــران در ردیــف  ۹۵قــرارگرفته
اســت ،بعد از آمریکا و پیش از
ســه کشــور قعر جدول ،یعنی
کلمبیا ،مکزیک و برزیل.
برآوردهــای موسســه لــووی و

تدوین جدول بر اساس آمارهای
رســمی کشــورها انجــام شــده
اســت .در همین راستا چین به
دلیل عدم دسترسی به آمارهای
مربوط به تعداد افرادی که مورد
تست واقع شدهاند ،در فهرست
نیست.
با توجه به تاکیدات منابع داخلی
و خارجــی که پیوســته آمارهای
واقعی ایران را بســیار بیشــتر از
ارقام رســمی اعــام میکنند،
معلوم نیســت که جایگاه ایران
در این فهرست تا چه حد واقعی
است.
-----------ایران در این جدول در مرتبه ۹۵
ایستاده یک پله بعد از آمریکا.
---------برای تهیه این تحقیــق ارقام و
تمهیدات هر کشــور ظــرف ۳۶
هفته پس از آن که صدمین مورد
ابتال در هر کــدام از این ممالک
تشــخیص داده شــده ،مــورد
بررسی قرارگرفته است.
تهیهکننــدگان تحقیق از جمله
بر آمار و ارقامی متمرکز بودهاند
که در  ۳۶هفته یادشده هرکشور
در مورد شمار مبتالیان ،تعداد
مرگ و میرها و تعداد افرادی که
مورد تست قرارگرفتهاند منتشر
کرده است.
آلمــان در این جدول موسســه
لووی در مقام  ۵۴ایستاده است.
موسســه لــووی ســال ۲۰۰۳
تاســیس شــده و مقــر آن در
سیدنی استرالیا است.

آیا دموکرات ها می توانند به حیات  >> ...ادامه از صفحه11 :
کمرنگ شــدن نقــش دونالد
ترامــپ در عرصــه سیاســی
آمریکا شــاید درکوتــاه مدت
برخــی از این ویژگی هــا را به
حاشــیه برانــد ،امــا جنبش
هواداران دونالد ترامپ که بر
بی اعتمادی به ساختار قدرت
در واشــنگتن و دولت فدرال
استوار است ،همچنان نقش
مهمــی در سیاســت داخلــی
ایــاالت متحده بــازی خواهد
کرد.
بســیاری از طرفــداران دونالد
ترامــپ از حاال منتظــر رقابت
های مقدماتی انتخابات میان
دوره ای هستند تا آن دسته از
جمهوریخواهانی را که به زعم
آنهــا به دونالــد ترامــپ وفادار
نبودنــد در انتخابــات درون
حزبی شکست دهند.
اقبال به مواضع دونالد ترامپ و
شکل گیری جنبش هواداران
او در آمریــکا بیــش از آنکــه
خــود عامل یک بحران باشــد
از بحرانــی عمیــق تــر حکایت

داشــت .بخش های وسیعی از
جامعــه که خــود را «فراموش
شــده» و «بــه حاشــیه رانــده
شده» حس می کردند با اقبال
به گفتمان ملی گــرای دونالد
ترامــپ از بحران شــکاف بین
فقیر و غنــی و ناکارآمدی های
نظــام لیبرال دموکراســی پرده
برداشتند.
گفتمان دونالد ترامپ هر چند
با مهاجرستیزی و تالش برای
برهم زدن هنجارهای سیاسی
پذیرفته شده همراه بود اما برای
بخش هایی از جامعه آمریکا به
شــدت جذاب بود .سخنان او
که خــاف نزاکت سیاســی یا
حرف های کلیشــه ای رایج در
عرصــه سیاســت (Political
 )correctnessبــود از نظــر
بســیاری از رای دهنــدگان
صــدای تغییر و اعتــراض بود.
به این ترتیــب می توان انتظار
داشــت کــه حتــی اگــر دونالد
ترامپ برای همیشه از صحنه
سیاست آمریکا حذف شود نیز

فرد دیگــری به عنوان نماینده
ترامپیســم و ســخنگوی ایــن
بخش از جامعــه آمریکا ظهور
خواهدکرد .این فرد می تواند با
توجه به سابقه اقبال به خاندان
های سیاسی در آمریکا (مانند
خاندان کندی یا خاندان بوش)
یکی از فرزنــدان دونالد ترامپ
باشــد .بســیاری از طرفداران
دونالــد ترامــپ از هــم اکنون
رویای نامزدی دونالد جونیور یا
ایوانکا ،دو فرزند دونالد ترامپ
را برای شعار «ترامپ »۲۰۲۴
در سر می پرورانند.
شــاید تنهــا حالتــی کــه برای
جلوگیــری از موفقیــت دوباره
جنبش هواداران دونالد ترامپ
می توان متصور شد اصالحات
ساختاری ،تاکید بر ارزش های
دموکراســی و توجه به خواسته
های بخــش هــای «فراموش
شــده» و «بــه حاشــیه رانــده
شده» از سوی صاحبان قدرت
در واشنگتن باشد - .یورونیوز
•
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عباس صفاری با مجموعههایی همچون
"در ملتقای دست و سیب" و
"کبریت خیس" به نامی شاخص در شعر
معاصر ایران بدل شد .از صفاری نقدها،
معرفیها و ترجمههایی هم از شعر معاصر
دنیا منتشر شده است.
ترانه  /شعر معروف «اسیر شب» از آن اوست
کــه با جادوی صدای «فرهــاد» در حافظه ی
ملی ثبت شده است .یادش گرامی و مانا:
------------

چراغ ستاره ی من رو به خاموشی میره
بین مرگ و زندگی اسیر شدم باز دوباره

جغد بارون خورده ای توکوچه فریاد میزنه
زیر دیوار بلندی یه نفر جون میکنه

تاریکی با پنجه های سردش از راه میرسه
توی خاک سرد قلبم بذر کینه میکاره

کی میدونه تو دل تاریک شب چی میگذره
پای بردههای شب اسیر زنجیر غمه

دلم از تاریکی ها خسته شده
همه ی درها به روم بسته شده

دلم از تاریکی ها خسته شده
همه ی درها به روم بسته شده

مرغ شومی پشت دیوار دلم
ش و این ور و اون ور میزنه
خود 

من اسیر سایه های شب شدم
شب اسیر تور سرد آسمون

تو رگای خسته ی سرد تنم
ترس مردن داره پر پر میزنه

پا به پای سایه ها باید برم
همه شب به شهر تاریک جنون

دلم از تاریکی ها خسته شده
همه ی درها به روم بسته شده

دلم از تاریکی ها خسته شده
همه ی درها به روم بسته شده

Facebook.com/
paivand.montreal
به ما بپیوندید!
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د مکر ا تیــک
بــا نظریــات و
منافــع متضاد
دو گونۀ اساسأ
متفاو تانــد.
کامــأ قابــل
پیشــبینی بود
 نکته ی در خور توجه
کــه سیاســت
ترامپ
که بــه برآمــد
ترامپ بــه بن
یاری رساند ،بازرگانی
بســت بکشد،
شدن همۀ پهنههای
آن هم به شیوۀ
تنهــا در چنین ناجهانیرفتاری زندگی بشــری است.
مفتضحا نــه
بســان دونالد ترامپ که سرشار این رهیافت در دوران
اش .بنــا براین
از مخلفات خودکامگی اســت ،ما افسانهای را آفریده
درس نخســت
انگاشتنیاست.
اســت کــه گویــا یک
می تو ا نــد
امــا بنیاد جامعۀ بشــری بر این کارفرمــا یا بــازرگان
ایــن باشــد که
سیاستمدار
اســتوار اســت کــه اعضایــش کارآمد یک
سیاســت ورزی حرفهای اســت
حداقلــی از همخوانــی در مورد و دولتمــرد یــا دولتزن نیکو نیز که باید در درون سامانۀ سیاست
انگاشت و تعریف واقعیت داشته هست .عجالتأ اگر از همۀحرف آموخته شود.
باشند وگرنه میانشان هیچگونه و حدیــث ،دروغها و گرایشــات
تبــادل و تفاهمــی نمیتوانــد ایدئولوژیــک ترامــپ و یارانــش بحران دموکراسی در امریکا
چهریابد .چنین
صرفنظر کنیم ،حضیض هنــگام انتخــاب ترامــپ بــه
معاصر
تاریخ
در
مجموعۀ بشری
خفتبــارش کــه او را به ریاســت جمهــوری امریــکا در
هیچگاه
جهان
ناپایــدار خواهــد
ســوی
ِ
برانگیختن حمله مقالهای نوشــتم“ :غلبه نگرش
حیثیت امریکا به
بود.
امریکا
دموکراسی
قلب
به
نئولیبرالیســتی بــر دولتهای
دوران
اندازۀ
شــو ر بختا نه
راند ،نشــان دهنــدۀ این غربی از جمله حتی برسوسیال
ترامپ
ریاست
ترامــپ موفــق
اســت که یــک کارفرمای دموکراتها مزید بر علت شــده
نکرده
سقوط
ِ
شــده است برای
موفق الزامأ یک
دولتمرد و بــا قاعدهزدایــی در بــازار کار
است.
وارونهجهاناش
یا
ِ
دولتزن خوب نیســت .بخش بزرگی ازمزدبگیران را به
بیرون
در درون و
قوانیــن حاکــم دردرون وضعیتی برزخی سوق دادهاندکه
از امریکاخریدارانی بسیار بیابد .یک بنگاه خصوصی بــرای ادارۀ “پرکاریــات”اش) (Precariat
نگران کنندهتریــن و
ِ
موثرترین درونــیاش کارفرمــا تقریبأ حق مینامند.
آن
امریــکا
ایــن خیــل در درون
(
دارد
مطلــق
فرمانروائی
مانند
ائتالفــی از ایــن عصیانگــری
دســته از جمهوریخواهانانــد تکیه کالم ترامپ:
پرکاریــات ســرخورده ،مایــوس
کــه در افراط این ناجهان غوطه تو اخراجیyou are fired) با شــده از تغییــر و خشــمگین از
ورند.
ادارۀ یک کشور آن هم یک کشور سیاســتمســلط با قشــرهای

کشــورهای دمکــرات جهــان
بــه وجود آورده اســت –زشــتی
و پلشــتی بنیــادی رژیمهــای
خودکامــه مقولــه و مبحثــی
متفاوت اســت و به دیکتاتورها
نبایــداجــازه داد از ایــن بحران
کنونی در دموکراسیهای غربی
مزورانه سوء استفاده کنند.
میدانیم که در همۀ کشورهای
جهان از جمله در دموکراسیهای
غربی همیشه بخشی ازجمعیت
بــه خاطر منافع و بخشــی دیگر
به علتهــای گوناگون از جمله
خ َردگریــزی،
ســاده اندیشــی و ِ
پشــتیبان راه حلهای به ظاهر
آسان اقتدارگرایانه هستند.
ِ
در غیاب یکدورنمای سیاسی
امیدبخش انســانی ،
روشــن و
ِ
ِ
چنیــن گرایشهــا میتوانند به
یاری الیههائی از جنس و منشای
دیگرگونه اما نا امید و بی اعتماد
به سبیســتم حکمرانی موجود
درهم آمیزند و فرادست شوند.
این ملقمه استعدا آن را دارد که
در حالت استیصال اقتصادیو
اجتماعی به نژاد پرستی  ،بیگانه
و دگراندیش ســتیزی روی آورد
و بــه ســوی اقتدارگرائــی تاحد
فاشیزم پیش برود.
پیوند پدیدۀ ترامپ و راست
افراطی با بحران دمکراسی
در سطرهای زیرین تز وار به این
معضل میپردازم:
● دموکراســی وضعیتی ایســتا
نیســت بلکه در انــدرون جامعۀ
پویــای انســانی باید خــود راهر
لحظــه تعریــف ،بــاز ســازی،
تدقیق ،بروز و حفاظت کند.
● رســوبات اجتماعــی در همه
جوامــع بشــری وجــود دارنــد
کــه معمــوأل در اقلیتانــد امــا
درلحظات معینی با منافع پارهای
از اقشار و طبقات اجتماع در هم
آمیختــه و بــه قدرتفرادســت
تبدیلمیشوند.
● دموکراســی نماینــده گــی به
مثابــه گونــۀ برتر ممکن اســت
در عیــن مراعــات صــوری
قوانیــندموکراســی ولی تحت
تاثیر صاحبان ثــروت از وظیفۀ
اساســیاش که همانا هدایت و

تنظیــم بهینۀ روندهــا و روابط
کشور است غافل بماند.
● اگــر نهادهــای ســازنده و
نگهدارنــدۀ دموکراســی ماننــد
انتخابــات ،پارلمــان ،دولــت،
دادگســتری و رســانهها گرایش
به فســاد (قانونی) پیــدا کنند و
نتواننــد وظیفــۀ خــود راانجام
دهند ،سامانه دموکراسی دچار
بحران میشود.
● هم اکنون در دموکراسیهای
غربــی کــه بــی شــبهه شــیوۀ
حکمرانــی برتــر در جهــان
معاصرانــد ،اعوجاجاتــی رخ
دادهانــد .در ایــن کژیها مدل
جهانــی ســازی نئولیبرالــیکه
مــروج و عامــل بنیادگرائــی
“بازار آزاد” اســت نقشــی موثر
بازی میکند .قاعده زدائیو کم
سامانی در درون دولت-ملتها
و در روابط بین المللی در دنیای
گلوبالیــزهنئولیبرالــی کار را به
آنجا کشــایده کــه روند طبیعی
و ســودمند جهانــی شــدن بــه
مشکالت اساسی برخوردکند.
● نمــود ایــن وضعیــت ایجــاد
شــکاف روزافزون طبقاتی میان
مزدبگیران و صاحبان ســرمایه
ِ
متناوب
است که همۀ دولتهای
 ۴۰-۳۰ســال اخیــرِ امریکا ،از
جمهوریخواه تادموکرات ،در به
وجود آوردنش ســهیم بودهاند.
از اینــروی بخشهائــی در خور
توجه ازشهروندان اعتماد خود
را به نخبههای پهنۀ سیاست در
امریکا از دست داهاند و میتوانند
به راحتــی طعمــۀ عوامفریبانی
چون ترامپ شوند .ترامپ موفق
شده است،بسان همۀ جریانات
راســت افراطــی و فاشیســتی،
خشم شــهروندان را از وضعیت
ناگوار اقتصــادی و اجتماعی به
عرصۀ هویتی ســوق دهد .او به
سفید پوســتان امریکاالقا کرده
است که عامل اختالل در وضع
شان دیگراناند:
سیاهان ،التینوها،مسلمانان یا
دیگرکشورهای جهان؛ به عبارت
دیگر دوشقه کردن جامعه روش
کالســیک افراطیون راست
بوده و هست.

اسالمی» است.
•
رمهای رام برای چوپان
حاکم:
جامعهاسالمی
جمهوری اسالمی ایران که آمد،
همه باید برای رهبر مثل «رمه»
بــرای چوپان در قدرت باشــند.
کســانی که از رمه جدا شــوند،
شکار اســتکبار میشوند یا قبال
شدهاند.
•
کشور اسرائیل:
رژیمصهیونیستی
ایــن نامگــذاری کــه متوجــه
بــه حــذف یــک کشــور از روی
نقشــه کره زمین اســت ،بعضا
بــه نتایــج عجیــب و غریبــی
مثل «صهیونیســت» خواندن
کودکان اســرائیلی یا نهادهایی
مثل بیمارســتان و اورژانس در
آن کشور ،منجر شده است.
•

اعضای نهادهای امنیتی:
سربازان گمنام امام زمان
خلق این تعبیر بیمصداق (امام
زمانــی که برســاخته بــاور افراد
اســت ،نمیتواند ســرباز داشته
باشــد) بــرای رفــع بــار منفی از
عنوان اعضای نهادهای امنیتی
است که در ایران به دلیل رفتارا
فرا قانونی و ناپاســخگو ،منفور
بودهاند.
•
دولتهایی که برای سالمت
شهروندانشانواکسن
امریکایی-بریتانیاییتهیه
میکنند:
مــزدور!
هــر دولتــی کــه عقــل و علــم
و مصلحــت عمومــی را بــه
جــای ایدئولــوژی و تنفــر و
گسترشطلبی قرار دهد ،مزدور
امریکا و غرب معرفی میشود.
--------تغییر واژهها بدین معناست که

«حاکمان الزم نیســت رفتار یا
سیاســت یا تصمیمــات خود را
عوض کنند یــا روالها را تغییر
دهند؛ کافی است نام دیگری بر
همان رفتار یا پدیدهها بگذارند تا
مشروع جلوه کند».
دســتگاه تبلیغاتــی حکومت با
ایــن بازی بــا واژهها ،زبــان را از
تعابیــری که لحن منفی در باب
مسئولیتهای حکومت و روند
سقوط رفاه و آسایش و کرامت و
حقوق انسانها و افزایش فساد
دارنــد ،پاکســازی میکند .این
کارها آگاهانه صورت میگیرد؛
مثل مقایسه آمار قربانیان کرونا
با کشتههای سرنگونی هواپیما
که معطــوف بــه عادیســازی
سقوط هواپیماهای مسافربری
و حتی ســرنگون کــردن آنها به
دست عوامل حکومت است.
با تعابیر فــوق ،میتوانید «بوق
تبلیغاتی» را از «رســانه» تمایز
•
دهید.

آمریکا :پساترامپ

دموکراسی امریکا بر فاجعۀ
دونالد ترامپ پیروز شد!

بهروز بیات
آنچه که در مورد هدفها و رفتار
دونالــد ترامپ قابــل پیشبینی
بــود رخ نمــود .در “دنیــای
پساواقعیتی” یا به عبارت دیگر
وارونهجهانــی ( anti-world
ناجهانی) کــه ترامپ و یاراناش
ساخته و پرداختهاند در برابر هر
واقعیت یک واقعیت بدیل یعنی
در واقــع یــک ناواقعیــت عرضه
میشود.
نقطــۀ بحرانی برخــورد ناجهان
ِ
انتخابات
ترامپ با جهان واقعی
 ۲۰۲۰امریــکا بــود کــه بــه
باختــناش انجامید .همانگونه
کــه ترامپ بارها تاکیدکرده بود
که تنها هنگامی نتیجۀ انتخابات
را بهرسمیت میشناسدکه خود
ش برنــدهاش باشــد معنــیاش
این اســت کــه ناجهــان او در بر
گیرنــدۀ نهاد انتخابات نیســت
و از اینــروی مشــوق خودکامه
گیای است که در آن هیچگونه
باختــنای متصور نیســت بلکه
بردن ( رایها ی) سرقت شده.
ِ

ثبت آموزههای  ۲۰۲۰در تاریخ  >> ...ادامه از صفحه12 :

مخالفــان و منتقــدان از منابع
عمومی محروم نمیشوند ،بلکه
تحت حمایت قرار نمیگیرند.
•
تصفیه:
پاکسازی
بیرون ریختن کســانی که مثل
روحانیت و پاسدارانشان فکر و
زندگی نمیکنند« ،تصفیه» آنها
نیست ،بلکه «پاکسازی» ادارات
از ضد ارزشها و آدمهای فاســد
اســت .هر کس مثل هــواداران
جمهوری اســامی ایران زندگی
نکند ،به فســاد شــخصی آلوده
است.
•
مجمع روحانیون حکومتی:
خبرگان
 ۸۶روحانــی که در باب رهبری
آینده کشــور تصمیم میگیرند،
دیگــر روضهخــوان و آخونــد
نیستند ،بلکه «خبره» در امور
حکومتی هســتندِ .صرف عبور
از صافی شورای نگهبان ،آنها را
واجد چنین شرایطی میکند.
•
گسترشطلبی:
صدور انقالب یا دفاع از حرم
چــون در چنــد نقطــه بســیار
کوچک از عراق و ســوریه (البته
نــه لبنان و یمن) بــارگاه امامان
و امامزادگان شیعه وجود دارد،
همه خاک آن کشورها «حرم»
است و ارسال نیرو و مهمات به
آن کشــورها« ،دفــاع از حرم».
در عین حال ،انقالب نیز صادر
میشود.
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•

محصوالتتبلیغاتیحکومت:
هنر و ادبیات اسالمی
کارکنان دستگاههای تبلیغاتی
حکومتی «تبلیغاتچی» نیستند
بلکه همه ادیب و شاعر و فیلمساز
و نویسنده و نقاش اسالمیاند،
چون در آثارشان به تبلیغ اسالم
میپردازند .اسالمی بودن برای
هنر بودن آنها کافیست .در آنچه
اســامگرایان «هنر اســامی»
مینامنــد ،محتوا مهم اســت و
نــه روش تولید محتوا .اهمیتی
ندارد که همه این آثار به سرعت
به زبالهدانی فرستاده میشوند و
ایرانیان به آنهــا توجهی ندارند.
تبلیغاتچیهایحکومتبایدیک
طوری معیشتشان را بگذرانند.
•

پخش آزاد محصوالت
فرهنگی و هنری توسط
رسانهها:
تهاجم و شبیخون فرهنگی
چــون جمهوری اســامی ایران
ظرفیــت تولیــد آثــاری را ندارد
کــه مردم ترجیح بدهنــد آنها را
مصــرف کنند ،بنابــر این آثاری
که توســط نظام تولید و توزیع
نمیشــود ،آلودهانــد و پخش و
نشر آنها «شبیخون» و «تهاجم
فرهنگی» است.
•

دنیای آزاد و مقررات
بیناملللی:
نظام سلطه یا استکبار
هرکشــوری در دنیــا که تحمل
گسترشطلبیوتمامیتخواهی

و تروریســم و نقض مقــررات از
ســوی نظام جمهوری اسالمی
ایران را نداشته باشد ،بخشی از
دنیای آزاد نیست بلکه به «نظام
ســلطه» یــا «اســتکبار» تعلق
دارد.
•
حجاب اجباری برساخته
روحانیتشیعه:
حجابشرعی
چــون مقامــات قــدرت و زور
دارنــد ،میتوانند بر ســرکودک
و نوجوان ،مســیحی و بیدین،
خارجــی و ایرانــی ،حجابــی را
تحمیل کنندکه در خانوادههای
روحانیون روال بوده است ،و در
جامعه با کتک زدن و اسیدپاشی
و جریمه ،شرایط را برای کسانی
که آن را کامال رعایت نمیکنند،
ناامن سازند.
•
منتخبان شورای نگهبان:
رئیس جمهوری و اعضای
مجلس شورای اسالمی
«مهندسی انتخابات» (از تعیین
نامزدهــا تا دســتکاری در آرا) را
فرامــوش کنید و تصور کنیدکه
آنها همانند «نماینده» شــما
هستند.
•
سرمایهداری دولتیها حتت
مدیریتاسالمگرایان:
اقتصاداسالمی
نظــام ســرمایهداری در دوران
جمهوری اسالمی ایران به پایان
رسیده است و ا«ختصاص منابع
به قشــر حاکم» همانا «اقتصاد

سنت ًا بیگانهســتیز ،نژادپرست،
متعصــب مذهبــی ،بیــزاران و
خودگم کردگاندر روند پویایی
شــگفت انگیز مدرنیزاســیون و
باالخره بــا گروههایی که منافع
اقتصادی معینیدارند تهدیدی
جدی برای دمکراسیهای غربی
ایجادکردهاند .”
ترامپ در واقع نشانۀ یک بیماری
بدخیم است که ریشه در ژرفای
جامعــۀ امریکا و کــم و بیشدر
دیگر کشــورهای غربــی دوانده
اســت .ایــن بیمــاری تهدیدی
آشــکار برای دموکراســی در این
کشــورها و در پــی آن در دیگــر
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تاریخی شان کمونیزم گلوبالیزم
را جایگزین میکنند.
● مهــارت میلیــاردری چــون
ترامــپ در این نهفته اســت که
بــا فروکاســتن همــۀ تضادها و
نابســامانیها بــه امــری هویتی
(سفید پوستان در برابر دیگران
یــا امریکا در برابــربقیۀ جهان)
مســتمندان و اغنیــا را با هم بر
ضد نظم ایاالت متحده امریکا با
جوهردموکراتیکاش متحدکند
و بشوراند.
● مخلفاتی که ترامپ در دوران
حکمرانــیاش بکار بــرده همان
اجزائــی هســتند کــه از آنهــا
میتوان فاشــیزم هم ســاخت.
خوشبختانه ساختار دموکراسی
امریــکا بــه گونهایاســت که تا
حــدود زیــادی در برابر حمالت
فاشیستی مصون است.
انتخاب بایدن باشمار رای هائی
نگهداشتن
بی سابقه ،و مصون
ِ
نتیجــۀ انتخابــات از ســوی
نهادهایگوناگــون ایالتی حتی
جمهوریخواه موجد امیدواری به
مقاوم و پایدار بودن دموکراســی
امریکا است.
● اما فراموش نکنیم که ترامپ
بیــش از هــرکاندیدای ریاســت
جمهــوری پیــش از ایــن بهجز
بایــدن رای گردآورده اســت .او
هنوز درون حزب جمهوریخواه
که بخشأ به افراطگریدرغلتیده

اســت ،پشــتیبانان پرشــماری
دارد کــه میتواند به طور بالقوه
ترامپیســم راحتی بدون ترامپ
برای امریــکا و جهان خطرناک
کند.
● دموکراســی امریکا ثابت کرد
که مقاوم اســت .امــا اگر پس از
ترامپ جنبش ترامپیستیپابرجا
بماند و اگر وضع به روال تا کنونی
پیش برود ،بدین معنی که دولت
بایدن -هاریــس راه چند دورۀ
ریاســت جمهــوری دمکراتها
را ادامه بدهــد ،میتوان بیمآن
داشــت که ترامپیستها باز هم
افراطیتربازگردند.
بدیهــی اســت کــه فرهنــگ و
گرایشهــای همــۀ اقشــار و
الیههای یک کشور را نمیتوان
دگرگون کرد .مهم این است که
خشم الیههای میانی که به لحاظ
فرهنگــی نــژادپرســت ،بیگانه
ستیز و ضد دمکراتیک نیستند
به امید تبدیل شــود .در چنین
حالتــیترامپ و ترامپیســتها
بخت پیروزی در هیچ انتخاباتی
را نخواهند داشت.
در کنــار اقدامــات اقتصــادی،
اجتماعــی ،فرهنگــی و رفــاه
عمومی که قاعدتأ میتوان امید
داشــت کــه در دســتور کار روز
دولت نایدن-هریس قرارگیرد،
موضوع مرمت قوانینانتخاباتی
امریکا نیز حائز اهمیتی ویژهاند.
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در صورت فیلتر شدن
مربوط به فروشگاهها
۱۱۵هزار
اینستاگرام ،حدود یک
وکسب وکارهاست.
صفحه
میلیــون ایرانی فقیر و
علی ربیعــی در ادامه
اینستاگرام
بیکارمیشوند.
نوشــت« :براســاس
درآمد
علــی ربیعی دســتیار
این آمار یعنی حداقل
خانوارهای
ارتباطــات اجتماعــی
۱۱۵هــزار صفحــه
ایرانی را
رئیسجمهــوری در
اینستاگرام وجود دارد
تامینمیکنند
یادداشــتی در روزنامه
که درآمد خانوارهایی
ایــران با تاکیــد بر این
را تأمین میکند ».او
که فضای مجــازی در آینده هم در ادامــه توضیــح داد که «این
بخش اعظمی از اقتصاد جوامع امر بدین معناست که حتی اگر
را تشکیل خواهد داد نوشت که هر صفحــه درآمد دو نفــر یا دو
بررسیها نشــان میدهد حدود خانــواده را تأمیــن کنــد؛ یعنی
 ۴۰۰هــزار صفحه اینســتاگرام  ۲۳۰هــزار خانواده یعنی چیزی
ایرانیان دارای بیش از پنج هزار حدود  ۹۵۰هزار نفــر ایرانی ،در
دنبالکنندهاند؛ که در این میان اوضاع بیکاری ناشــی از کمبود
 ۲۸.۸درصــد از آنهــا صفحات رشد و تحریم ،امرار معاش خود

را وابســته بــه این شــبکه
اجتماعیهستند».
به گفته دستیار ارتباطات
اجتماعیرئیسجمهوری،
«بــا توجــه بــه مطالعات
تخصصــی در وزارت کار،
هرگونه محدودسازی و یا
تعطیلی اینستاگرام ،کوچ
دادن حــدود یک میلیون
ایرانی به ســمت بیکاری و
فقر است».
علــی ربیعــی در ایــن
یادداشــت بــا حمایــت از
سیاســتهای آذری جهرمــی
وزیر ارتباطات گفت« :مواضع،
تصمیمــات و اقدامــات
محمدجواد آذری جهرمی ،وزیر
ارتباطــات مبتنی بر یک درک و
سیاســتگذاری صحیح از سوی
دولــت و رئیسجمهــوری بوده
است».
محمدجــواد آذری جهرمــی،
وزیــر ارتباطات و فنــاوری ایران
کــه هفته گذشــته برای پاســخ
بــه اتهاماتــی علیه خــودش به
دادسرای فرهنگ و رسانه احضار
شده بود ،پس از پاسخگویی به
پرسشهای بازپرس با قرار التزام
آزاد شد.
•

● نفــوذ بــی رقیــب پول
در شــکل دادن نهادهــای
دمکراتیــک ماننــد انتخابــات،
قانونگذاری،دولتو دیگرنهادها
از یکســو و الیگارشــیک شــدن
بخشی بیشترین از رسانهها که
در تصاحب ثروتمندان هستند
و نتیجتأ مانع از آن میشوند که
به ســان نهادی کنترلکننده و
ناوابســته در خارج از حاکمیت
نسبت به بیعدالتیها ،انحرافها
و ناهنجاریهــا بهنگام واکنش
نشان دهند .از این روی رسانهها
در دهههای اخیر سهمیبزرگ
در فرادســت کــردن اندیشــۀ
نئولیبرالیداشتهاند.
● نتیجــه اینکــه فرصتــی برای
عوامفریبانــی فراهــم میشــود
کــه با آدرس غلط دادن ،ریشــۀ
ناگواریهــای موجــود را نــه به
وضعیــت ناشــی از هژمونی بال
منازع راه و روشنئولیبرالی بلکه
ِ
غیرخــودی درونی و
دیگران
به
ِ
بیرونی نسبت میدهند.
● البته طنز تاریخ در این نهفته
اســت که جریانات پوپولیســت
ِ
راست
فضای
افراطی و زائیده در
ِ
هژمونــی نئولیبرالــی ،فرزندان
خلف ایــن ایدئولوژی نیســتند
بلکه در برابر یکیاز شــاکلههای
بنیادیاش یعنی گلوبالیزاسیون
قد علم میکنند به شیوهای که
درقاموس آنان به جای دشمن
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Biodégradable et idéal pour le compost
Biodegradable and compostable

info@canaselect.ca

دﻟﯿﻮري راﯾﮕﺎن
www.canaselect.ca

7920JeanBrillon
Lasalle,QcH8N2L5
● بقاء یک دموکراسی منوط به
این است که تا چه اندازه توانمند
و آماده برای دفاع ازخود باشد و
چگونه با دشمنانش که در عمل
اقدام به شکستنش کردهاند در
چارچوب حکومــت قانون رفتار
کند .از اینروی واکنش سیستم
سیاسی امریکا نسبتبه ترامپ و
فراهم آورنده گان این هجوم بارز
به قانون اساســی و دموکراســی
امریکا میتواند این دفاع مجدانه
را آزمون کند.
بازتاب بحران دموکراسی
امریکا در جهان
● بــا توجه بــه ســاختار فدرال
امریــکا و پراکندگی توزیع قدرت
در آن احتمــال درغلتیدنــش
بــهاقتدارگرائــی بســیار ضعیف
است .اما سرمشق ترامپ برای
بســیاری از تازهدموکراسیهای
جهان که نه پیشینۀ دموکراسی
امریــکا رادارند و نه ســاختمان
مستحکم نهادهای دمکراتیک،
خطر نیروهای وابسته به ترامپ
به مراتب بزرگتراست.
کافی اســت نگاهی بیافکنیم که
ستایشــگران ترامــپ در اروپا و
ِ
پارهای از دیگر کشــورها چگونه
دولتها و چه جریانات سیاسی
هستند:
در اروپــا پوتیــن ،اوربــان،
کاچینسکی و همۀ احزاب راست
افراطی تا فاشیســتی  ،در برزیل
بولسنارو ،درهندوستان مودی
در فیلیپین دوترته.
یــاران و دوســتدارنش در میان
ســران رژیمهــای اســتبدادی
مانند سیسی مصر ،محمد بن
سلمان عربستان و دیگر شیوخ

514.365.5555

مستبدعرب خود دیگر حکایتی
است.
● آنچــه که غــم انگیــز و مایۀ
شــگفتی اســت ایرانیانــی
هســتندکه دل در گــرو آزادی
ودموکراســیای نهــاده بودند
کــه دونالد ترامپ برایشــان به
ارمغان آوَ َرد.
غــم انگیــز اســت زیرا کــه رژیم
جمهوری اســامی آنچنــان در
ناکارآمــدی ،فســاد و ســرکوب
ســفاکانه فــرو رفتــه اســت که
امیــد بخشــی در خــور توجه از
شــهروندان ایران برایدگرگون
کردن اوضاع ناگوارشان از طریق
ِ
دمکرات
نیروهــای آزادیخــواه و
درون کشوربه یاس مبدل شده
اســت و دنبال هــر منجیای در
آنسوی اقیانوسها میگردند.
و شــگفت انگیز اســت کــه این
رهیافــت منحصر بــه تودههای
عاصی کم اطالع از امرسیاست
ِ
نیست بلکه دربرگیرندۀ بسیاری
از سیاســتمردان و زنان از درون
و بیرونکشــور اســت که نفرت
از جمهوری اســامی دیدهگان
شــان را برای دیدن این واقعیت
مــه آلــود کرده بــود کــه دونالد
ترامپ هر چه باشــد ارمغان آور
دموکراسینیست.
البتــه شــایان توجــه اســت که
برخی از این هم میهنان نه تنها
مدتهاست که برایترامپ دایۀ
مهربانتر از مادر شدهاند بلکه آن
چنان گرایش شان به دموکراسی
پرتوان است که در حمله به قلب
دموکراســی امریکا نیــز با پرچم
شان مجاهدتورزیدند.
● در پایــان ،دونالــد ترامــپ

بــا شــعار “آمریــکا نخســت” و
“بازگرداندن عظمت به امریکا”
واردســپهر سیاسی شــد .او اما
بــه جز بــه پــارهای از وعدههای
عامهپســندش مانند ســاختن
جهان فروریزش
دیوار مرزی در
ِ
دیوارها یا خروج از سازمانهای
و تعهداتبینالمللی کار مفیدی
انجام نداد .دانش ستیزیاش به
ویــژه در برخــوردش بهبیماری
کویــد ۱۹فاجعــه آمیز و ســوژۀ
فکاهی شد .جنگ تجاریاش با
پارهای از کشــورهای جهان هم
به هدفهایش از جمله کاهش
واردات نرسید.
در تاریخ معاصرجهان هیچگاه
حیثیت امریکا به انــدازۀ دوران
ریاســت ترامــپ ســقوط نکرده
اســت .مشــروعیتزدائی او و
طرفدارانــش ازنهــاد انتخابــات
در امریــکا این کشــور را در حد
یکجمهــوری مــوزBanana
 Republicتنــزل داد و
خودکامگان جهــان از پوتین تا
خامنهایو روحانی را تشــجیع
کرد ،آن را به تمسخر بکشند.
لیکــن آزمــون شکســت ترامپ
و پیــروزی دموکراســی بار دیگر
نشــان داد کــه یــک ســامانۀ
دمکراتیک بخت اصالح از درون
را در خــود نهفتــه دارد .بــا این
وجود یکبار دموکراسی بهمعنای
دموکراسی جاودانه نیست .آنچه
ِ
کــه جاودانه اســت پیــکار برای
تعالی وپاســداری از دموکراسی
است.
•
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زندگی...
کـــمخــو نی

1
1

نشانه را
این
جدیبگیرید!
کم خونی یــا  anemiaیک بیماری
خونی شــایع اســت که بیــش از 1.6
میلیارد نفر در سراســر جهــان به آن
مبتال هستند .اگر تعداد گلبول های
قرمز خون سالم در خون پایین تر از حد
یا
نرمال باشد،

گلبول های قرمز خون به اندازه کافی
هموگلوبین نداشته باشند ،کم خونی
رخ دهد.
زنــان و افراد مبتال بــه بیماری های
مزمن ،به دالیلی مانند پریود ،زایمان،
عمل جراحی یا دالیل دیگر ،بیشتر در
معــرض دچــار شــدن به کم
خونــی می باشــند.
عالئــم آن
ممکــن

است از خفیف تا شدید باشد.
>>عوامل بالقوه <<
کمبود آهن یکی از دالیل اصلی
کم خونی است و غالبا با عالئمی
مانند ترک خوردگی گوشه لب ها
و خمیده شــدن ناخن به سمت
باال همراه است .کمبود ویتامین
 B12همچنین می تواند منجر
بــه کم خونی شــود و با ســوزن
سوزن شــدن دســت ها یا پاها
قابل تشــخیص اســت .تخریب
مزمن گلبول هــای قرمز خون
(زردی یکی از عالئم آن است) و
مسمومیت مزمن با سرب (خط
سیاه و آبی روی لثه ها نشانه آن
است) نیز می تواند منجر به کم
خونی شود.

•

میل به خوردن چیزهای
عجیب
افرادی کــه از کم خونی رنج می
برند ممکن است به سندرمی به
نــام پایکا یا هــرزه خواری مبتال
شوندکه منجر به میل به خوردن
خاک ،یخ ،کاغذ یا خاک رس می
شود .پایکا بیشتر از بزرگساالن،
در کودکان مشاهده شده اما در
دوران بارداری نیز ممکن است
بروزکند.

•

سردرد یا سرگیجه
کسانی که دچار فقر آهن هستند
ممکن اســت دچار ســرگیجه و
سردرد شوند .پایین بودن سطح
هموگلوبیــن در گلبــول هــای
قرمز خون می تواند از رســیدن
اکسیژن به مغز جلوگیری کند.
اگ
ر فردی را
م
ی
ش
نا
ایــن مــی توانــد منجر بــه تورم
ســید که
لطفا از ا
افســرده ا
و نپرسید
س
چ
ت
را
غ
م
ل
گ
ح
رگ هــای خونی شــود ،که می
افسر
ین است؟
ظات دشوا
دگی واکن
ر
زن
ش
د
گ
م
ی
س
،
ت
فق
تواند منجر به فشــار و ســردرد
قیم به ی
افسرد
شاید دس
ط کنارشا
گی مثل و
ک اتفاق نی
ض
س
ن باشید.
ت شان را
ع
ب
ت
ه
ه
.
وا
س
ا
م
شود .این همچنین می تواند
ت شما
سرد و س
بویژه نسب
ست که یک
دراز کنند.
نگین می
ت به مردا
دفعه ابری
ن
ش
و
پ
و
ی
د
.
را
ا
م
ف
دا
و
را
نشــانه ای از افت فشار خون،
سیا
دا
شته
ن تان د
هی ،غم و
فسرده به
باشید .م
ی
نا
ر
ک
م
ی
دا
قت بیشتر
با
ر
د
ن
ه
ی
ا
ی
ف
ســرگیجه یا شرایط عصبی از
هیچ
همه وجود
سرده در بی
تنها دســ
دلیلی در ب
شان را بد
ر
ت یاری د
شتر موارد
و
م
را
ن
ن
ز
ی
ه
ن
گ
م
ی
ر
ت
ی
د.
جمله بیماری پارکینســون و
دوس
کنند بل
ربیت و ت
که براســا
تی با افراد
وقع جامع
ا
ه
ف
،
س
ب
س
ی
ر
د
ما
را
ه
ر
پ
د
ن
مولتیپل اســکلروزیس باشد،
هان
ی روح
هما
شوار اس
می کنند.
ی خودشا
ت ولی به
ن اندازه یک
ی
ا
ز
خ
م
یل
ن بنابراین مهم اســت کــه نحوه
ه
ی
ا
ربانتری
ز آنها ها
تری
ن ،نجیب
ــن و مفی
برای تحم
ل
دت
م
د
ری
وا
ر
احساس سرگیجه و مدت زمان
ــ
د
د
ن
و
م
غ
د
خ
و
م شان به
در ،مشرو
ســتی های
اســت ک
ب و انواع ا
ی مض
اپیزودها را پیگیری کنید.
ر
ع
ت
پ
یا
نا
ه
ــه در زند
د
گ
م
ــ
ها
ی
ی
ی
ب
ت
رن
ج
د
.
بی دل
ربــه که
•
خواهید ک
یل نیست
بخش بزر
گ
ی
ا
رد .به عن
ز
وا
خ
ن
و
د
ک
ش
ها
تپش قلب
ــی
توسط مر
دوست در
دان صورت
می گیرد.

ازفرد
افس
ر
د
ه
ا
س
ت
نپرسید
چ
ر
ا
غ
م
گ
ی
ن
است؟!..

ربانهماهیموسسهآیتا...خویی(ره)

ضربان قلب تند می تواند نشانه
کم خونی ناشی از فقر آهن باشد.
وقتی ســطح هموگلوبین پایین
اســت ،قلب مجبور است برای
حمل اکسیژن بیشــتر کار کند،
که می تواند منجر به ضربان قلب
نامنظم یا تپش قلب شود .موارد
حاد مــی تواند منجر بــه بزرگ
شدن قلب یا حتی نارسایی قلبی
شود.

•

نفس تنگی
اگــر ارگان هــا اکســیژن کافــی
دریافت نکنند ،ریه ها مجبورند
برای دریافت اکسیژن بیشترکار
کنند .اگر فردی ســالم هستید
ولــی در هنگام پیاده روی یا باال
رفتن از پلکان تنگی نفس دارید،
دلیل آن می توانــد پایین بودن
میزان آهن باشد.

•

درد قفسه سینه
حمــات قلبی در موارد بســیار
شدیدکم خونی نیز رخ می دهد،
زیرا بدون جریان ثابت اکسیژن
و هموگلوبین ،بافت قلب شروع
به نوعی رفتــار می کند که انگار
جریان خون به قلب مختل شده
است.

•

خستگیشدید
احســاس خستگی شــدید یکی
از شــایع ترین عالئم کم خونی
است .دلیل آن نرسیدن اکسیژن
کافی به ســلول ها می باشد .در
صورت بدتر شــدن عالئم حتما
بایستی به پزشک مراجعه شود.
زیرا احســاس خســتگی ممکن
اســت ناشــی از عالئــم دیگر از
جملــه دیابت و اختالل تیروئید
نیز باشد.

•

بی قراری و سوزن سوزن
شدن دست و پا
پایین بودن سطح آهن می تواند
باعث سندرم پای بی قرار شود،
کــه می توانــد با نیــاز به حرکت
دادن پاها مشخص شود .کسانی
که از ایــن عارضه رنج می برند،
ممکن اســت احســاس خارش

در پاها داشته باشند که شب ها
شدیدتر می شود .مصرف مکمل
آهن به کاهش این عارضه کمک
می کند.

•

رنگ پریدگی
رنگ پریدگی یک عالمت شــایع
کم خونی اســت و مــی تواند در
سراســر بدن یا محــدود به یک
ناحیه باشد ،مانند صورت ،لثه
یا قســمت داخلی پلک پایین یا
لب .در یک فرد ســالم ،قسمت
داخلی پلک پایین قرمز روشــن
است ،اما در بسیاری از افراد کم
خون ،رنگ آن صورتی کمرنگ
یا زرد است.

•

سرد بودن دست ها و پاها
افرادی کــه از کم خونی رنج می
برند ،اغلب به دلیل گردش خون
ضعیف ،دســت ها و پاهایشــان
سرد است .پوشیدن جوراب می
تواند مشکل را به صورت کوتاه
مــدت حل کند ،اما برای یافتن
راهکار موثرتر بایستی به پزشک
مراجعه شود.

•

احساس اضطراب
اگر تپش قلب دارید و قبال عالئم
اضطراب را نداشــته اید ،ممکن
اســت دلیل آن کم خونی باشد.
خصوصــا اگر دلیــل قابل تصور
دیگری برای این احساس وجود
نداشته باشــد .توصیه می شود
کــه با یــک پزشــک متخصص
مشورت کنید تا مشخص شود
این یک مشکل جسمی است یا
روانی.

•

کم کاری غده تیروئید
احساس خستگی ،افزایش وزن
و پایین آمدن درجه حرارت بدن
همگی می توانند نشانه کم کاری
تیروئید باشند که این نیز نشانه
کمبــود آهن اســت .مراجعه به
پزشک برای تشخیص ریشه ای
مشــکل و چگونگی حــل آن در
اسرع وقت ،ضروری است.
•

 مهد کودک  دبستان و دبیرستان
رمسی کانادایی فرانسه زبان ،دروس دینی
مراسم مذهبی پنچ شنبه ها و جمعه ها
مراسم فرهنگی و ورزشی نوجوانان وجوانان
امور مربوط به عقد و ازدواج شرعی
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اجتماعي
و مقررات زايد و دس��توپاگير و بحران منابع مالي صندوق تأمين
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شیشــه پنجره عبور کنــد .این
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آنها معتقدند ،اقدامات دولت نهم و دهم و افزايش جمعيت بيمهشدگان با
آنها معتقدند ،اقدامات دولت نهم و دهم و افزايش جمعيت بيمهشدگان با
نــوع اشــعه ماوراءبنفــش کــه
هدف امنيت شغلي و آرامش و اطمينان خاطر براي بسياري از افراد ذينفع را
هدف امنيت شغلي و آرامش و اطمينان خاطر براي بسياري از افراد ذينفع را
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ســؤالی که بســیاری از مردم در دانشــکده پزشــکی دانشــگاه پوست نفوذ کند و باعث آسیب
اين فرص��ت را براي تمامي آحاد مردم فراهم ميكند تا در حين اش��تغال و
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میپرســند ،ایــن اســت کــه آیا در زمســتان مایــل اســت .امــا شود.
در پايان ذكر اين نكته ضروري اس��ت كه اواخر س��ال گذشته دولت دهم
در پايان ذكر اين نكته ضروري اس��ت كه اواخر س��ال گذشته دولت دهم
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همچنیــن اتومبیلها پرتوهای ایجاد میشــود .افراد نسبت به قســمتهای بــدن به ویــژه در میکنند باید مراقب باشند:
متاسفانهخیر!
وضعيت افراد تحت پوشش اين صندوق خواهد شد.
وضعيت افراد تحت پوشش اين صندوق خواهد شد.
•
به گزارش نشریه آلمانی اشترن؛  UVBنور خورشــید را که برای نــور خورشــید ،از طریــق رژیم زمســتان بسیار ســخت است ،مصرف بیش از حد ویتامین D
دکتــر مایــکل هولیک ،اســتاد تولید ویتامین  Dالزم هستند ،غذایــی میزان کمتری ویتامین متخصصان مکملهای غذایی به کلیهها آسیب میرساند.

13

13

بيمه
ي
زندگی...
ختمان
كارفرماي ساختمان
ش

هایکهارتونیان

مشــاورامالک

Cell. : 514 574-6162

آیا نور پنجره ویتامین D
کافی به بدن میرساند؟

یک جدول با دو شرح

5079

یک جدول با دو شرح

5079

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

24. Sep 2013
Part B
Skill:
جدولويژه
جدول
عادي
سودوکو و جدول
عادي____________________ >>
ویژه
عادی و
____________________
های
جدول
افقي:
 -1دزد – كتاب مقدس زرتش��ت –
1
معيار ،اصل و پايه
 -2بشقاب لب تخت كوچك – داراي 2
اعتبار و شرف
3
 -3لحظ��ه كوتاه – ع��دد خيطي! –
پايتخ��ت فرهنگ��ي اي��ران – ورزش 4
مادر
5
 -4واح��د تني��س – مرك��ز كانادا –
6
نوعي خار – دروازه
7
 -5نمو – آزاد شده – نخ بافتني
 -6خميدگ��ي – مركز قطر – محل 8
فرود هواپيما
9
 -7عريان – خشك شدن – از نامهاي
10
خانمها – كشت به اميد باران
مش��كالت
 -8يك��ي از ش��ايعترين
11
اپتيكي چشم
12
 -9مع��دن – برومن��د ،رس��تگار –
13
دوست – به وسيله
 -10رهاي��ي – نان كاغذي – عرصه 14
نبرد
 -11شاعر از آنان چشم ياري داشته 15
– مرد بخشنده – مقابل غرب
 -8كنايه از عجيب و غريب بودن
يكي
–
برنده
 -12جمع من��ت – برگ
 -9اينگونه هم لنگه بار است – بيابان –
فرار
–
رياضي
از چهار عمل اصل��ي در
دشوار – عالمت مفعول بيواسطه
حيوان
 -10هواي گرفته – وجود – پوش��يده
 -13علف خشك – اخذ كردن – داخل
و پنهان
– چهره
 -11گياه پيچن��ده – روزهاي عرب –
 -14اروپا و آسيا را گويند – تقويم
درنده جنگلي
 -15تارمي جلوي ايوان – شيوه ،روش
 -12ميوه گرمس��يري – مايه حيات –
يا معيار معتبر – خودرو جنگي
نوعي چسب نجاري – پراكندگي
عمودي:
 -1ش��كرگزاري – از آث��ار ديدن��ي و  -13تكيه به پش��تي – لحظه به لحظه
باستاني ش��يراز كه از دوره زنديه بهجا – مرواريد – من و جنابعالي
 -14حرمسرا – ساالر ملي
مانده است
 -2بزرگترين س��امانهاي ك��ه تاكنون  -15يكي از خورشهاي اصيل ايراني-
سند
به دس��ت انس��ان طراحي،
مهندس��ي و اج��را گرديده
حل جدول عادی شماره 5078
است – باالرو
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 -3ب��اران ك��م – بخيل –
ت ر ج ي ع ب ن د
ا ي ي
 1خ ر م
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 7ه ف
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ي ي
followق و ي
ز ن
س ه
ل س
8
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 9د
كش��وري
 -6تهمت ،افترا –
Dr. Berg
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ر س
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د م
ا ن
ز
 10ل ر
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اقيانوس
جزي��رهاي در
 YOUTUBEسon
ح ا س د
ا ي و
م
 11ش ا ن س
– نادان
here:
م ت ر
 andي ز
ر
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 12ك ن ش
 -7حرف پي��روزي – دعاي
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 15ه ف ت ا ق ل ي م
ضماير متصل
1

2

2

3

3

4

1

9

8

9

5

2

7

4

22

5

6

7

5

9
3

4

2

6

7

1

5

8

2

7

24

9

5

2

2

1

6

9

7

4

8

4

7 9diet
3
ketogenic

9

8

2

6

1

4

6

5
1

7

5

4

7

21

افقي 15 14 13 12 11:علت – سيد ،سرور
10 9 8
6 5 4 3 2 1
 -1دزد – كتاب مقدس زرتش��ت –  -8از تأثيرگذارتري��ن فيلس��وفان و
1
معيار ،اصل و پايه
انديشمندان قرون وسطي
 -2بشقاب لب تخت كوچك – داراي 2
 -9درد و سختي – اشاره به دور – از
اعتبار و شرف
ادات استفهام – دوبارهكاري
3
 -3لحظ��ه كوتاه – ع��دد خيطي! –  -10ديگ دهان گشاد – گردن كلفت
پايتخ��ت فرهنگ��ي اي��ران – ورزش – 4وسيله سنجش
مادر
5
 -11هماهنگ – متفقالرأي و دوست
 -4واح��د تني��س – مرك��ز كانادا –
جاني – مانند
6
نوعي خار – دروازه
 -12مادرب��زرگ – غايب – توهين –
7
بافتني
نخ
–
شده
 -5نمو – آزاد
نوعي رنگ مو
محل
–
قطر
مركز
–
خميدگ��ي
-6
8
 -13يك خودماني – يك س��وم عده
فرود هواپيما
هنگ – آب عربي – پسوند نسبت
9
 -7عريان – خشك شدن – از نامهاي  -14اث��ري از هيالري مانتل كه برنده
10
خانمها – كشت به اميد باران
جايزه ادبي بوكر ش��د – گياهي پايا از
مش��كالت
 -8يك��ي از ش��ايعترين
11
تيره نعناعيان
اپتيكي چشم
 -15درجهبندي ش��ده – ت��ازه داماد
12
–
رس��تگار
برومن��د،
–
 -9مع��دن
– بغل
13
دوست – به وسيله
عمودي:
 -10رهاي��ي – نان كاغذي – عرصه
 –14ترش��ي آزمايش��گاهي – معادل
1
نبرد
فرنگي فرصت طلبي
 -11شاعر از آنان چشم ياري داشته 15
 -2دومين دوره از مزوزوئيك از دوران
– مرد بخشنده – مقابل غرب
غريب بودن
عجيب و
زمين-8
افقي:
فطرت
كنايه از– خوش
شناسي
يكي
–
برنده
 -12جمع من��ت –
بيابان –
معروف بار است
شركتهم لنگه
يك اينگونه
برگهضم غذا -9 -3
 -1جنگاف��زار زيردريايي –
س��ازنده– رايانه
از چهار عمل اصل��ي در رياضي – فرار
مفعول بي
عالمت
دشوار –
– جانشينان
واسطهقوم
جانماز –
ق��وم –
خادم
هم��راه –
حيوان
 -2رماني علمي تخيلي از استانيسالولم ايراني -10هواي گرفته – وجود – پوش��يده
 -13علف خشك – اخذ كردن – داخل
 -4و
– ضربه پا در شكم در تكواندو
پنهانخورش��يد – تكي��ه دادن –
اله��ه
– چهره
پيچن��دهزر– روزهاي عرب –
گوشمالي –
 -3برابر –
گياه– خزينه
 -11لب
تقويم گرداگرد
فوتبالرا–گويند –
هدفو آسيا
 -14اروپا
تمسخر
جنگليترشي – باران يخي
درنده– نوعي
تارمي جلوي ايوان – شيوه ،روش -5نژاد
حرف -15
حيات –
گرمس��يري –
استانميوه
دوس��تي-12 -6 ،
–
تبت
مركز
–
بيم��اري
مايهجديد
عذرا –
شمالي – يار
 -4يا معيار معتبر – خودرو جنگي
پراكندگي
عالقه – آئينها
سياه –
نجاري– –مخفف
چسباس��ت
نوعي بس
 -7همان
عمودي:
فاضالببه پش��تي – لحظه به لحظه
 -13تكيه
آث��اروفرياد
تي��رهاز– داد
-1زال – آبي
 -5پ��در
ديدن��ي وشيدا –
ش��كرگزاري –
جنابعالي
ديدنيمن و
مرواريد –
چهارمحال و
استان
مردم باستاني ش��يراز كه از دوره زنديه بهجا -8از–نقاط
 -14حرمسرا – ساالر ملي
 -6پست
الكترونيك – مهراس – شش بختياري
مانده است
ايراني-
هايپولاصيل
خورش
ضلعي  -2بزرگترين س��امانهاي ك��ه تاكنون-15 -9
آلمان –
واحد
يكيازازپا –
قس��متي
دس��تميزنند
س��يگار
سند حرف هجدهم الفباي ابجد
اهريمن – به رديف –
انس��ان– طراحي،
 -7به به
مخفف
–
معطر
گل��ي
-10
گرديده
اج��را
و
مهندس��ي
حل جدول ويژه شماره 5078حل جدول عادی شماره 5078
«سازمان ملي هوانوردي و
است – باالرو
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 15
4 14
3 213 112 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
در
شهري
امريكا»
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ابزار ا
آرژانتين ا – خ د
ن
مركزت
-15م ا
ك ي ش و
ت
م ي ن ا
ت
 14س
ي 14و ن ا ن
ا ت ش ز ن ه
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9

1

5

8

7

6

جدول ويژه
حل در صفحه28 :
....

 15 14 13 12 11 10 9 8علت – سيد ،سرور
 -8از تأثيرگذارتري��ن فيلس��وفان و
انديشمندان قرون وسطي
 -9درد و سختي – اشاره به دور – از
ادات استفهام – دوبارهكاري
 -10ديگ دهان گشاد – گردن كلفت
– وسيله سنجش
 -11هماهنگ – متفقالرأي و دوست
جاني – مانند
 -12مادرب��زرگ – غايب – توهين –
نوعي رنگ مو
 -13يك خودماني – يك س��وم عده
هنگ – آب عربي – پسوند نسبت
 -14اث��ري از هيالري مانتل كه برنده
جايزه ادبي بوكر ش��د – گياهي پايا از
تيره نعناعيان
 -15درجهبندي ش��ده – ت��ازه داماد
– بغل
عمودي:
 – 1ترش��ي آزمايش��گاهي – معادل
فرنگي فرصت طلبي
 -2دومين دوره از مزوزوئيك از دوران
افقي:
زمينشناسي – خوشفطرت
غذا
هضم
–
زيردريايي
اف��زار
 -1جنگ
 -3يك شركت معروف س��ازنده رايانه
– جانشينان
هم��راه – خادم ق��وم – جانماز – قوم
 -2رماني علمي تخيلي از استانيسالولم ايراني
– ضربه پا در شكم در تكواندو
 -4اله��ه خورش��يد – تكي��ه دادن –
 -3برابر – هدف فوتبال – گوشمالي – گرداگرد لب – خزينهزر
حرف تمسخر
 -5نژاد – نوعي ترشي – باران يخي
 -4بيم��اري – مركز تبت – دوس��تي -6 ،استان شمالي – يار عذرا – جديد
عالقه – آئينها
 -7همان بس اس��ت – مخفف سياه –
 -5پ��در زال – آبي تي��ره – داد وفرياد شيدا – فاضالب
مردم
 -8از نقاط ديدني استان چهارمحال و
 -6پست الكترونيك – مهراس – شش بختياري
ضلعي
 -9قس��متي از پا – واحد پول آلمان –
 -7به س��يگار ميزنند – اهريمن – به رديف – حرف هجدهم الفباي ابجد
 -10گل��ي معطر – مخفف
حل جدول ويژه شماره 5078
«سازمان ملي هوانوردي و
ا2 1ب 3ي 4ج ا6 5ن 8 7ب ا 9ب 10ا 11ك 12و 13ه 14ي 15فضايي امريكا»  -شهري در
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www.
paivand
.ca

هر یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید
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www.paivand.ca since 1993

 سال  27شماره  13  1510بهمن 1399

iwamontreal@gmail.com

>>

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

>
> بخ
ش
ی
از سه ب کم
خش

اعضای نامرئی جامعه :زنان خانهدار

همکالســیهای پانــزده ســال
زنان
پیــش خــود دریافت کــه ِ
هــمدورهاش بهطور ویــژهای از
زندگیشان بهعنوان زن خانهدار
ناراضیهستند.
مجموعــهی پاســخهای آنهــا،
محــرک اثر پیشــگام رمــز و راز
زنانه ،از عوامل مهم و تأثیرگذار
بر موج دوم فمینیسم شد.
رمــز و راز زنانه ،زندگی چندین
زن خانــهدار طبقهی متوســط
آمریکایی را بررسی میکرد که به
رغم برخــورداری
بنفشهچراغی پنجــاه میــادی ،در
زنان
«خانه
از آســایش مادی
 ---------مجــات زنانــه و فیلمهادار به
خانه ِ
و ازدواج و فرزنــد
 www.aasoo.orgتعریف زن ایــده آل بود،
پــس از گذشــت بیــش از پنجاه به ابزاری بــرای تحقیر و اردوگاه کار
(مصادیقــی کــه
ســال از مبــارزات فمینیســتی ســرزنش زنان بدل شد .اجباری میماند بهعنــوان آمال و
بــرای آزاد کردن زنــان از خانه ،زنی کــه در خانه بماند و که از سر عادت ،آرزوهــای زنــان
چه بر ســر پیونــد میــان زنان ،به خانواده و امور خانگی امن و راحت
در آن زمــان
خانــه و خانهداری آمد؟ حاال که رســیدگی کنــد ،در نظر شد ه است!»
تصویــر میشــد)
از زندگیهایشان
زنان بهمراتب بیش از دهههای بســیاری ،محصــول
پیشین وارد بازارکار شدهاند  ،آیا مشخص و ملموسی برای جامعه رضایت نداشــتند .فریدان سعی
دولتها و جوامع فکری ب ه حال ندارد .ن ه تنها مزدی نمیگیرد ،داشت نشان دهد همانطور که
تقسیم وظایف خانگی کردهاند؟ که گاهی ســربار هم به حســاب سیمون دوبووآر میگوید «هیچ
در روزگاری کــه بهرســمیت میآیــد .اما حقیقــت خانهداری زنی زن به دنیا نمیآید ،بلکه زن
شــناخته شــدن زنان مشــروط زنان همچنان در زندگی روزمره میشود» ،خانهداری هم امری
به فعالیت اقتصادیشــان شده بهبقای خود ادامــه داد و صرف ًا ذاتی نیست.
اســت  ،موقعیت زنــان خانهدار در طی زمــان آنقــدر کمرنگتر چرا که لزوم ًا هیچ عامل غریزی
چگون ه است؟
شــد که به شکلی نامرئی درآمد .در نگهداری از خانه وجود ندارد.
بیشــتر از پنجاه ســال از زمانی در تقســیم کارهــای خانگــی؛ ایدهی «زنانــه» در اینجا کامالً
که فمینیســتها ،به خانه ِ
داری کارِ خانــه کماکان با اختالف به برساخته از مجموع ه رفتارهایی
زنان شــاغل ،مســتقل و آموخته ،تمرین و تحمیلشــده
اجبــاری و محدود شــدن زنان دوش ِ
به محیط خانــه اعتراض کردند یا حتی سرپرســت خانــوار باقی است که سالها برای محافظت
و تحول فرهنگــی بزرگی را رقم ماند .بیراه نیســت اگر بگوییم از ارزشهای مردساالری حیاتی
زدند ،میگذرد .ســالها چنین خانهداری  ،راز مگوی زندگیهای بودهاند.
تصــور میشــد کــه ســودآوری امــروز شــده اســت؛ همــان فریــدان در ادامــه ،مجــات
اقتصــادی زنان و ورودشــان به حقیقت کالفهکنندهای که همه زنان و سیســتم آموزشی زنانه و
بــازار کار ،بلیــط آزادیشــان از میشناســند امــا کســی بهروی تبلیغاتی کــه تصویر زن خانهدار
خانههای خاک گرفت ه است.
و فرمانبردار را ترویج میداد زیر
خودش نمیآورد.
از اولین پیامدهــای این تغییر،
ســؤالبرد .او از داســتانهایی
ً
نکوهــش خانــهداری و زنــان فمینیسم و زنان خانهدار
که عمدتا توســط مردان نوشته
خانــهدار بــود .چرخــش وقایع در ســال  ،۱۹۶۳بتــی فریــدان ،میشــد و زنان در آنها همیشه
چنــان پیــشرفــت کــه همان نویسنده و فمینیست آمریکائی ،یا خانهدارانی خوشــحال بودند،
مجموعهی صفاتی که در دههی بــا جمــعآوری اطالعــات از یا زنانی شــاغل و خسته ،انتقاد
میکــرد .رمز و راز زنانه ،به
این نکتــه اصــرار میورزید
که آشــکار نبــودن اهمیت
مشــکلی مانند مســئلهی
خانــهداری مختــص زنان،
بهاین دلیل است که جنسی
آیا شما درترس دائمی ازهمسرتان بسر میبرید و برای خود و فرزندان
متفــاوت از فقر و مریضی و
تان میترسید؟ ممکن است که شما قربانی خشونت های خانوادگی
شده باشید .آیا به دنبال همزبان میگردید تا شما را یاری کند؟
گرسنگی و سرما دارد.
ایرانی
مرجع رایگان و قابل اطمینان درخدمت خانواده های افغان و
پیام فریدان روشن بود:
است و شما را گام به گام یاری میکند
در روزگاری که رفاه نســبی
اگر آرامش خاطر میخواهید تلفن را بردارید و با ما تماس بگیرید
دســتیافتنی شــد ه «مــا
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متوقف کردن مرگ اســت  ،انکار زندگی نیز به
شمار میرود.
هدفهای فــوری زن خانهدار ،وســیلهاند نه
هدفهای واقعــی ،و در آنها فقط طرحهای
بینــام انعــکاس میپذیرد .میتــوان دریافت
کــه زن خانهدار بــرای آنکه دل به کار بدهد،
بخشی ازشعربلند و زیبای اماندا گوران
میکوشــد فردیــت خــود را درگیــر آن کند و
شاعر افریقائی -آمریکائی
ب ه نتیجههای بهدســت آمده ،ارزشــی مطلق
که در آستانه موفقیت خانم کامال هاریس سروده ،
ببخشد .زن خانهدار آیینها و خرافههای خاص
(برگردان :الهه امانی و دکتر احمدکریمی حکاک)
خود را دارد ،عالقهمند است به شیوهی خود
-----------------میز را بچیند ،سالن را مرتب کند ،غذا بپزد؛
ما می کوشیم اتحادی بسازیم با هدف
خود را قانع میکندکه اگرکس دیگری بهجای
آدم
رنگها،
ها،
کشوری بسازیم با تعهد به فرهنگ
او باشــد،در تهیــهی کباب یــا برقانداختن،
ها ،و اوضاعی انسانی
بهاندازهی او موفق نخواهد شد».
می
نگاه
و
گشــائیم
مــی
چشــم
و چنین اســت که
جســی برنارد  ،جامعهشــناس و فمینیســت
دوزیم ،نه بر آنچه ما را از هم جدا می کند،
آمریکایــی  ،در آینــدهی ازدواج ()۱۹۸۲
بل بر آنچه در رو به رویمان ایســتاده است ،قد علم مینویسد:
کرده است
«زن خانهدار ،هیچکس نیســت و خانهداری
فاصلــه هــا را رج مــی زنیم چــرا که مــی دانیم اگر کاری بیپایان اســت که ســرانجام به نابودی
بخواهیم آینده را بگشائیم
ذهن میانجامد… زن را از تمرکز بر روی کار
زنیم
اول باید تفاوتها را کنار
مفید بازمــیدارد ،همزمان کــه به تحمیق و
تفنگها را بر زمین می گذاریم
کسلکردن او دامن میزند .خانهداری ،زنان
باشد
گشوده
تا آغوشمان به روی هم
را بیمار میکند».
آسیب برای هیچکس ،هماهنگی برای همگان
هجمــهی فمینیســتهای لیبــرال بــه زنان
بگذار جهان حقیقت این یک ســخن را بر همگان خانــهدار ،از اعتراض به اجبارِ محدود شــدن
فروخواند:
زندگــی به خانه فراتر میرود .بهنظر میرســد
ما در سوگواری رشدکردیم
آنهــا خانــهداری و نگــهداری از فرزنــد و
در آسیب دیدگی امید پروردیم
پختوپــز را بهطــور کل به فــرض بیفایدگی
نهادیم
و در عین خستگی پا پیش
اقتصادیشان ،کاری بیهوده و تلفکنندهی
تا بتوانیم همیشه همبسته پیروز شویم
انسان در نظر میگیرند.
نه برای این که هرگز شکست نخوریم
هجمــهی فمینیســتهای لیبــرال بــه زنان
بل برای آن که دیگر هرگز بذر نفاق نپراکنیم
خانــهدار ،از اعتراض به اجبارِ محدود شــدن
___________________________
زندگــی به خانه فراتر میرود .بهنظر میرســد
آنها خانهداری و نگهداری از فرزند و پختوپز
دیگر نمیتوانیم نســبت به زنهایی که
را بهطــور کل بــه فــرض بیفایدگــی
دار
ه
خان
«زن
میگویند ما چیزی بیشــتر از همســر و
اقتصادیشــان ،کاری بیهــوده و
فقط درجا
فرزنــد و خانهمان میخواهیم بیتفاوت
تلفکنندهی انسان در نظر میگیرند.
زند؛
ی
م
باشیم».
اگــر جریان تکــرار و بیگانگی در زندگی
خانهداری،
زنهایی که بــرای نقش خود به عنوان
کارمنــدی  ،به ســود اقتصــادی منجر
ن خانــهدار ارزش قائــل بودنــد ،پیــام
ز
زنان را بیمار نمیشــد ،در قیــاس بــا کار خانــه چه
وظایف
کند.
ی
م
فریدان را تهدیدآمیز تلقــی کردند؛ این
چیزی از خستگی سیزیف کم داشت؟
پیام میتوانست ثبات زندگی آنها را برهم زن خانهدار به نیــروی کاری کــه روزانــه در نقطهای
بزنــد و کارشــان را بــیارزش بداند و به شکنجهیسیزیف بیمعنــا درجــا میزنــد صرفــ ًا بهعلت
شبیه است!»
هوششان توهین کند.
ارزش فــروش کارش در وادی عقالنی،
پاراگــراف زیــر از زمــرهی چنیــن
از برتــری محسوســی نســبت بــه زنی
تهدیدهاییاست:
برخوردار است که عمدهی ساعتهایش را در خانه
«زندگی زنان خانهدارِ حاشیهنشین آمریکایی بهطرز و به تأمین نیازهایی اساسی ،تغذیه و تثبیت فضای
غمانگیــزی ســاده بهنظــر میرســد ،در حالی که عاطفیمیگذراند.چنیننگاهتقلیلگرایانهایبرای
خانهشان در واقعیت به اردوگاه کار اجباری میماند تحلیل مسئلهی خانهداری زنان ،اگر نه خود متأثر
که از سر عادت ،امن و راحت شد ه است .کارهایی از مردساالری  ،مطلق ًا قدرتبخش بهنظر نمیآید.
کــه ز 
ن خانهدار مســئول انجام دادناش اســت ،ثمــرهی این تالشهــا ،به نیروی کار شــدن زنان
تداوم کارِ خانه انجامید .زن به بیرون
قابلیتهــای یک انســان بزرگســال را نمیطلبد« .در کنــار»
ِ
کارهایی بیپایان ،یکنواخــت و بیپاداش .گرچه از خانــه آمد  ،امــا وظایف و نقش خانگــی و گرد و
زنان آمریکایی برای یک مرگ (کشتار) دستهجمعی خاک دیوارهایش ،پشت درهای بستهی خانهاش
آماده نیســتند ،اما از مرگ تدریجی روح و تحلیل با او ماندند .نه دولتها و نه جوامع  ،هیچ احساس
رفتن روانشان رنج میکشند».
ضرورتی برای اظهار نظر دربارهی اتفاقی که افتاد و
بتی فریدان اما تنها فمینیستی نبود که به مسئلهی این نتیجهگیری عجیب و بیمعنا نکردندکه:
زنان خانهدار پرداخت .پیش از او  ،سیمون دوبووآر چهبهتر ســودآوری اقتصادی دوبرابر شود و نظم
هم در «جنس دوم» بارها به اهمیت بیرون آمدن خانهها هم پابرجا بماند .چه فرصت درخشانی! اگر
زنــان از خانه و جدایی از نقش خانهداری پرداخته جنسی که تا دیروز مورد تبعیض بوده ،امروز آزادی
بود:
و حقوق برابرش را باز میخواهد ،باید هم دوبرابر
«کمتــر وظیفــهای وجــود دارد کــه بهانــدازهی برایــش زور بزند .حاال که وظایف پیشــین زنان از
وظیفهی زن خانهدار به شکنجهی سیزیف نزدیک فرط بیاهمیتی و بیاعتباری «شرمآور» شدهاند،
باشــد؛ زن خانهدار هر روز باید ظرفها را بشوید ،بگذارکه برای به رســمیت شناخته شدن (به رغم
اثــاث را گردگیری کند ،لباسهایی را که روز بعد همهی نابرابریهای ســاختاری) شانه به شانه در
مجدد ًا کثیف ،خاک گرفته و پاره میشــوند ،رفو عرصــهی اقتصــادی کارکنند  ،و بیســر و صدا و
کنــد .زن خانهدار فقط درجــا میزند؛ هیچکاری پنهانی ،امور داخل خانه و خانوادهها را هم سامان
نمیکند:
دهند .آب از آب تکان نخورد ه اســت ،اوضاع امن
فقط زمــان حــال را ادامــه میدهد؛ از احســاس و امــان مانده و بهنظــر میآید هزینههایی از قبیل
عاملیــت اثری در او نیســت ،بلکه تنها احســاس مرخصــی زایمــان (که بهخودی خود دســتاویزی
مبارزهی بیوقفه با بدی را دارد .و این نبردیست برای اعمال تبعیضهای بعدی در محیط کار هم
که هر روز تجدید میشود.
هست) و «کمکهای» خانگی و موضعی مردان،
شستن ،اتو کردن ،جارو کردن ،ردیابی کرکهای به سود کلی ماجرا اضافه کند.
قــوز کــرده در تاریکــی کمدها ،در عیــن حال که
بخش  2در شماره آینده
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ره کو رشاب رفقت روزی چشیده باشد

داند هک سخت باشد قطع امیدواران

خانواده محترم اسدی،
سرکار خامن فرانسواز اسدی،
خامن لیال و آقای رضا اسدی
سرکار خامن طاهره اسدی،
آقایان محمد و محمود اسدی،
دوست دیرین و ارجمند
جناب آقای کاظم اسدی ،عزیزان سوگوار

خبر درگذشت همسر ،پدر و برادر بزرگ شما ،بزرگ خاندان اسدی

زنده یاد جناب آقای ابراهیم اسدی

در مونتریال ،ما را متاثر کرد.
با شما و کلیه عزیزان سوگوار صمیمانه همدردیم
و برای فردفرد شما عزیزان آرامش و بقای عمر آرزومندیم.
ما را در کنار خود بدانید.
لیز و محمد شکیب نیا ،فرانسواز و یوسف تیزهوش ،هاله و مرتضی منتظمی ،عبداله خیامی ،بهمن
ناصری ،علی مهبد ،پرویزعلوی ،حسین صمیمی ،رضا ناظم ،دکتر تهمورث طوسی ،دکتر محمد
ملکی ،دکتر جواد معین درباری ،دکتر هوشنگ رحیمی ،دکتر جاوید موسوی ،دکتر محمود مقدم،
مهدی غفوری ،نادر نادرپور ،گودرزعلیخانی ،حمید چوپانی ،داریوش افشار ،مسعود جهانگیری،
حامد حائری ،محسن پرنیانی ،مسعود علیزاده ،علی چنگیزی ،پرویز چنگیزی ،هدایت هاشمی،
محمود حجازی ،حمید حجازی ،محمدرحیمیان و دیگر دوستان شما

انهگ شنوی خبر هک آن جام شکست ...

همدردی

رفاق یار هن آن میکند هک بتوان گفت

همدردی

دوست گرامی
جناب آقای مهندس حمید کاوه
خانواده های محترم سوگوار

دوست دیرین و ارجمند،
جناب آقای کاظم اسدی،
خانواده های محترم سوگوار

ما نیز در اندوه از دست رفتن مادر عزیز و دلبندتان
در ایران ،با شما و کلیه عزیزان سوگوار صمیمانه
همدردیم و برای فردفرد شما عزیزان آرامش
و بقای عمر آرزو می کنیم.
ما را در کنار خود بدانید.

در اندوه درگذشت برادر عزیزتان

_________________________

دوستان شما ،محمد شکیب نیا ،عبداله خیامی،
حمید چوپانی ،گودرزایلخانی ،مهدی غفوری،
بهمن ناصری ،علی مه ُبد ،محمود مقدم،
داریوش افشار ،حسین صمیمی،
محسنپرنیانی،
رضا ناظم ،محمد رحیمیان

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

علی چنگیزی ،پرویز چنگیری ،رضا امیری،
هدایت هاشمی ،اکبر خجسته

ناصرباجگیران،نادرباجگیران
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معلمی که هر صبح از کاخ
سفید به مدرسه میرود

دکتــر «جیــل بایدن» بــه کاخ
ســفید رفت و بانوی اول آمریکا
شــد .او پیــش از ایــن هــم در
زمان ریاســت جمهوری باراک
اوباما ،هشــت ســال بانوی دوم
آمریکا بود و کاخ ســفید نشینی
بــرای او نمیتواند خیلی جذاب
باشــد« .جیل» کــه معلم زبان
و ادبیــات انگلیســی در مدارس
دولتی آمریکاست ،دکترای علوم
آموزشی دارد .او نخستین بانوی
اولی خواهد بود که مدرک دکترا
داشته و شــغل دائم بیرون کاخ
سفید خواهد داشت.
کاخ ســفید پــس از یــک دوره
چهارســاله کــه بانــوی اول آن
کمتــر در نقــش یــک کنشــگر
اجتماعــی نمود بیرونی داشــت
نیازمند یک بازنگری و خوانش
جدید از فعالیتهای بانوی اول
خواهد بود.
آنچــه کــه طــی چهارســال در
رســانههای اجتماعــی از مالنیا
ترامپ دیده شد ،زنی زیبا ،قدبلند
و خوش استایل ،خوش لباس ،با
سابقه مدلینگ ،که «مجسمه»
زیبایی برای همراهی مردی بود با
ثروت و قدرت؛ زنی که زیر سلطه
مــردی مســتبد فرصتــی برای
رشــد و بالندگی پیدا نکرد و تنها
لباسهــای limited edition
برندهای سرشناس جهان رنگ و
لعابی بر زندگی تحمیلی او میزد.
اگــر از منظری دیگر بــه زندگی

مالنیا ترامپ نگاه کنیم شاید به
این نتیجه برســیم که او متعلق
به دنیایی که چهار ســال در آن
عمــرش را تلــف کــرد ،نبــود و
رسانهها هم بارها با گزارشهای
ضد و نقیــض اعــام کردند که
شــاید او در نهایــت امپراتــوری
ترامــپ را ترک کنــد .اتفاقی که
بعید به نظر میرسد.
اما جیل بایــدن یک متخصص
علــوم تربیتی پرشــور اســت که
حتی زمانی که همسرش معاون
رئیس جمهور باراک اوباما بود،
دست از حرفه خود نکشید.
«جیل تریســی جاکوب بایدن»
ســال  ۱۹۷۷با جو بایدن ازدواج
کــرد .او قبــل از اینکــه با بایدن
ازدواج کند یک بار دیگر ازدواج
کــرده بــود کــه مــدت زندگــی
مشــترکش چهار ســال به طول
انجامید .جیــل میگوید« :من
بــه گونهای مادر شــدم که هیچ
وقــت انتظــارش را نداشــتم».
او این ســخنان را در ســخنرانی
تحســینبرانگیز خود در کنگره
حــزب دموکــرات به مناســبت
کاندیداتــوری جــو بایــدن ایراد
کرد« :من عاشق یک مرد و دو
پسری شدم که در برابر آواری از
یک فقدان باورنکردنی ایســتاده
بودند».
او مــادر «هانتــر» و «بــو» دو
پسری شد که تراژدی مرگ مادر
و خواهــر  ۱۳ماههشــان را در

کرونا :زیان های هنگفت و ...

حافظه ضبط کرده بودند .زمانی
که جیل با بایــدن وصلت کرد،
نقش نامادری به خود نگرفت.
وقتی «بو» پسر بزرگ بایدن پنج
سال قبل درگذشت ،جیل بایدن
هم همراه همسرش فرو ریخت
ولی بار دیگر تالش کرد تا بایدن
سیاستمدار را به زندگی برگرداند.
آنها یک دختر  ۳۸ساله هم دارند
کــه کامــا از انظار دور اســت و
با دنیای سیاســت فاصله دارد.
همان اخالقی که مادرش داشت
ولــی در همراهی همســرش به
خوبی میدانست که چگونه باید
رفتارکند.
میشــل اوباما بانوی اول سابق
آمریکا در کتاب خاطرات خود از
عالقه وافر جیل بایدن به تدریس
حتی در طول سفرهای سیاسی
و انتخاباتی گفته است .به گفته
میشل اوباما ،جیل حتی فرصت
نشســتن و ســفر بــا هواپیمای
اختصاصــی رییــس جمهــوری
آمریکا را برای تصحیح برگههای
امتحانــی دانشآمــوزان مغتنم
میدانــد و در جشــن پیــروزی
باراک اوباما در انتخابات ســال
 ۲۰۰۸لباس مهمانی شبانه خود
را در دستشویی مدرسه پوشیده
و به مراسم جشن رفته بود.
حاال با تغییر مناسبات سیاسی
در آمریــکا و شــکاف عمیقی که
میراث ترامپ اســت و از ســوی
دیگــر بــا انتخــاب زنــان هم به
عنوان معــاون رییــس جمهور
و هم اعضــای کابینــه ،به نظر
میرســد بانوی اول آمریکا باید
بیش از این دیده شود و هم باید
تالش کند تا متفاوت تر از مالنیا
ترامپ به چشم بیاید؛ اتفاقی که
برای جیل بایدن خیلی ســخت
نیست و او سالهاست که همین
کار را میکند.
•
افسون حضرتی
(باشگاه زنان)

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه
را بر روی سایت بخوانید

خودزنی ۱۰هزار نفر برای گرفتن دیه!
به گزارش سازمان پزشکی
قانونــی ،مهــدی زاده بــا
بیان ایــن مطلب گفت”:
تصادفــات
همچــون
ساختگی ،بسیاری از موارد
خودزنــی که با ادعای نزاع
و درگیری انجام میشــود،
توســط کارشناســان بــا تجربه
پزشــکی قانونی قابل تشخیص
اســت آنچنــان کــه در نهماهــه
امســال  ۱۰هــزار و  ۲۳۱مــورد
خودزنی تشــخیص و به مراجع
قضایی معرفی شدهاند”.
«متأســفانه در ســالهای اخیر
مواردی دیده شده است که فرد
یا افرادی به قصد کالهبرداری و

اخذ خســارت ،با کمک شخص
یــا اشــخاص دیگــر صدماتــی
متعدد و نســبت ًا شدید که حتی
شامل شکستگیهای استخوانی
میشود در خود ایجاد میکنند
کــه بعض ًا منجر بــه ایجاد نقص
عضوهــای مانــدگار در افراد می
شود».
«ایــن افراد بــا ادعــای حدوث
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این آســیبها و عوارض
در ســانحه تصادف (که
ســاختگی اســت) و یا با
ادعــای نــزاع و درگیری
بــه هــدف دریافــت دیه
و جبــران خســارت بــه
پزشــکی قانونی مراجعه
میکنند ،در حالی که بســیاری
از ایــن صدمات ســاختگی قابل
تشخیص است».
از  ۱۰هــزار و  ۲۳۱خودزنــی
شناســایی شــده در نــه ماهــه
امســال چهار هزار و  ۱۶۶مورد
غیرمنازعه و شــش هــزار و 65
مورد منازعه و غیرمنازعه توأمان
بوده است.

فروش  ۱۱۱میلیارد دالری و بیسابقه
شرکت اپل طی سه ماه
بحــران کرونــا باعــث
افزایــش بیســابقه
فروش و ســود شرکت
اپــل شــد .درآمــد
ناخالــص اپــل در
ســهماهه آخــر ســال
 ۲۰۲۰رشــدی ۲۱
درصدی داشــت .تنها
شرکت والمارت و اکسانموبیل
در تاریــخ آمریکا چنین درآمدی
را طی ســه ماه به نام خود ثبت
کردهاند.
کرونــا بســیاری از شــرکتها را
به ورطه ورشکســتگی کشــانده
اســت .شــرکت هواپیماســازی
بوئینگ با حدود  ۱۲میلیارد دالر
زیان در شمار شرکتهایی بوده
که در اثر بحران کرونا به شــدت
آسیب دیدهاند.
امــا تاثیــر بحــران کرونــا بــر
فعالیتهــای اقتصادی همه جا
یکســان نبوده اســت .به عنوان
نمونه ،یکی از برندگان این بحران
بیتردید شرکت اپل است.
شــرکت اپــل موفــق شــد فقط
در ســهماهه آخر ســال گذشته
میالدی فروشــی بیــش از ۱۰۰
میلیارد دالر داشته باشد.
در تاریــخ اقتصاد آمریکا تنها دو
شــرکت دیگر چنین سطحی از
فــروش را طی ســهماه در تاریخ
خــود ثبــت کردهانــد .شــرکت
ســوپرمارکتهای زنجیــرهای

والمــارت و شــرکت نفتــی
اکسانموبیل.
درآمــد ناخالص شــرکت اپل در
ســهماهه چهــارم ســال ۲۰۲۰
بیش از  ۱۱۱میلیارد دالر اعالم
شده است .به این ترتیب ،فروش
این شرکت در سهماهه آخر سال
 ۲۰۲۰حدود  ۲۱درصد بیشــتر
از مدت زمان مشابه آن در سال
 ۲۰۱۹بوده است.
مسئوالن شرکت اپل حتی اعالم
کردهاند که سود این شرکت نیز
 ۲۹درصــد افزایــش یافته و طی
ایــن دوره زمانی به بیــش از ۲۸
میلیارد دالر رســیده است .این
میزان سود نیز در تاریخ شرکت
اپــل پدیــدهای بیســابقه بوده
است.
بحران سودآور کرونا
گفتــه میشــود کــه بــه علــت
دورکاری و همچنیــن حضــور
مردم در منازل خود ،تقاضا برای
تولیــدات و محصوالت شــرکت
اپل افزایش چشــمگیری داشته
است.

بــه عنــوان نمونه،
عرضه آیفــون ۱۲با
توانایی بهرهوری از
نســل پنجم شبکه
تلفــن همــراه یکی
از دالیــل افزایــش
فوقالعــاده فروش
شــرکت اپــل اعالم

شده است.
این در حالی است که تقاضا برای
خرید آیپد و همچنین مکبوک
نیز ظرف همیــن مدت افزایش
آشکاری داشته است.
بایــد یادآور شــدکه شــرکت اپل
برای نخستین بار در ماه نوامبر
لپتاپهایــی را به بــازار عرضه
کرد کــه در آنها از تراشــههای
ساخت خود استفاده شده بود.
بــه ایــن ترتیــب ،اپــل از الــزام
اســتفاده از تراشــههای شرکت
اینتــل فاصلــه گرفتــه اســت.
کمبود تراشههای شرکت اینتل
و شرکتهای تولید تراشه دیگر
باعــث شــده بــود که در ســال
گذشــته بســیاری از شاخههای
تولیدی موفق به تحویل به موقع
سفارشهای خود نشوند.
در ایــن رابطــه میتــوان بــه
نارســاییهای تولیــد و تحویل
در شــرکتهای خودروســازی و
همچنین شــرکت مایکروسافت
اشاره کرد.

حسابداریوکلیهامورمالیاتی

با تع

یین وقت قبلی

شرکت ها و اشخاص :مقرون به صرفه ،قابل اطمینان و حسابداری حرفه ای
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«گلوبالیست»ها چه میخواهند >> ...ادامه از صفحه13 :
سرمایهداری جهانی باید برچیده
شود.
•
 .۹قدرت برتر جهان آمریکاست؛
هم اقتصــاد ،هم ســرمایه ،هم
ارتش و هم فرهنگ.
•
 .۱۰دموکراسی یعنی دموکراسی
آمریکایی.
•
 .۱۱فرهنــگ یعنــی فرهنــگ
آمریکایــی و نمایش آن از طریق
هالیوود.
•
 .۱۲پول یعنی دال ر.
•
 .۱۳آمریکایــی ،نژاد برتر اســت
پــس بایــد هرگونه مســیرهای
مهاجرتــی مســدود شــده
سیاســتهای ســفت و سخت
مهاجرتی اعمالشود.
•
.۱۴جنگهایآمریکاجنگهای
رهاییبخش هســتند.بنابراین
دیگران باید هزینه آن را بدهند.

باشــد بنابرایــن ارتــش آمریــکا
مدافع آزادی و مدافع دموکراسی
درجهان است.
•
 .۲۰آمریکا بایــد از برجام خارج
شود.

از جمله کشــورهای عربی باید
هزینه امنیتی که آمریکا برای آنها
ایجاد میکند را بپردازند.
•
 .۱۵آمریــکا بایــد چارچوبهــا
و معیارهــای جهانــی در همــه
زمینهها باشد از جمله در زمینه
قوانین تجــارت ،قوانین پولی و ترامپیس م
ایــن ویژگیهــای اصلــی و
مالی وغیره.
•
الگوهــای ذهنــی کسانیســت
 .۱۶کشورها به دو دسته «با ما» که به ناسیونالیســم آمریکایی و
و یا «بر ما» تقسیم میشوند.
حتی جهانیشــدن در راســتای
•
آمریکاگراییمیاندیشند .دونالد
 .۱۷ادارهکننــد ه جهــان ترامپ ســمبل و مجســمه این
آمریکاســت و اروپا باید دنبالهرو تفکــر اســت .بــه دیگر ســخن
آمریکا باشد .حتی اتحادیه اروپا ترامــپ نماینــده ســرمایهداری
و توافقنامههــای دیگــر بایــد مالی آمریکایی است.
تضعیفشوند.
از ایــن رو ترامپیســم را بایــد
•
تفکری مبتنی بر ناسیونالیسم،
نژادپرســتی
 .۱۸آمریکا باید تمام کمکهای کاپیتالیســم،
بالعوض خود به دیگرکشــورها صددرصد آمریکایی قلمدادکرد.
حتی اسرائیل را قطع کند.
بنابرایــن نباید تصــور کنیم که
•
چنیــن چیــزی تنهــا در میــان
 .۱۹آمریکا بایــد تنها هژمون و جمهوریخواهــان مــوج
تنها ســلطهگر در سطح جهان میزنــد .بســیاری از
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نطــنـز...
گدای  300به پایین؟!
با ایــن وضعی که پیــش آمده
و بعــد از کوویــد  19کوویــد
هــای  20و  21و  22هــم در
راه هســتند و بــه ســرعت هم
پیشرفت می کنند ،احتما ًال تا
چند ماه بعد وقتی به دوســتی
می رسیم به او خواهیم گفت:
رفیــق تــو چندمــی رو زدی؟
خواهــد گفــت 148؟ و جواب
خواهد شــنید :مــن اآلن دارم
میــرم  376رو بزنــم برو گدای
 148بدبخت! امــروز در اخبار
حتی
گفتند با سیصد به پایین ّ
صحبت هم نکنید چون واگیر
داره!
حال و روز ما؟
اختــر عیــال مان چنــد روزی
اســت بــه مــا پیلــه کــرده که
خراسانی والنتاین نزدیکه ،چی
میخــوای برام بخــری؟ یادت
باشــه حتم ًا باید ســت باشــه!
ً
مثال دامن و کت و کفش
یعنی
همرنگ باشــه! چنــد روز قبل
توی خیابون خوردیم به پست
هم میهنی که بعد از ســام و
علیــک گفــت :من تــو رو می
شناسم فکر می کنم در دوران
جوانــی ما بــا هــم همکالس
بودیم .گفتیــم :یعنی قیافه ام
فــرق نکــرده جــوون موندم؟
گفت :نه ،از کت وکفش ات تو
رو شناختم چون همون موقع
هــم همین لبــاس هــا رو می
پوشیدی!دوستانببینیدیعنی
اینه حــال و روز ما .اختر عیال
ما کجای کار است و ما کجا؟!
آمریکاییها بــه این ایده
باور دارندو از همین روست که
آرای ترامپ به نسبت دوره پیش
افزایش داشته است:
 74,223,744رای!
یعنی همینها مدافعان تشکیل
امپراطــوری دوبــارهآمریــکا که
مبتنی بر سرمایه و میلیتاریسم
هســتند و نبایــد خاماندیشــانه
تصــور کنیــم این چیزی اســت
که ترامپ خلق کرده باشد .این
نوعــی فرهنگ و بینــش جاری
در آمریکاســت و زنــده اســت و
میبینیم که طرفداران بسیاری
نیز دارد.
ترامــپ در مــدت چهارســاله
ریاســتجمهوری خود بسیاری
از ایــن مــوارد را عملــی کــرد.
دســتکم دربــاره آنچــه کــه به
ایران مربوط است،یعنی برجام،
شاهد خروج آمریکا بودی م.
در مقابــل ترامپیســتها،
گلوبالیســتها صفآرایــی
کردهانــد ،گلوبالیســتهایی
کــه هماکنــون تحــت عنــوان
“بایدنیست”مطرحهستند.
آنها به چه چیزی باور دارند؟
روش فکرشان چیست؟
چه نگاهی دارند؟

قیمت موز؟
قیمــت مــوز کــه در روزهای
گذشته آرا م آرام افزایش خود را
آغازکرده بود ،اکنون ازکیلویی
البته
 40هزار تومان گذشتّ .
آقایــان علماء اعــام و حجج
اســام برای رفع این مشــکل
هم راه حل دارنــد .مردم باید
خیار ،کدو ،بادمجان یا سیب
زمینــی بخرنــد و روی آن هــا
پوست زرد بچسبانند و به ن ّیت
موز آن را نوش جان کنند!
پایان فتح تهران!
حاج شیخ حسن آقای پرزیدنت
گفتــه :دولت مــن در باقیمانده
زمانی که داریم ،تمام تالش اش
را برای اتمام و تکمیل طرحهای
نیمهتمام می کند! دوستان ،ما
فکر می کنیم این بابا مردم ایران
را گرســنگی داده ،مرغ ،روغن،
تخم مرغ ،گوشت و سایر اقالم
مصرفی خلق اللــه را کم و گران
کرده تا مردم از گرسنگی بمیرند
و چون در انجام این مهم ّ
موفق
نشــده ،تصمیم گرفته با وزیران
اش ســوار یک تریلــی  18چرخ
شــوند و بیایند در ســطح شهر
تهران و همه مردم را زیر بگیرند
و بکشــند و خیال خــود و رهبر
ّ
معظم شــان را راحت کنند ،به
این می گویند :پایان فتح تهران!
محصوالتجانبی؟!
اخیر ًا در میهن اســامی قیمت
روغــن موتــور  40درصــد گران
شــده و فروش آن نیز به شرطی
امــکان دارد کــه خریــداران،
واســکازین و دیگــر محصوالت

ویژگیهای طرفداران بایدن
وگلوبالیستها:

•
 .۱عصر ناسیونالیســم ســپری
شده است .ما در جهانی سرشار
از فرهنگهــای بومــی زندگــی
میکنیم.
•
 .۲آمریــکا فکر تولیــد میکند و
چینیها کاال.
•
 .۳ســود در تولیــد کاال با کارگر
ارزانتر است.
•
 .۴شــرکتها باید در جایی کاال
تولید کنند که کارگــر ارزانتری
دارد.
•
 .۵آمریکاییهــای ثروتمند باید
مالیات بیشــتری بدهنــد برای
بیمــه بیکاری بهتر و بهداشــت
بهتر.
•
 .۶آمریکا در آینده مجبور است
بــرای اداره جهــان بــا برخــی از
قدرتهــای کوچکتــر از جمله
چین شراکت کند.
•
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جانبی مورد نیاز شــان را هم از
همان فروشــنده بخرند! شــما
امت همیشــه حاضر در پیست
ّ
رقص و حسینیه باید بروید خدا
را شــکرکنیــد و برای ســامتی
رهبر ّ
معظم و آقا امام زمان (عج)
هــم دعــا کنید کــه محصوالت
جانبی که در این معامله مجبور
به خرید آن ها هستید ،خروس
آدامس نشان! نمک ُپفکی! و به
ویژه وسائل مخصوص جلوگیری
از بارداری نیست!
خواستگاربهتر؟
دانشــمندان برجســته رشــته
صنعت اتومبیل سازی در دولت
آقا امام زمان (عج) با دادن تغییر
کوچکی در چراغ عقب اتومبیل
ســمند این زبان بسته را تبدیل
کردند به ســمند پالس! آقایان
آخونــد ها ســوراخ دعــا را پیدا
کرده اند ،درســت مثل پســری
که می رود پــول می دهد و درد
تحمل می کند و بعضی از
را هم ّ
برجستگی ها یا فرو رفتگی های
جراحی زیبائی
بدن اش را عمل ّ

مــی کند ،زیــر ابروهایش را هم
بر مــی دارد که شــاید «آنجلینا
جولی» بشود «گرل فرند» اش!
چوب َس ِر درخت؟
یکی از آقایان آخوند را دیدیم که
در کلیپــی دیگــر از اعتقادات و
حرام و حــال نمی گفت .دیگر
از تعهد به اســام و قران خبری
نبود .دیگــر از احترام به بزرگتر
و ایــن گونه مقوالت صحبتی به
میان نمــی آورد! می گفت :ول
کن بابا ،برو حال کن ،کی گفته
قیامت هست ،مگه خدا بی کاره
ما رو درســت کنه بعدش بندازه
تــوی آتیــش ،قیامــت کیلوئی
چنــده ،زندگی همین جاســت،
کــی از اون ور خبــر آورده؟ ایــن
ها همش سرکاریه و می خواهند
خودشــون کیف کنند و ما توی
بدبختــی باشــیم!؟ مــا فکر می
کنیــم از همیــن اآلن بعضی از
آقایان آخوند چوب َسرِ درخت را
کف پای شان دیده اند!؟
جلسه فحش ریزان!
در یــک مصاحبــه تلویزیونــی

 .۷آمریــکا قــدرت برتــر جهان
است .اما قدرتهای دیگری هم
در جهان هستند.
•
 .۸دوره اصالــت نژادی ســپری
شــده اســت .آمریکا یک کشور
چندفرهنگــی اســت و بایــد
درهایش را به ســوی مهاجرین
بازکند.
•
 .۹نباید با چین درگیر شد .باید
با او دوســت شده و از در نرمش
با آن وارد شد.
•
 .۱۰آمریکا مسئول امنیت جهان
است اما با شراکت متحدینش.
•
 .۱۱آمریــکا باید بــا قدرتهای
نوظهور دوست شود و تا حدی
جریان داشتن سرمایه و تولید را
در آن مناطق بپذیرد.
•
 .۱۲به فرهنگهــای دیگر باید
احترام گذاشت.
•
 .۱۳آمریکا نباید همواره خود را
درگیر جنگ برای امنیت جهان
کند و اگر کرد باید در شراکت با
دیگرکشورها باشد.

•
 .۱۴اروپا و آمریکا در یک جبهه
هستند و متحد هم هستند.
•
 .۱۵جهان متشکل از یک سری
قرارداد اســت .باید به قراردادها
احترام گذاشت .از جمله اتحادیه
اروپا باید تقویت شود.
•
 .۱۶گلوبالیســتها معتقدنــد
آمریکا قدرت برتر جهان اســت
اما قدرتش را باید در داد و ستد
جهانی اعمال کند نه به صورت
یکجانبه ،بلکه باید چندجانبهگرا
باشد.
•
 .۱۷آمریــکا تنهــا گاوصنــدوق
جهان نیســت بلکــه مهمترین
گاوصندوق جهان است.
•
 .۱۸آمریکا باید وارد برجام شو د.

ترامپیسم،آمریکایپنهان
ت
اس 
اکنــون آشــکار شــدکه مــراد از
گلوبالیسم و یا گلوبالیستها در
فرهنگ سیاسی امروز جهان که
با ترامپ زاده شد چیست.
حقیقــت ایناســت کــه ترامپ
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ســخنگوی صنعت برق
گفت :به خاطر قطع برق تعدادی از کاالها را گران کردیم!
از مــردم عذرخواهی می حســن جــان اگر بــرای همین
کنم .مجــری برنامه هم جــوک هــا و چرندیات تــو نبود
در جواب ایشان گفته :به ما رهبــر ّ
تحمل نمی
معظــم را
ّ
نیابت از مردم عذرخواهی کردیــم! بــاز هم ُگلی به گوشــه
شــما را می پذیرم! خوب جمــال توکه چــون ابلهی بیش
یعنیایــن وســط مردم نیســتی از حماقت های خودت
هیچ کاره اند خودتان می به عنوان پیــروزی نام می بری!
برید ،می دوزید و می فروشــید! بعــد هم که گنــد کار درآمد می
پس ما هم در مقام وکیل فضول گوئی من هم همین امروز صبح
های مح ّله و بــه نیابت از طرف خبردار شدم!
خودمان اداره برق و صدا و سیما
شیطانی؟
را بــه یک جلســه فحــش ریزان بــر ســر در ورودی دانشــگاه
دعوت می کنیم.
شــیکاگو نوشته :بگذار تا دانش
سیم آخر؟
بیشــتر و بیشــتر رشــد کند ،تا
ظاهر ًا م ّلت ایران دیگر زده اند به زندگانــی بشــر غنــی شــود .آن
ســیم آخر! طرف پشت ماشین وقت جلوی دانشگاه ما نوشته:
اش نوشته :به ع ّلت گرانی و بی برادرم چشــمچرانی نخســتین
ً
اصال
کاری با دزدان محترم همکاری قــدم برای انحراف اســت!
مــ 
ی کنم! ما فکــر می کنیم این آخوند جماعت همه جا را رسم ًا
بابا خواسته ضمن گفتن متلکی خانه عفاف می بیند! انگار فقط
جانانــه بــه آخوند هــا بگوید که آخونــدی کــه دو کالس ســواد
یار و یــاور رهبر ّ
معظم اســت و خوانــدن و نوشــتن دارد پاک و
می خواهد به جرگه بســیجیان الهی است و بق ّیه مردم شیطانی
ســاندیس خور وارد و از مزایای اند!
آن برخوردار شود!؟
کانادا – مدینه منوّره مونرآل
همین امروز صبح؟
– اوّل ماه فوریة المبارک! سال
اخیــر ًا حاج شــیخ حســن آقای
 2021دربدری خون جگری!
پرزیدنــت گفته :خیلی آهســته
برابر با دوازده  +یکم بهمن ماه
ً
طوری که
اصال مردم احســاس سال  1399مهرورزی زنجیره ای!
عــده از مردم هم
شاد و آزاد و سربلند باشید.
نکردند و یک ّ
اصــا خبــردار نشــدند ،قیمت
پیر خراسانی
شکســت خورد ،اما ترامپیســم
شکســت نخواهد خورد ،چراکه
ترامــپ اندیشــهای را نمایندگی
میکند که شــاید بتوان ازآن به
عنوان اندیشــه “آمریکای پنهان”
یاد کرد .یعنی جهان یکی اســت
قدرت برتر جهان هم یکی است
و آن هم آمریکاست.
از این رو تنش اصلی ترامپیســم
بــا گلوبالیســتها بــر روی
ســرمایه اســت .به این قــرارکه
ترامپیستها با “ســرمایهداری
جهانــی شــده” مخالفانــد و
درعــوض بــا “ســرمایهداری
جهانی” در آمریکا موافقند.
ســرمایهداری جهانــی متمرکــز
در آمریــکا در تعارض با اندیشــه
گلوبالیستهاست .آنان جهان
را متشــکل از چندیــن قــدرت
میدانند کهآمریکا در آن دســت
بــاال را دارد .از دیــد آنان آمریکا
جهان را به کمک خردهقدرتها
اداره میکند.

ت
بحث بر سر شراکت اس 
در واقع شریکشــدن بخشی از
قــدرت جهان با دیگــر قدرتها
چیزی نیست که ترامپیستها
خواهان آن باشند.

چنانچه ترامــپ حتی توافقنامه
آب و هوایی جهان را که با دیگر
کشــورهای غربیســت نادیده
میگیرد و یا کنفرانس “جی” را
نیزترک میکند حال آنکه اساس ًا
یک گــروه غربــی بــوده و همه
همراه آمریکا هستند .ترامپ بر
همین اســاس کنفرانس سران
“جی” راترک میکند ،حال آنکه
اساس ًا یک گروه غربی است.
تفــاوت اینجا آشــکار میشــود.
تفاوت بزرگ در مالکیت قدرت
است .در چارچوب ترامپیستها
مالــک فقــط آمریکا اســت و در
چارجــوب گلوبالیســتها ایــن
مالک اصلی که آمریکا باشد چند
شــریک کوچک هم دارد مانند
چین و اروپا.
بنابراین مســاله اصلی پیرامون
اداره جهــان همراه با شــریک یا
به تنهایی و بدون شریک است.
ترامپیسم این قدرت را به تنهایی
در اختیــار آمریکا میداند آنهم
همراه با سرمایه جهانی متمرکز
شده در آمریکا.
از این روســت کــه به گمان من
ترامپیسم ممکن است بار دیگر
برایگلوبالیستهامشکلایجاد
کند ،از هماکنون تا آینده• .

ل با دو شرح

5080

جدول روزنامه ايران دارای دو «شرح عادی و ويژه» است .در صورت تمايل به حل دو شرح ابتدا يکی از شرحها را با مداد حل کرده و
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازيد.
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مونتریال1 9 2 :
شهر 4
مرکز 7
3 6 8
تپــش ،شــاطرعباس ،کارتیه پــرس ،ماهی
7 5 8 2 6 1 9 3
ســن لوران ،عموجــان ،کوپلــی ،2:فرحت،
فتوشــاپ ،ارز4
3 6 ،NDG
اتوکلیفتــون5 9auto8،
1 2
موندیــال ،اف7اکس6،
الیت 3 1
آپادانا4 ،
فایواســتار2 ،
5 9
مارشه  ،PAکلینیک آریا ،آلفامدیک ،المیزان،
کبابسرا و2 8 4 9...
متروپولیس5 ،
بازار7 3 ،
6
افغان5 ،
مارشه 1
آدونیس9 ،
 7کوه6نور1و3 8،2
4
ریوسود:
مراکزفرهنگی6و9 ...
کلینیک2میرا5 7،
1مارشه8آریا4 ،
وست آیلند  :آدونیس ،سمی فروت ،پنراسلکت
شاتوکباب6،و8 4 1 ...
3 5 2 7
آدونیس8،سمی 7فروت 3 2
لوران1 :
سن 9
4 5
الوال :کوه نور ،آدونیس ،سمی فروت و...

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

عینک سازی

وکیل خدمات حقوقی
نیــوشا ریاحی

وکیلرسمیدادگستریاستانکبک

دندانپزشک
حقوق تجاری در
!sudoku-topical.comکاناداknown of
فرهت(ایرانخواه)481-0671..........................
اتو الگانس  482-4500 ...................................شهروزرضانیا (آریا) 933-3337 ..................
تاسیسشرکت،قرارداد،
بیمه و مشاور مالی
شریف نائینی731-1443............................... .
ite? Then
فـرش it to
your friends.
recommendت/سهام
خریدوفروششرک
م .ملــک 438-793-9168 .................
قالیشوییکارگاهفرش739-4888...............
علیپاکنـژاد296-9071...................................
حقوق خانواده در کبک
دندان سازی (کلینیک)
lf a website,
place
a
link
to sudoku-topical.com
افخم هادی737-6363 ................................. .
طالق توافقی و غیر توافقی،
فـیزیوتراپی
پزشــکی
تقسیماموال،
900-3633twice
............................. and
دنـــــــــا
فرزندانsudokus
then
print them
give one
to
one
of
your
friends.
933-8383
..........
آلفامدیککلینیک............
رستــوران
Tel.: 514-953-3570
288-4864
.............................
بنفشهحجازی..
پیتزااطلس 524-0-524 ...............................
 about sudoku-topical.com.فـال
ances, friends and teammates
کبابسرا 933-0-933 .....................................
تاکـسی
کلبه عموجان 484-8072 ............... .شادی678-6451 ............................................ .
لوله کشی
اطلس 485-8585 ............................................ .فاروس270-8437.............................................
this290-2959
site well
!known.
پـارس....................................... .
کارتیه.پرس488-6367..................................
کــــارواش
مهاجرت
تبلیغات
کوپولــی 989-8580 ....................................هما484-2644 ................................................. .
بیبلوس523-9596...........................................
مایکل منفــرد656-8178 .........................
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........................................... .

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

فتوشاپ846-0221...........................................
فتوبوک984-8944...........................................

کلینیککایروپرکتیک

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

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

www.paivand.ca since 1993

PAIVAND: Vol. 27  no.1510  Feb. 01, 2021

29

آپارمتان برای اجاره
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1399  بهمن13  1510  شماره 27 سال

جویای آرایشگرومتخصص زیبایی

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

 جــویای متخصص: همچنین
esthetician زیبایی

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

514-266-1355

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

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

مجهزبه کلیه
کارت های بانکی ایران

انتقـال ارز

  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس

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

با کمترین کارمزد
   آخرین اطالعات ارز


سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ
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X
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E

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

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

Tel.: 514-289-9003

Toll free: 1866-989-2229

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

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

TIME TO
MEET AGAIN

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

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

• دکتر بهروز شریف نایینی

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

• دکتر مهرنوش البرزی

----------------•

دکتر محمد ال بذال
>> دفتر بروسارد:

7801-2 Taschereau Blvd
Brossard, QC J4Y 1A3

Tel.: 450-926-2622

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

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

داخل آستین خود
سرفه کنید

دستهای خود را
بشویید

فاصله خود را
حفظ کنید

صورت خود را بپوشانید

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

20-210-232W

Québec.ca/coronavirus
1 877 644-4545

31
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PAiVAND

)
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Tel.: 514-996-9692

Vol.27, no.1510, 01 fev., 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:

در كلیه سطوح

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

Dr. Raymond Rezaie

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

پزشکخانواده

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

)1253 Rue Guy (Metro: Guy

هایکهارتونیان

o
Call f
nt
مشــاورامالک
t
appoin me
r

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

بدون وقت قبلی

 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

دکتر ریموند رضایی

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

Cell. : 514 574-6162

انتقـال ارز

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

شرکت حمل و نقل بین املللی

  انتقالارزبهسرتاسر

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

با کمترین کارمزد
   آخرین اطالعات ارز


LOADEX TRANSPORT INC

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

خدمات حمل و نقل :هوایی ،دریا یی و زمینی

در ارائه خدمات ارزی با بیش از  30سال پیشینه

به ایـــران ،سراسر کانادا ،امریکا و سایر نقاط جهان

www.loadextransport.com

بهترین نرخ |

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

صابر جلیل زاده

Fax.:514-685-3168

مشاور رمسی وام مسکن

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

1834 Ste Catherine W. Suite 200

www.clinique-arya.com

عباسشفیعی

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

____________________

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

GUY

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

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

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه
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را بر روی سایت بخوانید

