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___________
Sharif Exchange
261 boul. Cote-Vertu

ش ریال نداریم
  خرید وفرو:توجه

St-Laurent, QC H4N 1C8

Cote vertu, Bus 121 E

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

$

www.sharifexchange.ca
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! اما ما از شما بیزاریم...
! خودکشی جمعی ما ایرانیان:انقالب اسالمی
!بازنمیخواهمتبهمنخونینسرشت
Repression, death, bloodshed…

Total Failure!

42nd anniversary of
Islamic republic
of Iran

MONDIALE ELITE

www.ParsPlumbing.ca

مرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

لوله کشی و نصب شوفاژ پارس

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

Pars Plumbing
& Heating Inc.

1855 Ste-Catherine W. H3H 1M2 (Corner: St- Marc)
Tel.: 514-973 51 92
Tel.: 514-989-2229

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

 حسابداری و مالیات:مهتاب ثقفی
سال سابقه کاری در کانادا25 با

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

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

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

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

Tel.: 514.426.7200

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

عباسشفیعی
مشاور امالک

فروش امالک
فقط
با کمیسیون
_________________________
Abbas Shafiee (B. Comm.)
Real Estate Broker

Tel.: (514) 806-0060

Tel: (514) 290-2959
pg. 4

نادرخاکسار

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
،درمتــام نقاط دنیا
 دقیقه زمان نیاز دارید10 فقط به

______________
Nader Khaksar

4010 Ste-Catherine W.

Ramier Realty

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

Cell.: 514-969-2492

Montreal, QC H4B 1T8

Tel.: 514-482-4500
visit us at: www.eleganceleasing.com

Minoo Eslami

Real State Broker
9515 Lasalle Boul. Lasalle
office: 514-364-3315
meslami@sutton.com

مینو اسالمی

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

_____________________
Firouz Hemmatiyan
Chrtrd. Real Estate Broker
groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
9515 Lasalle boul.
Lasalle Qc. H8R 2M9
Bur.: (514) 364-3315

فیروزهمتیان

Cell: (514) 827-6364

fhemmatiyan@sutton.com

www.sutton.com

مشاور امالک در مونتریال

مسکونی و جتاری

Cell.: 514-967-5743

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

100%

Financing
Approval.

مشاور امالک در سراسر مونتریال
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام های مسکن و جتاری
 وام مسکن برای تازه واردین و دانشجویان

 ستاره5 صـرافی

South shore و

ELEGANCE LEASING

6225A St-Jacques ouest,

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

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

2 :

مسعود هاشمی

NET Exchange
www.sarafinet.com

MASSOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

Tel.: 514-871-1119

Tel.: 514- 845-5959

 اﻋﺘﻤﺎد، دﻗﺖ،ﺳﺮﻋﺖ

Cell.: 514-298-4567

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

نرخ کمیسیون ترجیحی برای فروش خانه تان

همراه با شما در انتخاب ،خرید و فروش

با هزینه کمتر از اجاره صاحب خانه دخلواهتان شوید

مشاوره و ارزیابی رایگان

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

Immo-Plus

MASSOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

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

massood.hashemi@century21.ca

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

<< >> توجه توجه
فقط با وقت قبلی

Centre-Ville

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

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

•

4
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Nahid Pakravan

SPECIAL

416-873-7191

OFFER

FALL

Toll Free: 1-844-873-7191

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

Calgary

4

Vancouver

Montreal
Toronto

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

هدیه ما به خریداران 1200دالر هزینه محضر

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

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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پس از  ۴۲سال قدرت مطلقه

سرنوشت پنج وعده اصلی
اسالمگرایان به کجا کشید؟
درفــش و جهانخواری .آنها ۴۲
ســال برای تحقق وعدههایشان
فرصت داشتهاند.
این وعدهها چه بود و چیست و
چرا نخنما و مسموم است؟
بــه  5ادعــا یــا شــعار اصلــی
اسالمگرایان و انقالبیون شیعه که
تبخیر شدهاند اشاره میکنم:

...اما ما از شما بیزاریم !

حامد اسماعیلیون سخنگوی خانوادههای جانباختگان
هواپیمای اوکراینی به مناسبت سالگرد پیروزی انقالب ،۵۷
مطلبی به شرح زیر در فیسبوک خود منتشرکرد:
«ما موز وارد نمیکردیم.
ما بودجهی مخفی برای دانشگاه دخترمان تصویب
نمیکردیم.
ما نمیخواستیم پسرمان را ولیفقیه کنیم.
ما زودتر از دیگران در خفا واکسن نمیزدیم.
ما برای ساختن بمب اتمی اورانیوم غنی نمیکردیم.
ما عاری از ژنهای خوب بودیم .با شرکتهای مخابراتی
خارجی زد و بندی نداشتیم.
ما در هواپیمای مسافربری بمب به اروپا نمیبردیم.
ما دادیار بند اعدامیان نبودیم.
ما پزشک مخصوص دربار ولیفقیه نبودیم.
ما دیپلمات یقهسفید با لبخندکریه نبودیم.
ما در دربار دیکتاتور شعر نمیخواندیم.
ما آب بر رودخانهها و تاالبها نمیبستیم.
ما در خیابان و در نیزار به بچههای مردم شلیک
نمیکردیم.
ما مردم را خس و خاشاک نمیدانستیم.
ما چارپایه از زیر پای اعدامیان نمیکشیدیم.
ما دادگاههای سه دقیقهای برگزار نمیکردیم.
ما کارگران و معلمین را به ستوه نمیآوردیم.
ما برای حضور در شبکههای خارجی یا روزنامههای
امریکایی میلیونها دالر از جیب مردم خرج نمیکردیم.
ما بیگناهان را به زندان نمیانداختیم.
ما به اعتصاب غذای زندانی نمیخندیدیم.
ما مخالفان را در خارج ازکشور مثله نمیکردیم.
ما برگلوی نویسندگان سیم نمیانداختیم.
ما در لیست پرداختیهای دفتر حافظ منافع در امریکا
نبودیم.
ما ازکشتار درکشورهای همجوار دفاع نمیکردیم.
ما آدمکشها را قهرمان نمیدانستیم.
ما خدمهی یک کشتی سوزان را رها نمیکردیم تا یک به
یک در تنهایی بسوزند.
ما کشتیهای خارجی را گروگان نمیگرفتیم.
ما برای پارتی گرفتن در آرامش ،بچههامان را به فرنگ
نمیفرستادیم.
ما بچههای مردم را گوشت دم توپ نمیکردیم.
ما اسنوب و وقیح و متکبر در خانهمان بزرگ
نمیکردیم.
ما سینما آتش نمیزدیم.
ما دستمان به خون کسی آلوده نبود.
......
ما آدمهای عادی بودیم...
عاشقان زندگی با شادیهای کوچک .به ما شلیک
کردید.
ما که بار چمدانمان کتاب و عروسک بود.
.......
سالگرد انقالبتان را بر این خونها که ریختهاید ،جشن
بگیرید اما ما از شما بیزاریم و شما را انسان نمیدانیم.
بر شما نامی نیست .بر خونی هم که ریخته شد نامی
نیست .آنکه باد میکارد ،توفان درو خواهدکرد».

مجیدمحمدی
حدود شــش دهه (دو دهه قبل
و چهــار دهه بعــد از انقالب )۵۷
است که اسالمگرایان شیعه ادعا
میکنند طــرح و برنامه متفاوت
و تــازهای بــرای اداره دنیا دارند و
جهان تشنه ســخنان و ایدههای
آنهاست:
«راه ما نه سوسیالیســتی اســت •
نه متکی بــر لیبرالدموکراســی .عدالت اجتماعی و جامعه
ما به برکت اســام راه ســومی را بیطبقه
به ملتها ارائــه کردهایم که باید این ایده مســتقیما از مارکسیسم
بیشازپیش با ســخن منطقی و گرفته شــده است .در هیچ متنی
عمل خــود ،دلها را بــه این راه از متون اسالمی سخنی از عدالت
ســودمند بــرای بشــریت جذب اجتماعــی نیامده اســت .آن چه
کنیم و ملتها را از نفوذ روزافزون اســامگرایان در بــاب عدالت در
فرهنــگ منحــط غــرب نجــات نهجالبالغــه میگویند خیاالت و
دهیم( ».علی خامنهای  ۱۷مهر تصــورات خــود آنهاســت که بر
کتابی که دوست دارند میافکنند.
)۱۳۹۸
نظام جمهوری اسالمی آن چنان آنها میخواهند بر ســر سخنان
در سرمایهداری محفلی و دولتی خود ســرپوش امامــت و عدالت
غرق شــده که خامنهای دیگر راه سوسیالیستی (نه برابری قانونی)
سوم خود را در برابر سرمایهداری بگذارنــد و به مــردم بفروشــند.
معرفی نمیکنــد بلکه فقط نظام توزیع ثــروت و درآمــد عمومی و
سیاســی لیبرال دموکراسی را در ســرمایهگذاری بر زیرســاختها
متفاوت اســت با تکهتکــه کردن
غرب رد میکند.
ایــن ادعــا در خطابههــای فرشهــای گرانبهــای ایرانــی و
اســامگرایان تقســیم آنها مهاجمان یا اســیر
ایدئولوژیــک
در دهههــای قبــل از تاســیس کردن دختران و توزیع آنها میان
جمهوری اسالمی برای تاریخ خالفت جنگجویان.
انقــاب اسالمی ،تاریخ در عالــم عمــل نیــز
راهانــدازی
ریشــه دارد .در آن دوره قتلعام و کشتار اســامگرایان شیعه
آنهــا بــدون هیچ گونه و قساوت است .در ایــران طــی چهار
دهــه نشــان دادهاند
مســؤولیتی حرفهای
که در توزیع درآمد و
هورقلیایی و ایدهالیستی
پوچ و موهــوم میزدند و گروهی ثروت نه تنها شکست خوردهاند،
نیز آنها را باور میکردند ،از ســر بلکــه از ابتدا در پی بنا گذاشــتن
خامی و خیالپروری و جاهطلبی یا جامعــهای بودهانــد کــه اکثریت
از سر تشنگی برای کاال و خدمات منابــع آن در دســت قشــر حاکم
مفــت و مجانی .پس از تاســیس اســت .یــک نمونه بســیار جالب
جمهــوری اســامی وعدههــای وضعیت مالکیت خودرو است.
آزادی و عدالــت و دموکراســی و در نیمــه ســال  ۱۳۹۸افرادی که
معنویــت فرامــوش شــد و ماند خودروی آنها  ۵۰تا  ۱۰۰میلیون
اجــرای شــریعت و بود  ۶۳هزار و  ۷۶۰خانوار بودند.
بسط اســام در  ۴۵هــزار و  ۸۱۳خانوار خودروی
دنیــا و مقابله با آنهــا بین  ۱۰۰تــا  ۲۰۰میلیون
جها نخــواران ،بوده اســت ۲۰۰ .تا  ۵۰۰میلیون
البتهازطریق داغ و تومــان ۳۷۴۰۹ ،خانــوار و باالی
 ۵۰۰میلیــون  ۱۵۷۴۵خانــوار
را شــامل شــدهاند( .خبر آنالین
 ۲۶مهــر  )۱۳۹۸بدیــن ترتیــب
 ۱۷۱۷۲۷خانــوار (بــا بعــد ۳.۳
برای خانوار میشــود حدود ۵۷۰
هزار نفــر) دارای خودرویی با
قیمت بیش از  ۵۰میلیون
تومــان بودهانــد کــه
بدین معناســت که
به طبقــه پردرآمد
تعلــق دارنــد .در
ایــران تنهــا حدود
 ۵۰درصــد خانوارهــا
خودرو شــخصی دارند
که قیمــت آنها (به
جز حدود  ۱۷۰هزار
مورد ذکر شــده) زیر
 ۵۰میلیــون تومــان
بــوده اســت (همــان
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منبع) ۵۰ .درصد نیز اصوال فاقد
خودرو بودهاند.

•

معنــویت
آنچهاسالمگرایانعرضهمیکنند
شریعت اســت و نه معنویت و آن
چه به عنــوان معنویت در دنیای
امروز شناخته میشود ،در ادیان
سنتی و سازمانیافته وجود ندارد
یا بسیارکمرنگ است .تنها عرفان
در میان مسلمانان حامل معنویت
اســت که بیشتر ســلوک رفتاری
است تا دین و از سوی روحانیون
منع و طــرد میشــود .روحانیت
شــیعه هیــچگاه عرضهکننــده
معنویت نبوده اســت .روحانیت
شــیعه همیشــه دغدغه کســب
قدرت و ثروت و منزلت اجتماعی
از راههای میانبــر با اتکا بر توده
بیسواد/کمسواد و مطیع و افراد
بانفوذ اما با رهیافت غیر انتقادی
داشته است .کمتر روحانی شیعه
در عالم وجود دارد که تنها و صرفا
بــرای رضای خدا یــا کاهش رنج
بشر تعالیمی را به جهانیان عرضه
کرده باشد .اکثریت قریب به اتفاق
آنها در کسب وکار دین هستند.
امــروز جمهــوری اســامی برای
تصمیمــات خــود در سیاســت
خارجی مــدام با دولتهای چین
و روســیه مشــورت میکنــد و
سیاستهایش همجهت با این دو
است .در عین حال اسالمگرایان
خود به دنبال شکل دادن به نوعی
از اســتکبار جهانی تحــت عنوان
حکومت جهانی اسالم یا خالفت
اسالمیهستند.
در تاریخ  ۱۴۰۰ساله مسلمانان
نیز هیچگاه هیچ ملتی از سوی
مسلمانان از ســلطه استبداد و
ســلطه خارجی رها نشده است
بلکه مسلمانان گسترشطلب،
به دنبال تحت سلطه قرار دادن
دیگر ملتها بودهاند.
تاریــخ خالفــت اســامی ،تاریخ
قتلعام وکشتار و قساوت است.
اگر مسلمانان منطقه یا ناحیهای
را اشغال کردهاند برای تاراج و بعد
اخذ مالیات و جزیه بوده است و نه
بسط تمدن و رفاه.
لشکرکشیهای مسلمانان به اروپا
و آفریقــا و مناطــق غرب آســیا و
آسیای مرکزی نمایانگر این خوی
سلطهگریدرمیانسیاستمداران
و نظامیان مســلمان بوده است.
آنها که تاریخ را نمیدانند و بدان
بــاور ندارند میتوانند به وضعیت
تهاجمــی مســلمانان در دنیــای
امروز بنگرند .گوشــهای از دنیای
امروز نیســت-از هند تا شــمال
آفریقا ،از آمریــکای التین تا اروپا
و از خاورمیانه تا شرق آسیا -که
اسالمگرایان با خشونت به دنبال
کســب قــدرت مطلقــه در آنها
نبوده باشند .تهدید بمبگذاریها
و عملیات تروریستی اسالمگرایان
هیــچ کشــوری را در دنیــا رهــا
نکــرده اســت .اســامگرایان در
دوران جدیــد نشــان دادهانــد که
هرجا قــدرت پیدا کنند ،ظرفیت
رفتار اســتکباری را بیش از همه
دولتهای قدرتمندگذشته دارند.

{>> ادامه در صفحه}20 :
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با این افق سیاه و آوار ِشکست،
تا کس ن َبرد گمان که پیکار گسست،
در این شب چل ساله دوام آوردیم:
تکــۀ آتشی به روی کف دست...
با ّ
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انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

قطرهای واکسن ...سر سوزنی امید...

غسان شربل
نویسنده و مفسر عرب
------از شــمارش خســارتها خسته
شــدیم .و بــه روز کــردن آمــار
جانباختگان و شمار مبتالیان.
توانمــان بــر لعــن و نفریــن و
مرثیهخوانی از دست دادیم.
و اینجا به زمانه سنگدلی عادت
میکنیم .شهرهایی که ازتپش
افتادنــد و رنگهــا ازآنهــا رخت
بربســتند و ماننــد غارهایــی
تاریــک شــدند .خیابانهایــی
که ناامیدی پاســدار آنهاســت و
جــز آژیــر آمبوالنسهــا صدایی
درآنها طنین نمیاندازد .سپیده
همچون کسی که برای ارتکاب
گناه آمــدن عذرخواهی میکند
ســرمیزند .روز غمگین پشــت
ماسکها ساعتهایش را سپری
میکند.
خسته شدیم.
این جنگ جهانی که شرارهاش از
ووهان چین زده شــد از توان ما
در تحمل بزرگتر است.
ً
اصــا گناهــی مرتکــب
بشــر
نشــده کــه مســتحق چنیــن
ِعقابــی بیرحمانــه باشــد .این
وحشــتناکتر اســت از هرچه از
ســختترین و ســنگدالنهترین
مخیلههــا خواندهایــم .گویــی
فرماند ه ناشــناخته ارتشــی بی
انتها دست سیاهش را بر شهرها
و روســتاها و دریا و بیابان فرود
آورد.
خشنتر از هوالکو.
سنگدلتر از چنگیزخان.
انگارسربازانیآهنیگردنکسانی
را میزننــد که ســفیران ویروس
موفــق بــه شکارشــان شــدند.
گزینهها هم محدوداند؛ کشتن
فوری یــا شــکنجه برنامهریزی
شــده .فشــار افتادن در مشــت
ویروسهــا شــدیدتر از افتــادن
در ســلولهای ســازمانهای
اطالعاتــی در دوره ســرآمدان
شکنجه است.
خسته شدیم.
انواع مختلــف عنوانها را خرج
کردیــم .عــادت کردیــم بــرای
قهرمانیهــای بدنــه پزشــکی و
جانفشــانیهایش کــه بــزرگ و
سترگ است ،دست بزنیم .این

جنــگ باالتــر از
تــاب و تحمــل
اســت .کشتنی ناب بدون توهم
جبــران یــا رضایت .فلج شــده،
خبر رفتــن محبوب یا دوســت
یــا غریبــهای را میشــنوی .و
ایــن فلج وحشــتناک همچنان
همــراه میماند .نزدیک شــدن
ممنــوع .قاتــل بــر دادن حــق
دســت دادن و بوســههای وداع
بخل میورزد .در حق درآغوش
گرفتــن برآنهــا ناخن خشــکی
میکنــد .تابوتــی گلافشــانی
نمیشود .به تختههایش دست
مادر ،خواهر یا دوست نمیرسد.
در کنارههای تابوتهایی که به
خــاک میگریزند ،باران اشــکی
نمیبــارد .ایــن جنــگ جهانی
از هرچــه شــناختیم و خواندیم
سنگدالنهتراست.
جهان آماده کارگاه بی سابقهای
میشــود .همیــن اشــاره بــس
که تعــداد جانباختــگان از مرز
دو میلیــون فراتر رفت و شــمار
مبتالیان از دو میلیون .مشکل
میتوانرقمیدقیقازخسارتها
ارائه داد ،با گذر ساعتها انباشته
میشوند و حتی از سناریوهایی
کــه در ابتــدای محنــت متهم
بــه اغراقگویــی کردیــم،
فراترمیروند .کارشناســانی که
چنــد ماه پیش گفتنــد ،بحران
کنونی خطرناکتر از بحران مالی
اســت که جهان در پایــان دهه
اول قــرن کنونی دیــد ،امروز در
خواندن آمار فراتر میروند .برخی
میگویند عمیقترین بحران پس
از جنــگ جهانی دوم اســت که
بشــر میبیند درحالی که برخی
دیگر میگویند جهان ازیک قرن
پیش مشــابه آن را تجربه نکرده
است.
نیازی نیست آدم زحمت زیادی
به خــود بدهــد تا بــه هولناکی
فاجعــه پی ببرد .خســارتهای
بشری هولناکاند ،همینطور
تصاویــری که در خانهها آویخته
میشــوند تــا یــادآور روزهــای
آکنــده از هراس و انــزوا و دوری
از دوستان و عزیزان باشند .بشر
سرگرم زندگی خود ،فرصتهای
برخــورداری و مصــرف و
درگیریهــا هرروزه بــود که وبا

از راه رســید و پرسشهای
ســخت درباره ســامتی و
خطــر و زندگــی و مــرگ و
کارآمدی دستگاه بهداشت
و تــوان دانشــمندان در
شتاب برای توانمند سازی
جهان در رویارویی با ددی
کــه چنگالهایــش را در
ریهاش فــرو برده
پیش کشید.
آنچه اکنون تجربه
میکنیم و بعد ًا به یاد
میآوریم بــه هیچ وجه راحت
نیســت .هرکســی دیگــر منبع
احتمالی خطر است .هردیگری
ممکــن اســت تــو را بــه تخت
بیمارســتان و شــاید دورتــر از
آن ببرد .دقت کــن .این جهان
دســت دادنهــا نیســت .و نــه
دنیــای درآغوش کشــیدنها .و
نه دنیای بــازی با کودکان .آنها
بــرای تو منبع خطراند و تو هم
مایه خطر برای آنها .اگر دلتنگی
حریــف فرزنــدت شــد ،صــاف
شــدن هوا را غنیمت میشمارد
تــا به باغچه بــرود و از راه دور با
مادرش از پشــت ماســک حرف
بزند .مادر براحساساتاش لگام
میزند .این اســتقبال شایســته
جگرگوشــهاش نیســت .ناچــار
نصیحــت گویندگان و هشــدار
کارشناسان را سرمیکشد.
راهی دربرابرت نیست جز اینکه
بــه درون خانــهات بخــزی .و با
ماســکها و شــویندهها مسلح
شوی .حاال زمانه چرخیدن دور
میزهــا در مؤسســهها نیســت.
بگذریم از سخن گرمای نزدیک
شــدنهای انســانی و تمــاس
نزدیک چشــمها و اندیشــهها.
تو بــرای آنهــا منشــأ خطری و
آنهــا بــرای تــو .خطــر در همه
جــا هســت .در ماشــینات.
درپارکینگ .آسانسور .دفتر کار.
در دســتگاهها .و ســختتر از
همه اینها ،مطبوعاتی که هنوز
هســتند افرادی که از ورق زدن
آنها لذت میبرنــد حتی اگر هم
شــده برای احترام به اسبهای
اصیــل و قدیــم ،خود به منشــأ
خطر مبدل شــدهاند و نه منبع
خبر.
خطر آقای شهر و سرور دستورات
اســت .رفتن به مراکــز تجاری
مایه نگرانی اســت .رستورانها
پردههــای خــود را کشــیدهاند
و از پذیــرش میهمانــان پوزش
میطلبنــد .کافههــا از شــدت
انتظار پیرشدند .درمقابل مراکز
تجــاری که بازکردنشــان برای
رفع گرســنگی ناگزیراست مردم
در صفهای دلگیر ازهم فاصله
میگیرند و نگاههای هشدارآمیز

{>> ادامه در صفحه}27 :

Pièces d'Autos N.D.G.

حتویلدرمحل:رایگان

با
گارانتی

مت ارزان
قی
ت مرغوب
کیفی

____________________
Pièces d'Autos NDG

6035 Upper-Lachine
Montreal, QC, H4A2C2

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

Cell.: (514) 971-7407

Kazem Partow Tehrani
Real Estate Broker

کاظم پرتو تهرانی

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

مشارکت در ساخت
We build your future

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

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

پروژه های ساختمانی در مونترال کانادا

آرش جامی

درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

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

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

_________________________

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

ژانویه :از دست شدن بیش از  200هزار شغل

با از دست رفتن  213هزار شغل
در کانــادا ،میــزان بیــکاری در
ژانویه 9.4درصد افزایش یافت.
به گــزارش مشــاغل کانادایی،
 212هزار و  800شغل در ژانویه
از دست رفت.
میــزان اشــتغال در کانــادا در
مــاه ژانویه بیــش از آنچه تصور
میشــدکاهــش یافــت و پس از
ماهها ســود بردن ،با فرارسیدن
مــوج جدیــدی از محدودیتها
و قرنطینههــا و از بین رفتن کار
کارگــران در بخشهای خدمات
و بخشهایــی کــه مبتنــی بــر
ارتباطات نزدیک هســتند ،این
روند معکوس شد.
در این ماه کشور  212800شغل
را از دســت داد .ایــن آمــار روز
جمعه از سوی آمارکانادا در اتاوا

منتشر شــد .این در حالی است
که اقتصاددانان در نظرســنجی
بلومبــرگ پیشبینــی کاهــش
 40هزار شــغل را کــرده بودند.
ایــن رقم خیلــی بیشــتر از اوج
کاهشها در ماه دســامبر است
که  52هزار و  700شغل از دست
رفته بود .میزان بیکاری اکنون
به 9.4درصد رسیده که باالتر از
8.8درصد قبلی و نیز پیشبینی
بیکاری  8.9درصدی است.
دور جدیــد محدودیتهــا در
بزرگترین اســتانها -شــامل
دســتورهای مانــدن در خانه و
مقــررات منع رفت و آمد -موج
جدیــدی را ایجاد کــرد که مانع
بهبــودی در اوضــاع اقتصادی
میشود.امااینگزارشنمیتواند
پیشبینیهایخوشبینانهبرای

بازگشــتی قوی در اواخر سال را
معکوس کند؛ چرا که ضررهای
وارد شده در موقعیتهای شغلی
پاره وقــت و تنها در چند بخش
رخ داده است.
استراتژیســتهای تورنتــو-
دومینیــون بانــک از جملــه
انــدرو کلویــن در گزارشــی بــه
ســرمایهگذاران ،از گــزارش
مشــاغل به عنوان گزارشــی که
مطمئنا کمی ناخوشــایند است
یادکردند ،اما افزودند اگر نگاهی
به اثرات موقت کووید شود ،که
برخی از آنها نیز از بین رفتهاند،
آنوقت این اطالعات خیلی هم بد
به نظر نمیرسند.
قرنطینهها بیش از همه در کبک
و انتاریو یک پدیده بودند.به جز
این دو استان ،اشتغال در ژانویه
برمبنای گفته آژانــس ،افزایش
یافت.
ارایه خدمات در خردهفروشــی و
عمدهفروشی بیشترین افت را در
خدمات اقامتــی و غذا و صنایع
تفریحی تجربه کرد .بخشهای
تولیدکاال با سود مواجه شدند و
در راس آنها هم بخش ساخت و
ساز جای داشت.
•

کاناداییهای خود-اشتغال غیرواجد شرایط
دیگر مجبور به پس دادن  CERBنیستند
در دوره اول پرداخــت کمــک
نقــدی کوویــد  ،19برخــی
کاناداییهــای خود-اشــتغال
کمــک نقــدی دولتی تــا میزان
 14000دالر را بــدون اینکــه
واجــد شــرایط باشــنددریافت
کردند
حاال پس از اینکــه دولت فدرال
بارها اصــرار کرد ایــن رای قابل
تغییر نیست  ،ســرانجام موفق
شــدند و دیگــر مجبــور به پس
دادن پول نیستند.
وزیر اشتغال کارال کوالترو آماده
است تا این تصمیم را به صورت
رسمی اعالم کند؛ هرچند 180
درجــه بــا تصمیم قبلــی دولت
تفاوت دارد.
برخــی از گیرنــدگان این کمک
مالــی اضطــراری براســاس
اطالعــات واجد شــرایط بودن
«نامشــخص» از CRAاقــدام
کردند.
اکنــون کاناداییهــای خــود-
اشتغال که باوجود رعایت نکردن
ضوابــط واجــد شــرایط بــودن
درآمــد خالص ،درخواســت
ایــن کمــک مالــی را
کرد ه و ســال 2020

چرا کانادا واکسن داخلی ندارد؟!
برد سورنسون ،موسس شرکت
واکســن ســازی Prividence
کلگری ،معتقد است شرایط می
توانســت به گونه دیگری باشــد
اگــر دولت کانــادا او را جدی تر
می گرفت و روی تولید واکسن
داخلی سرمایه گذاری می کرد.
سورنســون مــی گویــد بــا آغاز
پاندمی ،شرکت او دو نوع واکسن
را بــرای مقابلــه بــا کووید19-
طراحی کــرد و بــه دولت اعالم
کرد با کمک  35میلیون دالری
می توانــد واکســن را به مرحله
آزمایش بالینی رسانده و با کمک
 54میلیــون دالری بــرای تهیه
مــواد اولیه ،می تواند  5میلیون

دوز از آن را تولید کند.
به گفته سورنســون ،شــرکت او
تمام طــول تابســتان را منتظر
دریافــت پاســخ از ســوی دولت
مانــد تــا اینکــه دولــت در مــاه
اکتبر و پس از امضای قرارداد با
چندین شرکت واکسن سازی
خارجی 8 ،میلیون دالر بودجه
شــر کت
بــه ایــن
اختصــاص
و
داد
سورنسون
از آن پس
و بــا

تکیــه بر منابع شــخصی پروژه
واکسن را پیش برد.
سورنســون مــی
گویــد :خیلــی
بهتــر بود
ا گــر

د و لــت
همــان زمان به
ما پاســخ می داد که خیر،
ما از شــما حمایــت نمی کنیم.
در آن صورت زودتر تکلیف مان

حداکثــر 14000
دالر دریافــت
کردهاند ،مجبور
به بازپرداخت پول
نخواهند بود.
به گفته منابع ،اگر همین گروه
از مردم تاکنــون مقداری یا کل
مبلغ کمک دریافتی را به CRA
بازپرداخت کردهاند ،به احتمال
زیاد میتوانند بــا آژانس تماس
بگیرند تا آن را پس بگیرند .این
البته در صورتی ممکن است که
ســایر معیارهای واجد شــرایط
بودن را داشته باشند.
ایــن تصمیــم احتمــا ًال موجب
افسوس زیاد آن دسته از دریافت
کنندگانخود-اشتغالیمیشود
کــه با ادعــای حداکثــر 14000
دالر از آژانــس مالیاتــی فــدرال
روبــرو هســتند .طرفدارانی که
مدعی هستند این خطا ناشی از
سردرگمی دولت است نیز دچار
چنین تاسفی میشوند.
این امر یک هفتــه پس از طرح
دعــوی بازنشســتگان کانادایی
علیــه دولــت صــورت میگیرد
که با درآمد خود-اشــتغالی
میترســند مجبــور شــوند

•

روشــن می شــد و ایــن همه
زمان را هدر نمــی دادیم .او
همچنیــن از اینکه حاال
روند واکسیناســیون
مــردم کانــادا بــه
دست جامعه جهانی
افتاده کــه آیا اجازه
صادرات واکسن را
بدهنــد یا خیــر ،ابراز
تاسف کرد.
هــم اکنــون کانــادا از
 35کشــور جهــان از جملــه
اعضــای گروه  ،7از نظر ســرانه
واکسیناسیون عقب افتاده است
که عواقــب آن در آمــار بیماران
بســتری و تعــداد جانباختگان
هویدا است.
مســاله تولیــد واکســن داخلی

ســوال امــروز نیســت .از آغــاز
پاندمــی تا کنــون دولت لیبرال
پیوسته با این سوال مواجه بوده
کــه چرا کانــادا ظرفیــت و توان
تولید واکسن را در داخل کشور
ندارد.
بــه گفتــه ریــک هیلیــر ،ژنرال
بازنشســته ارتــش کــه وظیفه
نظــارت و تســریع رونــد
واکسیناســیون در انتاریــو را به
عهــده گرفته اســت ،مطالبات
مــردم در شــرایطی کــه شــاهد
انجام واکسیناسیون گسترده در
سایر کشورهای پیشرفته به جز
کانادا هستند ،دیگر قابل کنترل
نیســت ،ضمن اینکه با شــیوع
انــواع جهش یافتــه ویروس می
توان گفت زمــان در پایان

مالــی
ک
کمــ 
را
اضطــراری
بازپرداخت کند.
این مشــکل به دلیل
ارتباط نادرســت  CRAدر بهار
گذشــته بــه وجــود آمد کــه به
درستی منتقل نکرد میزان درآمد
کاناداییهــای خود-اشــتغال
بــرای ایــن کــه واجــد شــرایط
دریافت کمــک مالی  2000دالر
در ماه باشند ،باید چقدر باشد.
طبق معیارهای  CERBدریافت
کنندگان این کمک باید حداقل
 5000دالر قبــل از مالیــات در
کل ســال  2019یــا در  12مــاه
منتهی به درخواست آنها درآمد
میداشتند.
بسیاری از کاناداییهای خود-
اشــتغال ایــن را بــه معنــی کل
درآمــد قبــل از کســر هزینههــا
(درآمــد ناخالــص) در نظــر
گرفتند ،در حالی که باید درآمد
خالص پس از کســر را محاسبه
میکردند CRA ( .معتقد است
همیشــه نحوه محاســبه درآمد
خوداشتغالی حالت دوم است).
iroonia.ca
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اکثر کاناداییها موافق ممنوع شدن سفر
غیرضروریبیناستانیهستند

نیمی
از کاناداییها وعده
ترودو برای واکسیناسیون
تمامی متقاضیان تا ماه سپتامبر
را باور ندارند
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اکثر قریب بــه اتفاق کاناداییها
بــا منع ســفر غیرضــروری بین
استانها در این مرحله از پاندمی
موافقهستند.
طبــق یــک نظرســنجی تقریبا
 80درصــد افــراد حاضــر در
نظرسنجی گفتند «به شدت» یا
«متوسط» با چنین ممنوعیتی
موافق هستند ،در مقایسه تنها
 17درصد پاسخدهندگان گفتند
مخالف این امر هستند.
نظرســنجی همچنیــن نشــان
دهنــده حمایــت گســترده از
ممنوعیت سفر داخل استانی هم
بود ،گرچه این اقدام محبوبیت
کمتری داشت .حدود 72درصد
از شــرکت کننــدگان در ایــن
نظرسنجی گفتند سفر به دالیل
غیراساسی باید در داخل استان
هم ممنوع باشــد ،در حالی که
 23درصــد با ایــن نظر مخالف
بودند.
شرکتتحقیقاتیهمچنینسوال

کرد که آیا حضور در کالس برای
دانشآمــوزان از مهــد
کــودک تــا کالس
 12بایــد مجــاز
باشد؟ اکثریت
ضعیفــی
کــه شــامل
 51درصــد
از پاســخ
دهنــدگان در
سراســرکشــور بود گفتنــد «به
شدت» یا به طور «متوسط» با
آموزش حضوری موافق هستند.
تقریب ًا  90درصد هم پاسخ دادند
موافق هستند تا مرزهای آمریکا
برای سفرهای غیرضروری بسته
باشــد .درمورد سیاســتمدارانی
کــه در تعطیــات بــر خــاف
توصیههــای بهداشــت عمومی
ســفرکردند هم سه پنجم پاسخ
دهندگان گفتند که این مقامات
منتخب یــا باید اســتعفا دهند
یا دوباره دربارهشــان رایگیری

ســیدعظیم شــریف ،مالــک
کافی شــاپ لیندا در مرکز شهر
شــارلوتتاون ،بــه تازگــی 2
میلیــون دالر با بلیط آتالنتیک
التو  200Xبرنده شد.
آنــروز صبح جمعه کافی شــاپ
لیندا در مرکز شهر شارلوتتاون
مثــل معمــول دایــر بــود و
ســیدعظیم شــریف مالــک آن
پشــت پیشــخوان درست مثل
هفــت روز هفتــه به مشــتریان
خوشامدمیگفت.
امــا این هفته یــک هفته عادی
نبــود؛ زیرا شــریف بــه تازگی 2
میلیون دالر برنده شد.
شــریف گفــت« :حــاال خانواده
و مــن هیجانزده و خوشــحال
هســتیم .شــاید ایــن پــول
زندگیمان را تغییر دهد».

شــریف گفــت هفتــه گذشــته
که بــرای تهیه لوازم رســتوران
بــه یــک فروشــگاه بــزرگ
آتالنتیــک رفــت تصمیــم
گرفــت بلیــط x Multiplier
 Scratch’N200را بخرد.
وی هنگامی که آن را خراشــید
نمیتوانست آنچه را میبیند باور
کند.
شــریف گفــت« :فکــر کــردم
 20،000دالر اســت ،شــاید
 200،000دالر اســت ،داشــتم
صفرها را حساب میکردم؛ یک،
دو ،ســه ،چهــار ،پنج ،شــش.
شــش! بلــه  2 ،میلیــون دالر.
من خیلــی خوشــحالم  ،خیلی
خوشحالم».
وی گفت به ماشــین برگشت و
با تکان دادن بلیت به همسرش

شود.
حــدود یــک چهــارم گفتنــد
کاناداییها در مورد گفته نخســت
میرود.
آنچــه ایــن سیاســتمداران
وزیــر ترودو مبنی بــر این که همه
پیش به خبرنگاران
تــرودو هفته
انجــام دادنــد «یک جرم
افرادی که بخواهند واکسن کووید
گفــت« :تقریبا هر
جدی» اســت ،امــا این
 19را تزریــق کننــد میتواننــد تــا
هفته بــا مدیرعامالن
امر مستلزم استعفا
ســپتامبر آن را دریافــت کننــد،
ایــن کمپانیهــای تولیــد
یــا رایمجــدد
نیست .فقط پنج اختالف نظر دارند.
واکســن صحبت میکنــم و آنها
درصدگفتندکه این طبق آخرین نظرســنجی از Nanos
به من اطمینان دادهاند که به تعهدات
کار اصال تخلف جدی نبوده  Researchکه به سفارش سیتیوی
خود عمل خواهند کرد .از این واکسنها
نیــوز انجــام شــده ،نیمــی از پاســخ
در هفتههای آینده صدها هزار دوز ارائه میشود».
است.
در پاســخ به این ســوال که دهنــدگان معتقــد یــا تــا حــدودی
طبق گفته سیتیوی فقط  2.5درصدکاناداییها
آیا واکســن کوویــد  19را در معتقدنــد کــه همــه کاناداییهــا
تا جمعه  12فوریه اولین دوز واکسن کووید  19را
میتوانند تا سپتامبر  2021واکسن
تزریق کردهاند.
صورت دسترس بودن میزنند
دریافــت کننــد ،در حالــی که 47
کاناداییهــا همچنیــن درمورد اینکــه آیا دولت
یا خیر ،حدود سه چهارم پاسخ
درصد اصال معتقد نیستند یا تا
فدرال بایدکنترل واکسن را از استانها و مناطق
دهندگان گفتند «به طور قطع»
حدودی بــاور ندارند این اتفاق
بگیرد و در اختیار خود داشته باشد به دو گروه
یــا «احتماال» در برابــر ویروس
رخ دهد.
تقسیم شدهاند و  48درصد از پاسخ دهندگان با
کرونا خــود را مصون میکنند،
نیــک نانــوس بنیانگــذار
این ایده مخالف یا تا حدودی مخالف هستند
در حالــی کــه  16درصد گفتند
 Nanos Researchگفــت« :اطمینــان و  49درصــد از آن حمایــت یــا تــا حدودی
این کار را نمیکنند9 .درصد هم
کامل در رسیدن به این هدف تا سپتامبر حمایت می کنند.
مطمئننبودند.
 2021در واقع بسیار ضعیف است».
به عالوه  60درصد کاناداییها گفتهاند
•
بــا وجــود تاخیرهــای متعــدد در اگــر دولت بخواهــد انعامــی به این
رســیدن محمولههای واکسن ،کمپانیها بدهد تــا کانادا بتواند
تــرودو اصــرار دارد سریعتر مقادیر بیشتر واکسن
کانادا هنــوز طبق را در اختیار داشته باشد،
برنامه اولیه دارد حمایتمیکنند.
پیش
برد همچنان بلیط خریداری
گردشگران بسیارکمی در جزیره می کند .
حضور داشتهاند.
وی گفت در حال تصمیم گیری
وی گفت نگران فصل آینده بود ،است که ببیند یک رستوران دوم
اما برنده شدن التاری همه اینها راه بیندازد یا حتی یک آپارتمان
را تغییر داده است.
برای اجاره دادن بخرد.
زینــب که در ماشــین منتظر او شــریف گفت« :شــارلوت تاون پســر وی ،سید یوســف شریف او همچنین قصد دارد هدایایی
بود ،گفــت که  2میلیــون دالر امــن و دوســتانه اســت و برای که به عنوان آشــپز کار میکرد با برای خانواده بخرد و به فرزندان
کودکان بسیار خوب است».
شــیوع کرونا شغلش را از دست خــود در پرداخت پیش پرداخت
برنده شده است.
شــریف گفت« :او مرا در آغوش شریف پس از تالش سخت برای داد.
خانه کمک کند.
گرفت و گفــت ســرانجام برنده بهبود زبان انگلیسی خود  ،کافی پســر وی گفــت« :میدانــم كه وی گفت این پیروزی همچنین
شاپ لیندا را به دلیل «موقعیت پدر من تصور میكرد یك روز در به او امکان میدهد بیشترکانادا
شدی».
شریف سال  2014با خانوادهاش خــوب ،تجــارت خوب» ســال قرعه كشی برنده میشود و من را کشــف کنــد .شــریف گفت:
از ایــران بــه شــارلوتتاون نقل  2017خرید.
وقتی این خبر را شــنیدم گفتم «ونکــوور یا مانیتوبا یــا آلبرتا را
مکان کــرد .او به عنــوان مدیر با آغــاز پاندمــی او مجبور شــد ســرانجام فکــر او رخ داد .ایــن باید دید – این کشور بزرگ است
مالی در آنجا بازنشسته شده بود .کافیشــاپ را ســه مــاه – مانند واقعی اســت» .وی افزود« :من و بــرای دیدنش به پــول و وقت
وی گفت تصمیم به مهاجرت به بســیاری از مشــاغل دیگــر در در خانه جیغ میکشیدم و نمی نیــاز دارید .بله  ،بله  ،من حتما
کانادا گرفت تا خانوادهاش زندگی جزیــره – تعطیل کنــد .از وقتی توانستم باور کنم».
این کار را می کنم».
کافیشــاپ دوبــاره بــاز شــده شریف می گوید حتی پس از این
•
بهتری داشته باشد.

دادن به پاندمی به عامل تعیین
کننده ای تبدیل شده است.
در ماه ژوئن سال  2020بود که
دولت با دعــوت از متخصصان
و کارشناســان پزشــکی جلســه
محرمانــه ای بــرای تصمیــم
گیری دربــاره سیاســت تامین
واکسن تشــکیل داد که حاصل
این همفکری ،خرید واکسن از
بزرگ ترین و معتبرترین شرکت
های داروسازی به جای سرمایه
گــذاری بــرای تولیــد واکســن
داخلی بود .در نتیجه کانادا 400
میلیون دوز واکسن از  7شرکت
داروســازی پیش خرید کرد ،به
طــوری که فقــط از دو شــرکت
فایزر و مادرنــا 70 ،میلیون دوز
واکسن پیش خرید شد که برای

واکسیناســیون کل جمعیــت
کانادا با احتساب هر نفر دو دوز
کافی بود.
امــا در عمــل شــرکت فایــزر در
جریان تجهیز تاسیســات خود
در بلژیک روند ارسال واکسن به
کانادا را کندکرده و هفته گذشته
هیچ واکســنی به کانادا تحویل
نــداد ،شــرکت مادرنــا در تولید
واکســن با ســرعت پیش بینی
شده دچار مشــکل شده است،
آمریــکا با وجود دارا بودن ذخایر
اضافی واکســن و تمــاس داگ
فورد ،نخست وزیر انتاریو ،اجازه
صــادرات واکســن را نمی دهد،
و اتحادیه اروپــا نیز در نظر دارد
صادرات واکسن به خارج از این
اتحادیه را ممنوع کند .با وجود

اینکه جاســتین ترودو می گوید
روســای این اتحادیه قــول داده
اند این ممنوعیت در موردکانادا
اعمال نشــود ،اما به گفته آنیتا
آناند ،وزیر خدمــات اجتماعی،
نام کانادا در فهرست کشورهای
معــاف از این ممنوعیــت دیده
نمی شود.
قــرارداد کانــادا بــرای همکاری
بــا شــرکت کانســینو چیــن و
پیشگیری دولت چین از اجرای
این توافق نیز بهانه دیگری برای
انتقاد به دولت لیبرال و نشــان
دهنده اعتماد بیهوده به کشوری
است که ارتباط تنگاتنگ کانادا
با آن ســال ها مورد انتقاد بوده
است.
هیلیر معتقد است با اینکه نمی

ماجرایکافهدارایرانی،برنده
التاری 2میلیون دالری!

تــوان بــار همه مشــکالت را بر
دوش دولت گذاشــت ،عاقالنه
تــر آن بــود که بــرای تولید یک
واکسن داخلی ســرمایه گذاری
جدی تری صــورت می گرفت.
اما دولت نظر دیگری دارد .آنیتا
آنانــد می گویــد در مذاکــرات و
جلساتی که با شرکت های بزرگ
داروسازی داشته موضوع تولید
واکسن در داخل کانادا را مطرح
کرده ،اما هیچ شرکتی حاضر به
اعطای این امتیاز به کانادا نشده
اســت .آناند می گوید با توجه به
ظرفیت محــدود کانــادا و عدم
برخورداری کشــور از تکنولوژی
های به کار رفته در ســاخت این
واکسن ها ،ســرمایه گذاری در
کانادا برای این شــرکت ها فاقد

توجیه اقتصادی بوده است.
دولت کانــادا خود به این ضعف
اقرار می کند ،اما معتقد است این
محافظه کاران بودندکه در زمان
نخســت وزیری هارپــر ،بودجه
تحقیقات دارویــی و بیولوژیکی
را به پروژه های نظامی و دفاعی
اختصاص دادند و پای بسیاری
از شرکت های بزرگ داروسازی
مانند آســترازنکا ،جانســون اند
جانسون ،توا ،بریستول میرز و
مرک را از کانادا بریدند .با وجود
اینکــه لیبرال ها از ســال 2015
شــروع به بازگرداندن سرمایه به
ایــن بخش کردنــد ،اما به گفته
هیلیــرکار از کارگذشــته و توان
کشــور در این حوزه ویران شده
بــود .به طــوری که تاسیســات

موجود در کانادا توان تولید تنها
 5000لیتر واکســن را ،در برابر
توان چند صــد هزار لیتری کره
جنوبی دارد.
مدیــر
سورنســون،
 ،Providenceمعتقــد اســت
هنوز برای سرمایه گذاری داخلی
و ایجاد توان تولید در تاسیسات
داخلــی دیر نیســت .بــه اعتقاد
او ،با شــیوع انواع جهش یافته
ویروس احتمال نیاز به واکســن
کووید 19-در ســال های آینده
نیــز وجــود دارد و چــه بهترکه
دولت هر چه زودتر فکری برای
برطــرف کردن ضعــف داخلی و
ایجــاد تــوان تولید واکســن در
داخل کند.
•
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کانادا...

شبکه سیبیسی :کانادا یک فایل صوتی
منسوب به ظریف درباره احتمال «عمدی
بودن» شلیک موشک به هواپیمای
اوکراینی را بررسی میکند

بیش از یک ســال پس از فاجعه
ســرنگونی پــرواز پــیاس۷۵۲
شــرکت هواپیمایــی اوکرایــن،
شــبکه سیبیســی ،بزرگترین
رســان ه جمعــی کانــادا روز ســه
شــنبه نهــم فوریــه اعــام کرد
که ســازمانهای اطالعاتی این
کشــور در حال بررسی یک فایل
صوتی منســوب به محمد جواد
ظریــف درباره احتمال «عمدی
بودن» شــلیک موشــک به این
هواپیمایاوکراینیهستند.
بــر اســاس گــزارش شــبکه
سیبیســی ،دولت و ســازمان
هــای اطالعاتی کانــادا در حال
بررســی یک فایــل صوتی جدید
در رابطــه ســرنگونی هواپیمای
اوکراینــی در ایران هســتند .در
این فایل صوتــی ،منابع وزارت
امور خاررجه کانادا شــخصی را

کــه گفته میشــود
محمــد جــواد
ظریــف ،وزیــر امور
خارجــه جمهوری
اسالمی ایران است،
شناساییکردهاند.
پــرواز پــیاس۷۵۲
شــرکت هواپیمایی
اوکراین اینترنشنال
ایرالین ،بامداد روز
چهارشــنبه هشتم
ژانویــه ۱۸( ،۲۰۲۰
دی مــاه ســال
 )۱۳۹۸دقایقــی
پس از برخاستن از
فرودگاه بینالمللی
تهــران ،هــدف
ک ســپاه
دو موشــ 
پاســداران انقــاب
اســامی قــرار گرفــت و تمامی

 ۱۷۶سرنشین آن
در اثــر اصابت این
موشــکها جــان
خــود را از دســت
دادند.
بنــا بــه گــزارش
سیبیسی ،محمد
جــواد ظریــف در
ایــن فایــل صوتی
جدیــد از احتمال
«عمدی بــودن»
مــورد هــدف قرار
دادن هواپیمــای
اوکراینــی بــر فــراز
آســمان تهــران
صحبتمیکند.
وی میگویــد:
«بــرای توضیــح
دلیل سرنگونی این
هواپیما هزاران گمانه زنی وجود

شرکت حمل و نقل بین املللی
LOADEX TRANSPORT INC
خدمات حمل و نقل :هوایی ،دریا یی و زمینی
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سرویس هوایی به شیراز ،تبریز ،تهران،
اصفهان،کرمانشاهومشهد
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_________________________
5450 Cote-des-Neiges, Suite 308
Tel.: (514) 731-1443 :CDN

مداد ،مجله آنالین مونتــرال

مـداد را آبونه شوید:

دارد .این که دو یا سه نفر نفوذی
این حملــه را عمدا انجــام داده
باشند ،اصال سناریویی بعیدی
به نظر نمیرسد».
محمدجواد ظریف همچنین در
این فایل صوتی اضافه میکندکه
مقامات عالیرتبه دولت ،ارتش
و سپاه پاسداران انقالب اسالمی
ایران هرگز حقیقــت را در مورد
ســرنگونی هواپیمــای اوکراینی
آشــکار نخواهنــد ســاخت .وی
میگوید«:اینمقاماتحقیقیت
را به ما و به دیگران نخواندگفت
زیرا اگر چنین کنند ،برخی درها
به ســوی سیســتمهای دفاعی
کشــور باز میشــود و این امر به
صالح مردم کشور نیست».
در بخــش دیگــری از ایــن فایل
صوتــی ،محمــد جــواد ظریف
بــه موضــوع پرداخــت
غرامــت بــه خانــواده
های قربانیان سرنگونی
هواپیمــای اوکراینــی
اشــاره مــی کنــد و می
گوید« :دولت ایران می
خواهد به خانواده های
قربانیــان غرامــت بپــردازد تا از
اتهام "جرم بین المللی" از سوی
دیگرکشور ها جلوگیری کند».
فایل صوتی منســوب به محمد
جــواد ظریــف در مــاه های بعد
از سرنگونی هواپیمای اوکراینی
ضبط شــده و شبکه سیبیسی
محتوای این فایل را توسط سه
نفر از زبان فارســی به انگلیســی
ترجمه کرده است.
با این حال ،شــبکه سیبیسی

جزئیات گفتوگو و هویت سایر
افراد مرتبط با این فایل صوتی را
منتشــر نکرده است .این شبکه
خبــری کانادایــی گفته اســت
هویت و منبع این فایل صوتی را
بــرای حفظ امنیت افراد مرتبط
فاش نمی کند.
از ســوی دیگــر ،رالــف گودیل،
مشاور جاستین ترودو ،نخس 
ت
وزیر کانادا در پرونده
سرنگونی پرواز ،۷۵۲
تصریح کرد که دولت
از ایــن فایــل صوتی
خبــر دارد و افــزود
نســخه ای از آن در
مــاه نوامبر در اختیار
تیم بررسی و ارزیابی کشور قرار
گرفته است.
به گفته رالــف گودیل« ،پلیس
سوارهنظام سلطنتی» «سازمان
اطالعات امنیت» و «تشکیالت
امنیت ارتباطات» کانادا در حال
بررســی فایل صوتی منسوب به
محمدجواد ظریف هستند.
رالــف گودیــل گفت کــه دولت
کانــادا تمامی شــواهد و مدارک
مرتبط با پــرواز  ۷۵۲هواپیمای

نان سنگک

اوکراین را با دقت تمام بررســی
مــی کنــد و اندوه و بــی صبری
خانواده های قربانیان سرنگونی
این هواپیما را که در جستجوی
حقیقت هســتند نیــز درک می
کند .وی افزودکه دولت کانادا از
هیچ تالشی برای پرده برداشتن
از حقیقت دریغ نخواهدکرد.
از سوی دیگر ،آندری شوچنکو،
ســفیر اوکرایــن در کانــادا بــه
سیبیســی گفت این نخستین
بار اســت که مقامات اوکراین از
وجود چنین فایلــی صوتی آگاه
میشــوند .وی همچنین افزود
که اوکراین برای دست یافتن به
حقیقت ،خواستار بررسی دقیق
اطالعات این فایل صوتی است.
شــبکه سیبیســی خبــر فایل
صوتی منســوب به محمدجواد
ظریــف را در حالی منتشــر می
کنــد کــه وی طــی یــک ســال
گذشــته هرگونه دخالت عمدی
در سرنگونی هواپیمای اکراینی
را رد کــرده و دلیــل شــلیک به
این هواپیما را «خطای انسانی»
عنوان کرده است.
•

دلیـوری روزانه (تلفنی)

)

•کیفیت عالی،
• بهای مناسب

•پخــت روز
6925 Sherbrooke W.

Tel.: 514-894-8372

www.shaterabbas.ca

info@loadextransport.com

دکتر شریف نائینی:
جراحدندانپزشک
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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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www.paivand.ca since 1993
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ELEGANCE LEASING

انقالبیکه با توسعه ی اقتصادی
بیگانه بود و بیگانه ماند

100%
Financing
Approval.
Montreal, QC H4B 1T8

6225A St-Jacques ouest,

Tel.: 514-482-4500
visit us at: www.eleganceleasing.com

آیا جهان واکسن روسی «اسپوتنیک وی»
را دستکم گرفته بود؟

و ترکیــهای و مالزیایــی حتی در
باشکوهترین متروپلهای غرب
سرمایهگذاریمیکنند!
آری ،از انقــاب اســامی ایران
در ســال  ۱۳۵۷تــا بــه امــروز،
قدرتهــای نوظهــور نظــام
اقتصــادی جهــان را زیــر و زبــر
کردهاند.

فریدون خاوند
 ۲۲بهمن-انقــاب اســامی
ایران که  ۴۲ســال از پیروزی آن
میگذرد ،در جهانی روی داد که
شکلبندی اقتصادی آن شباهت
چندانی نداشــت با آنچه امروز
میبینیم؛ جمهوری خلق چین
در فقر دست و پا میزد ،قحطی
در هنــد پدیــدهای عــادی بود،
کارگــران کره جنوبــی برای رها ایران چابکسواران
شدن از بیکاری راهی خاورمیانه ایران پیش از انقالب اسالمی به
گروه کشــورهای جهان
جملــه
(از
غلتیدن
فرو
ســوم تعلــق داشــت و
ایران) میشــدند
ایران در
اقتصــاد آن از بســیاری
آمریــکای
و
فقر،
سراشیب
ناهنجاریهــای ویــژٔه
التیــن زیر فشــار
ل
سا
های
در
این گروه ،از جمله ســوء
د شــو ا ر یها ی
اقتصــادی بــا آینده نیز ادامه مدیریت و ریختوپاش و
آشــوب و کودتا و خواهد یافت
فساد ،رنج میبرد.
...
جنگهایچریکی مگر آنکه
بهعالوه عضویــت ایران
در باشــگاه مهمتریــن
دســتبهگریبان
تولیدکنندگان نفــت در جهان،
بود.
در نوشــتههای آن زمــان درباره در همــان حــال کــه امکانــات
اقتصاد بینالمللــی ،کرٔه خاکی ارزی قابــل مالحظــهای را در
به دو بخش دنیای پیشــرفته و اختیار کشور قرار میداد ،زمینٔه
پیدایش بلندپروازیهای کاذب
جهان سوم تقسیم میشد.
جهانســومیها «دوزخیــان» را در هیئــت حاکمــه بــه وجود
زمیــن بودنــد کــه بــا صــدور مــیآورد و کجرویهــا و عــدم
یک یــا چند مــادٔه خــام روزگار تعادلهایی را ایجاد میکرد که
میگذراندنــد و کاالهــای در ادبیــات اقتصــادی بهعنوان
ســرمایهای و واســطهای و نیــز مظاهــر «بیمــاری هلنــدی»
بخش مهمی از نیازهای مصرفی توصیف شدهاند.
از جملــه مــواد غذایی خــود را بهرغــم همــه ایــن نواقــص،
از کشــورهای توســعهیافته وارد ایــران پیــش از انقــاب در
جــادٔه توســعه پیــش میرفت
میکردند.
کمتــر کســی ،حتــی در گــروه و بــرای بیــرون آمــدن از جمع
بلنــدآوازه« ،دوزخیان» زمین و پیوستن
آیندهپژوهــان
میتوانســت تصور کند که تنها به باشگاه قدرتهای نوظهور،
در فاصله دو سه دهه شکلبندی از تواناییهــای چشــمگیری
متکی بر «شمال» و «جنوب» برخوردار بود.
در هــم میریــزد و شــرکتهای در فاصلــه ســالهای  ۱۳۴۰تــا
فراملیتی چینی وکرهای و برزیلی  ،۱۳۵۵میانگیــن نــرخ رشــد

واکســن روســی «اســپوتنیک وی» تــا پیش از
تائید کارایی حدودا  ۹۱درصدی آن در بســیاری
از کشــورهای جهان از جمله کشــورهای غربی
چندان جدی گرفته نمی شد.
یکی از دالیل نگاه آمیخته به شک و تردید به این
واکســن عدم طی مراحل رایــج علمی در جریان
ســاالنه کشــور پیرامــون ده آزمایش بالینی آن بود .حتی در داخل روسیه نیز
درصد و میانگین نرخ تورم زیر در ماه دســامبر شماری از شــهروندان حاضر به
تزریق واکسن «اسپوتنیک وی» نشدند.
اختیار ندارند.
چهار درصد نوسان میکرد.
طی همان سالها ،تولید سرانٔه اکنون اما جایگاه آن پس از انتشارگزارشی علمی واکنــش هــای اولیه به میــزان کارایی واکســن
هــر ایرانــی ،بــا در نظــرگرفتن در مــورد میــزان کارایــی اش در نشــریه معتبر «اسپوتنیک وی» را می توان نمودی از نگاه رایج
رشــد جمعیــت ،بیــش از ســه «لنســت» بــه جایگاهی مشــابه واکســن های در کشــورهای غربی به سطح دانش و پیشرفت
آمریکایــی شــرکت های داروســازی «فایــزر» و علمی در روسیه دانست .افکار عمومی و بسیاری
برابر شــد ،ســطح رفاه ایرانیان
«مدرنا» ارتقاء یافته است.
از تحلیلگــران در این کشــورها تصــور می کنند
بهگونهای بیســابقه باال رفت و
بیش از  ۱۲کشــور تاکنون اســتفاده از واکســن که ســطح تحقیقات علمی در روســیه به دنبال
یک «عصرطالیــی» در تاریخ
«اســپوتینیک وی» را تائیدکرده اند .انتظار می مهاجرت گروهی از دانشمندان روسی به اروپای
اقتصادی کشور به ثبت رسید.
رود این رقم به دنبال انتشــارگزارش «لنســت» غربی و آمریکا افت کرده است.
بــه قــول شــادروان داریــوش
افزایش یابد .ایران نیز یکی از کشــورهایی اســت والدیمیــر پوتین ،رئیس جمهوری روســیه طی
همایــون« ،محمدرضــا شــاه
که چند روز پیش کارزار واکسیناســیون در برابر ســالهای گذشته با افزایش سرمایه گذاری ها در
هیچگاه پیشوایی چون مصدق
بیمــاری همه گیر «کووید  »۱۹را با اســتفاده از بخش تحقیقات دانشگاهی راهبرد تحقیق ملی
و پادشــاه مقتــدری چــون رضا
واکسن «اسپوتنیک وی» آغاز کرد.
در روسیه را دنبال می کند.
شاه نشــد ،ولی دستاوردهایش
یکی از مزایای واکسن «اسپوتنیک وی» قیمت کشورهای هند ،ترکیه ،برزیل و کره جنوبی قرار
از هــر دو -بهویــژه مصــدق-
ارزان تر نسبت به واکسن های آمریکایی و شرایط است طرح تولید گســترده «اسپوتنیک وی» را
درگذشت .ثروتی که به رهبری
نگهداری آسان تر است .به این ترتیب به نظر می اجــرا کنند .ایران نیز برای تولید این واکســن با
او در ایران تولید شــد ،هیچگاه
رسدکه استفاده از واکسن روسی در کشورهای در مســکو به توافق دست یافته اســت .در اتحادیه
نــه پیش از او بــه آن اندازه بود و
حال توسعه به واکسن شرکت «فایزر» ارجحیت اروپــا نیز مجارســتان ضمــن تائید اســتفاده از
نه پس از او رسیده است( ».صد
داشته باشد زیرا این کشورها تجهیزات الزم برای «اســپوتنیک وی»  ۴۰هزار دوز از این واکســن
سال کشاکش با تجدد)
نگهداری و حمل و نقل واکســن «فایــزر» را در دریافت کرده است.
جهش فراموشنشدنی دو دهه
پیــش از انقــاب را در عرصــه
اقتصادی مدیون چابکسوارانی
هســتیم که در عرصٔه خالقیت
و ســرمایهگذاری و خلــق ثروت میالدی بیگانه بودنــد و بهویژه در قانــون اساســی جمهــوری راه وصــول بــه هــدف نمیتوان
چهار اسبه پیش تاختند ،پیش درجــه آگاهی آنهــا از مدیریت اسالمی بازتاب یافته است.
داشت».
در مقدمــه ایــن متن
آیتالله خمینی و مهدی
از آنکــه با گــرز فاتحان انقالب یک اقتصاد مدرن در با اصل ۱۱۰
اســامی به زیرکشــیده شوند و سطحی بســیار نازل قانون اساسی ،بهاصطــاح حقوقــی،
بازرگان ،بهمن ۱۳۵۷
بود.
انقالب اسالمی در تعریــف اقتصــاد این اغتشــاش فکری همــراه با
دار و ندارشان به تاراج برود.
خسروشــاهیها ،خیامیهــا ،در واقــع فرهنــگ هستیایرانیان اســامی جملههــای غربســتیزی و جنگ با عراق،
ِ
بیسروتهیرامیبینیم رهبــران انقــاب اســامی را به
الجوردیها ،آزمایشها و دهها ا قتصــا د ی را در سینی
کــه هیچ اقتصــاددان پیروی از سیاســت معــروف به
کارآفریــن دیگــر ،اگــر فرصــت ایدئولوگهای انقالب طال به مقام
مییافتند ،توانایی آن را داشتند ملغمــهای بــود زیــر عظمای والیت و حقــوقدان واقعی از «راه رشــد غیرســرمایهداری»
عهــدٔه فهم و تفســیر که حــزب تــوده مبلــغ آن بود،
که در رأس شرکتهای فراملیتی عنــوان «اقتصــاد تقدیم کرد.
ایرانی به فتح بازارهای خاورمیانه اســامی» کــه بــا
آنها برنمیآید.
رهنمــون شــد .در فضــای بعد
الهام گرفتــن از دو منبع عمده به نمونهای از آن توجه کنید:
از بهمــن  ،۱۳۵۷رهنمــود
و دیگر نقاط جهان بروند.
کســانی که با انقالب اســامی سرهمبندی شده بود:
«درتحکیمبنیادهایاقتصادی ،کمونیستهای ایرانی به فاتحان
 ۱۳۵۷بــر اریکــه قــدرت تکیــه نوشــتههای نظریهپــردازان اصــل رفــع نیازهای انســان در انقــاب طبع ًا بــا رنــگ و روی
زدنــد ،بــا ملزومــات حکمرانی اســامگرا از یکســو و از ســوی جریــان رشــد و تکامل اوســت اســامی به اجرا گذاشــته شد.
در دهههای پایانی قرن بیســتم دیگر ،ادبیــات متعلق به طیف نــه همچــون دیگــر نظامهای بــر پایٔه اصل  ۴۴قانون اساســی
چپیهــای جهانســومگرای اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و جمهوری اسالمی ،تقریب ًا همٔه
انقالبــی کــه بخــش بزرگــی از ســودجویی ،زیرا که در مکاتب بنگاههــای بزرگ اقتصــادی در
محافل فرهنگی و روشــنفکری مادی ،اقتصاد خود هدف است بخشهای صنعت و خدمات زیر
آن زمــان ایــران را زیر نفوذ خود و بدین جهت در مراحل رشــد ،سلطٔه دولت اسالمی قرارگرفتند
داشتند.
اقتصاد عامل تخریب و فســاد و و با اصل « ۴۵انفال و ثروتهای
تفکر تیمچهای و حجرهای عدم تباهی میشــود ،ولی در اســام عمومی» ،از زمینهای موات و
آشنایی رهبران انقالب با الفبای اقتصاد وســیله است و از وسیله معادن و جنگلها و مراتع گرفته
{>> ادامه در صفحه}15 :
علم اقتصاد و مدیریت اقتصادی انتظــاری جــز کارایــی بهتر در
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نگاه...

انقالب اسالمی :خودکشی جمعی ماایرانیان!
بازنمی خواهمت بهمن خونین سرشت

فریدون احمدی
 ۲۲بهمــن ،ســالروز انقــاب
فاجعه بار اسالمی در چند برش
انتخاب و اراده سیاسی امروز
تعییین کننده نوع نگاه به
انقالب
نــوع نــگاه بــه انقــاب و نحوه
تبییــن آن ،ارتباط مســتقیم و
بالواســطه دارد با نحوه تنظیم
رابطــه بــا جریانهــای دیگــر
سیاســی ونحوه سیاســتگزاری
بــرای آینده .حتــا فراتــر از آن،
برخی کنشــگران و جریانهای
سیاسی براساس انتخاب و اراده
سیاسیامروزشان نوع نگاهشان
به انقــاب را تنظیــم و تئوریزه
میکنند .در کشــاکش و جدال
بین دو جنبه متضاد:
از یــک ســو تقدیــس وتمجید
انقــاب و رویکرد انقالبــی و از
سوی دیگر حاکمیت تماما سیاه
برآمــده از دل آن انقالب ،یا باید
به تجدید نظر در رویکردانقالبی
و بنیانهــای فکــری آن ،در آن
زمان پرداخــت و الجرم آن را به
سیاســت جــاری و امروزین نیز
تسری داد و یا بهصدور احکامی
چــون به بیراهه رفتــن انقالب،
ربــوده و مصــادره و “مال خور”
شدن انقالب و رهبری آن ،روی
آورد و یــا بــهارائــه تئوریهایی
مبــادرت کــرد ماننــد انقــاب
دوبنی که یک بن و پایه انقالب،
بن ارتجاعی آن بر بن دیگر ،بن
دموکراتیکغالب شد و انقالب
را از آن خــود کــرد .اما باید دید
خــود این پدیده چه بــود ،از چه
زمانی به انقــاب فراروئید ،چه
تناسب قواییدر آن حاکم بود و
هرنیروی اجتماعی و سیاسی چه
نقشی در این فرایند داشت.
مبارزه با دیکتاتوری آری،
همراهی با انقالب نه !
نمیخواهم در این مقاله نیز ،به
تحلیلهمهجانبهانقالببپردازم
اما به اختصار میخواهم به این

نتیجهگیری برســم کــه خط ا و
کجروی مهلکی بود که نیروهای
دموکــرات ،لیبــرال ،ملیگــرا و
چپ ،نیروهای برخاسته از اقشار
و گرایشهــای مــدرنجامعــه،
با ایــن انقــاب ارتجاعی همراه
شدند و در برابر رژیم دیکتاتوری
سکوالر توســعه گرای شاه در
کنار انقالب قرار گرفتندو هیزم
آتش انقالبی شــدند که استقرار
یک نظام اســتبدادی واپسگرا و
دینی صدر اسالمی را آبستن بود
و در برنامه داشت.شعار درست
“اصالحــات آری ،دیکتاتــوری نامش چه بود و از چه زمانی
نــه” در برابــر انقــاب ســفید میتوان آن را انقالب نامید؟
در اوایــل دهــه چهل شمســی هر فرد و جریان سیاسی متناسب
میتوانســت ترجمان خود رادر با ســمت گیــری خــود نامی بر
جریــان انقالب اســامی  ۵۷در انقالب سال  ۵۷گذاشت:
رویکــرد “مبارزه بــا دیکتاتوری “انقــاب ضــد امپریالیســتی،
آری ،همراهــی با انقــاب نه!” ضدســلطنتی ،و دموکراتیــک
مــردم ایــران”“ ،انقــاب
بیابد.
گفتــه میشــود معما چــوحل شکوهمند بهمن“ ،”۵۷انقالب
گشــت آســان شــود .آن زمــان اســامی“ ویا به طور خنثا فقط
شناخت کنونی از نیروی مهیب و با ذکر تاریخ وقــوع آن”انقالب
مخرب بنیادگرایی اسالمی نبود بهمن” وکسانی که آن را انقالب
و نمیتوان با شناخت کنونیبه نمیشناختند“ ،قیام بهمن” یا
تحلیــل رویدادهــا و مواضع در “بحــران  ”۵۷نامیدنــدش .اما
آن زمــان پرداخت .پس حداقل از چه زمانی میتوان آنسلســله
بپذیریم که به مثابه یک انقالبی رویدادها را انقالب نامید و اساسا
وکنشــگر سیاسی و یاروشنفکر کــدام ویژگیهــا و خصلتهــا،
غیر دینی آن دوران ،نســبت به ماهیت یــک انقــاب را بازتاب
نقش و ماهیت نیروهای تاریخی میدهند؟
اجتماعی ،نسبت به تاریخ کشور به نظر منهر انقالب ،با نیروی
و مضمونمحوری آن یعنی گذار اجتماعــی اصلــی پیشبرنــده،
از جامعهای ســنتی به مدرنیته ،هدفهــا و شــعارهای آن و
ف اســت و
نســبت به نقش و سمت گیری رهبریاش قابل تعری 
نیروها و اقشــار اجتماعی حاضر از زمانــی میتــوانآن را انقالب
درصحنه و تعادل قوای موجود ،نامید که رهبری و نیروی اصلی
نسبت به روندهای سیاسی عینی اجتماعی در صحنه ،تغییر قدرت
و جاری ،نســبت به  ...شناخت سیاسی را هدف قرار میدهد.
نداشــتیم و ناآگاه بودیم و اینکه
ایدئولوژی زده بودیم و ناآشنا با نیروی اجتماعی ،هدفها و
ارزشهــا و مفاهیم مــدرن و در رهبری
پی الگوهای ذهنی خود و دارای اقشــار ســنتی ،حاشیهنشینان
بنیانهــای فکــری مشــترک با شــهری ،بازار ،همه کسانی که
از تحــوالت گســترده اجتماعی
نیروی بنیادگرای اسالمی.
مــن آن انقــاب را خودکشــی و اقتصــادی بهرهای ندیدند و یا
جمعــی مــا ایرانیــان ،بســان آسیبدیدند و نیز کسانی که در
نهنگهایی کــه گروهی خود را
به ســاحل میافکنند ،میدانم.
شــک نیســت کــه تقصیرها به
یکسان تقسیم نمیشوند .هرکه
بامش بیش برفش بیشتر .نظام
گذشــته ،رژیم شــاه،بیشترین
نقــش و خطا را در وقوع انقالب
اسالمی داشــت .اما نمیتوانیم
و شایســته نیســت در پشــت
خطاهــای رژیم گذشــته ،خود
وخطاهــای خودمــان را پنهان
کنیم.

 THE LINEپروژه تازه عربستان:

شهری بدون خیابان و خودرو

حکومت عربســتان قصد دارد
شــهری بســازد کــه در آن بــه
خیابــان و خودرو نیاز نباشــد.
این بخشــی از پروژه اقتصادی
عظیمــی اســت کــه در کرانه
دریای ســرخ پا میگیرد .شهر
آینده جاذبهای توریستی است،
همساز با محیط زیست.
محمد بــن ســلمان ،ولیعهد
پرقدرت عربســتان ســعودی،
در تلویزیون دولتی این کشور،
برنامه پایهگذاری شهری مدرن

را معرفــی کرد .در شــهر آینده
قــرار اســت یــک میلیــون نفر
زندگی کننــد که میتوانند پای
پیاده به همه جا بروند.
در شــهر تنهــا وســایل نقلیــه
عمومی وجود خواهد داشــت،
امــا همــه مقصدهــا حداکثــر
در  ۲۰دقیقــه قابــل دســترس
هستند.
این بخشی از پروژه عظیم ۵۰۰
میلیــارد دالری با نــام ً" The
 "Lineعربســتان اســت ،که

بخشــی از پــروژه بزرگتــری به
نــام "نئــوم" در کرانــه دریای
سرخ است .ســاخت این شهر
بــه زودی آغاز میشــود و امید
میرود به جاذبه توریســتی نیز
بدل شود.
عربستانبزرگترینصادرکننده
نفــت جهــان اســت و رؤیــای
اقتصادی بدون نفت را در ســر
میپروراند.

PAIVAND: Vol. 27  no.1512  Feb. 15, 2021

ربانهماهیموسسهآیتا...خویی(ره)

12

 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

تعارض با فرهنگ جدید و غربی
و کــم و بیــش مدرنیســتی قرار
داشتند ،در تقابل با نظم و روال
وهنجارهای حاکم قرارگرفتند.
تز مائوئیستی محاصره و سپس
تصرف شــهرها از طریق روستا
عمال توســط حاشــیه نشینان
شــهریدر انقالب اســامی به
اجــرا درآمــد .آنها نیــرو و پایه
اجتماعی انقالب را شکل دادند.
مذهــب بــه مثابــه مهمتریــن
پایگاه ســنت و روحانیت پاسدار
مذهب و اســام سیاســی از ۱۵
خرداد  ۱۳۴۱تــاش موثر خود
را بهسمت تبدیل شدن به تکیه
گاه وگروه مرجع این اقشــار آغاز
کرده بود .اقشــار مدرن و اقشار
ســنتی جامعه ،ضمن تمایزات
آشــکاراجتماعــی – فرهنگــی،
دربســیاری وجوه نیز همسان و
در هم تنیــده جلوه مینمودند.
جامعه درگستره چندین ملیونی
و در اعماقخود سنتی و تحول
نیافته باقی مانده بود .این توده

میلیونی زمانی که به کنشگری
سیاســی در شــکل انقــاب
پرداخــت ،طبیعــیبــود که به
خویشاوندان فرهنگی و رهبران
سنتی خود روی بیاورد  .

 ۱۵خرداد سال ۱۳۴۲
چرکنویس انقالب اسالمی
خرداد  ۱۳۴۲آغاز و نقطه عطف
خیــزش و عــروج روحانیــت و
طرفــداران اســام سیاســی به
سمت تبدیل شدن به آلترناتیو و
کســبقدرت سیاسی در ۱۳۵۷
بود .به هیچ وجه معتقد نیستم
این فرجام مقدر و اجتناب ناپذیر
بود اما آغاز ماجــرا را باید در آن
مقطعپی گرفت .شورش و قیام
ارتجاعی  ۱۵خرداد ســال ۱۳۴۲
چرکنویــس ،و انقالب اســامی
 ۵۷پاکنویس و نسخه پیروزمند
آن در شــرایط و وضعیــت ۱۵
ســال بعد بــود .از  ۱۵خرداد به
بعد ،خمینی و نیروی بنیادگرای
اسالمی در موقعیتی قرارگرفتند

کــهبتواننــد در صــورت مهیــا
شدن شرایط و عواملی دیگر در
مقیــاس ملیونی و سراســری و
نه روشنفکری رهبری مبارزات
سیاســیو یک تحــول انقالبی
را بــر عهــده بگیرنــد .در تمــام
 ۱۵ســال پس از آن ،بخشــی از
شــبکه گسترده مســاجد و بازار
در چارچــوبفکــری خمینــی
و “نهضــت روحانیــت مبــارز”
آرام و پیگیــر به تــدارک فکری و
عملی اشــتغال داشــتند بدون
آنکــه مبــارزه جــدیفکــری و
روشنگرانهای در برابر آن صورت
گیــرد .برنامــه ریــزان امنیتــی
رژیــم شــاه و شــخص وی نیز،
دموکراتها ومارکسیســتها را
دشمن و خطر اصلی برای خود
و نظام میپنداشتند.
طبقــات و اقشــار مــدرن مانند
طبقه متوسط شهری ،بورژوازی
و طبقه کارگر با پاگیری صنعت
و اقتصــاد مــدرن و بــا دگرگونی

{>> ادامه در صفحه}18 :
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در آرمانگرایی گذشتههای
دور و کربالهــای کــور
جستجوکنیم؛ و داوطلبانه
بعبارتــی از تــرس عقــرب
جــراره خود را تســلیم مار
غاشیه در قعر جهنم حجیم
کردیم.
اسفبارتر اینکه نسل من و
کهنســال تر از من در این
Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.
Dr. Faranak Hashemi D.M.D.
Dr. Zahra Tabatabaei D.M.D.
Dr. Shahrouz Rezania
D.M.D.
زمستان اتمی چنان دچار Dr. Mehri Heidari D.M.D.
جمــود فکــری و انجمــاد
Dr. Mana Vojdani, D.M.D.
ذهنــی شــدهایم کــه حتی Dr. Mahsa Zamani, D.M.D.
حاضر نیستیم برای رهایی
 ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم Invsalign
خــود و همونــدان خویش
 ردیف کردن دندانها بصورت سریع
تالشــی همگرایانــه بکنیــم.
در کمتر از یک سال Rapid Orthodontics
شــوربختانه اینگونه است که
 کاشتن دندان Implant
 21بهمــن  -تعجب نکنید اگر آری!
بعد از آن ضربه مهلک و فلج
 درمان ریشه Root Canal

Invisalign
 سفید کردن دندانها توسط دستگاه Zoom 2 ACP
بگویــم انقــاب  ۲۲بهمــن  ۴۲آنکــس کــه  ۴۲ســال و
کننده انفجار انتحاری و زمستان
عقل
دندانهای
جراحی
و
کشیدن

رنگ
قوطــی
سال پیش بمثابه علت و معلول ۴ ،مــاه پیــش دو
که
کاری
تنها
آن
آیند
پس
اتمی
ِ


 دندان اطفال
من ظاهر از ما نسل خسته ()tired
ملغمهای از هر دو بود .ملتی که فشــاری سیاه و ســرخ را به ِ
دندانهای مصنوعی
گذاشتن

Rapid Orthodontics







بــر
ناخواسته و ندانسته برای رهایی دانشــجو داد تــا نیــم شــبها بر و بازنشســته ()retired
 پر کردن دندان ها (همرنگ دندان)
در
شاملو،
از استبداد شاه جلیقه انتحاری به روی دیوارهــای شــهر چابهــار میآید؛ بقول زنده یاد

Implant
CEREC
AC Bluecam 
خود بست و با نعره "الله و اکبر ،بنویسم "خمینی عزیزم بگو تا تبعیــد و غربت آن هم در بیرون
1834 Ste Catherine W. Suite 200

Root Canal
"ترکشــی"
خمینی رهبر" خــود را در عمل خون بریزم!" ،دو ســال بعد از از زمان ایســتاده و با
)Montreal, Qc H3H 1M1 (Metro: Guy
مهیــب در
"منفجر" و نابــود کرد .طبیعتا انقالب ،خون خــودش بعنوان تلــخ از آن انفجــار

Zoom 2 ACP
قبولکلیه
از ایــن انفجار و "خودســوزی" "ضــد انقالب" هماننــد هزاران ُگردههایمان بدون سخن گفتن

افزون
مهیب ابری عظیم از آتش و نور بیگنــاه دیگــر توســط خمینی با یکدیگر در ســیل رو به
بیمه های مدیکال
کورکننده همانند شکاف اتمی ریخته شد.
ببندیم
ُمــردگان خویــش نظــر

و بیمه های دانشجوئی
بمب هســتهای نــه تنهــا ایران بر روی دیوارهای فرسوده شهر و نوبــت خود را انتظار بکشــیم
عدم
که سراســر جهان را فرا گرفت؛ شعار را به رنگ سیاه مینوشتم ،تــا یک یــک بــه صنــدوق
انفجاری کــه نور آن
ساله
اما بــرای واژه "خون" بازگردیم .این ســکوت ۴۲
نگاهی به
تاریک
به حجرههای
از قوطــی رنــگ قرمز ی بی عملــی در ت َع ُمل و ت َع ُمق
سال
ِ ۴۲

قــرون وســطایی و فاجعهآمیز در اســتفاده میکــردم تا در بیابــان منجمــد و برهــوت
منجمــد آخوندهــا آیینه «دو قرن کورکورانــه در مقتــل حاصلــه از زمســتان اتمی که ما جمهــوری اســامی و ســکوت
Veneerدکتــر زرین
کــوب آن دوران را آوردن تشکلی کوچک و محدود
Lumineers
بــرهای نیز در حدوث آن هر چقدر سهم و خودخواهــی فرهیختــگان تیرهتریــن نقــاط تاریــخ ایــران با معدود دوستان و هم اندیشان
خویــش چون ّ
روشــنایی و گرمــا سکوت» پس
بخشید.
از غلبۀ اعراب در مذبح و بردهای در ناچیــز اما "ســاده لوحانه ای" و پرمدعــای امروزی بــرای ملت میدانــد که "عقده شکســت" نزدیک خویش محفلی را تحت
اما برای ایران و ایرانی
مســلخ حق مطلب را حقیری داشتیم ،بیانگر نه تنها تاریخی و کهنسالی که به تمدن ایرانیان نامیده میشود.
عنــوان پــر طمطراقــی بوجــود
بر ایرانیان
"زمســتان اتمــی" و زرینکوب ...ادا کرده باشم.
زخمیعمیقبلکهنمایشگر"فلج دیرینه خویــش میبالید و  ۱۱۵هرچنــد بســیاری از ایرانیان آن بیاورند و در رســانههای فارسی
کوچ میلیونــی را در
و اینگونــه شــد که در فکــری" اســت که بــه آن مبتال ســال پیــش انقالب مشــروطه را ســرافرازانه افتخار تســلیم به زبــان باد بــه غبغــب بیندازند.
پی داشــت که حاصلی جز افول یکــی از مهــم تریــن برهههای شــدهایم .یا وگرنه همین امروز را بــه ثمر رســاند ،نه تنها تلخ و اسالم تلقی میکنند و حتی تا به علــل ایــن پراکندگی و تشــتت
Montreal, Quebec H3H 1M1
و زوال و انجماد در پی نداشت .پیشــرفت و توسعه جهانی یعنی نیز مردم برمه (میانمار) همانند ناگوار؛ بلکه علنا و صراحتا بگویم امروز در بین اپوزیسیون سکوالر ریشــه فرهنگی نه تنهــا در بین
ریزش دوده و دود سیاه به همراه در طی چهل ســال گذشــته که بسیاری از مردم بپاخاسته
جهان "خجلت آور" است.
و
طنزنویس ,کســانی هستندکه ایرانیان بلکه میان همه مردمان
ِ
)Fax: (514
933-2861
سال فاجعه آمیز را شاید بــا افتخــار اصرار به چســباندن خاورمیانــه دارد کــه حقیقتــا با
غبار قرون و خاکستر برخاسته از بسیاری ازکشورها نه تنها از نظر اســتبداد در مقابل کودتاچیان این ِ ۴۲
ایــن انفجار انتحــاری بعد از  ۴۲دموکراســی و آزادی بلکه از نظر نظامی "سکوت" و بی عملی را بتوان در آیینه دو ســده سکوت پیشوند "ســ ّید" در مقابل اسم فاصله  ۶قــرن از قافله تاریخ جا
ســال همچنــان هماننــد باران اقتصادی و رفاه و رشــد ســریع اختیارنکردهاند؟
پس از غلبه اعراب بر ایرانیان که خود دارنــد .زیرا در گــذر زمان ماندهاند.
بال از آســمان تاریک بر بند بند در زمینههای مختلف بهره مند بــاور کنیــد کــه ادامه حیــات و دکتر عبدالحسین زرینکوب در تاریخ را فاتحان به روایت خویش البته شواهد فراوانی وجود دارد
سرزمین منجمد و دربند ایران شدند ،ما با پشت کردن به زمان اســتمرار  ۴۲ســاله تجربــه تلخ کتــاب "دو قرن ســکوت" آن را مکتوب و القــا میکنند .آن هم که جمهــوری اســامی نه تنها
میبارد.
به عقب برگشتیم تا آینده خود را "طالبانــی" و "داعشــیعه"ی ترسیم و تشریح کرده است مورد فاتح مســتی که قلم در یک کف از طریــق اقدامــات ســایبری و
بحث و بررســی قرار داد؛ اگرچه و تیغ در دست دگر دارد.
نرم افزارهای جاسوســی بلکه با
تاویــل و تفســیر آن از حوصلــه کالم آخــر ســوالی اســت کــه فرســتادن پرســتوهای نفوذی
این نوشتار کوتا خارج است .اما بارهــا مطرح شــده اســت و آن و اغواگــر و کالغ و زغنهــای
مشاور امالک در مونتریال:
دو قرن ســکوت بازتابی اســت اینکه آیا ایــران و ایرانی فرهنگ بــه ظاهــر زمخــت رادیــکال
مسکونی و جتــاری
از فرازهــا و فرودهــای قلمرویی پذیرش دموکراسی و کثرتگرایی در بیــن تقریبــا همــه گروههــا
دیرینه که آنگونه توســط اعراب و مســئولیت پذیــری و اراده از جمهوریخواهــان گرفتــه
 ارزیابی رایگان از خانه شما
بادیه نشــین شکســت خــورد .همگرایی با یکدیگر برای رهایی تــا پادشــاهی طلبــان ،از ملــی
 کمک به تهیه وام مسکن با کمترین بهره
اگرچــه در آن دوران قیــام و از یــوغ آخونــدی را دارد یــا مذهبیهــا گرفتــه تــا گروهای
 مشاوره رایگان برای خرید و فروش خانه
ایســتادگیهای فراوانــی نیــز بر همچنان به "سکوت عملی"  ۴۲رادیــکال قومی بظاهر دو آتشــه
 پرداخت هزینه محضر تا 1300دالر
علیه خلفای بنی امیه و عباسیان ساله خویش ادامه میدهد؟
نفــوذ عمیقــی دارد .انتحاریون
پدیدار گشتند (همانگونه که در آیا فرهیختگان و فعاالن سیاسی ُمســن و بازمانده پنجاه و هفتی
طی  ۴۲ســال گذشــته خیزش اپوزیسیون متخصص در عافیت (از جمله خودم) به ملت ایران و
Kazem Partow Tehrani
هایــی نظیــر  ،۸۸دی  ،۹۶آبان طلبی و انان ّیت و من ّیت خویش بخصوص به دو نسل سوخته و
Real Estate Broker
 ۹۸و غیــره وجود داشــته) ،اما که عــاوه بر ادعاهــای ُگنده و جوان و دهها هــزار قربانی رژیم
Groupe sutton Sur L’île inc.
در یک نــگاه انتقــادی میتوان
گندیــده ،دهههــا ســال تجربه ء برآمــده از "انفجار کــور" ء ۵۷
38 Pl.Du Commerce #280
َ
L’Île-des-Soeurs,QC H3E 1T8
زبان شمشیر زندگی در کشورهای دمکراتیک یــک عذرخواهی بــزرگ همراه
سکوت را در مقابل ِ
bur: (514) 769-7010
عرب بعنوان مولفه غالب معرفی و آزاد غربی را داشتهاند ،ظرفیت با خضــوع و خشــوع و افتادگی
Fax: (514) 769-7030
kpartowtehrani@sutton.com
کرد که شباهت فراوانی با امروز عملکرد دموکراتیک را دارند؟
اعتذاریبدهکارند.
www.suttonquebec.com
{>> ادامه در صفحه بعد}
دارد.
یــا اینکــه هرازگاهــی بــا بوجود






















 

انفجار نور یا انتحارکور؟
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Cell.: (514) 971-7407

کاظم پرتو تهرانی
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ایران :در جستجوی ناپلئون بناپارت

امیر طاهری
دلــزده از شلپشــلپ نعلیــن
آخوندهــا ،بعضــی ایرانیــان
سیاستشــناس در انتظــار
شــنیدن صــدای چکمههــای
نظامیانهستند.
ایــن انتظــار ،ایــن روزهــا ،بــا
ســخن گفتن از بناپارتیســم در
حلقههای سیاسی تهران مطرح
میشــود .بیســت ســال پیش
کلیشــ ه محبــوب ایــن حلقهها
«ترمیدوریســم» بــود ،یعنــی
بســتن پرونده انقالب از طریق
استحاله یا تغییر درونی.
امروز ،بناپارتیســم ،اصطالح آیا در جمهوری
دیگری کــه از واژگان انقالب اسالمی ایران،
امکان یک
فرانســه وام گرفتــه شــده،
تازهتریــن گیاهــی اســت که منجی  -یک
ق شــده ایران بناپارت  -وجود
انقالبیــون غــر 
دارد؟!
بــرای نجــات به آن متوســل
میشوند.
پیروزیهای
یکی از بدشانسیهای ما ایرانیان ،نظامــی زیــر پرچم انقــاب ،در
دســتکم در عالــم سیاســت ،لبــاس یــک سیاســتمدار وارد
همواره دست افکندن در چنین باالترین نهاد حکومتی انقالب،
گیاهانی بوده است:
یعنی رهبری گروهی «مدیریت»
ایســمهایی کــه معنایشــان را شد .این نهاد در ماه اوت ۱۷۹۵
درستنمیفهمیدیم.
میــادی بــه ابتــکار امانوئل-
به همین ســبب ،کمونیسم ما ژوزف ســهیس (،)Sieyès
قالبــی از آب درآمد ،درحالیکه یک روحانی رهاشــده از کلیسا،
ناسیونالیسمماندرحدکاریکاتور شــکل گرفت .هدف از تشکیل
شکل گرفت.
این نهاد که فصل «وحشت» یا
اکنون که یک ایسم دیگر ،یعنی «ترور» دوران روبسپیر را بست،
بناپارتیسم ،بهعنوان راه نجات پایــان دادن بــه تجربــه انقالب
مطرح اســت ،بد نیست بدانیم و بازگردانــدن فرانســه به حالت
که از چه سخن میگوییم.
عادی بود.
درحالحاضر،همبناپارتیستها گام بعدی در این راه تشکیل یک
و هم ضدبناپارتیستها در تهران رهبری گروهی جمعوجورتر بود.
تصور میکنند که بناپارتیسم به این رهبری گروهــی ،زیرعنوان
معنای حکومت نظامیان است «کنسولگری» سه عضو داشت:
به رهبری چکمهپوشی که سوار سهیس ،روژه دوکو ( )Ducosو
بر اســب ســفید از راه میرسد و البته ،ناپلئون بناپارت.
درهای بسته امید را به روی یک چهار ســال بعد وقت آن رسیده
جامعه انقالبزده باز میکند.
بــود که آن ســه نیــز در یک تن
امــا باید دانســت که هــر حاکم خالصه شوند:
نظامــی بناپــارت نیســت و
ناپلئونبناپارت.
بناپارتیسم مقولهای است فراتر بدینسان ،بناپارت یک نظامی
از حکومــت چکمهپوشــان و کودتاچی معمولی نبود -جانور
شوشکهبندان.
ی که صدهــا نمونــه آن
سیاســ 
مفهــوم بناپارتیســم ،البتــه ،از را دیدهایــم از عبدالکریم قاســم
نام ناپلئون بناپارت گرفته شده گرفته تا آگوستو پینوشه و معمر
است .بناپارت که در  ۲۱سالگی قذافی.
در ارتش انقالبی فرانسه به درجه میتوان گفت که ناپلئون بناپارت
ژنرالی رسید ،پس از یک دوران در صحنه تاریخ هنرپیشهای بود

ادامه از صفحه ی پیش >> ادامه از صفحه13 :
امــا شــوربختانه خودپرســتی و
خودبزرگ بینی کــه نگارنده در
برخــی از ایــن شــخصیتهای
پرمدعا مشــاهده کردهام ،مرا با
یاس و نومیدی به یاد آن پزشک
جــراح خودشــیفته میانــدازد.
در گذشــته افــراد خانــواده و
خویشــاوندان بیمار معموال در
پشــت در اطاق عمل جراحی با

دلشوره و نگرانی فراوان منتظر
نتیجه عمل جراحی میماندند.
در یکــی از ایــن مــوارد هنگامی
که پزشــک جراح از اطاق عمل
بیــرون آمــد ،نزدیــکان بیمار با
آســیمگی و دلهره نتیجه عمل
جراحــی را از وی جویــا شــدند.
جراح بادی به غبغب انداخت و
گفت :خوشبختانه عمل جراحی
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آژانس مسافرتی دایرکت تراول
یامسین تقی علی
____________________________
Les Services Direct Travel
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صرافی  5ستاره

که نقش او را دو کشیش سابق،
ســهیس و شــارل-موریس
تالیران نوشــته بودنــد ،اما این
نقش چه بود؟
پاسخ روژه دوکو صریح بود:
بستن فصل انقالب و احیای
دولتفرانسه.
جهت جابجایی ارز با سیستم ما
هــم ســهیس و هــم دوکــو و
احتما ًال حتی تالیــران ،در
درمتام نقاط دنیا،
واقع ،خواســتار بازگشــت
فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید
ســلطنت بودنــد و فکــر
4010
Ste-Catherine
W.
میکردند کــه آونگ رفته
5Star I.P.M. Inc.
Tel.: (514) 585-2345
به یکسو را میتوان بهزور
>> با بهترین نرخ و هزینه <<
(514) 846-0221
بهسوی مخالف بازگرداند.
بناپارت ،اما ،یک سیاستمدار
گذشتهگرا یا فسوسانی نبود.
از دیــد او ،مهمتریــن نیــاز بســازد کــه نهادهــا ،روشها و بود که شایسته آن کاله نبود.
مشکلاینجاستکهبناپارتیست
فرانسه خونآلود از انقالب منشهــای آن هنــوز ،دو قــرن خــارج از فرانســه ،دو نمونــه ها همه چیز را در چکمه خالصه
و محاصرهشــده ازسوی بعد ،چارچوب زندگی سیاسی -نزدیکتر به خودمان را می توان میکننــد .آنــان میپندارنــد که
قدرتهــای دشــمن ،اجتماعی و اقتصادی فرانســه را ذکرکرد:
شکســت انقــاب خمینیگرا،
بازگردانــدن دیســیپلین دولتی تشکیلمیدهند.
مصطفی کمال پاشا (آتاتورک) محصول نادانــی ،خودمحوری
بــود .کمتــر از  ۱۰ســال پس از رژیم سرگشته در انتظار «گودو» و رضا خان (رضا شاه پهلوی) .و فســاد روحانیون حاکم است.
ورود به صحنه سیاست ،بناپارت در بناپارتیسم ،توازن قوای جدید در عثمانــی مصطفــی کمــال ،بدینســان ادعا میشود که اگر
توانســت با کودتای  ۱۸برومر ،بــه کاهــش بعضــی آزادیهای دولتی نو را بر ویرانههای خالفت حجتاالســام حســن روحانی
نقش ناخدای کشتی طوفانزده اجتماعــی و سیاســی منجــر بنا نهاد.
جای خود را به یک سردار چکمه
فرانسه را بهدســت آورد .تجربه میشــود .امــا این تــوازن قوای در ایــران رضــا شــاه ،رهبــری پــوش بدهــد ،همه مشــکالت
تلخ و شیرین  ۱۰سال بعد نشان جدید بــه جامعه امکان میدهد بازســازی دولت ایران را برعهده امروز و فرداری ایران حل خواهد
داد کــه هدف بناپارت نه احیای کــه از تــب و التهــاب انقالبــی گرفت.
شــد .بعضی بناپارتیستهای با
نظام سلطنتی منسوخ بود و نه بهدرآید و اندکاندک ،با بازیافتن هر دو مانند بناپارت ،نظامیانی جراتتر اما ،هــل دادن آیتالله
استقرار حکومت نظامی .هدف ســامت خود ،به حالت عادی بودند که با عبور از بوته آزمایش خامنــهای را بــه در خروجی راه
او تغییر توازن قوا بین انقالب و بازگردد.
سیاســی ،توانســتند نقــش حل میدانند.
دولت بهسود دولت بود.
در انقــاب ،جایــی بــرای دولتمرد را مدعی شوند.
اما واقعیت این است که مشکل
اگــر لنینیســم ( )Leninismقانونمنــدی در مفهوم عرفی آن البته بناپارتیســم همیشه برای ایران در نفس انقالب است.
حاضــر اســت دولــت را فــدای وجود ندارد.
بناپــارت هــا عاقبــت خوشــی همان طور که مشکل فرانسه یا
انقالبکند،بناپارتیسم
لنین با یک تلگرام نداشته است .ناپلئون در جزیره روســیه بعد اکتبر ،خود انقالب
انقــاب را فدای دولت
بــه نماینــده خــود ســنت هلــن و رضــا خــان در بــود .انقــاب در جامعــه مانند
بناپارتیسم
میکند.
انقالب را فدای در آسیای مرکزی ،ژوهانسبورگ به پایان رسیدند .حالت تب در بدن انسانی است.
انقــاب ،در بهتریــن دولت میکند .میخائیــل فرونزه ،امــا هر دو مــورد آنچه ســاخته تا این تب پایان نیابد ،نمیتوان
شکل خود ،یک جامعه
دستور داد که همه بودند ،علیرغم ســوخت و سوز به حال طبیعی بازگشت و بدون
کوتاهمــدت بهوجــود مــیآورد .مــردان کازاخ تیرباران شــوند ،بسیار ،باقی ماند.
بازگشــت بــه حالــت طبیعی نه
بناپــارت ،امــا ،بهدنبــال ایجاد زنــان و کــودکان کازاخ از خاک بناپــارت ها از ناپلئــون گرفته تا رهایی از بیماریها ممکن است
یــک جامعــه درازمدت بــود .او شــوروی اخراج گردنــد و گاو و آتاتورک و رضا شــاه ،یکه ســوار و نه رشد و پیشرفت.
جامعهای میخواست که بتواند گوسفند و اســبان کازاخ به نفع نبودند .همه آنان با بهره گیری اکنون این امکان وجود دارد که
در یــک ماراتن تاریخی شــرکت انقالب ضبط شوند.
از نیرو ،شــور و شــوق و میهن ما ایرانیان ،بناپارتیسم را در حد
کنــد درحالیکــه انقــاب هرگز در فرانسه ،گردانندگان انقالب ،دوســتی یــک یــا دو نســل از یک کاریکاتور تجربه کنیم.
نمیتوانــد از دو  ۱۰۰متــر فراتر بــا اعــدام هــزاران تن وکشــتار روشنفکران ،کاردانان و سیاست همانطور کــه دیگر ایســمهای
برود.
نزدیــک به یکمیلیون تن دیگر پیشگان و حتی روحانیون زمان وارداتی را مسخ کردیم .لنین ما
دردورانبناپارتنهادهایدولتی در ایالت وانده و در شهر لیون ،و خود موفق شدند.
یک شاهزاده قاجار بود و استالین
ناتــوا 
ن شــده یا حتــی لهولورده بسیاری نقاط دیگر ،اعتنایی به برسیم به اصل مطلب که مورد ما نوه یک مالی ارتجاعی.
شده در انقالب بازسازی شدند و قانونمندینداشتند.
عالقــه بســیاری از ایرانیــان رهبر ناسیونالیســم مــا نیز یک
با نیرو و نشاطی تازه بازگشتند .بناپارتیســم امــا ،آونــگ را است.
شاهزاده قاجار دیگر بود.
بناپارتیســم بــا توســعه پایــگاه بهسوی قانونمندی افراطی در آیا در جمهوری اســامی ایران ،انقالبیون چریکی مــا همگی از
تصمیمگیــری توانســت دولتی بســیاری موارد بوروکراتیک و امکان یک منجی ،اگر نخواهیم خانوادههای مرفه شهری بودند.
مالنقطی ،هل داد.
بگوییــم یــک بناپــارت ،وجود حزب تروتسکیست ما در ایاالت
آیــا نمونههایــی از تجربــه دارد؟
متحده ،بین دانشجویان بورس
بناپارتیسم میتوان نام برد؟
پاســخ بــه این پرســش آســان گرفته از بنیاد پهلوی ،تاســیس
در خــود فرانســه تجربــه ژنرال نیست.
شد.
با موفقیت انجام شد ،اما بیمار بوالنــژه یک نمونه نــاکام عمل اما مسلم است که نیاز به بستن تا یکسال و اندی پیش کاندیدای
فصل انقــاب و احیــای دولت ما برای بناپارت شدن ،سرلشکر
مـرد.
بناپارتی بود.
شما روی تخت جراحی ُ
حــال تو خــود بعد از  ۴۲ســال تجربــه ناپلئــون ســوم ،لوئــی ایران در سراســر جامعه ،حتما قاسمسلیمانیبود.
حدیــث مفصــل بخــوان ازیــن بناپــارت ،را نیــز می تــوان یک در گروههــای انقالبــی بازمانده جلیل بهار ،دیپلمات کارکشته،
کاریکاتــور از الگــوی بناپارتــی از راه ،احســاس میشــود .ایــن او را منجــی انقــاب و ایــران
مجمل.
بــه شــمار آورد .لوئــی بناپارت ،احســاس گاه با شــعار رضا شاه میدانســت .دیگــران از نبــوغ
------خواهــرزاده ناپلئــون ،کاله روحت شــاد! بیان میشود وگاه ناپلئونــی ،او یا مقــام عرفانی او
عبدالستاردوشوکی
مرکز مطالعات بلوچستان ـ لندن ســه گوش دایی جان را به ســر با دعوت از نظامیان ایران برای ســخن میگفتنــد .همه
آنــان ایــن واقعیــت را
 doshoki@gmail. comداشــت .اما زیر آن کاله ،ســری قبض قدرت.
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هایکهارتونیان
«گونه انگلیسی ویروس کرونا احتماال جهان
را در بر خواهد گرفت»
Virus variant first found
in U.K. 'likely to sweep
the world,' says scientist
---------COVID-19 cases with
U.K. variant detected in
Nova Scotia...
---------

بی بــی ســی  -رئیــس برنامه
نظارتژنتیکیبریتانیاپیشبینی
کرده اســت که ویــروس جهش
یافته کرونا که برای اولین بار در
کنت در جنوب شرق این کشور
یافت شد ،میتواند به گونه غالب
ایــن ویــروس در جهــان تبدیل
شود.
پروفســور شــارون پیکاک گفت
این گونه جدید ویروس "کشــور
را در بــرگرفتــه" و "بــه احتمال
زیــاد جهان را هــم در بر خواهد
گرفت".
گونه کنت (انگلیســی) ویروس
کرونــا تــا حــاال در بیــش از ۵۰
کشــور ،از جملــه کانــادا ،دیده

شده است.
این ویــروس جهش یافته کرونا
اولیــن بــار در ســپتامبر ســال
 ۲۰۲۰در جنوب شــرقی بریتانیا
شناسایی شد و شیوع سریع آن
در ماههای بعدی باعث شد این
کشور محدودیتهای تازهای را
اعمال کند.
پروفســور پیکاک ،مدیر اجرایی
کنسرسیومژنومیککووید۱۹-
بریتانیا،گفت:
"آنچه در حال حاضــر واقع ًا ما
را تحت تأثیر قرار داده اســت،
ســرعت انتقــال ایــن نــوع از
ویروس کرونا است".
او گفت" :وقتی مــا این ویروس
را کامــا تحت کنتــرل بگیریم
و یــا این کــه این ویــروس خود
را طوری جهــش دهد که باعث
بیماری شــدید نشــود آن وقت
میتوانیم دیگر نگران آن نباشیم.
اما من فکر میکنم  ،کار بر روی
آن حداقل تا  ۱۰ســال دیگر هم

طول میکشد" .
واکســنهای فعلی برای مقابله
با نمونههای قبلی ویروس کرونا
طراحی شدهاند ،اما دانشمندان
معتقدندکه این واکسنها هنوز
هم میتوانند علیــه نمونههای
تازه ویروس کرونا عمل کند اگر
چه ممکن اســت عملکردشان
ً
کامال مانند تاثیرشان در غلبه بر
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مشــاورامالک

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

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

ویروسهای اولیه کرونا نباشند.

پروفســور پیکاک گفــت به نظر
میرسد واکسنهای مورد تأیید
برای استفاده در بریتانیا در برابر
انواع ویروس موجود در کشور به
خوبی عمل میکنند.
بریتانیــا با بیــش از  ۳میلیون و
 ۹۸۵هــزار مبتــا ،رتبــه پنجم
موارد ابتال در میان کشــورهای
جهان را دارد کــه از این تعداد،
بیــش از  ۱۱۴هزار نفر ،تاکنون
جان خود را از دست دادهاند.
•

www.ParsPlumbing.ca

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

Pars Plumbing
& Heating Inc.

Tel: (514) 290-2959

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه
نادیــده میگرفتنــد که
سلیمانی در هیچ جنگی
شرکت نکرده بود .چه رسد
بــه اینکــه پیــروزی ناپلئــونوار
به دســت آورد« .حاج قاســم»
مــا مخلوطی از «مش قاســم»
و «دایــی جان ناپلئــون» ایرج
پزشــکزاد بود .حاال که او دیگر
نیســت تا نقش منجــی را بازی
کند ،چه کســی بناپارت خواهد
شد؟
در حــال حاضــر ،جمهــوری
اســامی چند برابر بیــش از هر
ارتش ایرانی ژنــرال دارد .تعداد
سرتیپهای بازنشسته یا شاغل
در حــدود  ۱۲۰۰تــن بــرآورد
میشــود و سال به سال افزایش
مییابد .جمهوری اســامی ۱۲
سرلشــگر هم دارد که هیچ یک
نمیتوانــد مدعــی پیروزیهای
جنگی ناپلئونوار بشــود .تقریبا

را بر روی سایت بخوانید

تمامی آنان در ســنین باالی ۶۰
و  ۷۰ســال قرار دارند و احتماال
بــا مشــکالتی ماننــد نقــرس و
پروســتات ،روبــهرو هســتند.
درحالــی که بناپــارت ،آتاترک یا
رضــا شــاه در دوران جوانــی یــا
حداکثر ،چلچلی سوار بر اسب
شدند.
کمی فکرکنید:
آیــا سرلشــکر محســن رضائی،
کاندیــدای دایمــی ریاســت
جمهــوری ،میتواند بناپارت ما
آن باشد؟
ســرتیپ بازنشســته محمدباقر
قالیبــاف ،تاجــر و سیاســتباز
حرفهای ،چطور؟
درباره سرلشکر حسین سالمی،
نویسنده ،انشاءهایی خندهآورتر
از آثــار صادق صداقــت چه فکر
میکنید؟
چند مطلب روشن است:

انقــاب اســامی ،ایــران را بــه
بنبست کشانده است .راه خروج
از این بنبست مشاطهگری رژیم
نیست .ایران میبایستی هویت
دولت-ملــت خود را بــاز یابد و
از بختک مسلکی خمینیگرایی
رها شــود .ایران امکانــات الزم
برای بازگشــت به وضع طبیعی
جوامــع انســانی را دارد .همــه
بناپارتهــا نظامــی نبودند و در
ایــران نیــز نیــازی به پریــدن از
نعلین به چکمه نیست .آنچه ما
الزم داریم محتوای بناپارتیسم
است ،یعنی بستن فعل انقالب
و بازسازی یک جانبه درازمدت
و نرمال .هر رهبــری که بتواند
ما را در این مســیر هدایت کند
و به پیروزی برساند ،بناپارت ما
خواهد بــود -با چکمه یا بدون
چکمه.
•

انقالبی که با توسع ٔه اقتصادی بیگانه >> ...ادامه از صفحه11 :
تا «اموال عمومی که از غاصبین
مسترد میشود» ،همه و همه به
حکومت اسالمی سپرده شد «تا
بر طبق مصالح عامه نســبت به
آنها عمل نماید».
با توجــه به اختیاراتــی که اصل
 ۱۱۰قانــون اساســی بــه نهــاد
رهبــری میبخشــد ،اغراقآمیز
نیســت اگر بگوییم کــه انقالب
اســامی هســتی ایرانیان را در
ســینی طال بــه مقــام عظمای
والیــت تقدیــم کــرد .چنــگ
انداختــن نظــام دینســاالر بر
دســتگاههای تولیــدی و غلبــه
تفکــر تیمچهای و حجــرهای بر
مدیریت کشــور ،که فــرار انبوه
نخبگان را در پی داشت ،همراه
بــا پیامدهای جنــگ و تنش در
روابــط بینالمللــی جمهــوری
اســامی ،اقتصــاد ایــران را در
دهٔه نخســت بعــد از انقالب با
یکــی از مهمتریــن انحطاطهــا
در تاریــخ معاصر اقتصاد جهانی

روبهرو کرد .منابع کارشناســی
جمهوری اسالمی سقوط درآمد
سرانٔه ایرانیها را در سال ۱۳۶۷
نســبت بــه ســال  ۱۳۵۵حدود
شصت درصد محاسبه میکنند.
فاجعٔه اقتصادی نخستین دهه
بعــد از انقــاب اســامی زنگ
خطری بزرگ برای نظام والیت
ٰ
شرایط مدیران
فقیه بود .در این
ارشد حکومت اسالمی بهروشنی
دریافتندکه از «اقتصاد اسالمی»
معجزهای بر نمیآید و بقای آنها
در گروِ سکوالریزه کردن اندیشه
و مدیریت اقتصادی است ،البته
تــا آنجا که جوهــر نظام والیی
دچار خلل نشود.
دریافت این واقعیت زمینهســاز
پیدایش تکنوکراســی اســامی
شــد که بعد از جنگ با عراق به
آموختن مفاهیم نــو در ادبیات
اقتصــادی روی آورد و بهتدریج
ســکانهای مدیریــت را در

کانونهای عمدٔه سیاستگذاری
اقتصادی کشور در دست گرفت.
ایــن تحــول در پــی تحقق یک
هدف اصلی بود:
آشــتی دادن نظــام والیــی بــا
اصالحات اقتصادی.

شکست انواع اصالحات
اقتصادی
تحقــق همیــن هــدف اصلــی
بــر تاریــخ اقتصــادی جمهوری
اســامی در ســه دهه گذشــته
ســنگینی کرده است .علی اکبر
هاشــمی رفســنجانی بــا طرح
معروف به «تعدیل اقتصادی» به
میدان آمد .محمد خاتمی مبتکر
طرح «ســاماندهی اقتصادی»
بود .محمــود احمدینژاد طرح
«تحول اقتصادی» را پیشنهاد
کرد .و سرانجام حسن روحانی با
یک برنامٔه بلندپروازانٔه اقتصادی
به ریاستجمهوری رسید

{>> ادامه در صفحه}16 :
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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

انقالب ایران و پدیدهی غارنشینی!

انقــاب ایــران در حالی
مورد به مــورد به
شانس
انقالب
به آغاز چهل و ســومین
آن پرداخــت و از
باالیی دارد
سال حیات خود میرسد
یک قضاوت جهان
بدبخت
در
که
که خبر «کــوه خوابی»
شــمول دربارهی
در منطقــهی «شــهرک سازی مردم
آنها پرهیزکرد.
ایــن
عالئیــن شــهرری ،در موفق عمل کند! ســئوال
مفتــح جنوبــی ،قلعــه
اســت که پــس از
علیمون» منتشر شده است.
ایــن تجــارب تاریخــی متعدد و
پس از  ۴۲سال ،سرانجام برخی به ویژه ،به واســطهی کشــیده
از هموطنانمان به سبک زندگی شــدن سرنوشــت ملت ایران به
انسان اولیه ،یعنی «غار نشینی» غارنشــینی ،پــس از  ۴۲ســال،
روی آوردهانــد تا زنــده بمانند .پدیدهی انقــاب را چگونه باید
ســران رژیم در ایــن ایام به طور مورد ارزیابی قرار دهیم.
معمــول از «بــرکات انقالب» یا تایید یا رد؟
«دســت آوردهای انقالب» یاد جســتجوی یک انقالب دیگر یا
میکننــد .آیا این پدیده جدید را پرهیز جدی از آن؟
نیز جزو اینها و ایرادی بر پدیده بروز انقــاب نه حادثهی تاریخ
«انقالب» دانست؟
است نه یک پروژهی فکر شده.
به برخــی از انقالبهــای تاریخ محصول ترکیبی این دو است
معاصر بشری که مراجعه کنیم باتناسبهایمختلف.
میبینیــم در خــود پدیدههــای امــا ،در ورای چگونگی بروز آن،
خوب و بد فراوان داشــتهاند .به مثالهای تاریخی نشان میدهد
طور مثال:
که ،انقــاب فرمــول مطمئنی
•
برای خوشــبخت سازی تودهها
انقالب کبیر فرانسه ،این کشور نیســت ،در حالــی که شــانس
را هــم بــه پیشــنهاد دهندهی باالیی دارد که در بدبخت سازی
نخستین اعالمیه حقوق بشر در آنها موفق عمل کند.
تاریخ و نیز به قدرت استعماریی حداقل ،این تجربهی مشخص
تبدیل کرد که در مستعمرههای تاریخ ایران است .با مشاهدهی
خویــش ،ماننــد الجزایــر ،بعد کارنامهی انقالب  ،۵۷شاید بهتر
از قتــل عام مبارزین اســتقالل باشــد که دیگــر این فرمــول را،
طلب سر آنها را میبریدند و روی حداقل به ملت ایران ،ســفارش
اجساد آنها ادرار میکردند و با نکنیــم .ایــن کــه مردم کشــور
آن عکس میگرفتند،
آفریقایی توگو یا اهالی روسیهی
•
ســفید (بــاروس) هنــوز بــه
انقــاب اکتبــر ،روســیه را بــه انقالب تمسک جویند و شانس
نخســتین کشــور فرســتندهی رسیدن به خوشبختی را داشته
انسان به فضا و نیز برپاکنندهی باشند ،نمیتوانیم به طور مطلق
اردوگاههــای مرگ و کار اجباری رد کنیــم .امــا این کــه بگوییم
گوالگ تبدیل ساخت،
ملت ایران با یــک انقالب دیگر
•
ســرانجام بــه فرمــول «انقالب
انقالب مائو ،کشــور چین را به موفــق» دســت خواهــد یافت،
اقتصــاد دوم و در مســیر تبدیل قمارکردن با سرنوشت یک ملت
شــدن به اقتصــاد اول جهان و اســت .چون معلوم نیست این
نیز سازمانده اردوگاههای تربیتی بار ،اگــر بازهم با ناکامی مواجه
سرشــار از اجبار و شکنجه برای شــود ،دیگــر بخش غارنشــین
مســلمانان ایغور بدل ســاخته جمعیت ایــران باید به کجا پناه
است.
برد!
•
از همین روی ،برخورد تعصبی
انقــاب ایــران نیــز ،ضمــن به با انقالب ،دیگر جای و جایگاهی
بــاد دادن چند تریلیــون دالر از نــدارد و ایــن کــه میبینیــم
ثروتهای ملت ایــران در طول جنبشهــای پیاپی این ســه یا
 ۴۲ســال ،چنــان کــه گفتیم ،چهــار دهــهی اخیر در سراســر
شــهروندان را وادار به بازگشــت جهان ،هیچ یک به «انقالب»،
به عصر «غارنشــینی» ســاخته بــه معنــای ســنتی ،تبدیــل
است.
نشدهاند ،شاید به دلیل این است
این امر نشان میدهد انقالبها که مردم جهان« ،چشم شان از
محصول یک دست و یک شکل انقالب ترســیده» ،یــا به قولی،
بیرون نمیدهنــد و نتایج آنها «چشم شــان از انقــاب آب
متفاوت و حتی متضاد هستند .نمیخورد».
به همین دلیل ،شاید بهتر باشد حال ســئوال این اســت که اگر
که دیگر انقالب را با رویاپردازی «انقالب» نه ،پس چه؟
احساسی یا با نفرت طبقاتی مورد نگارنده بر این باور است که باید
تایید یا رد قرار ندهیم .بایســت تفکر برچسبی را کنار بگذاریم.

یعنی نباید با کدها و کلیشــهها
اندیشــید .تفکرکلیشــهای ما را
دعوت میکندکه بین «انقالب»
یــا «تســلیم و ســازش» یکی را
انتخاب کنیــم .بین «انقالب»
و «اصالحات» یکی را برگزینیم.
اما این یک دوگانه بینی کاذب و
مصنوعی است .باید به گونهای
دیگراندیشید.
به تفاوت این دو ســئوال دقت
کنیم:
• روش الــف بــرای تغییر بهتر
است یا روش ب؟
• چه روشــی بــرای تغییر بهتر
است؟
در حالــی کــه در طرح ســئوال
نخستین ،از قبل ،دست خود را
بستهایم و شاید خود را مجبور به
انتخاب بین بد و بدتر کنیم ،در
حالت دوم ،راه را برای شمار قابل
توجهی از روشها بازگذاشتهایم.
این به طور دقیق نوع برخوردی
اســت که چندی پیش در قالب
«نظریــهی بی نهایــت گرایی»
پیشــنهاد دادیم .در این نظریه،
برای هر مشــکلی ،راه حلهای
«بی شــمار» در نظــر گرفتــه
میشود.
در مثال باال ،ســئوال نخســت
براین پیش فرض بنا شده است
که دو راه حل بیشتر نیست ،اما
در پرســش گری از نوع دوم راه
برای پیشنهاد تعداد بی پایانی از
راه حلها باز است.
شــرایط کنونــی ایــران و جهان
هر یــک از مــا را دعوت میکند
که پافشــاری بر رفتن از راههای
شکست خورده را کنار بگذاریم و
ذهن خود را به سوی گشایش و
نوآوری هدایت کنیم.
«بــی نهایــت گرایــی» بــه مــا
میگوید که بــرای تغییر جامعه
مجبور به انتخاب میان انقالب
یــا اصالحــات ،نیســتیم بلکــه
میتوانیــم صدها راهــکار دیگر
را مطالعــه ،بررســی ،طراحی و
مطرح کنیم:
 برخی رادیکال تر از انقالب، بعضی نرم تر از اصالحات.اگــر «انقالب» در ایــران جواب
نمیدهــد و «اصالحات» نیز به
بقــای اســتبداد انجامیده ،پس
نیاز به یک راه حل ســوم ،اگر نه
چهارم ،اگر نه ....صدم داریم.
و اگر صدمیــن راه حل ما عمل
نکــرد به ســراغ صــد و یکمی و
چراکه نه ،هزارمی برویم.
ایــن که چــه و چنــد راه حل را
امتحان کنیم مهم نیست ،این
کــه چگونه به هــدف مورد نظر
برسیم مهم است.
در آستانهی چهل وسومین سال
انقــاب ،جامعهی ایران منتظر
خالقیــت تاریخی کنشــگران و
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شرکت ها و اشخاص :مقرون به صرفه ،قابل اطمینان و حسابداری حرفه ای

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

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

ساعات کار:

سه شنبه تا یکشنبه
از 11ونیم صبح تا  8شب

انقالبی که با توسع ٔه اقتصادی بیگانه >> ...ادامه از صفحه15 :
و تدارک «بستههای سیاستی»
خــود را در این زمینــه به دکتر
مســعود نیلــی ،مطلعتریــن و
بانفوذتریننظریهپردازاقتصادی
جمهوری اسالمی ،واگذارکرد.
اصالحات اقتصادی ســی سال
گذشته ،همه و همه ،در برخورد
بــا دیوار جمود والیــت فقیه در
هم شکستند .خصوصیسازی
بــه ضــد خود بــدل شــد ،عدم
تعادلهــای بنیــادی اقتصادی
(شــکاف میــان درآمدهــا و
هزینههای دولت ،شــکاف بین
عرضه و تقاضای پول ،شــکاف
میــان صــادرات و واردات و)...
شــدت گرفتند ،بازار نتوانست
نقش خود را در تخصیص بهینٔه
منابع پیدا کند ،بازرگانی خارجی
کشور در مقایسه با اقتصادهای

پویــای در حــال توســعه در
واپسماندگــی در جــا زد ،نــرخ
تورم دو رقمی باقی ماند و حتی
به اوجهای تازهای دست یافت،
نرخ بیکاری واقعی به حدود ۲۵
ِ
صنعت
درصد رســید و کشــور
ِ
نفت پیشتاز خود را از دست داد
بدون آنکه برای آن جانشــینی
پیدا کند.
ســالهای  ۱۳۹۰خورشــیدی
کــه عمدت ًا با ریاســتجمهوری
حسن روحانی سپری شد ،دهٔه
ازدسترفتٔه دیگری را در تاریخ
اقتصــادی جمهوری اســامی
به ثبت رساند که میانگین نرخ
رشد آن ،حتی با خوشبینانهترین
ارزیابیها ،پیرامون صفر درصد
نوسان میکند.
خالصهکنیم:

ایــران در دوران چهــل و دو
ســالٔه جمهوری اسالمی فقیر و
فقیرتر شــد .بر پایٔه محاسبات
دکتر مسعود نیلی ،مشاور ارشد
اقتصادی سابق حسن روحانی،
درآمد ســرانه در ایران در فاصلٔه
ســالهای  ۱۳۵۵تا  ۱۳۹۷سی
درصــد ســقوط کرده اســت .با
در نظــر گرفتن نرخ رشــدهای
منفی ایران در سالهای ۱۳۹۸
و  ،۱۳۹۹کــه کوچکتر شــدن
اقتصاد ایــران پیامد آشــکار آن
اســت ،دکتــر حســن منصور،
اقتصــاددان ایرانی مقیم لندن،
به این ارزیابی رســیده است که
در فاصلــه ســال  ۱۳۵۵و ســال
پایانی دهه جاری خورشــیدی،
هر ایرانــی بهطور متوســط ۴۳
درصد درآمــد خود را از

متفکران خویش است تا بتوانند
بــا راهکارهایی ممکن وبدیع به
یاری او بشــتابند و از بن بســت
خودســاختهی خویــش بیرون
آینــد .کســب آزادی جامعــه در
گرو رهایی ذهن انسان است .به
جای باور به نبود راه حل دیگر،
به بی نهایــت راه حلهای دیگر

فکرکنیم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برای دنبال کــردن برنامه های
تحلیلی نویســنده به وبســایت
تلویزیون دیدگاه مراجعه کنید:
www.didgah.tv
آدرس ایمیل تماس با نویسنده:
korosherfani@yahoo.com

برای آشنایی بیشتر با نظریه ی
«بــی نهایت گرایــی» به کتاب
تحت عنوان «بی نهایت گرایی:
نظریه ی فلســفی برای تغییر»
مراجعهکنید.
وبسایت:
www.ilcpbook.com
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جامعه...

ِ
سیاست ما عموم ًا با
چرا
عصبانیت همراه بوده است؟
•

•

محمودسریعالقلم

 -۱۲چــون بــه
فــردی کــه آرام و
گزیدهگــو باشــد
میگوییم مشکل
دارد؛

مت ِ
حــد
 -۱چــون
ّ
قابــل اتکایــی در جهان
ِ
نداشتهایم؛

•

 -۲چــون بیوگرافــی
(بسیار) کم خواندهایم؛

•

 -۳چون خریدار دارد؛

•

 -۴چــون نیــازِ عمیقــی بــه
مطرح شدن داریم؛

•

 -۵چــون بیشــتراز ســکوت
و آرامــش ،از هیجــان لــذت
میبریم؛

•

 -۶چون رسانهها سوژه پیدا
میکنند؛

•

 -۷چــون تفاوتهــای بیــن
کمی نمیبینیم؛
کشورها را ّ

•

 -۸چــون تفاهــم را عمومــ ًا
عیب میدانیم؛

•

 -۹چون  Compromiseرا
به سازش ترجمه کردهایم؛

•

 -۱۰چــون در ناخــودآگاه
خود ،سکوت و شمرده گویی
را ضعف میدانیم؛

•

 -۱۱چــون خیلــی حوصلــه
نداریم استدالل بچینیم؛

دست داده است.
دردناکتــر آنکــه فــرو
غلتیــدن ایرانیهــا در
سراشیب فقر ،با توجه به آنچه
در چهــل و دو ســال جمهوری
اســامی بر کشور گذشــته ،در
سالهای آینده نیز ادامه خواهد
یافــت مگر آنکه یک رســتاخیز
بزرگ این مســیر شوم را بر هم
بزند.
باز هم از دکتر مسعود نیلی نقل
میکنیم کــه میگوید در فاصلٔه
ســالهای  ۱۳۵۵تــا ،۱۳۹۷
متوســط سرانٔه ســرمایهگذاری
در ایران  ۸۰درصد سقوط کرده
است.
ناگفتهپیداستکهاقتصادفردای
ایران در گروِ سرمایهگذاری امروز
است و سقوط ســرمایهگذاری،
آن هــم در مقیاســی چنیــن
مخوف ،از آیندهای بسیار تاریک
خبر میدهد.

فکر کن و آزاد باش
چــرا اقتصــاد ایــران در گرداب

•

 -۱۳چون به جای
دوست و شریک ،سراغ مرید
میگردیم؛

•

 -۱۴چون عمدۀ رســانهها،
ِ
مطالــب هیجانی
بیشــتر بــا
شهرت پیدا میکنند؛

•

 -۱۵چــون منظومۀ رفتاری
ما بیشتر واکنشی است؛

•

•

ســال
 -۲۱چون برای ســی
ِ
آینده برنامه نداریم؛

•

ِ
تعریــف مــا از
 -۲۲چــون
ِ
حاکمیــت ملــی ،بــه انــزوا
نزدیکتر است؛

•

 -۲۳چــون وقتــی فــردی
عصبانــی میشــود احســاس
میکنیم به او ظلم شده است؛

•

 -۲۴چــون  Shareکردن را
نیاموختهایم؛

•

 -۲۵چــون به اثبــات دائمی
خود نیاز داریم؛

•

 -۲۶چــون در سیاســت بــه
دنبال صداقت هستیم و پیدا
نمیکنیم؛

ِ
تعریــف مــا از
 -۱۶چــون
ِ
حاکمیــت سیاســی عمدتــاً
غیراقتصادیاست؛

 -۲۷چــون مبنای قــدرت را
ِ
ناخالص ملی نمیدانیم؛
تولید
ِ

ناخودآگاه ما،
 -۱۷چــون در
ِ
حماســه از  Factبــه مراتــب
جذابتر است؛

تاریــخ
 -۲۸چــون عمومــ ًا
ِ
چهــار قرنــۀ ســرمایهداری را
نخواندهایم؛

 -۱۸چــون بیان اســتداللی
ضعفهــا را ،شکســت تلقــی
میکنیم؛

 -۲۹چون خــود انتقادی در
ناخودآگاه مــا ،مخزن مهمی
ندارد؛

 -۱۹چــون قرائت خــود را از
مسائل ،تنها قرائت میدانیم؛

 -۳۰چون برای ّح ِل مســائل
طریــق مناظــره ،آشــنایی
از
ِ
دقیقی نداریم.
•

•

•

•
•

 -۲۰چــون فــردی کــه در
صحبت کردن فریاد بِ کشد را
حق میدانیم؛

کنونی فرو رفت و چرا تالشهای
نظــام برای بیرون آمــدن از این
گرداب به جایی نرسید؟
پاســخ را در یــک جمله میتوان
چنین خالصه کرد:
ذات نظــام والیــت فقیه با علم
اقتصاد در تضاد است و توسعه
را بر نمیتابد.
توضیــح آنکه اقتصاد سیاســی
زاییدٔه عصر روشنگری اروپاست
کــه در قــرون هفــده و هیجده
میالدی تمدن انسانی را دگرگون
کــرد .دوران روشــنگری چهــار
اصل خردگرایی ،علم ،اومانیسم
و ترقی را در بخش بزرگی از اروپا
به پیروزی رساند و بسیاری دیگر
از کشــورها دریافتند کــه بدون
دســتیابی بــه مدرنیتــه زاییدٔه
دوران روشــنگری اروپــا راه بــه
جایینمیبرند.
از دیــدگاه ایمانوئــل کانــت،
ِ
هــدف
فیلســوف آلمانــی،
روشــنگری بیرون آوردن انسان
از «صغارت» اســت .و انسان از
«صغارت» بیــرون نمیآید مگر

•
•

•

•

آنکه این رهنمود معروف کانت
را به کار بندد:
«در بــه کار گرفتن شــعورِ خود
شهامت داشته باش».
التین
(همــان عبارت معــروف
ِ
)SAPERE AUDE
رهنمود کانت به این معناســت
که انسانها باید به خودمختاری
دســت یابنــد ،خــود را از زیــر
ســلطٔه ســنتها و افــکار کهن
بیرون بیاورنــد ،نابالغ نمانند و
با شجاعت فکرِ خویش را به کار
بگیرند.
اقتصاد سیاســی در بستر دوران
روشــنگری اروپا به وجود آمد و
زایش تدریجی آن ،که سرانجام
بــه بنای عظیم کالســیکهای
مکتب بریتانیــا در نیم اول قرن
نوزدهم منجر شد ،از همین فکر
خودمختــاری و آزادیخواهی و
خالقیت انسانی ریشه میگیرد.
کالســیکها ثابــت کردنــد که
یک جامعٔه انســانی ،بدون نیاز
به جنــگ و غارت کــردن دیگر
جوامــع ،تنهــا با ایجــاد فضای

مساعد برای خلق ثروت و به کار
انداختــن فعل و انفعــاالت الزم
در چارچــوب تولیــد و بازرگانی
میتوانــد به رفــاه دســت یابد.
در درون هــر جامعــه نیــز افراد
میتوانند بدون دزدی و یا فساد
ثروتمند شوند و دیگران را نیز به
رفاه برسانند.
متفکــران ایرانــی دوران
مشــروطیت و ســالهای بعد از
آن ،در جســتجوی راز پیشرفت
اروپا ،به شناخت اصول بنیادی
دوره روشــنگری اروپــا روی
آوردند و به این نتیجه رســیدند
کــه هموطنــان آنها نیــز برای
بیــرون آمــدن از «صغــارت» و
واپسماندگــی راهــی ندارند جز
پذیرفتن مدرنیتــه زاییدٔه دوران
روشنگری که تمدن جدید را به
وجود آورده است.
این جملٔه حســن تقیزاده را باز
بخوانیم:
«چــارهای برای زندگــی و عزت
و رفــاه و ســعادت و مکنــت و
جــاه و شــوکت و غنــا و ثروت و
رواج تجــارت و وفــور زراعــت و
ترقی صنعت و محافظت ایمان
و صــون دین و رونــق عمران و

حیــات جاودانی و رفــع نادانی و
کسب ظفر و فوز و تحصیل نام
و شهرت و دست باالی دیگران
شــدن جــز ایــن نیســت… که
به شــتاب هرچه تمامتــر و عزم
درســت و غیــرت واقعی ،تمدن
جدیــد را قبول کنیــم و آن را به
عین همان اصول اجرا نموده و
به کار اندازیم و به تجربٔه مجرب
نپردازیم».
انقالب اســامی ســال  ۱۳۵۷با
هدف انتقامجویــی از هواداران
مدرنیتــه بــه راه افتــاد و نظــام
برآمــده از آن که «والیت فقیه»
تنها ستون آن است ،از ایرانیان
خواســت یــا در «صغــارت»
بماننــد و یا وطن خــود را که به
«امالقرای اســامی» بدل شده
بود ،ترک کنند.
آیــا اقتصاد سیاســی کــه زاییدٔه
دورٔه روشــنگری اروپــا و یکی از
مهمترین مظاهر مدرنیتٔه غربی
اســت ،در فضــای زیــر ســلطٔه
والیت فقیه جای نفس کشیدن
دارد؟
قانــون اساســی جمهــوری
اســامی پدیدآورنــدٔه یک نظام
آپارتایــدی متکی بــر «خودی»
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و «غیرخودی» اســت و شــمار
بســیار زیــادی از نیروهــای
فعــال کشــور کــه بــه گــروه
«غیرخودیهــا» تعلــق دارند،
از مشــارکت در فراینــد توســعٔه
کشورشــان محرومانــد .بخش
بســیار بزرگــی از نیروهای زندٔه
کشــور ،از مبتکران و مخترعان
گرفته تــا محافل کســبوکار و
دانشگاهدیدگان ،حاضر نیستند
در «صغــارت» باقــی بماننــد و
از همیــن رو زندگــی کــردن در
زیــر ســلطه والیــت فقیــه را بر
نمیتابند.
همــه کشــورهایی کــه طــی
چنــد دهه گذشــته به باشــگاه
قدرتهــای نوظهــور اقتصادی
پیوستند ،در یک نکته اشتراک
دارنــد و آن اولویت قائل شــدن
بــرای فراینــد توســعه اســت.
جمهوری اســامی اولویتهای
خــود را در عرصههــای دیگری
نظام برآمده
جستوجو میکند.
ِ
از انقــاب  ۱۳۵۷به حکم جوهر
خود تنها بر سرداران و شهیدان
تکیه میکند و نه برکارآفرینان و
بازرگانان.
•

 آبونه مان گسترده  وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع
با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!
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آیتاهلل تبریزیان :کسانی که واکسن میزنند،
تمایل به همجنسبازی پیدا میکنند

5

اعتمادآنالین  -شخصی که
او مشاوره درمانی هم میدهد.
مدعی طب اســامی است و
در صفحــهاش نیــز همه چیز
ســال قبل با آتــش زدن یکی
یافــت میشــود؛ از رشــد
از معتبرتریــن کتــاب های
انگشت قطعشده با عسل در
دریافــت کننــدگان پزشــکی جهــان ،نامش بر
عرض ۲ماه تا درمان ناباروری
واکســن را تقریبــ ًا دو ســر زبان ها افتاد در ادعایی
و معرفی گیاه شجاعتآور.
جدیــد مطرح کرد کــه نباید
برابر میکند.
اظهارات مختلــف این مدعی
•
بــه افرادی که واکســن کرونا
متخصص طب سنتی ،باعث
-۳خواب شبانه
زدند ،نزدیک شد.
شد تا مردادماه سال  ، ۹۸کار
کافی
بنابــر متنــی کــه در
تبریزیان به دادگاه کشید.
مطالعــهای که توســط کانال منتســب به وی
محمــود خدادوســت ،مقــام
دانشگاه کالیفرنیا انجام منتشــر شــده است،
سابق وزارت بهداشت پیشتر
شــد ،نشــان داد که افراد ایــن شــخص کــه
کرونــا کافــی اعــام کــرده بــود کــه عبــاس
ســالمی کــه شــب قبــل «تبریزیــان» نام دارد
است و آقایان نیازی به تبریزیان در دادگاه روحانیت به ۳
از تزریــق آنفوالنــزا بــه و هوادارانــش وی را پــدر طــب استفاده از ماسک ندارند.
سال حبس محکوم شد:
بــدن خــود اســتراحت اسالمی می نامند ،نوشته است :حکم سه سال زندان برای
پیش از این ،از همین شــخصی
کافی ندادهاند ،بدنشــان به کســانی که واکســن میزنند تبریزیان اجرا نشد؟
در امتــداد کمپینهــای
کــه در لبــاس روحانیــت اقدام
علیــه
واکسیناســیون
تنهــا نیمــی از پادتــن نزدیــک نشــوید زیــرا اینهــا انتشــار ویدئویــی در فضــای بــه آتــش زدن کتــاب پزشــکی
ویــروس کرونــا در چندیــن
مورد نیــاز طــی ماههای میکروچیپ دارند و دچار تغییر مجــازی از عبــاس تبریزیان در هاریســون کرده ،بارها شکایت
کشــور در سراســر جهــان،
پس از واکسیناســیون را ژنتیکی شــدند و از سنخ انسان حال ســوزاندن کتــاب «اصول شده بود و دادگاه ویژه روحانیت
دریافتکننــدگان واکســن،
ساختهاست.
بودن خارج شدند و مانند ربات طب داخلی هاریسون» که یکی حکم به سه سال حبس و پلمب
پرســشهای زیادی در مورد
به همین دلیل موسلی بر کنتــرل شــده عمــل میکنند و از منابــع مهم علم پزشــکی در مراکز تحت فعالیــت این فرد و
اثربخشــی آن در جلوگیــری
اهمیت خواب کافی قبل و ژن ایمــان و اخــاق و نجابــت دانشگاهها محســوب میشود ،مریدانش داد کــه از اجرا یا عدم
از کوویــد  19و میــزان تداوم
بعد از دریافت واکسن تأکید را از دســت دادنــد و تمایــل به بــرای مــردم یــادآور دوران اجرای این حکم اطالعی ندارم.
قرون وسطی شده است .دورانی کرونا انتقام خداوند از قم
ایمنســازی گیرنده در برابر
دارد .بدن مواد بسیار مهمی همجنس بازی پیدا کردند.
را برای سیستم ایمنی بدن او پیشتــر هــم گفتــه بــود که که به همین شــکل ،کتابها را بود؟
ویروس کرونا دارند.
مانند پادتنها و «سلولهای استفاده از ماســک برای مردان میسوزاندند و آن را نوعی مقابله اگرچــه بعــد از ایــن ماجراهــا و
به گفته کارشناسان بهداشت
تــی» ،هنگام خــواب تولید الزامــی نیســت و تنهــا زنــان با خدا میدانستند .همان روزها افزایش انتقادات ،همه از برخورد
بینالملل ،شیوه زندگی سالم
میتوانند کرونا را منتقل کنند ،این پرسش مطرح شدکه عباس با این شخص حرف زدند ،اما تا
و خــوردن غذاهــای سرشــار از تأکید کرد کســانی که واکســن میکند.
ویتامین و مواد معدنی به افزایش آنفلوانزا دریافت میکنند و چاق •
تبریزیــان کیســت و چــرا هیچ به امروز هیچ برخوردی صورت
آن هم از فاصله نزدیک.
ایمنــی بــدن کمــک میکند تا هســتند ،بهطور قابــل توجهی -۴مترین بازوها
نگرفتــه و او کماکان به اقدامات
برخوردی با او نمیشود؟
در کانال او نوشته شده بود:
«بیرمنگام»
بتواند با بسیاری از ویروسها  -بیشــتر از کســانی که واکســن مطالعه دانشــگاه
در مــردان انتقــال و ســرایت از ایــن روحانــی کــه تخصــص خود ادامه میدهــد .در ابتدای
از جمله ویروس کرونا  -مبارزه دریافــت کــرده و دارای وزن نشان داد ،افرادی که بازوان خود
راه هوا و از شــخصی به شخص دانشــگاهی در حــوزه پزشــکی شیوع ویروس کرونا در شهر قم
ایدهآل هستند ،به آنفلوانزا مبتال را چند ســاعت قبــل از دریافت
دیگــر اصــا وجود نــدارد و این ندارد ،فقه و اصول خوانده و حتی او ادعــا کرده بــود ورود بیماری
کند
واکسن ورزش میدهند ،پاسخ
امر مختص بانوان است و صرفا مشخص نیســت دانستههایش کرونا به شهر قم ،انتقام خداوند
به گــزارش روزنامــه بریتانیایی میشوند.
«دیلــی میل» ،مایکل موســلی •
ایمنی قوی تری نشان میدهند.
سرایت از خانم ها به آقایان و آن در طب اســامی بر اســاس چه از مــردم ایــن شــهر بــه دلیــل
ً
پزشک بریتانیایی ،نکات زیادی -۲استفاده از باکتریهای
در حالــی کــه هنــوز دلیــل این
هم در صــورت تمــاس نزدیک آموزههایی اســت ،مشخصا در اذیت کــردن وی بوده و او برای
را کــه گیرنــدگان واکســن باید مفید
واکنش بدن برای دانشــمندان
بازگشت به این شهر و ریشه کن
محقق میشود .پس احتماال اگر صفحهاش اعالم میکند:
ً
بــرای اطمینــان از اثر بخشــی موســلی مصــرف مــواد غــذای کامال روشــن نیست ،اما اثبات
فقط خانم ها از ماسک استفاده «مجربــات درمانــی ،برگرفته از کردن کرونا آمادگی دارد.
واکسیناسیون و افزایش فعالیت سرشــار از باکتــری پروبیوتیک شدهاست که تمرین بازوها قبل
•
کنند ،در جلوگیری از پیشرفت منابع متقن شیعه است».
سیســتم ایمنــی بــدن بــه اجرا موجــود در لبنیــات را توصیــه از دریافــت واکســن ،اثر بخش
میکند که برای سالمت رودهها است.
درآورند ،برشمرده است.
•
فوقالعاده مفید است.
از جمله:
نیزگروهبندیهای سیاسی که یک جنبش سیاسی فراگیر قرار مذهبیون ملی گرا یا ملی گرایان
همچنیــن مصــرف غذاهــای -۵ترک سیگار
•
میتوانستند کم و بیش بازتابگر گیرند .در جریان انقالب ،عمال مذهبی را نمیتوان رقیبی برای
-۱خالصشدن از شر اضافه
سرشــار از پریبیوتــک یعنــی موزلــی توصیــه کــرد کــه برای تمایــات این طبقات و اقشــار جبهــه ملــی ایــران به جــز تنی مالیــان و بنیادگرایان اســامی
وزن
خوراکیهــای مملــو از الیــاف افزایــش اثر بخشــی واکســن ،مدرن باشند در موقعیتی نبودند چند از رهبران آن ،مانند شاپور در رهبــری انقــاب محســوب
موســلی به کســانی که از چاقی نظیر لوبیا ،عدس ،سیر و پیاز و ســیگار کشــیدن بایــد متوقف که درموقعیت اوج گیری امواج بختیار و غالمحسین صدیقی ،کرد .در تمام سالهای منتهی به
رنــج میبرنــد ،توصیه کــرد که انواع سبزیجات دیگر نیز توصیه شود .او به تعدادی از پژوهشها انفالب در رهبــری و هدایت آن به دنباله روی از جریان خمینی و انقالب درســت خالف ضرورت
مقــداری از وزن خــود را کــم شدهاست.
اشــاره کــرد کــه نشــان دادند ،نقش داشته باشند و با خمینی بیعت با وی پرداخت و در عمل دوران و نیــاز جامعــه ،مضمون
کنند زیرا به گفته او ،اضافه وزن موســلی به مطالعــه ای مربوط سیگار کشــیدن میتواند ،تأثیر و پشــتیبانانش رقابت کنند .از و نظر رهبری مالیان را پذیرفت .فعالیتهــای ایــن نیــرو دعوت
مخصوصــ ًا در اطراف شــکم ،از به ســال  2017اشاره داشت که واکســنها را بــه میــزان قابــل ســویدیگــر زمینههــا و دالیل نیروی چپ بر فضای روشنفکری روحانیــت بــه ورود بــه میــدان
کارآمــدی سیســتم ایمنی بدن در «ژورنال تغذیه» منتشر شد توجهی کاهش دهد که احتما ًال اجتماعــی ،فرهنگی ،سیاســی و فکری آن دوره تاثیر داشت اما سیاســت ،آشــتی دادن و پیوند
انسان میکاهد.
و نتیجهگیری شــده که مصرف بــه دلیل تأثیر منفــی تنباکو بر و تاریخــی متعــدد و نیــز تاثیــر این نیرو در مقطع انقالب از نظر زدن جوانان با اســام سیاسی،
او با استناد به نتایج یک پژوهش پروبیوتیکها و پری بیوتیکها سیستم ایمنی بدن است.
شرایط بینالمللی ،روانشناسی برنامهای ،سیاســی،سازمانی و تبلیــغ تشــیع ســرخ علــوی،
قدیمی مربوط به سال  2017که قبل از دریافت واکسن آنفلوانزا،
العربیه  :و وضعیتــی راپدید آورده بود که نفوذ تــودهای به هیــچ وجه در اسالم حسینی،غرب ستیزی،
•
در «ژورنال چاقی» منتشر شده ،میــزان تولیــد پادتــن در بــدن
در بین این ســه خانــواده بزرگ موقعیتی قرار نداشت که بتواند از” خیانــت” روشــنفکران
سیاسی ،ضدیت با غرب ،آمریکا نقشــی در هدایــت انقــاب و (ســکوالرها) و ”خدمــت”
و اســرائیل به جایگاه باالیی در رقابت با “بــن دیگر” ایفاکند ،روحانیــت ســخن گقتــن و در
نظامارزشیشان فراروئیده بود .اما همچنــان با رادیــکال ترین یــک کالم زمینــه ســازی برای
این امر هرچنــد در قالب واژهها شعارها مبشــر گفتمان انقالب قــدرتیابی سیاســی روحانیت
انقالب اسالمی :خودکشی جمعی ماایرانیان! >> ادامه از صفحه12 :
و ترمینولوژیهــای متفــاوت بود و برکوره و تنور آن میدمید؛ بوده است .نگاهی به فعالیتها
ســاختار جمعیتــی و گســترش و بویژه پس از “انقالب سفید” مدنی امکانی برای قدرتیابی و بیان میشد ،پیوند دهنده آنان تنــوری کــه تنهــا بنیادگرایــان و آثــار شــریعتی و بــازرگان و
شهرها ،گسترده تر از پیش پا به در ســال  ۱۳۴۱پایههــای مادی انکشافبیابد.
باسرآمدان سیاسی جریانهای اسالمی امکان پخت نان خود را برخــی نوشــتههای آل احمــد،
عرصهکنشهایاجتماعینهادند استقرار مدرنیته در ایران قوام و
اسالمی و سنتی شد.
در آن داشتند .بخشی از نیروی تشکلهاییچون نهضت آزادی
بدون آنکه متناسب با موقعیت بنیادنیرومندی یافت بدون آنکه موقعیت سایر جریانهای
پــس از تالشهــای معطوف به چــپ ،حزب تــوده ایــران نیز از و به نوعی مجاهدین خلق موید
وحضورشــان بتوانند در حیات اجــزاء همــراه و کمپوننتهای سیاسی در هنگامه انقالب
جبهــه ملــی دوم در ســالهای همــان آغــاز اوج گیــری امواج این ادعاست.
سیاســی جامعه و تامین حقوق مدرنیتــه یعنــی دموکراســی ،هیــچ یــک از خانوادههــا و  ۳۹ – ۴۱دیگــر ملیــون ایــران منتهــی بــه انقــاب از مبلغین
صنفی و سیاســی خود مداخله فرهنــگ مبتنــی بــر حقــوق و جریانهــای تاریخــی بــزرگ ضعیفتــر ،ازهم گســیختهتر و رهبری خمینی و روحانیت شد انقالبی اسالمی و ارجتاعی
گــری داشــته باشــند .پــس از آزادیهــای سیاســی ،دولــت سیاســی ایــران ،چپهــا ،ملی ازنظر سیاســی تا منسجمتر از و ســابقه امر را خــود ،به خرداد شک نیســت که در یکی
دو سال پیش از انقالب
انقالبمشروطیت طی پنج دهه دمکراتیــک حقوقــی و جامعــه گرایان و مذهبیــون ملی گرا ،و آن بودند کــه بتوانند در رهبری سال  ۴۲رساند.
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کوویــد ادامــه داشــته ،روابطی •

در میانه پاندمی :چند روش مهم برای این
که از پس این کابوس برآییم!
در میانه ی کابوس پاندمی ،در
میــان درسهای بســیاری که
کــه در ســال  ۲۰۲۰آموختیم،
اهمیــت داشــتن یــک گــروه
دوســت قابل اعتمــاد ممکن
اســت ماندگارترین درس سال
باشد .در تابستانی که گذشت،
تقریبــا نیمــی از آمریکاییهــا
گفتنــد کــه یــک «حبــاب»
اجتماعی تشکیل داده اند :یک
گروه منتخب از دوستان برای
کمک به کنار آمدن با زندگی در
دوران همهگیری.
انگارمــا آدمهــا نیــاز بــه یــک
همهگیری داشــتیم تــا آنچه را
بســیاری از فرهنگها در طول
تاریخ میدانستند بیاموزیم :این
که حبابهای دوستی میتوانند
زندگی سالمتر و شادتری برایمان
بسازند.
دن بوتنــر ،نویســنده نشــنال
جئوگرافیک ،عــادات افرادی را
کــه در «مناطــق آبــی» جهان
زندگی میکننــد ،مطالعه کرده
است.
مناطق آبی ،مناطقی هستند در
سراســر جهان که مردم در آنها
متوسط

در سطحی باالتر از حد
زندگیمیکنند.
او دریافته کــه فرهنگهایی که
امیــد بــه زندگی در آنها بیشــتر
اســت ،روابط اجتماعی قوی را
ارزشــمند میدانند .بــه عنوان
مثالــو در اوکینــاوای ژاپــن کــه
متوســطامیــد به زندگــی برای
زنان در حدود  ۹۰ســال اســت،
افــراد در دوران کودکــی نوعــی
شــبکه اجتماعی به نــام moai
میپیوندنــد :گروهی متشــکل
از پنــج دوســت کــه تمــام عمر
پشتیبانیاجتماعی،لجستیکی،
عاطفی و حتی مالی را برای هم
تضمینمیکنند.بهنظرمیرسد
اعضای هر موآی با رفتارهایشان
بر ســامتی مادامالعمر یکدیگر
تأثیرمیگذارند.
بوتنر در چندین شــهر کار کرده
اســت تا ســعی کند اثر موآی را
تکرارکند.
بــه عنــوان مثــال در ناپــل و

فلوریــدا ۱۱۰ ،نفــر را پیــدا كرد
كــه مــی خواســتند عادتهای
غذایی خود را بهبود ببخشــند
و شــروع كرد به گروه بندی آنها
براساس محله .سپس سواالتی
راجــع بــه عالیــق و ارزشهای
مشترک آنها مطرح كرد؛ مانند
اینكه آیا فاكس نیوز میبینند یا
سیان ان ،آیا تعطیالت ساحلی
را دوست دارند یا پیاده روی را،
آیا به کلیسا میروند یا موسیقی
کانتری را دوســت دارنــد یا نه.
افرادی که دارای عالیق مشترک
بودند و در نزدیکی یکدیگر زندگی
میکردنــد ،برای پنــج ماه یک
گروه شش نفره را تشکیل دادند
و ســپس پنج شام مشترک را با
هم برنامه ریزی کردند.
بوتنر میگویــد پس از  ۱۰هفته
برنامهریــزی بــرای عــادت بــه
وعدههــای غذایی ســالم ،همه
گزارش كردندكه غذاهای گیاهی
بیشــتری می خورند ۶۷ .درصد
گفتندکه دوستان بیشتری پیدا
کردهانــد ۱۷ .درصــد وزن کــم
کرده بودند ،شــش درصد فشار
خون خود را پایین آورده بودند،
۶درصد قند خونشــان را پایین
آوردند و چهار درصد کلســترول
پایین گزارش کردند.
موآی ،میتواند با فعالیتهایی
ماننــد پیــاده روی یا تماشــای
پرنــدگان ،عادات غذایی ســالم
یا ســرگرمیهایی مانند عکاسی
شکل بگیرد.
نکته اصلی یافتــن افراد همفکر

از ســوی نیروهای غیرمذهبی
و ســکوالر جامعه :نویســندگان،
هنرمندان،روزنامهنگاران ،کانون وکال،
هواداران گروههای سیاسی غیرمذهبی
و  ...مبارزه برای آزادیهای سیاســی،
رفع سانســور،آزادی زندانیان سیاسی
و مبارزاتی از این دســت نیز اوج گرفت
امــا از آن زمــان کــه بــر آن روندهــای
سیاســی میشد نام انقالبنهاد ،دیگر
تکلیف رهبری آن تعیین شده و نیروی
اجتماعی اصلی به میدان آمده ،هدفها

بــا ارزشهــا و اهداف
مشــترک اســت .پس
از تشــکیل گــروه هــا،
اعضا تمایل بیشتری پیدا
میکنند کــه از راههای مختلف
از یکدیگر حمایــت کنند .مثال
هنگامی که یکی از اعضای موآی
پیادهروی در جنوب کالیفرنیا به
سرطان مبتال شد ،سایر اعضای
گــروه برای کمک به وعده های
غذایــی و مراقبت از کودک وارد
عمل شدند.
در حالــی کــه پاندمی بســیاری
از برنامههــای اجتماعــی مــا را
متوقــف کــرده اســت ،مــا هم
همزمــان چیزهــای زیــادی در
مورد دوستی آموخته ایم .اینکه
تا چه حد میتوانیم به دوستامان
وابسته باشــیم یا حتی بفهمیم
برخــی آدمها کمتــر از آنچه فکر
میکردیم مهم هستند .حتی اگر
حباب اجتماعی بــرای خودتان
ایجاد نکرده باشید ،سال جدید
زمان خوبی برای تأمل در رابطه
با دوستیهایی است که در طول
سال سختی که گذشــت ،دوام
داشتهاند.
کلی مک گونیگال ،روانشــناس
بهداشــت و مــدرس دانشــگاه
اســتنفورد و نویســنده کتــاب
«لــذت حرکت» میگوید« :این
موضوع نه تنها نشــانه اهمیت
ارتباطات اجتماعی است ،بلکه
بــه هر آنچه در مورد روابط مهم
زندگیمــان یــاد گرفته ایــم نیز
متکی است .روابطی که در طول

و شــعارهای آن تمامــا در چارچــوبو
راســتای امیــال خمینــی و بنیادگران
شــیعی بود .تعــادل قوا نیز بــه جز در
یکی دو شــهر و منطقه مثل کردستان
به گونه دردآوری به نفع اســامگرایان
پیرو خمینی شکل گرفته بود .بنابر این
نام برازنده و واقعی این تحول ،انقالب
اسالمی است؛انقالبی دو بنی نبود  ،که
یک بن ،بر بن دیگر غلبه کرده باشد و
مصادره و دزدیده و مالخور هم نشد .از
همان آغازفراروئیده شدنش به انقالب،

جالــب توجه اســت کــه باید به
آنها توجه شود .من همیشه به
یاد خواهم آورد که چه کســی به
ارسال پیامک به من ادامه داد،
در حالی که من مرتب به او پیام
نمیدادم».
بوتنــر خاطرنشــان میکنــد که
وقتی نوبت به تشکیل گروههای
اجتماعی ســالم میرسد ،گاهی
مجبوریم دوستانی را که ممکن
اســت ســرمان را گرم کنند اما
در واقــع زندگــی مــان را بهتــر
نمیکنند ،دوباره ارزیابی کنیم.
بوتنــر کــه آخریــن کتــاب او
«آشــپزخانه مناطق آبی» است
میگوید:
«من ً
قبال با گروهی از دوستان
رابطــه داشــتم کــه رفتارهــای
ناســالم زیادی داشــتند .آنها از
بودن در کنار هم احساس
خوبی داشتند ،اما
برای مــن خوب
نبودند .من فکر
مــی کنــم مهم
اســت کــه حباب
خــود را درســت
کنید .نمی گویم دوســتان
قدیمــی خــود را کنــار بگذارید.
میگویم بــه وجود افرادی که به
ارزشهــای زندگی شــما اضافه
میکنند و بیشــترین سالهای
خــوب را برای شــما فراهم می
کنند آگاه باشید:
کســانی که نمیخواهند شــما
را به عادتهــای بد خود آلوده
کنند».
بــرای یادگیــری نحــوه تبدیــل
حبــاب همهگیری خــود (یا هر
گــروه دیگــری از دوســتان) به
یک حباب ســامت محور ،یک
حباب سالمتی تشکیل دهید.
چالش:
ســعی کنید حباب همه گیری
خــود را به یک گــروه اجتماعی
مانــدگار متمرکز بــر ارزشهای
مشترک و سالمتی تبدیل کنید.
در صورت لزوم اعضا را اضافه یا
کم کنید.

انقالبی اسالمی و ارتجاعی بود.

آیا این انقالب ،محتوم و غیرقابل
اجتناب بود؟
 آیا این سرنوشت و سرانجام ،محتوم و
غیــر قابل اجتناب بود .نه! این انقالب
“ناالزم” بود .اگر هر شرط از مجموعه
شرایطداخلی و بین المللی و هرحلقه
از زنجیــره رویدادهــا چنین به هم گره
نمیخورد شاید اوضاع به گونهای دیگر
رقــم میخــورد.تا آنجا که مســاله ،به

یک مسابقه سازگاری اجرا
کنید
حبابهای سالمتی وقتی بیشتر
موفقنــد کــه افــراد نگرشهــا،
ارزشها و اهداف مشابهی داشته
باشند .احتما ًال از پیش میدانید
که آیا شــما و هم گروهیهایتان
فیلمهای مشابه را دوست دارید
یا خیر.
در ســایتها و شــبکههای
اجتماعی بر روی سواالتی اصلی
در زمینه سالمتی و سبک زندگی
تمرکز کنید .در ماه گذشته ،هر
شخص هر چند وقت یکبار در
یک فعالیت خاض مربوط به این
حوزه شرکت کرده؟
آیــا کســی در این گروه ســیگار
میکشد؟
اعضای گروه چقدر ســبزیجات
میخورند؟
آیا شیرینی یا غذاهای بیارزش
میخورند؟
چه مقدار الکل مینوشند؟
میتوانیــد مســابقه کامــل را
بهصورت آنالین برگزارکنید.

•

حباب خود را تقویت کنید
آیا حباب همه گیری شما گروهی
است با ارزشهای مشترک؟
پاســخهای مســابقه ســازگاری
به شــما میگویــد آیا بــا افرادی
همفکری که میتوانند به شــما
در دســتیابی به ســامتی بهتر
کمک کنند ،احاطه شــدهاید یا
نه .اگر کســی در گــروه بیش از
حد منفی است یا عادتهایی در
زندگی دارد که شــما را تضعیف
میکند ،بــا او در مــورد اهداف
خود صحبت کنید .این افراد را
تشویق کنید تا تغییرات مثبت
ایجــاد کننــد و از آنهــا حمایت
کنید .میتوانید بــا آوردن افراد
جدیــدی که مــی خواهند روی
زندگی سالم تمرکز کنند ،حباب
خود را تقویت کنید.

•

یک هدف مربوط به سالمتی
ایجاد کنید
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با هم تیمیهای خــود در مورد
اهداف طوالنی مدت ســامتی
صحبتکنید.
آیــا میخواهیــد بیشــتر ورزش
کنید؟
تاریخهــای پیــاده روی روزانه یا
هفتگی را برنامهریزی کنید.
آیــا بــه کاهــش قنــد یا بیشــتر
خوردن غذاهــای گیاهی عالقه
دارید؟
برای به اشتراک گذاشتن دستور
العملهــا و پختــن وعدههــای
غذایــی ســالم با اعضــای گروه
خــود برنامهریزی کنیــد .با هم
کالسهای آشپزی زوم را تماشا
کنید یا یــک تمرین  ۷دقیقهای
ورزشــی را انجــام دهیــد .اگــر
ساعت هوشــمند دارید ،آنها را
با هــم همگام کنید تــا بتوانید
تعداد گامهایی را که برداشتهاید
به اشتراک بگذارید .حتی اگر در
حین محدودیتهای همهگیری
نتوانیــد بــه صــورت حضــوری
مالقــات کنیــد ،میتوانیــد از
همیــن حاال حمایــت از اهداف
سالمتی یکدیگر را شروع کنید
و زمانــی که همه میتوانســتید
دوبــاره وقــت خــود را بــا هــم
بگذرانید ،بر آنها تأکیدکنید.
بوتنر میگوید« :وقتی دوســت
خوبــی پیــدا می کنیــد ،این به
معنای یــک ماجراجویی مادام
العمــر اســت .برای همــه ما در
میانســالی ،داشــتن دوســتانی
مناسب در اطرافمان كه تصور
آنهــا از ســرگرمی ،فعالیت بدنی
اســت ،ایــده آنها برای داشــتن
غــذای ســالم ،خوردن بیشــتر
غذاهای گیاهی اســت ،کسانی
كــه در روزهــای بــد زندگــی به
حــال مــا اهمیــت میدهنــد و
میتوانند گفتوگوی معناداری
بــا مــا داشــته باشــند ،بهترین
مداخلهای است که میتوانیم در
آن سرمایهگذاری کنیم:
زیرایکبرنامهریزیطوالنیمدت
است و تأثیری قابل اندازهگیری
بر سالمتیمان دارد».
منبع :نیویورک تایمز

Facebook.com/
paivand.montreal
به ما بپیوندید!

موضوع این نوشــته برمیگردد تجربه
نشان داد که رژیم شاه ظرفیت پذیرش
اصالحات بنیادی و “شــنیدنصدای
انقالب مردم” را داشت.
فکر میکنم با اوج گیــری اعتراضات،
وانهــادن رویکــرد انقالبــی و اتخــاذ
سمتگیری “مبارزه بادیکتاتوری آری،
همراهــی بــا انقــاب نــه!” را میتوان
رویکردی درســت ارزیابی کرد .یکی از
نمودهای بارز چنین رویکردیضرورت
پشتیبانی از دولت شاپور بختیار بود.

گفته میشــود که زمــان آمدن بختیار
دیگرکار از کارگذشته و بسیار دیر شده
بود اما به این پرسش اساسی پاسخ داده
نمیشود که در این کار از کارگذشتن و
دیر شدن هر یک از جریانهای سیاسی
وروشنفکری چه نقشی داشتهاند.
----------* تیتر  2مقاله ،برگرفته از شعری
در مورد رویدادهای بهمن ،از رضا
ی
مقصد 
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چاقی با مغز چکار میکند؟

کووید و استرس...

12

راه حل ساده
با
برای کاهش استرس آشنا شوید

شــهروندان در کشــورهای
مختلف جهان به طور روزمره در
معرض انواع استرسها هستند،
امــری که بــا همهگیــری کرونا
بیش از پیش تشدید شده است.
هرچند محققان کمی اســترس
را برای پیشرفت و داشتن حس
ســرزندگی ضروری میدانند ،با
این حال اســترس زیــاد و برای
مدت طوالنی میتواند خطر ابتال
بــه بیماریهای قلبــی عروقی،
دیابــت ،افســردگی ،آلزایمــر و
سرطان را افزایش دهد.
محققــان میگوینــد اســترس
مزمن با افزایش سطح کورتیزول
زمینــهای مناســب بــرای بروز
بیماریها فراهم میکند.
اغلب عالئم ریزش مو ،خستگی
و بیخوابی میتواند نشانهای از
افزایش سطح کورتیزول ناشی از
استرس باشــد .اما برای شروع
تغییرات ســالم جهــت کاهش
استرس چه میتوان کرد؟

•

مدیتیشنکنید
تحقیقات نشــان داده است که
مدیتیشــن یا همــان مراقبه در
کاهش ســطح کورتیــزول موثر
است و بر فشــار خون و ضربان
قلب تاثیر مثبت دارد.
در روز یــک یا دو بــار ،هر بار به
مــدت  ۵دقیقه ،بــا خود خلوت
کنیــد و تمــام توجه خــود را به
نفــس کشــیدن و تمرکــز ذهن
معطوفکنید.
میتوانید برای تمرین مدیتیشن
خــود از اپلیکیشــنهایی کــه
مخصوصاینکارساختهشدهاند
استفاده کنید؛ اپلیکیشنهایی
نظیــر Headspace ،
 Calm Insight Timerو
.Buddhify

•

سرگرمی مورد عالقه خود را
پیدا کنید
یافتن ســرگرمی مــورد عالقه به
نحــوی که بتوانید وقتتــان را با

لــذت بگذرانیــد اثــری مفید بر
کاهــش اســترس دارد .نیــازی
نیست این ســرگرمیها پیچیده
باشند .تمرین یک ساز ،نقاشی،
آشپزی ،بازی با فرزندان و نظایر
اینها میتواند عوامل استرسزا
را از یاد شما ببرند و نگرانیهای
روزمره را کاهش دهند.

•

حرکات کششی و مترینات
ورزشی روزانه را در دستور
کار قرار دهید
انجــام فعالیتهای بدنی منظم
یــک راه عالــی بــرای تقویــت
سیســتم ایمنی بدن و کمک به
کاهش استرس است.
ورزش ،ضربان قلب و اســتفاده
از اکســیژن را افزایــش میدهد
و بــا باال بردن ســطح اندورفین
در خــون درد را کاهــش داده
و حــس لــذت را افزایــش
میدهــد ،در همــان حال
کــه هورمونهــای
اســترس بــدن
نظیــر
آدرنالین و
کورتیزول را
کم میکند.
ورزشهــای هــوازی نظیــر
پیادهروی و دوچرخهســواری در
محیط بیــرون ،یــا دور زدن در
داخل اپارتمان ،سه بار در هفته
هر بار به مدت سی دقیقه تاثیری
مثبت بر سالمت شخص دارد.

•

مصرف غذاهای کاهشدهنده
استرس را افزایش دهید
غذاهــای دریایــی مثــل ماهی
ســالمون ،قــزلآال ،آنچــاوی و
ساردین از اسیدهای چرب امگا
 ۳سرشــار هســتندکه مــادهای
ضداسترس شناخته میشود.
مــواد غنــی از ویتامیــن ســی
همچــون فلفــل قــرز و ســبز،
پرتقال ،گریپفروت و کیوی نیز

سرنوشت پنج وعده اصلی اسالمگرایان ...

•

مدینهفاضله
مسلمانان نخست جامعه بدوی
مدینه در عصر پیامبر اســام را
مدینــه فاضله معرفــی میکنند
و بعــد نویــد آن را بــه جهانیان
میدهنــد .در این زمینه باید به
شرایط مدینه در آن روزگار حتی
بعد از قدرت گرفتن پیامبر اسالم
نگاه کــرد .مدینه فاضله معرفی
کردن مدینه مثل آن اســت که
امــروز بگوییم جامعــهای بدون
دانشگاه ،مدرسه ،بیمارستان،
ارتباطــات ،رســانهها و صدهــا

مفید هستند چرا که در کاهش
فشار خون تاثیرگذارند.

•

از رژیمهای سخت غذایی
پرهیزکنید
تحقیقات نشان میدهد محدود
کردن کالری به ســطح بســیار
پاییــن باعــث افزایــش ســطح
کورتیزول میشــود .در واقع اگر
افــراد بخواهند وزن خــود را به
صــورت ناگهانی و بیــش از حد
کاهــش دهند ،مطمئنا به بدن
خود آسیب خواهند رساند.
خــوردن کربوهیــدرات کافــی
امری مهم اســت چرا که باعث
تولید ســروتونین میشــود که
اثــری آرامبخــش بر بــدن دارد.
رژیمهایــی کــه کربوهیــدرات
کمــی دارنــد
میتوانند

ســطح
را
کورتیــزول
افزایش دهند.
همچنیــن گرســنه
مانــدن باعــث افــت
قند خــون و بدتر شــدن
اســترس میشــود .بــه
همیــن دلیل متخصصان
تغذیه میگویند نباید معده
را بیــش از چهار ســاعت
خالی نگه داشت.

•

مصرف کافئین را
کاهش دهید
مصــرف مقادیــر
بــاالی کافئیــن
میتوانــد ســطح
کورتیــزول را
افزایــش داده و
اثر اســترس را بر
بدن تشدید کند.
اگر استرس دارید،
ممکــن اســت الزم

>> ادامه از صفحه6 :

نهاد و خدمات امروزین بهترین
جامعه دنیاست .این همانا ایده
بازگشــت بــه جامعه شــبانی و
قبیلهای اســت که به آن رنگ و
بوی دینی دادهاند.

•
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اخــالق
اگر به ادبیات اسالمگرایان قبل
از رسیدن به قدرت و حتی بعد از
آن نگاه کنید در مییابیدکه آنها
دریایی ازکلیگوییهای بیثمر،
داســتانبافی (برای بزرگداشت
روحانیــون و مقدســان) و
حکمتهای مســتلزم واگذاری

اختیــار بشــر را تحــت عنــوان
دروس اخــاق بــه مخاطبــان
ســادهدل یا کالش خود (دسته
دوم بــرای نزدیکــی بــه قدرت و
برداشــتن ســهم بزرگتــری از
کیک منابع :مثل غســالهای
روحانیــون) عرضــه کردهانــد.
این دروس نه مبنای فلســفی و
معرفت شناختی محکمی دارند،
نه در دنیای امروز کاربردیاند و
نه به مسائل واقعی جهان مرتبط
و نه به صلح و خیر جامعه بشری
کمکی میکنند و نه تاثیر مثبتی
بــر افــراد و جامعــه مــورد نظر

به گفته محققــان بریتانیایی،
حفظ وزن در محدوده
اضافه وزن یا چاقی ،قدرت مغز
ســالم ،حتی پــس از
را در برابر اثرات مخرب بیماری
تشــخیص بیمــاری
آلزایمرکاهش میدهد.
زوال عقــل ،ممکــن
به گــزارش ،Conversation
است به بیماران کمک
در مطالعــهای که بــر روی ۵۷
کند سلولهای مغزی
فرد سالم ۶۸ ،بیمار با اختالل
بیشتری را برای مدت
شــناختی خفیف و  ۴۷بیمار با
طوالنیتــری حفــظ
تشــخیص بالینی آلزایمر انجام
کننــد و کمتــر دچار
شــد ،محققان دریافتند که هر بــر عملکردهــای ذهنــی تأثیر عوارض آلزایمر شوند.
چه وزن بیشــتر باشــد ،میزان میگذارد ،از جمله اینکه فرد به نزدیــک به  ۵۰میلیــون نفر در
از دســت دادن ســلولهای خوبی چیزها را به یاد نمیآورد دنیــا به بیمــاری آلزایمر مبتال
خاکستری مغز بیشتر میشود و توانایی انجام کارهای روزمره هســتند و به رغم چندین دهه
و جریــان خــون در مغــز فــرد را ندارد.
مطالعه و تحقیق ،هنوز درمانی
کاهش مییابد.
جالب اینجاست که هرچه وزن برای این بیماری کشف نشده
همچنیــن در فیبرهایــی کــه پایینتر باشــد ،افــراد مبتال به اســت .بنابراین پیشــگیری از
سلولهای مغز را به هم متصل بیماری آلزایمر کمتر شــاهد از جملــه فاکتورهــای مهــم در
میکننــد ،آســیبهایی ایجاد دســت دادن سلولهای مغزی فرایند مبــارزه با این بیماری و
میشــود .همــه ایــن تغییرات هستند .این نشان میدهد که عوارض آن است.
باشد چای سبز را امتحان کنید.

•

مراقب خوابتان باشید
خــواب اهمیــت بهســزایی در
میــزان اســترس
در واقــع
دارد.
معضل
خــواب
یــک
مــدار

بسته میسازد
کــه در آن
کمخوابی باعث
افزایــش ســطح
استرس میشود،
سپس استرس به
نوبه خود کیفیت
خــواب را پاییــن
میآورد.
هــدف  ۷تــا
 ۹ســاعت
خواب در

داشتهاند .مخاطبان این دروس
به جالدترین و فاسدترین آدمیان
روی زمین تبدیل شــدهاند .در
این زمینه به فهرست شاگردان
دروس اخــاق علی مشــکینی،
مجتبــی تهرانــی ،محمــد تقی
مصباح و خوشــوقت نگاه کنید
که امروز در سازمانهای امنیتی
و نظامی جمهوری اسالمی کار

شــبانهروز مهــم اســت چــرا
کــه در کاهــش کورتیــزول و
آدرنالین کمک میکند ،اما اگر
نمیتوانید ،دو چرت کوتاه سی
دقیقهای در صبح و بعد از ظهر
به کاهش استرس کمک میکند
و تاثیرات منفی کمخوابی را در
بدن جبران میکند.

•

یوگا را فراموش نکنید
تحقیقات نشــان داده است
کــه تمرین منظــم یوگا
بــا کاهــش ســطح
کورتیــزول بــه
کاهش استرس
کمک میکند.
اگر میخواهید
می تو ا نیــد
بــرای نظمبخشــی بیشــتر از
اپلیکیشــنهای مرتبــط بــا آن
استفادهکنید.

•

طب سوزنی را در نظر بگیرید
شــماری از متخصصیــن تغذیه
میگویند طب سوزنی که باعث
به وجود آمدن احســاس آرامش
و خــواب بهتر میشــود تاثیری
مثبت در کاهش سطح استرس
دارد.

•

از طبیعت لذت ببرید
زمانــی را بــرای گذرانــدن در
طبیعت و هوای بــاز اختصاص
دهید.
میکننــد و کارکرد آنهــا ترور و
ایجاد وحشت در داخل و خارج
است.
اســامگرایان هیچ ایده تازهای
به جهان عرضه نکردهاند ،بلکه
بــه دین کهــن خویش لباســی
امروزیــن و ایدئولوژیــک بــرای
سلطه میپوشانند و بر ایدههای
فاشیســتی و مارکســیتی عبای

www.paivand.ca

بر اســاس گفتــه انجمــن قلب
آمریکا ،بیــرون رفتن و گذراندن
وقــت در طبیعــت میتوانــد به
کاهــش اضطــراب و اســترس،
بهبود روحیه و تقویت احساس
خوشــبختی و ســعادت کمــک
کند.

•

به موسیقی گوش دهید
پخشآهنگهایموردعالقهتان
را از یــاد نبریــد .در همان حال
کــه آهنگهــای شــاد میتواند
برای تقویت روحیه مفید باشد،
موسیقیهای مالیم میتوانند در
شل شــدن عضالت ،آرام کردن
ذهن و رهایی از اســترس مثمر
ثمر واقع شوند.

•

با انسانها ارتباط بگیرید
جدا بــودن و احســاس انــزوا و
تنهایی میتواند باعث باال رفتن
ســطح کورتیــزول شــود .نباید
از یاد برد که انســانها از طریق
ارتباطــات اجتماعــی و ســخن
گفتن با یکدیگر سطح استرس
خود را پایین میآورند.
حتــی اگــر امــروز بــه دلیــل
همهگیــری کرونــا اجتماعــات
حضوری امکانپذیر نیست ،یک
تماس تلفنی ساده میتواند در به
وجود آوردن احساس سرزندگی
و شادابی وکاهش استرس مفید
باشد.
•
دینی کشــیدهاند .اسالمگرایان
برای مشــکالت دنیای امروز که
فراواننــد هیــچ راه حلــی ندارند
به جــز این که «مــا را به قدرت
برسانید تا به شما نشان دهیم».
آنها وقتی به قدرت رسیدند نیز
غیر از سرکوب و کشتار و فساد،
کاالیی برای عرضه نداشتهاند.
•

 آبونه مان گسترده  وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع
با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!
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• خودآزمایی منظم و غربالگری
انواع مختلفی از سرطانها مانند
ســرطان پوســت ،روده بزرگ،
دهانــه رحم و پســتان میتواند
شــانس شــما را بــرای کشــف
سرطان در اوایل بیماری افزایش
دهد.

• به میــزان کافــی ویتامین D
دریافــت کنید .شــواهد نشــان
میدهد کــه ویتامین  Dممکن
اســت به کاهش خطر ســرطان
پروستات و سرطان روده بزرگ
کمک کند• .

عصــاره زنجبیل در پیشــگیری ســرطان کمک میکند و باعث
از بیماریهای ســرطانی تاکید نابــودی ســلولهای ســرطانی
دارند .از جمله سرطان پستان ،و تومورهــای موجــود در بــدن
کبد ،ریه ،پروستات و لوزالعمده .میشــود .عالوه بر آن در برخی
مطالعــات علمــی آمــده اســت
و خاصیتهــای بیشــمارش •
که چای ســبز نقــش مهمی در
امیدبخشتریــن گزینــه برای چای سبز
درمان بیماریهای ســرطانی چای ســبز سرشــار از مواد پلی جلوگیــری از بــروز بیماریهای
اســت .مطالعــات علمــی فنول اســت که نوشــیدن آن به قلبی ـ عروقــی دارد .همچنین
بیشــماری صریحــا بــر تاثیر پیشــگیری از ابتال بــه بیماری نوشــیدن چای ســبز در ترمیم
ســلولهایی که به
دلیــل آکســیدان،
فرضــا از طریــق
• شکر سفید
مــواد غذایی حاوی قند خطــر ابتال به ســرطان کشــیدن ســیگار،
مطالعــات و تحقیقــات سفید (مانند شیرینی و ســینه در زنــان را تا  ۲۲آســیب میبیننــد
نقش موثری دارد.
بســیاری بــه اثبــات بیســکویت و نوشیدنی) درصد افزایش میدهد.
•
میرســانند کــه شــکر و تا جای ممکن خودداری • گوشت قرمز
پژوهشگران مرکز جهانی بروکلی،اسفناج
قند ســفید منبع تغذیه کرد.
تحقیقــات ســرطان ،و کلم
ســلولهای ســرطانی • آرد سفید
اســت .مصــرف شــکر مصرف آرد سفید و دیگر وابســته بــه ســازمان بروکلی به تیرهای از
بهداشــت ،سبزیها تعلق دارد
ســفید کلیســم بــدن را فرآوردههــای آن ،مانند جهانــی
نابود میکنــد و موجب نان و رشــته فرنگی ،در نشــانههای بارزی مبنی کــه به دلیــل وفور
افزایــش انگلهــای درازمدت میتواند برای بر ارتبــاط میان مصرف فالونوئیدهایش از
گوارشــی میشــود .ســامتی انســان مضر گوشــت قرمز و سرطان نقــش ویــژهای در
التهــاب لوزالعمــده و باشــد .این ماده غذایی روده یافتهاند .همچنین درمانبیماریهای
بیماریهــای قلبــی ـ حتــی در برخــی مــوارد مصــرف گوشــت قرمــز سرطانی برخوردار
عروقــی نیــز از مصــرف منجــر بــه بیماریهای به احتمال بســیار قوی اســت .مصــرف
بــی رویــه شــکر و قنــد سرطانی نیز میشود .بنا بــه ســرطان پروســتات ســه تا چهار وعده
سفید ناشــی میشوند .به مطالعات اخیر مصرف و لوزالعمــده منجــر بروکلــی در هفتــه
از خطــر ابتــا بــه
بهتــر اســت از مصــرف منظم آرد تصفیه شــده میشود.
سرطان پســتان و

ســرطان مثانه آشکارا میکاهد.
اســفناج و کلم نیز ســموم بدن
را میزداینــد و سیســتم ایمنی
آن را تقویــت میکنند .مصرف
هر دو آنان ســبب پیشگیری از
بیماریهای سرطانی و نابودی
سلولهای سرطانی است.

رابطه جنسی از کاندوم استفاده
کنید .هــر چه در طــول زندگی
خود شــریک جنســی بیشتری
داشته باشــید ،احتمال ابتال به
عفونــت منتقلــه از راه جنســی
ماننــد  HIVیــا  HPVبیشــتر
است.

مواد غذایی سرطان زا:

سیب مثل سالمتی
مصــرف ســیب مانع گســترش
سلولهای ســرطانی میشود و
کلســترول و اکســیدان چربــی
خون را کاهش میدهد .ســیب
دارای مــواد ترکیبــی بســیار
ارزشــمندی مانند فالونوئیدها
و پکتینهاســت که در سالمت
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چند یادآوری غذایی ساده
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پیشگیری از انواع سرطانها

روده موثرنــد .ســرطان روده
سومین عامل مرگ و میرهای
سرطانی در میان زنان در سراسر
جهان محســوب میشود .این
عامل بــرای مــردان در جایگاه
دوم قرار دارد.

ﻣﻮاد ﺷﻮﯾﻨﺪه و ﭘﺎك ﮐﻨﻨﺪه

Selec

100

خطــر ابتــا به ســرطان
پستان ،پروســتات ،ریه،
روده بــزرگ و کلیــه را
کاهــش میدهد .ســعی
کنید حداقل  ۱۵۰دقیقه
در هفتــه فعالیت هوازی
با شــدت متوســطیا ۷۵
دقیقــه فعالیــت هــوازی
شدید داشته باشید.
• بــرای پیشــگیری از
سرطان پوســت که قابل
پیشــگیریترین سرطان
اســت ،از قرارگیری مستقیم در
معــرض آفتاب بین ســاعت ۱۰
صبح تــا  ۴بعدازظهــر اجتناب
کنید .ازکرم ضدآفتاب صرفنظر
نکنید .حتی در روزهای ابری از
ضدآفتــاب بــا  SPFحداقل ۳۰
اســتفاده کنید .از برنزه شدن با
سوالریوم اجتناب کنید.
• بــا پزشــک خــود در مــورد
واکسیناســیون علیــه ایــن
بیماریهــا صحبــت کنیــد:
هپاتیت B؛ این بیماری میتواند
خطــر ابتال بــه ســرطان کبد را
افزایش دهد .ویروس پاپیلومای
انســانی یــا  HPVکــه میتواند
منجر به سرطانهای دهانه رحم
و ســایر ســرطانهای دســتگاه
تناســلی و همچنیــن ســرطان
ســلول سنگفرشی ســر و گردن
شود.
• رابطه جنســی ایمن را تمرین
کنید .تعداد شرکای جنسی خود
را محدود کنید و هنگام داشتن

ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺨﺶ اﻧﻮاع ﻇﺮوف ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف
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چهارم فوریه ،روز جهانی مبارزه
با سرطان ،فرصت مناسبی است
بــرای توصیههایــی چند جهت
پیشــگیری از انــواع ســرطان.
دانشــمندان دانشکده بهداشت
عمومی هاروارد تخمین میزنند
که تا  ۷۵درصد از مرگومیرهای
ناشــی از ســرطانها قابــل
پیشگیری هستند و البته این امر
تحت تأثیر شیوه زندگی شما قرار
دارد.
به گــزارش مایوکلینیــک ،یکی
از مهمتریــن اقدامــات بــرای
پیشــگیری از انــواع ســرطان،
دوری از دود سیگار است .سیگار
کشیدن با انواع مختلف سرطان
مرتبط اســت؛ از جمله سرطان
ریــه ،دهــان ،گلــو ،حنجــره،
لوزالمعده ،مثانه ،دهانه رحم و
کلیه .جویدن تنباکو با سرطان
حفره دهان و پانکــراس ارتباط
دارد .حتــی اگــر مصرفکننده
دخانیات نیســتید ،قرار گرفتن

در معــرض دود ســیگار ممکن
اســت خطر ابتال به سرطان ریه
را افزایش دهد.
انتخابهای غذایی سالم را
در نظر بگیرید .مثال:
• میــوه و ســبزیجات زیــاد
بخورید .رژیــم غذایی خود را بر
پایه میوهها ،ســبزیجات و سایر
مواد غذایی گیاهی مانند غالت
و حبوبات کامل انتخاب کنید.
• فرامــوش نکنیــد که مصرف
بیش از حد الکل با سرطانهایی
از جمله سرطان پســتان ،روده
بزرگ ،ریه ،کلیــه و کبد ارتباط
دارد .مصــرف گوشــتهای
فرآوریشــده را محــدود
کنیــد .طبق تحقیقــات آژانس
بینالمللی تحقیقات ســرطان،
خــوردن مقادیر زیادی گوشــت
فرآوریشده میتواند خطر ابتال
به سرطان روده بزرگ را افزایش
دهد.
• حفظ وزن در محدوده ســالم
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•

ویتامین  Dموجود در ماهی
ماهی تازه سرشار از اسید چرب
امگا ۳اســت کــه از التهابهای
گوارشــی و عفونتهای پوستی
پیشــگیری میکنــد ،بــه ویــژه
ماهیهای پرچربی مانند ماهی
آزادکه مملو از ویتامین  Dاست.
دانشــمندان در تحقیقات خود
توانستند تاثیر مثبت ویتامینD
را در روند درمانی حدود  ۲۰نوع
سرطان به اثبات برسانند .نتیجه
بسیاری از مطالعات نیز حاکی از
آن است که مصرف ویتامین D
بیتردید به روند درمان سرطان
ســینه ،روده و پروستات کمک
شایانیمیکند.

•

گوجه فرنگی در هر نوع و
شکل آن
مصــرف گوجــه فرنگــی هرچه
بیشتر بهتر؛ چه به صورت خام،
چه به صورت رب و سس .گوجه
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اين ظرفيت به يغما رفت .اين ظرفيتهاي ما به صورت نرم و با تمهيداتي
از
دنيا
در
خود
هژموني
تثبيت
و
تسلط
براي
اس��تعمارگر
و
كفر
كه جناح
بحث همیشگی چه مقدار پول د ا نشــگاكههجناح كفر و اس��تعمارگر براي تسلط وایــن
فرمــولخود در دنيا از
تثبيت هژموني
رفت.
يغما
به
زيادي
حدود
تا
بود،
داده
انجام
ايران
و
خاورميانه
جمله
زيادي بهدريغما رفت.
جمله خاورميانه و ايران انجام داده بود ،تا حدود
خوشبختی می آورد دهها سال پر ینســتو ن
اقتصــادی
ها
آريايي
و
مادها
تمدن
و
است
اس��ام
از
قبل
زمان
يكي
دوره
س��ه
آن
مادها و آرياييها
است در ایران به خاطر اقتصاد امریکا بر اساسآن س��ه دوره يكي زمان قبل از اس��ام است
تمدنگوید
ضمنومــی
كه تخت جمشيد از نمادهاي آن دوران است و در زمان بعد از اسام نيز
كه تخت جمشيد از نمادهاي آن دوران است و در زمان بعد از اسام نيز
گرانی ،زمان
بود .در آن
توس��ط آل
مش��خصاً در قرن چهارم و پنجم هجري
بويهارز و
ســقوط
بحرانزده و
کمابیش
اقتصاد
خوشبختی
اندازه
مش��خصاً در قرن چهارم و پنجم هجري توس��ط آل بويه بود .در آن زمان
در اي��ران و عراق آن روز ك��ه كام ً
لحاظ
از
بينيم
مي
ام��روز
كه
آنچه
ا بامعنایی نــدارد چون ایرانیان متعــا د در ل
هــزار
بعــد از ۷۵
اي��ران و عراق آن روز ك��ه كام ً
بينيم از لحاظ
ام��روز مي
ا با آنچه كه
جغرافيايي متفاوت بود ،تمدن را با مذهب و تشيع به گونهاي گره زدند و
اســتگره زدند و
ثابتگونهاي
تشيع به
در ترويج نسبي تفكر شيعه قدمهايينمــی
توانند به عــدد ثابتی از کشــو ر ها ،
جغرافيايي متفاوت بود ،تمدن را با مذهب ودالر
برداشتند.
برداشتند.
هايي
قدم
شيعه
تفكر
نسبي
ترويج
در
دیگر «
یابند که
دست
درآمد
باصبغهفرمولــی را تهیه
و اگــر  ۷۵۰هزار
تم��دن ما
تاريخي
دوره
ام��ا بارزترين ش��كل حوزه تمدن��ي و
ام��ا بارزترين ش��كل حوزه تمدن��ي و دوره تاريخي تم��دن ما باصبغه
اين
در
بود.
هجري
12
و
11
،10
صفوي��ه يعني ق��رن
دوره
مذهب��ي،
باشند.
نداشته
نان»
غم
ثابت
که
اند
دیده
درآمــد
هــم
دالر
نتیجه کار
دربه
اینقدر
–۳
روحیه قوی داشــتن مخصوص بینی نشده بیشتر شود.
مذهب��ي ،در دوره صفوي��ه يعني ق��رن  11 ،10و  12هجري بود .در اين
ديني
بزرگ
مراجع
و
علما
حض��ور
دليل
به
صفوي
مختلف
ش��اهان
زمان
باشــید
بزرگ ديني
داشــتهو مراجع
افرادش��اهان مختلف صفوي به دليل حض��ور علما
پول به دالیل زیاد نقش مهمی مــی کنــدزمان
نچسبید
آدم هــای بلندپــرواز ،جاه طلب •
در ساختار حكومتي باعث شدند كه تا اندازه زيادي اين ساختار ،متأثر از
ساختار ،متأثر از
اين
زيادي
اندازه
تا
كه
شدند
باعث
حكومتي
ساختار
در
ســامت و
روحی،
تعــادل
حوزه جامعــه یک حد
بــه یــک انــدازه
ش��يعي حد
تفكراتبیــش از
تمرکز
یا افــراد خــارق العاده نیســت – ۲ .خودتان ،خط کش
شيعي دركنار
تمدني
در حوزه
هدفیبهکهنحوي،
شكلبهگيرد و
تفكرات ش��يعي شكل گيرد و به نحوي ،حوزه تمدني شيعي دركنار حوزه
مركزيتو خوشبختی
احســاس آرامش
استانبول(تركيه مشخص (برای مثال در امریکا احساس خوشبختی می کنید!
تالش
در همیــن زندگــی روزمــره هم اندازه گیری موفقت و
شــما را از
برســید
مــی
حكومت عثماني و
محوريت
خواهیدسنت با
تمدني اهل
تمدني اهل سنت با محوريت حكومت عثماني و مركزيت استانبول(تركيه
كنوني)مستقر
ســال)
شود.دور می سازد .دارد .اولیــن تاثیــرآن ،کاهش  ۷۵هــزار دالر در
شود.درآمد امــا جدیــدا تحقیــق مفصل و
ناگزیریــد روحیــه قوی داشــته خود باشید
جانانه
یک تالش
كنوني)مستقر
و
قاجار
پادش��اهان
كفايتي
بي
دليل
ب��ه
دوران
اين
از
پس
متأس��فانه
که قاجار و
پادش��اهان
ارائهكفايتي
دليل بي
احساسدوران ب��ه
مرحلهپس از اين
متأس��فانه
رشد شــخصی تان در هر زمینه فقــط دنبال جایزه بــودن باعث رنــج و نگرانــی روزانــه اســت .داشته باشند به
شــده اســت
دقیقتری
باشید.
پيش از آن اين تمدن به يغما رفت و بعد از آن به دليل تسلط كشورهاي
كشورهاي
درجــهتسلط
دهدبه دليل
میاز آن
نشــانبعد
رسند .تمدن به يغما رفت و
می آن اين
پيش از
احساس
تواند
می
داشتن
پول
جدي خوشبختی
آرامش
وجود
اســاس
بــر
اســت
بهتــر
به
ندهید
کافی
اهمیت
شود
می
•
استعمارگر مانند انگليس ،ايتاليا ،اتريش و كشورهاي ديگر و حضور
استعمارگر مانند انگليس ،ايتاليا ،اتريش و كشورهاي ديگر و حضور جدي
زندگی
کنترلهربرروزروی
مستقیم با
شد.را بیشتر در ایــن فرمول ،اصل بر لحظه خوشــبختی رابطه
 -۱یاد بگیرید خاکستری
رســیدن
قبل
کارهایی که
بيشتر
گذشتهبهاين چالش
60ازسال
حدود
خودتان باشد .اگر فوتبال بازی امريكا از
امريكا از حدود  60سال گذشته اين چالش هر روز بيشتر شد.
علمي
نخبگان
هم
هس��تيم
خود
نخبگان
مديون
را
تمدني
ظرفيت
اين
به
بیشتر
درآمد
داشــتن
کند.
بــرای
روزانــه
آرامــش
لحظــه
که
فردی
و
دارد
بیشــتر
درآمد
زندگی کنید
می کنید تعداد گل های که یک جایزه باید انجام دهید.
اين ظرفيت تمدني را مديون نخبگان خود هس��تيم هم نخبگان علمي
تأثير قرار
گروه را
ســتاره فوتبال مــی زند یا مقدار و هم اجرايي ،اما دش��من بيروني و دروني ،هر
تأثير قرار
درآمــدتحت
دالرگروه را
هــزارهر دو
۲۰۰دروني،
پرداخت.بيروني و
اما دش��من
اجرايي،
نداشتن هم
و
زندگی
تحتدر
انتخاب
افزایشدوحق
بابت
نگرانی
ثابــت
•
بعضی افراد سعی می کنند همه
داد و منزوي كرد .كساني را كه تفكر شيعي و ناب داشتند
۷۵كردند
منزوي
داردناباز داشتند
شيعي و
كرد .كساني را
غذا،منزوي
منزوي كردند هزینه داد و
گردد.
می
منجر
انکاردر داماننیز
مسکن،
فــردی که
تفكرســال
تفریحات كه در
خودتان را
توانایی
چیزکنترل شده و از روی لیستی کیلومتری کــه درون زمین می و-۴
كردند
تربيت
كنند،
تربيت
خود
توانستند
هم كه مي
افرادي را
و افرادي را هم كه ميتوانستند در دامان خود تربيت كنند ،تربيت كردند
به
دهید
اجازه
اول
همین
برای
عبارتی
به
اســت.
بهداشــت
و
احســاس
دارد
درآمد
دالر
هزار
نکنید
که تهیه کردند انجام شود .حتما دود یــا میانگیــن ســرعت او را و ما با نسلهاي پي در پي تربيت يافته در دامان غرب هم در حوزه علمي
و ما با نسلهاي پي در پي تربيت يافته در دامان غرب هم در حوزه علمي
عدم باور،
نظریهتاريخي يك
یکچالش
ش��ديم .اي��ن
عملي روبه
حوزه
هم در
و
حدود
اقتصادی که
عملي۷۵
درآمــد
خوشــبختی
است
خوشــبختی
یافتــنرودالیل
دنبال
بشــر
ذات
این نوع آدم ها در بعضی زمینه مالک خودتان قرار ندهید.
عدمو باور،
بیشتريك
اشتاريخي
چالش
هزار ش��ديم .اي��ن
روبه رو
در باحوزه
و هم
تمدني
گسس��ت
موجب
كه
آورد
وجود
به
همفكري
عدم
و
همدلي
ع��دم
تمدني
گسس��ت
موجب
كه
آورد
وجود
به
همفكري
عدم
و
همدلي
ع��دم
 ۱۰سال پیش در جهان مطرح دالری متــرادف اســت با «غم این نســبت همواره بــا افزایش
ها موفق هم هستند ،ولی چون اگــر در زندگی براســاس توانایی ضعف و خطا است تا اشتباهاتی
و نوعي فراموش��ي تاريخي در حافظه ملي ش��د .گرچه در  33س��الي كه
س��الي كه
گرچهمیدر 33
ملي ش��د.
فراموش��ي تاريخي در حافظه
محققین نان و نوعي
کنیــم.
اشــاره
شــد
نداشتن».
گردد.
بیشتر هم
درآمد
شــود
اينمی
شکســت
که منجر
عدم خودباوري ش��كل معكوس پيدا كرده
زمينه
انق��اببهميگذرد
آمادگی تغییــرات ناخواســته را دیگران مــدام خودتان را محک از
از انق��اب ميگذرد اين زمينه عدم خودباوري ش��كل معكوس پيدا كرده
ناخواسته ضعف
خودباوري ،ش��جاعت و نوسازي تفكر تمدني خود
کند.تدريج به
کنترلما به
ندارند در یک جای دیگر زندگی بزنید انگارکه بخواهید از ســایه رااس��ت و
اس��ت و ما به تدريج به خودباوري ،ش��جاعت و نوسازي تفكر تمدني خود
گرديم.
باز مي
شکست می خورند.
هیچ کل باز
ادامه در صفحه 14
گرديم.توســعه اش اگر دچار خشم یا ترس
تمــدنميبشــر
هستید14
ادامه در صفحه
خودتان پیشی بگیرید .بهترین ها بیشــتر دیده و شناسایی می  -۵گاهی فقط دست به
فرهنگي
انقالب
عالي
شوراي
حوزوي
تخصصي
شوراي
كارشناس
است
خوب
همین
برای
شوند.
رشــد
مســیر
که
اســت
این
کار
واقعی
دنیــای
وقتــی یاد بگیرید
٭
فرهنگي
بهانقالب
واکنشــیعالي
اینکــهحوزوي شوراي
بدونتخصصي
كارشناس شوراي
خرج
گاهی
سریعتر صورت می گرفت .٭
نزنید
حرکتی
قم
اسالمي
علوم
فرهنگستان
عضو
و
و عضو فرهنگستان علوم اسالمي قم
«نامعلوم و بــدون پیش بینی» خودتــان را نســبت به گذشــته دفترچه پس اندازی از قابلیت ها اگر انســان قادر به مهار آشــوب بــد نیســت در مواقــع طوفانــی دهید بگذارید این احساسات ته
88761257
داشتهگروه
موفقیت ها هم تلفن
باشیم.
بابك نيك و
خودتان
منشبابك اســت می
بسنجید .يثربي
سيديحيي
نگاهداري توانید راهی بیابیدکه دكتر
انديشه:
گروه دين و
يثربي بــی حرکت بمانید تــا تلفن
منش
كدكتر
88761257یابند.
شوند یا کاهش
نشین
طوفان از
سيديحيياش بود
عاطفــی
دكتر و
انديشه :روحی
دين و هــای
•
•
پیش
اتفاقات
بــرای
تان
تحمل
محوطه شما عبور کند.
•

13

13

نظریه جدید در باره مقدار پول و خوشبختی

5

زندگی...

برای داشتن روحیه قوی این کار را انجام دهید

نگي در
ايرانفرهنگي در ايران
مهندسي
هاي
یک جدول با دو شرح

5080

یک جدول با دو شرح

5080

دو کرده
دارایحل
ايران مداد
روزنامهها را با
از شرح
جدول روزنامه ايران دارای دو «شرح عادی و ويژه» است .در صورت تمايل به حل دو شرح ابتدا يکی
«شرحو عادی و ويژه» است .در صورت تمايل به حل دو شرح ابتدا يکی از شرحها را با مداد حل کرده و
جدول
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازيد.
بپردازيد.
دوم
شرح
حل
به
اول،
شرح
جواب
کردن
پاک
با
سپس
24. Sep 2013
Part B
Skill:

ويژه
جدول
عادي
سودوکو و جدول
جدول
عادي____________________ >>
ویژه
های ____________________ عادی و
جدول
افقي:
-1آم��اده ش��دن ب��راي كاري -معاون
1
هيتلر
 -2در ايران س��اختمانهايي شبيه به 2
اين خانهها در اطراف پيستهاي اسكي
3
اطراف تهران و براي اسكان اسكيبازان
به صورت اجارهاي س��اخته ميش��ود4 -
برگزيده و زبده -دههزار مترمربع
5
 -3نيروگاه شمال ايران -گل وسط دو
6
آجر -سخت ،ناگوار
 -4س��ورهاي در ق��رآن -بازگش��ت7 -
خروس مازندراني
8
 -5همهكاره روستا بود -سرقت
9
 -6مفهوم��ي در رياضي��ات معموالً به
معناي «فراتر از هر مقدار» -از نمازهاي 10
واجب -درخت انگور
11
 -7شماليترين ش��هر استان كرمان-
12
محلي تفريحي در شهر الهيجان استان
13
گيان -شغل
در
لقبي
س��اختمان-
از
طبقه
 -8يك
14
اروپا -پيوسته و پشت سرهم
15
 -9ساز ايراني -نزديكتر از خويشاوند-
عرصه بوكس
خانه خدا -مفتش
 -10برابر -راه رفتن كودك -رنگ كبود
 -9خط��اب بيادبانه -چيرگ��ي ،برتري-
 -11گياهي با س��ه برگچه كه به مصرف
همان هاگ است
چارپايان ميرسد -نازك ،كمقطر
 -10تربيت نمودن -س��از سيمي -هنوز
 -12اش��تباه معروف -خواب خوش -گل
قاچ نشده!
پامچال
 -11روس��تا -پارچهفروش��ي -خ��وراك
 -13كم -پارچ سفالي -ناپاك ،پليد
روزانه
 -14زيباي��ي و محبوبي��ت -زين و برگ
 -12مخف��ف نيكو -دختر -نقش��هاي كه
اسب -فهميده ،دانا
موقعيت محلي را نشان دهد -قيمت بازاري
 -15نف��س س��وزناك -از بازيگ��ران
 -13جهان پهلوان ايران -بزرگ -تفريق
فيل��م س��ينمايي نارنجيپ��وش (روي
 -14ترس��ناك -مثل و همتا -پاكسازي
پرده س��ينماها) به كارگردان��ي داريوش
گياهان هرز از زمين زراعت
مهرجويي
 -15نوعي بيماري -ب��ه صورت جدي و
عمودي:
برابر با مقررات و تشريفات
-1غريبه نيست -پايتخت اسلواكي
 -2مقي��م ،بيحرك��ت -نام
حل جدول عادی شماره 5079
پس��رانه -كف دس��ت يا پا را
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
گويند
ا ك
م ل
و س ت ا
ا
ر ق
 1س ا
 -3سعي -خدمتكار مرد -نام
و م ن د
ا ب ر
 2پ ي ش د س ت ي
دخترانه
برای
یکهراه سالم
3
و
د
ز
ا
ش ي ر
س
ن
ا
داالن-
عاميان��ه-
ي��ك
-4
ر ب
د
ي ز
ا
و
ا ت ا
 4س ت
کــاهش وزن:
5
ا
م و
ك ا
م ر خ ص
ر ش د
گرماي غيرعادي بدن -غار
اگر ادر
6
ن د
غذایی ا
ب
رژیم ه
موردو ح
د
ن ح ن
ا
 -5ثروتمند -دلير ،جنگاور-
د ي م
ر س ا
د
ي ب س
 7ر ت
هستید:
کنجکاو
کتوژنیک
مرطوب
ج
ا ت ي س م
ا س ت ي گ م
 8گ
 -6مركز ريش��هاي -دوست-
ب ا
ر
 followي ا
ر ش ي د
ن
 9ك ا
بجا گذاشته
ن
ا
م ي د
 Bergش
ا
ل و
 10ر س ت ن
Dr.
ش ر ق
م
ه ش ا
ن
ا
ر
 11ي ا
فقدان
ك��ردن-
ت��رش
 -7رو
on YOUTUBE
ر م
ت ق س ي م
ا س
 12م ن ن
ه��اي
حركت
در
هماهنگ��ي
and here:
خ د
ت و
گ ر ف ت ن
 13خ س
ماهيچهاي -نوعي اسباببازي
ر
ا
www.drberg.comش م
ز
و
ر
ا س ي ا
ر
و
 14ا
 -8گياه پيچ��ك -محلي در
ن ك
ت ا
ر
ا
ه ن ج
ه
د
 15ن ر
1

2

3

4

5

6

ketogenic diet

7

22
وارد ب��ر واح��د س��طح در اصطاح

افقي15 14 13 12 11:
10 9 8
-1آم��اده ش��دن ب��راي كاري -معاون فيزيك
1
 -8فروغ -خاطر  -نگهبان مزرعه
هيتلر
 -2در ايران س��اختمانهايي شبيه به 2
 -9يار مشهدي -سراپرده -جايگاه
اين خانهها در اطراف پيستهاي اسكي
 -10مظهر الغري -صفت بهش��ت-
3
اطراف تهران و براي اسكان اسكيبازان از ش��ركتهاي توليدكنن��ده بزرگ
4
به صورت اجارهاي س��اخته ميش��ود -خودرو در سراسر جهان
برگزيده و زبده -دههزار مترمربع
5
 -11زور -هميشگي ،جاويدان
دو
وسط
 -3نيروگاه شمال ايران -گل
 -12فراموشي -لباس زنان هندي-
6
آجر -سخت ،ناگوار
ديدار مجدد
 -4س��ورهاي در ق��رآن -بازگش��ت7 -
 -13فرش��تهاي در آئين زرتش��ت-
خروس مازندراني
8
جمع ناسك -آخرين حرف قافيه
 -5همهكاره روستا بود -سرقت
9
 -14نظ��م و ترتي��ب درس��ت و
 -6مفهوم��ي در رياضي��ات معموالً به
شايسته -گروه ويژه -لبخند مليح
معناي «فراتر از هر مقدار» -از نمازهاي 10
 -15تير پيكان��دار -اثري از گي دو
واجب -درخت انگور
11
 -7شماليترين ش��هر استان كرمان -مو پاسان
12
محلي تفريحي در شهر الهيجان استان
عمودي:
13
گيان -شغل
-1نماد -پالئونتولوژي
در
لقبي
س��اختمان-
از
طبقه
 -8يك
 14پيامب��ر صبور -نص��رت -رؤياي
-2
سرهم
پشت
و
پيوسته
اروپا-
تشنه لب
15
خويشاوند-
از
تر
نزديك
ايراني-
ساز
-9
 -3پوش��يده -هم��ان گياه ترش��ك
عرصه بوكس
شمشير
غاف
است-
افقي:
خانه خدا -مفتش
 -10برابر -راه رفتن كودك -رنگ كبود
اصيل -از
اس��ب
-1نويسنده ايتاليايي رمان «بينظمي  -4رود
برتري-
چيرگ��ي،
ش��ولوخف-ادبانه-
 -9خط��اب بي
 -11گياهي با س��ه برگچه كه به مصرف
استاز جال مهربان
فيلمي
ويتامين
ها-هاگ
همان
آرام» -اثر
ماتيسنرسد -نازك ،كمقطر
چارپايان مي
سيمي -هنوز
نمودن -س��از
 -10تربيت
كننده -رمق
پشتك -كمك
معروف -خواب خوش -گل -5ضد
اش��تباه دلشوره
-12نوراني-
 -2وطن-
نشده!
 -3پدر شهرس��تاني -رس��م مغولي -6 -قاچ
رايان��هاي -توبهكنن��ده-
ش��بكه
پامچال
 -11روس��تا -پارچهفروش��ي -خ��وراك
پارچ سفالي -ناپاك ،پليد آبخوري
ساختماني
مخلوط -13كم-
روزانهتأسف – تيرهاي از گياهان-
لب��اسو برگ -7كام
ش��يري-
محص��والت
محبوبي��ت -زين
زيباي��ي و
-14 -4
پردازمخف��ف نيكو -دختر -نقش��هاي كه
چهره-12
گلهفهميده ،دانا
بيآستر-اسب-
سرسلسلهبازاري
هندوانه-دهد -قيمت
محلي را نشان
موقعيتبرش
بازيگ��ران -8نجات-
س��وزناك -از
نف��س
-15 -5
مهت��ر و
پاكس��تان-
ش��هري در
 -13جهان پهلوان ايران -بزرگ -تفريق
پيشوا فيل��م س��ينمايي نارنجيپ��وش (رويمادها
 -14ترس��ناك -مثل و همتا -پاكسازي
پرده س��ينماها) به كارگردان��ي داريوش
زراعتمازندران-
آه��ن
مع��روفازراه
زمين
 -6ش��هر اتومبيل -آس��ان -كاش��ف  -9پلگياهان هرز
مهرجويي
سرحددار
اتحاديه-
ميكروب سل
 -15نوعي بيماري -ب��ه صورت جدي و
عمودي:
تشريفاتنزدي��ك-
ك��ردن-
مجب��ور
-10
نيروي
الكتروس��كوپ-
تواناي��ي-
-7
برابر با مقررات و
-1غريبه نيست -پايتخت اسلواكي
خودنمايي
 -2مقي��م ،بيحرك��ت -نام
واليب��ال-
عادیواح��د
حل جدول ويژه شماره 5079حل جدول-11
شماره 5079
پس��رانه -كف دس��ت يا پا را
حكمي ك��ه نف��س را در
گويند15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 415 314 213 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4
3 2 1
مج��رم
1
ر ش
گ و
ر
د
ژ
ا
حب��س ك
م ل ا
س��ينهس ت ا
و
ا
 1ن س و ا ا ر بق
نام
خدمتكار امرد-
سعي-
-3
ر ي س
ا
 2س و ل
فرصت ر و م ن د
كند -ا ب
مي ي
ا ب د  2و پ ل ي يش و د س ت
 3ي ر دخترانه
گ ل
د و
ا
ش ي ر
ت ن ب ي 3ه ا ن ي ي س ه
استز شبيه
س��نگي
-12
عاميان��ه-
ي��ك
و
ا س ا
ا  -4ل ه
 4د
د ر ب
ي ز
ا
و
داالن -د  4س ست ن ن ا ت ا
همان
5
اس��ت -ا
يك ا م و
ك
عقيق -خ ص
م ر
ا ر هش و د
ه 5ي
غيرعاديي ل
ن
م
س ا
بدن -يغار
گرماي
گرما ب ا ن د
كردن -ه
 6م ا سن د ح سن ا جدا د و ح
6
و ن
دلير ،ا
ه
 -5ي ل
ا ي م
جنگاور-
ثروتمند-
د ي م
د ر س
اي ب س
ا ي  7ر ات ق
ب ر
د ي و
س��رد ان��ه گرم-
 -13ن��ه
 7پ ك مرطوب
ج
ا يس ت ي گ م ا ت ي س م
س ن ت ا
 8و
و گ و س ت  8يگ ن
ريش��ه ااي-ندوست-
 -6مركز
شهرآورد
پيشخانه-
ب ا
ر
ي ا
ر ش ي د
ا ي  9ا ك ا من ر
ه م
 9ر ن ج
پيغ��ام-
يك ن
ا
نماين��ده د
م ي
ا ش
 -14و
ل
م  10ق ر يس ا ت سن
ر
گذاشته ق ل د
بجا ن
 10ت ي ا
ش ر ق
ه ش ا م
ا ن
 11و ي ا ا ر ر
فقدان
ك��ردن-
ت��رش
 -7رو
ل
د
م
ه
ت
س
 11ي ك د
دولت در يكي از ش��هرهاي
ر م
ت ق س ي م
ا س
ه��اي ن  12ت م ن من ش
ا
حركت ه
ا
گ
 12ن ن ه
هماهنگ��ي مدر
يعقوب نبي(ع)
بيگانه -نپسر
خ د
ت و
ا  13خ س ي نگ ر ف ت
م
ن
ا
د
گ ر
 13ي ه ماهيچهاي -نوعي اسباببازي
شيريني زهاي
-15ا از
محلي ر
ش م ا
ر و
ف ر ن  14ج ا م و شر كا س ي
ل ن گ ر گ
 14س ا
در
محلي
گياه پيچ��ك-
 15م د -8
نسنجيده ا ن ك
ت
كار ر
گيان-ج ا
ه ن
 15ا ن غ ر و د شه
د
ن و ش ا
ر ج
1

4

3

2

3

2

4

1

9

8

8

9

5

2

7

7

5

4

3

2

6

9

3

4

9

5

6

7

7

1

5

8

2

7

6

24

1

9

4

5

2

2

1

6

9

7

4

3

8

4

جدول اعداد سودوکو در صفحه 16

9

7

6

9

8

2

1

4

6

5
1

7

5

4

جدول ويژه
حل در صفحه28 :
....

 15 14 13 12 11 10 9 8وارد ب��ر واح��د س��طح در اصطاح
فيزيك
 -8فروغ -خاطر  -نگهبان مزرعه
 -9يار مشهدي -سراپرده -جايگاه
 -10مظهر الغري -صفت بهش��ت-
از ش��ركتهاي توليدكنن��ده بزرگ
خودرو در سراسر جهان
 -11زور -هميشگي ،جاويدان
 -12فراموشي -لباس زنان هندي-
ديدار مجدد
 -13فرش��تهاي در آئين زرتش��ت-
جمع ناسك -آخرين حرف قافيه
 -14نظ��م و ترتي��ب درس��ت و
شايسته -گروه ويژه -لبخند مليح
 -15تير پيكان��دار -اثري از گي دو
مو پاسان
عمودي:
-1نماد -پالئونتولوژي
 -2پيامب��ر صبور -نص��رت -رؤياي
تشنه لب
 -3پوش��يده -هم��ان گياه ترش��ك
است -غاف شمشير
افقي:
-1نويسنده ايتاليايي رمان «بينظمي  -4رود ش��ولوخف -اس��ب اصيل -از
ويتامينها -فيلمي از جال مهربان
آرام» -اثر ماتيسن
 -5ضد پشتك -كمككننده -رمق
 -2وطن -نوراني -دلشوره
 -3پدر شهرس��تاني -رس��م مغولي -6 -ش��بكه رايان��هاي -توبهكنن��ده-
آبخوري
مخلوط ساختماني
 -4محص��والت ش��يري -لب��اس  -7كام تأسف – تيرهاي از گياهان-
چهرهپرداز
بيآستر -گله
 -5ش��هري در پاكس��تان -مهت��ر و  -8نجات -برش هندوانه -سرسلسله
مادها
پيشوا
 -6ش��هر اتومبيل -آس��ان -كاش��ف  -9پل مع��روف راهآه��ن مازندران-
اتحاديه -سرحددار
ميكروب سل
 -7تواناي��ي -الكتروس��كوپ -نيروي  -10مجب��ور ك��ردن -نزدي��ك-
خودنمايي
حل جدول ويژه شماره 5079
 -11واح��د واليب��ال-
 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1حكمي ك��ه نف��س را در
گ و ا ر ش ن و ا ب س��ينه مج��رم حب��س
ژ د ر
 1ا
ر ي س
 2س و ل ا
ا ب د و ل ي و ميكند -فرصت
 3ي ر
ل هگ ال س ات ن وب دي ه س ني ني  -12س��نگي است شبيه
ا
 4د
ه ي ا ه و عقيق -همان يك اس��ت-
5
ن ي ل ي
س ا م
و ن
ا
ه
 6ا ي م ي ل
م س د س جدا كردن -گرما
ا ي
ب ر
د ي و
 7پ ك
ا ق ا  -13ن��ه س��رد ن��ه گرم-
ي
و گ و س ت ي ن
س ن ت ا
 8و
م ر پيشخانه -شهرآورد
ا ي ا
ه م ا ن
 9ر ن ج
م ق ي ا س  -14پيغ��ام -نماين��ده يك
ق ل د ر
 10ت ي ا ن
ر
ا
و
ه م د ل
 11ي ك د س ت
دولت در يكي از ش��هرهاي
ا ن ت
ه
ا
گ م
 12ن ن ه
مي نش بيگانه -پسر يعقوب نبي(ع)
م ا
ا ن
گ ر د
 13ي ه
 14س ا ل ن گ ر گ ف ر ن ج م ش ك  -15از شيرينيهاي محلي
د
ن و ش ا
 15م د ر ج
ا غ و ش گيان -كار نسنجيده

2

8

6

9

9

1
2

2

6

8

8

2

6

5

5

7

9

3

2
8

2

9
3

7

6

پانزدهم ماه
هر یکم و 8

1 4 3
را بر روی سایت بخوانید

جدول اعداد سودوکو در صفحه 16

7

4

www.
paivand
.ca1

5
2
4

6

1

5

5

2

6

9

9

5

8

7

24

www.paivand.ca since 1993

 سال  27شماره  27  1512بهمن 1399

iwamontreal@gmail.com

>>

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال
اعضای نامرئی جامعه :زنان خانهدار

بنفشهچراغی
-------موقعیت کنونی زنان
خانهدار
سخت است که بتوان
بین برچســب زدن،
نکوهیــدن ،ارزیابــی
منطقی و احساساتی
کــردن فضــا با حفظ
اعتــدال نســبت بــه
موقعیت زنان خانهدار
نظــری صــادر کــرد.
گرچــه هنــوز تعــداد
زیــادی از زنــان در
خانه ماندن را ترجیح
فرهنگی این سالها،
میدهند ،اما تغییرات بزرگ
ِ
آنهــا و تصمیمهایشــان را در حالــت تدافعی قرار
دادهاست.
«فقط یک زن خانهدار» عبارتیست که خیلی مواقع
برای توصیف زنی بهکار میرود کــه ازدواج کرده و
مشغولیت اصلیاش اهمیت دادن به خانوادهاش،
کار عاطفی و حفظ فضای مطلوب ،مدیریت مسائل
خانه و خانواده و انجام کارهای خانهاست.
امروزه عبارت «فقط یک زن خانهدار» در بسیاری
از مواقع و برای بسیاری از زنها ،عبارتی توهینآمیز
قلمداد میشود .وظایف روزانهی آشپزی و تربیت
بچهها  ،همیشه توسط مسئولین و سیاستگذاران
مورد بیاعتنایی بود ه اســت .در بحثی که زنان را
صرف ًا بهشرط دستیابی به جایگاههای تحصیلی و
بازار کار و تنها بهواسطهی سودآوری اقتصادیشان
بهحســاب مــیآورد ،مادرانــی که بیمــزد در خانه
میمانند و به مراقبت از خانه و خانواده میپردازند،
از همیشه کمارزشترند.
در دهــهی پنجاه میالدی ،از زنها انتظار میرفت
که در خانه بمانند و اگر میخواستندکارکنند ،انگ
بیعاطفگی میخوردند .امروز این جریان برعکس
شدهاست .زنانی که بخواهند خانه بمانند ،برچسب
تنبلی و بیفایدگی میخورند.
وضع فعلــی ،از حیث تفــاوت جهانبینیها ،زنان
را بــدون درنظــرگرفتــن عواملــی نظیــر طبقهی
اقتصادی ،نیازها و حتی در مواردی بسیار ،قومیت
به جان هم انداختهاست .در سراسر جهان ،بهطور
فزاینــده ،بــه زنانی که در خانه میمانند به چشــم
زنهایی بهجامانده از گذشته نگاه میشود که برای
جامعه ننگ و بار اقتصادی دارند .اگر همسرانشان
ثروتمند باشند  ،تنبل و سودجو خطاب میشوند؛
اگــر مهاجــر باشــند ،بابــت عقــب نگهداشــتن
فرزندانشان از یادگیری زبانهای خارجی و بازتولید
فرهنگهای بومی سرزنش میشوند.
میتــوان نتیجه گرفت که اگر شــما زن هســتید،
تنها در صورت شــاغل بودنتان اســت که باارزش

>
> بخ
از سه ب ش 2
خش

2

خواهید شــد .بهنظر میرســد که از منظر مردانه،
زنان بهعنوان یک اقلیت ،تنها زمانی به رســمیت
شمرده میشوند که به «کارهای بزرگ و باارزش»
در تعاریف فعلی مشــغول باشــند؛ کارهایی قابل
محاسبه ،که مبنایشان سودآوری اقتصادیست.
آشــپزی ،تمیز کردن و رســیدگی به خانه ،مراقبت
مناسب از ســالمندان خانواده و برنامهریزی برای
جشنها و مناسبتهای دینی و فرهنگی امریست
کــه همــواره از زنان انتظــار میرفتهاســت .البته
وظیفهی نگهداری از سالمندان خانواده و مراقبت
از مســائل خانگــی ،حتــی از زنان مجرد مســتقل
هــم انتظار مــیرود  ،آن هــم با توقــع روی خوش
همیشگی.
در کشــورهایی که مادران هنوز برای ایجاد تعادل
میان کار و نیازهای خانوادهشــان در کشاکشاند،
و کارهایشــان را ــ به رغم ســرزنشها ــ بیشــتر از
ســر ضرورت ترک میکنند ،زنان فشــار اجتماعی
مضاعفی را تجربه میکنند .در آلمان ،بزرگترین
قطب اقتصادی اروپا ،بیشتر مدارس ابتدایی هنوز
در ساعت ناهار تعطیل میشوند و مهدهای تمام
وقت هم بسیار محدود و هزینهبرند.
در چنین نسلی از مادران جوان ،احتمال شنیدن
اینکه زنان پی تمدید مرخصی زایمانشان ،یا در
حال انتقال از شــغلی به شغل دیگر باشند ،بسیار
بیشــتر از رویارویــی با اعتراف آنها بــه خانهداری
است .تنها میان زنان بسیار تحصیلکرد ه از طبقات
ثروتمند اســت که اگر حین همراهی فرزندانشان
بهکالسهای زبان چینی و یا ویولن دیده شوند ،از
شأن اجتماعیشان کم نخواهد شد.
در مجمــوع ،قوانیــن بــه زنــان شــاغل امتیازات
ِ
فردی بهمراتب بیشتری
اجتماعی و امکان رضایت
داد ه است .امری که بهطور خالصه از آن به آزادی
تعبیر میشود .این آزادی به بهای نامرئی و ننگین
خواندن کارِ خانه و به تبعاش ،زنان خانهدار و خارج
کردن آنها از گود ممکن شد ه است.
در دهــهی پنجاه میالدی ،از زنها انتظار میرفت
کــه در خانــه بماننــد و اگر
میخواستندکارکنند ،انگ
بیعاطفگــی میخوردنــد.
امروز ایــن جریان برعکس
شدهاست.
حتــی اگــر بخواهیــم بــه
آیا شما درترس دائمی ازهمسرتان بسر میبرید و برای خود و فرزندان
تعاریــف مشــروع فعلــی از
تان میترسید؟ ممکن است که شما قربانی خشونت های خانوادگی
موفقیت هم پایبند بمانیم،
شده باشید .آیا به دنبال همزبان میگردید تا شما را یاری کند؟
مرجع رایگان و قابل اطمینان درخدمت خانواده های افغان و ایرانی
از میــان زنــان توانمند  ،با
است و شما را گام به گام یاری میکند
استعداد و از قضا فمینیست
بگیرید
تماس
اگر آرامش خاطر میخواهید تلفن را بردارید و با ما
هم ،کم نیستند کسانی که

514-274-8117

در مقطعی از زندگی  ،تصمیم
به خانهداری میگیرند .چیترا
رمازوامــی ،از نویســندگان
ثابت گاردین است که بعد از
عرض پوزش از ساحت خانم
فریدان ،اعالم کرده است که
به خانهداری عشق میورزد.
او در مقالهای نوشتهاست که
عمیقــ ًا از «ریاســتاش» بر
محیط خانگــی ،هرچند هم
که کســلکننده باشد ،لذت
میبرد .رمازوامی و بســیاری
زنان دیگر ،از عبارت
«زن خانهدار» ،هیچ
دل خوشــی ندارند.
میتوانیم بهجای این
لفظنخنما ،جایگزین
«ابرقهرمان» را برای
کسی که این حجم از
مسئولیتحیاتیوناتمام
را بهدوش دارد پیشنهاد
دهیــم  ،درســت مثــل
همــهی ابرقهرمانهای
کمیکهــا کــه کار و
رسمشــان همیشــه دور
از چشم دولتها و برای
جوامع ناشناس است.
َس ْرآشــیانه ،مدیــر خانــه ،یــا
ِ CEOی خانگی همه اسمهای
جایگزین خوبی بهنظر میرسند.
پنجاه سال از کتاب انقالبی بتی
فریــدان میگذرد و شــاید هنوز
عبــارات «کار محــدود کننده و
بیآیندهی زنان خانهدار» ،برای
فمینیستهاوسوسهانگیزباشد.
رمازاوامی مینویســد که از زمانی
کــه او و پارتنــر همجنــساش
تصمیم به فرزنــدآوری گرفتند،
ی او عوض شد.
همهچیز در زندگ 
از بدناش تا حساب بانکیاش.
همهچیــز ،مگــر ارزش و
منزلتاش .او که زن فمینیستی
بــود  ،حاال مــادری فمینیســت
شــد ه اســت و هنوز هم خودش
را زنی فمینیست میداند .او بعد
از مرخصــی زایمــاناش متوجه
شــد کــه هزینــهی مؤسســات
مراقبــت از کــودک برایشــان
بهشــکل خنــدهآوری ســنگین
است .حتی اگر هم چنین نبود،
او دلــش نمیخواســت در آن
ســالهای ابتدایــی از فرزنــدش
دور شــود .این شــد که فکر کرد
هرقدر هم تنها ،خســتهکننده و
طاقتفرسا ،از تصمیماش برای
در خانه ماندن پشیمان نخواهد
شــد .آنها تصمیــم گرفتند که با
درآمــد پارتنرش زندگــی کنند و
رمازاوامی ،خانهدار شود« .هیچ
معیاری نیســت که بتوانم با آن
میزان لذتی را که از گذران زمان
با پسرم در خانه تجربه میکنم،
اندازه بگیرم .حتی وقتهایی که
خیلی هم خوش نمیگذرد».
گذرِ آهســتهی زمان ،شــیرینی
فتوحات و ریتم تکراری که باعث
میشــود هرروز شــبیه موسیقی
آرامی شــود که هربار با روزهای
قبل تفاوت ظریفی دارد.
همزمــان با اینهــا ،زن خانهدار
باید به فکر تهیهی زرهی فوالدی
باشدکه بیرون از خانه بهتن کند.
چون خانــهدار شــدن بهمعنای
عضــوی نامرئی از جامعه شــدن
است .گرچه ،حتی خستگیهای
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خانهداری هم جادوی خودش را
دارد .حســی شبیه دیدن فیلمی
کــه برایــت محبوب اســت  ،ولو
بــرای صدمین بــار .آشــنایی با
بوها  ،جزئیاتی که کم کم بهچشم
میآینــد و مجموعــهای کــه اگر
خوب نگاهش کنی ،پر از ظرافت
است.
رمازاوامیمینویسد:
«خانــهداری امــروز بــا دهــهی
پنجــاه ،زمیــن تــا آســمان فرق
میکنــد .بــدون لباسشــویی،
ماشین ظرفشویی و پوشکهای
یکبار مصرف احتما ًال خانهداری
دوچندان طاقتفرسا بود ه است.
عشــق به خانهداری  ،دســت کم
برای من و خیلی زنهای دیگری
کــه میشناســم ،هیــچ پیوندی
بــا نوســتالژی آن و خانــهداری
در گذشــته ندارد؛ سبک زندگی
غیر قابل بــاوری که در آن زنان،
معصومانــه و بیســروصدا،
محکوم به پیر شدن در خانههای
خاکگرفتهشــان بودهانــد .حاال
زنــان میتوانند در حالی که کنار
بچههایشــان میماننــد ،مدیــر
خانههایشــان باشــند و ناچار به
کلنجــار رفتن با افســردگی هم
نباشــند  ،همیــن کــه میدانند
ایــن نقش برایشــان همیشــگی
نیست ،این بره ه را حتی شیرین
میکند».
ارزشبخشــی به فضاهای زنانه و
بعد تجدید نظر کــردن دربارهی
اهمیت خانــهداری و بهتبعاش،
لــزوم تقســیم کار خانگی ،نباید
با نگاههــای ارتجاعــ ِ
ی در آرزوی
گذشــتههای از یاد رفته اشــتباه
گرفته شود .بعضی از خانهدارهای
افراطی هستندکه حتی خواستار
بازگشــت بــه «دوران برتر»اند،
زمانهای که ،بهطور ویژه در دوران
جنــگ جهانــی دوم ،ســاندویچ
مربا میخوردند و میهمانیهای
چای برپا میکردنــد .نگاهی که
مســتلزم صرفنظــر از آوارگــی
فرزندان و ناپدید شدن همسران
در جنگهــا و تخریــب شــهرها
بود؛ وضعی که خانهداری زنان را
بیمعنامیکرد.
ســال گذشــته  ،در کنفرانســی
بــه نــام «عظمــت را بــه زنــان
آموزشــی
بازمیگردانیــم»،
تضمینی برای اینکه زنان دوباره
به همســرانی ایده آل بدل شوند
ارائه شد .زن ایده آلی که فرزندانی
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بیشمار ب ه بار آورد.
طی ایــن آموزش بــه زنان گفته
میشــد که دیگر مجبور نیستند
در مقابل زورگوییهای دگماتیک
فمینیستی سکوت کنند و مقابل
طبیعت باســتانی و زیستی خود
به عنوان یک زن مقاومت کنند.
نگاهی که تمرکزش بــر روی کارِ
خانه نیست ،بلکه به خانهماندن
زن و بیــش از ایــن پنهــان و
خصوصی کــردن دغدغههایش
اصرار میورزد.
تصویری محصول نئولیبرالیسم
کــه وعدهی گذشــتههای خوب
را میدهد .افسانههایی را یادآور
میشــود کــه خانوادههــا در آن
خوشــحال ،کامــل و برمبنــای
زوجهایــی ناهمجنــس شــکل
میگرفتنــد .تصویری کــه در آن
زنها و اقلیتهای قومی ،نژادی،
جنســی و عقیدتــی ،قدمی فراتر
از جایگاههای تعیینشدهشــان
برنمیدارند .همسایهها مرتب و
همگون هســتند و قدرت غالب
در دست مسیحیت سفیدپوست
است که هویت ،قدرت و افتخار
ملل غرب را تعیین میکند.
حاال از هر ســه مــادر یکی نانآور
اصلــی خانــوادهاش اســت و
ی خانواده
همزمان خانــهدار اصل 
نیز هست .تنها یک زن از هر ۱۰
زن میتواند ادعاکند همســرش
بــه مقدار تقریب ًا برابری بــا او کارِ
خانه میکند.
چنیــن نگاهــی دغدغــهی زنان
و موقعیتشــان را نــدارد؛
اگــر اقدامــات فمینیســتها و
مبارزاتشــان در مقطعــی از
راه متوقف شــدهباشــد ،بهنظر
نمیرســد که بازگشــت به دوران
پیش از این مقطع و انکار همهی
تالشهای انجا م شــده ،راهحل
معقولیباشد.
عالو ه بر این ،تنها تشــویق زنان
به بازگشت به خانه و از سرگرفتن
کلیشــهها ،چه کمکی به تقسیم
ناعادالنهی کارِ خانه میکند؟
راهحلــی از جنس روی کار آمدن
دوبارهی ســنتها ،عقبگردی
بهحســاب میآیــدکــه هدفاش
اساســ ًا ســاد ه کردن (تا ســرحد
پاک کردن) مسئل ه است ،آن هم
در راســتای ســودآوری بهمراتب
بیشــتر از آنچه تاکنــون معمول
بوده:
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افزایش سطح آب دریاها وخیمتر از
پیشبینیهااست

بنــا بــه گــزارش گروهــی از
دانشــمندان دانمارکی ،افزایش
سطح آب دریاها بر اثر گرمایش
زمین تا پایان این قرن میتواند
به حد فاجعهبار  ۱,۳۵متر برسد.
بدتریــن ســناریوی مــدل مورد
استفاده دانشمندان پنل اقلیمی
ملــل متحــد حداکثــر افزایش
ســطح آب دریاها را  ۱,۱متر در
نظرگرفته بود.
بنــا بــه یافتههای پژوهشــگران
انســتیتو نیلــز بــور دانشــگاه
کپنهــاگ دانمــارک ،افزایــش
سطح دریاها سریعتر و بیشتر از
پیشبینیهای قبلی است.
این پژوهش که در ژورنال «علوم
اقیانوس» منتشــر شده ،نشان
میدهــد مدل مــورد اســتفاده
دانشــمندان پنل اقلیمی به حد
کافی حساس نبوده است.
پژوهشــگران بــا اســتفاده از
دادههای تاریخی درباره افزایش
ســطح آب دریاها به این نتیجه
رسیدهاندکه مدل مورد استفاده
دانشــمندان پنــل اقلیمی ملل
متحــد  ۲۵ســانتیمتر افزایــش
ممکــن ســطح آب دریاهــا در
صورت ادامه روند کنونی انتشار
گازهــای گلخانــهای در بدترین
ســناریوی گرمایش زمیــن را از
قلم انداخته است.
 ۸مــه  ۲۰۲۰نیــز بیــش از ۱۰۰
دانشــمند اقلیمی اذعان کردند
افزایش سطح دریاها سریعتر از
پیشبینی دانشمندان پنل ملل
متحد رخ میدهد.
هماکنون ســاالنه دســتکم ۴
میلیمتــر بــه ســطح آب دریاها
افزوده میشــود امــا این نرخ در
سالها و دهههای آینده به دلیل
گرمایش زمیــن افزایش خواهد
یافت.
بــا افزایــش ســطح آب دریاهــا
در طــی ایــن قــرن چالشهای

بســیاری رخ خواهد داد ،بهویژه
اینکه حیــات ســاکنان مناطق
ســاحلی پســت به خطر خواهد
افتاد.
 ۳۰درصد جمعیت انسانها در
چنین مناطقی زندگی میکنند.
چالشهای دیگر عبارتند از:
افزایــش پدیدههای حاد اقلیمی
همچون ســیالبهای عظیم و
افزایش تخریب زیرســاختهای
نزدیک به ســاحلها و نفوذ آب
شــور به فاضالبها و خودداری
کردن شــرکتهای بیمه از ارائه
بیمه سیل و ...
در هــر صــورت  ،شــهرهای
همچون اســکندریه مصر ،ونیز
ایتالیا ،بانکوک تایلند ،نیویورک
ایاالت متحده در میان بسیاری
شهر بزرگ خواهند بود که باید
خــود را بــرای عواقــب افزایش
سطح آب دریاها آماده کنند.
کشــور کمارتفاعــی همچــون
هلنــد که بــا سدســازی جلوی
وقــوع ســیالبها را گرفتــه ،با
چالشهای جدی مواجه خواهد
شد.
اگرچه هــدف توافق پاریس نگه
داشــتن حد گرمایش تا حداکثر
دو درجــه ســانتیگراد (بــا حــد
مطلــوب  ۱,۵درجه) اســت ،با
سیاســتهای کنونــی ممکــن
اســت جهان در انتهــای قرن تا
بیــش از ســه درجه ســانتیگراد
گرمتر از حد متوسط آن پیش از
انقالب صنعتی شود.
در ایــن صــورت شــماری از
جزیرههای پســت بــه طور کلی
ناپدید خواهند شــد ،و کشوری
همچون مجمعالجزایر مالدیو یا
جزایر سلیمان و نیز بخشهای
زیــادی از بنــگالدش از بیــن
میروند.
به عالوه ،کالنشهری همچون
اوزاکا در ژاپــن زیــر آب ناپدیــد

در سیستمی که برای
از میــان برداشــتن
نهادهــای مداخلهگــر
و نظارتــی بــر روی بــازار ،بــه
دموکراســی حملــه کردهاســت
تــا اختیارات بــازار و بخشهای
خصوصی را به حداکثر غیرقابل
تصور خود برســاند ،اخالقیات

سنتی بهترین جایگزین ممکن
اســت تا همزمان با حفظ نظم
ت اجتماعی
عمومی ،مســئولی 
را به فضای شــخصی خانوادهها
(بهجای نهادهای برقرارکنندهی
عدالت اجتماعی) محدود کند.
چنیــن نگاهی نهتنهــا راهکاری
بــرای نابرابریهای فعلــی ارائه
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بوهوایی به همهگیری
آیا تغییرات آ 
ویروس کرونا کمک کرده است؟

بــه گــزارش Science
گرمسیری و جنگلهای خفــاش در نتیجــه تغییــر آب
محققــان
Daily؛
بــرگ پهــن تبدیل و هوایــی ،میتوانــد یــک گام
دانشــگاه کمبریــج
کرده است.
مهم در شناســایی منشا شیوع
بریتانیا توضیح دادند
بر اســاس مطالعه ویــروس باشــد ».وی تاکیــد
میشــود و میلیونهــا تن
که افزایش دما ناشــی
منتشرشــده در میکنــد« :نتایــج ایــن مطالعه
وادار بــه ترک قســمتهای
از انتشــار گازهــای
 ۵فوریــه و در مجلــه نشــان میدهــد کــه دولتهــا
عظیــم ســیلزده در
گلخانهای باعث افزایش رشد
 Science of the Totalباید از فرصت اســتفاده کنند و
کالنشــهرهایی همچــون
زیستگاههای جنگلی مورد عالقه  ،Environmentبــه دلیــل خطرات بهداشتی ناشی از شیوع
اسکندریه مصر و ریو دژانیرو
خفاشهــا در اســتان جنوبــی تغییر پوشــش گیاهی طی  ۱۰۰بیماریهای عفونی را با اقدامات
برزیــل و شــانگهای چیــن و
یوننان چین و مناطق همجوار سال گذشــته ۴۰ ،گونه خفاش قاطع برای جلوگیری از تغییرات
میامی ایاالت متحده خواهند
بوهوایــی ،کاهــش دهند».
شــده اســت و این منطقه را به دیگر نیز به اســتان یوننان نقل آ 
شد.
کانونی برای انتشار ویروسهای مــکان کردهانــد؛ خفاشهایــی محققان این مطالعه همچنین
علیرضــا مســاح ،دانشــیار و
کرونا تبدیل کرده است.
کــه  ۱۰۰نــوع ویــروس کرونا با از دولتها میخواهند در زمینه
پژوهشــگر تغییــرات اقلیمــی
در مناطــق مــورد بررســی این خــود حمــل میکننــد .رابرت اقداماتی همچون محدود کردن
در پردیس ابوریحان دانشــگاه
محققان ،تغییــرات آ 
بوهوایی بییــر ،اولین نویســنده مطالعه توســعه شــهری و زراعی تالش
تهران درباره تأثیــر افزایش آب
باعــث تغییــر آرایــش پوشــش و محقــق گــروه جانورشناســی کنند کــه ایــن امــر میتواند به
دریاها بر ایران ســه ســال پیش
گیاهــی شــده اســت و مناطق دانشگاه کمبریج ،گفت« :درک مدیریت همهگیــری دیگری در
نسبت به سرنوشت جزیرههای
بوتهای استوایی را به دشتهای چگونگی توزیع جهانی گونههای حیات وحش کمک کند.
جنوبی ایران هشدار داد و گفت
که هرگونــه تغییــری در ارتفاع
ســطح آب اقیانوسها وضعیت
با تع
یین وقت قبلی
جزایر مســکونی کیش ،قشــم،
شرکت ها و اشخاص :مقرون به صرفه ،قابل اطمینان و حسابداری حرفه ای
ابوموسی ،تنب بزرگ وکوچک،
بیش از  20سال جتربه | منتخب حسابداران کانادا CGA
خــارک ،هرمز ،مینــو ،هنگام،
(514) 652-7623 (514) 500-6186
MTL_TILES@YAHOO.COM
هندرابی ،فارسی ،الوان و  ...و
همچنیــن انبوهی از جزایر ً
فعال
غیرمسکونی را در خلیجفارس و
دریای عمان تغییر خواهد داد.
او همان زمان به «خبرآنالین»
گفته بــود هنوز هیــچ تحقیقی
درباره سرنوشــت ایــن جزیرهها
اقلیمــی در حال رخ
با تغییرات
ِ
دادن انجام نشده است.
هرگونــه تغییــری در ارتفــاع
ســطح آب اقیانوسها وضعیت
جزایر مســکونی کیش ،قشــم،
ابوموسی ،تنب بزرگ وکوچک،
خــارک ،هرمز ،مینــو ،هنگام،
هندرابی ،فارسی ،الوان و  ...و
همچنیــن انبوهی از جزایر ً
فعال
غیرمسکونی را در خلیجفارس و
------------دریای عمان تغییر خواهد داد.
------ابتدایی |||| مقدماتی |||| ردیف

حسابداریوکلیهامورمالیاتی

صابر جلیل زاده

آمـوزشسنتــور
در كلیه سطوح

سازمان ملل در  ۲۰۱۹هشدار
داده بود که افزایش سطح آب
دریاها به جابهجایی نزدیک به
 ۳۰۰میلیون تن خواهد اجنامید.

---------در مــاه نخســت  ۲۰۲۱چندین
گزارش هشــداردهنده دیگر نیز
در رابطــه بــا تغییــرات اقلیمی
منتشر شد .بر اساس آنها ،نرخ
ذوب شدن یخچالهای طبیعی
و یخهای قطبی بسیار سریعتر
از پیشبینیهاست (عاملی مهم
در افزایش ســطح آب دریاها) و
جهــان به طــور بیســابقهای از
ابتــدای ظهــور انســان متمدن
تاکنون داغ شده است.
•
نمیکند ،بلکــه درصدد متوقف
کردن و باز گرفتن پیشرویها و
دســتاوردهای دموکراتیکیست
که تا بهحال ممکن شده.
بخش پایانی
در شماره آینده

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

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

پیشگیری از انواع سرطانها >> ...ادامه از صفحه21 :
فرنگی سرشار از ویتامین و مواد
معدنی اســت که مصرف منظم
آن منجر به تقویت ســلولهای
بدن در برابر ســرطان میشود.
بنابــر تحقیقات منتشرشــده از
ســوی مدرســه عالــی پزشــکی
دانشگاه هاروارد ،مصرف گوجه
فرنگــی میتواند خطــر ابتال به
سرطان پروستات را حدود  ۲۱تا
 ۳۴درصدکاهش دهد.

•

سیر؛ سالحی معجز در برابر
سرطان
ســیر دارای ماده دارویی اســید
آمینه آلین اســت که نــه تنها از
بروز سرطان پیشگیری میکند،
بلکــه باعــث تقویــت سیســتم
ایمنی بدن انســان در برابر دیگر

بیماریها نیز میشود .این ماده
به سلولهای سرطانی میچسبد
و ســبب نابودی آنان میشــود،
بدون آنکه به ســلولهای سالم
آسیب رساند.

•

عدس را به برنامه غذاییتان
بیفزایید
عــدس یکــی از ســالم تریــن
حبوبــات اســت که هــم تهیه و
پخــت آن به ســادگی انجام پذیر
اســت و هم مصــرف آن به ویژه
به تســکین ناراحتیهــای روده
کمک میکنــد .به همین دلیل
نیز عــدس به آن دســته از مواد
غذایی تعلــق دارد کــه مصرف
آن در پیشگیری ســرطان روده
میتواند موثر باشد ،به ویژه آنکه

دارای فیبرغذایی سالم و باالیی
نیز هست.

•

زردچوبه :ادویه ضد سرطان
امــروزه زردچوبه معروف ترین و
معتبرترین ادویه ضد ســرطانی
محسوب میشود .علت آن نیز
ماده کورکومیــن موجود در آن
اســت که اثری شفابخش دارد.
زردچوبــه از تکثیر ســلولهای
سرطانی جلوگیری کرده و باعث
نابودی آنان میشود .با مصرف
ایــن ادویه زرد ،سیســتم ایمنی
بــدن انســان در برابــر تومورها
مقاوم میشــود .به ویژه ترکیب
زردچوبــه بــا فلفل نقــش موثر
زیادی دارد.
•
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•

کنترل استرس و اضطراب:
پژوهشــگران علوم پزشــکی در
آکادمــی آمریکایــی پزشــکان
خانواده می گویند تنفس عمیق
موثرتریــن راه کار برای کاهش
استرس است.
در تکنیــک تنفــس عمیق الزم
اســت که روی یک سطح صاف
به پشت دراز بکشید یک دست
خود را روی معده و دست دیگر
را روی قفســه ســینه خود قرار
دهید .در این وضعیت به آرامی
نفس بکشــید و مطمئن شوید
کــه در حین تنفس معده اندکی
باال بیاید .پس از فرو بردن هوا یا
عمل دم نفس خود را یک تا دو
ثانیه نگه دارید.
ســپس عمل بازدم را بــه آرامی
انجــام داده و اجازه دهید معده
پایین برود .این تکنیک را تکرار
کنیــد تا کم کم آرامش بر شــما
غلبه کند.

•

اگرچــه اســترس ،مصــرف
برخــی داروهــا ،اختــاالت
خواب یا برخی بیماریها
باعث می شــوند شــما
در طول روز احســاس
خستگی مداوم داشته
باشــید ،اما در بیشتر
مــوارد ایــن خســتگی
مربــوط بــه تغذیــه
نامناسب و عادات غلط
غذایی است.
خوشبختانه اســتفاده از مواد
غذایــی طبیعــی انــرژیزا این
روند را می تواند معکوس کند.
ی کنید
با ایــن حال اگر تصور م 
که این احساس خستگی دائمی،
مزمــن و بیــش از حد اســت به
پزشک مراجعه کنید.

مزیت شگفت انگیز تنفس عمیق!

تــا ده
اگر هر روز پنج
دقیقــه وقتتان را با تمرکز الزم و
حضور ذهن صرف تنفس عمیق
بکنید ،شــاهد  ۶مزیت شگفت
انگیز آن خواهید بود.
محققان دانشگاه نورث وسترن
می گوینــد یک تنفس عمیق از
راه بینی مغز را تقویت و حافظه
را سریع تر می کند.
تنفس عمیق عــاوه بر این که
گامی موثر بــرای بازیابی انرژی
اســت ،منجــر به دفع ســموم و
حتی بهبود ســامت دســتگاه
گوارش نیز می شود:

حذف مسوم از بدن:
دی اکســید کربن در اقع همان
ســمومی اســت کــه در فراینــد
متابولیســم از بدن بیــرون می
آیــد و باید به طــور منظم خارج
شــود .با این حال زمانی که ریه

ها عادت به تنفس سریع داشته
باشــند ،این ســموم و ضایعات
بطــور کامل از بــدن خارج نمی
شــوند .تجمــع ســموم در بدن
مشــکالتی همچــون التهــاب،
خســتگی ،اضافــه وزن ،تحلیل
عضالنی و فشــار خون باال را به
دنبال خواهد داشت.
شــما باید در طول روز حداقل ۲
تا  ۳بار به مدت  ۱۰دقیقه تنفس
عمیق داشــته باشــید تا سموم
به طــور کامل از بدنتــان خارج
شوند.

•

کاهش درد:
اکثــر مــا هنــگام درد شــدید
نفســمان را حبس مــی کنیم و
البته این مکانیسم طبیعی مغز
اســت .با ایــن حال اگــر هنگام
دردهای مزمن ناشی از آرتریت،
لوپوس ،فیبرومیالژیا و  ...نفس
عمیق داشــته باشــید ،این کار
باعث ترشــح اندورفین بیشــتر
خواهــد شــد که نقش مســکن
طبیعی را در بدن دارد.
عــاوه بــر این ،تنفــس عمیق
باعث کاهش اســیدیته بدن می
شــود و محیط بــدن را قلیایی
تر مــی کند .قلیایی بودن بدن،
کنترل درد را راحت تر می کند.

•
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بهبود عملکرد ریهها:
تنفــس عمیــق باعــث بهبــود
عملکــرد ریه هــا و جلوگیری از
ذات الریــه و دیگر عوارض بعد از
عمل جراحی می شــود.تنفس
عمیق باعث می شــود اکسیژن
بیشــتری به ســلول هــای بدن
برســد .بــدون اکســیژن کافی،
شــخص بیشــتر در معــرض
مشکالت ریوی و حتی بیماری
قلبی قــرار مــی گیــرد .تنفس
عمیق برای کسانی که مشکوک
به بیماری های ریوی یا تنفسی
هستند نیز مفید است .روزی ۱۰
دقیقه تنفــس عمیق به کاهش

مشکالت تنفسی همچون آسم،
بیماری انسدادی مزمن ریوی،
برونشــیت و حتــی درد قفســه
سینه کمک می کند.

•

کاهش وزن:
یــک الگــوی تنفســی منظم و
عمیــق می تواند به کاهش وزن
شما کمک کند .تنفس عمیق
باعث می شود اکسیژن بیشتری
بــه بدن برســد و ایــن به چربی
سوزی بیشتر و موثرترکمک می
کند.
یک برنامه منظم یوگا و تنفس،
شــاخص توده بدنــی را کاهش
مــی دهد .تمرین تنفس عمیق
باعث انقباض عضالت شــکمی
و اصالح جریان خون به قسمت
های مختلــف مغز می شــود و
فعالیت های متابولیسمی مغز را
تغییر می دهد.
عالوه بر این ،زمانی که اکسیژن
بیشــتری بــه مولکــول هــای
چربی (که از اکســیژن ،کربن و
هیدروژن تشکیل شده اند) می
رسد ،این مولکول ها تجزیه و به
دی اکسیدکربن و آب تبدیل می
شوند.

•

مژده
مژده

MONDIALE ELITE

مژده
مژده

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

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

کاهش فشارخون:
تنفــس آرام ،حساســیت
«باروریفلکــس» ســرخرگی را
بهبود می بخشــد و فشار خون
اولیــه (فشــار خونی کــه دلیل
مشــخصی نــدارد) را کاهــش
می دهــد .تنفس عمیق ابتدا با
تقویت و فعال ســازی سیســتم
پاراسمپاتیک ،باعث آرامش می
شود .سپس ،با کمک به تجزیه
نمــک ،دفــع آن را راحت تر می
کند.
برای کنترل فشار خون و حفظ
ســامت قلب ،روزی دو یا ســه
مرتبه ،تنفس شکمی را به مدت
 ۱۰دقیقه تمرین کنید.
•

حسابداریوکلیهامورمالیاتی

فــوق کلیــوی الزم اســت .این •
غدد از احســاس خستگی ناشی نان سبوس دار:
ی کنند .کربوهیــدرات  ۶۰درصد انرژی
از استرس پیشگیری م 
ویتامین ســی همچنین از ابتال مورد نیاز بدن شما را تامین می
ت ها پیشگیری کرده و کند .غالت ســبوس دار حاوی
به عفون 
ی شود .کربوهیــدرات هــای پیچیده و
باعث جذب بهتر آهن م 
•
سرشار از ویتامین و مواد معدنی
خشکبار:
•
هستند .خوردن غالت سبوس
مخلوط آب و لیمو:
بادام ،فندق و بادام زمینی سرشار دار از افزایش ناگهانی قند خون
این نوشیدنی برای سلولها به از منیزیــم هســتند ،عنصــری در شما جلوگیری میکند.
منظور تولید انرژی الزم اســت .که نقــش کلیدی در تبدیل قند •
در واقــع نوشــیدن آب یکــی از بــه انــرژی دارد .همچنین آنها هل سبز:
بهتریــن راههــا بــرای داشــتن سرشار از فیبر هستند .فیبر قند مصــرف هــل موجــب افزایش
ی دارد و انرژی شــما شده وگردش خون
روزی پرانرژی اســت .نتایج یک خــون را متعادل نگاه م 
ی بخشد.
تحقیق در سال  ۲۰۱۲نشان می باعث میشــود دیرتر احســاس را بهبود م 
•
دهــد زنانی که دچــار اندکی کم گرسنگیکنید.
مارچوبه:
آبی بودهاند بیشــتر از ســایرین •
ایــن ســبزی خوشــرنگ حاوی
احســاس خســتگی مفــرط می شکالت تلخ:
خوردن شکالت تلخ پس از ناهار ویتامین ب است و مقادیر زیادی
کردهاند.
•
مــیتوانــد جایگزین یک دســر فیبر اســت که منجر به متعادل
ویتامین سی:
خــوب باشــد .شــکالت حاوی نگاه داشتن قندخون میشود.
پژوه 
ش های جدید نشــان داده مادهای به نام تئوبرومین است ویتامیــن ب کربوهیدرات های
اســت که کمبود ویتامین ســی که نقشی مشابه کافئین در قهوه دریافتــی بدن را تبدیل به انرژی
باعث خســتگی میشــود .این داشته و به بهبود وضعیت انرژی می کند.
ویتامیــن بــرای ســامت غدد در شما کمک میکند.
•

با تع
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نطــنـز...
دشمن و گاو؟!
ســی ســال اســت که بســیجی
هــا می گوینــد :ســخنان مقام
ّ
معظم رهبری از فهم معاندین و
دشمنان اسالم خارج است! در
حالی که تا امروز هم هیچ ایرانی
چرندیات رهبر ّ
معظــم را درک
نکــرده اســت! فقط مــا ماندیم
حیران که این همه دشمن با آن
همه گاو چطور در یک طویله با
هم کنار آمده اند؟!
فرمایشات امام جمعه
ورامین؟
امام جمعه ورامین گفته :من به
عنوان نماینده مــردم می گویم
بایــد وزیــر ارتباطــات محاکمه
شــود! او اضافه کرده دَرِ فضای
مجازی راببندیدکه دنیا و آخرت
مردم را خراب می کند! داستان
ایــن اســت کــه همــه آخوندها
خودشــان را نماینــده مردم می
دانند و از هر چیزی خوش شان
نیاید می گویند :مردم از آن چیز
خوش شان نمی آید!
مرگ الری کینگ!
الری کینگ اصلی هم براثرکرونا
ُمرد! خــوب خــدا او را بیامرزد!
همه ما می میریم این باید برای
کســانی درس عبرت باشــد که
خودشــان را یک پا الری کینگ
می دانند! پس تا فرصت هست
با مردم بجوشیدکه از مردم بهتر
حتی الری
و باالترکســی نیست ّ
کینگ اصلی؟
دارم می ترکم!
دوستی از ایران برای ما نوشته:
خراســانی ببیــن میتونــی یکی
رو پیــدا کنی کــه به ایــن رهبر
وامانده مــا بگوید :آب والیت ما
با پمپ برقی تامین می شود اگر
عملیات استخراج «بیت کوین»
بــا خواهران و برادران چینی ات
تمام شد به این مزدوران پفیوزت

بگو برق ما را وصل کنند من نیاز

حــاج شــیخ حســن االن ســه

2
فوری دارم به مســتراح بروم ،به سال اســت که با رهب ر وامانده
 2بهمن :گلّ
ه
،
گ
ر
گ
و
چ
و
خدا قسم دارم می ترکم!.....
ُ
پ
درگیری دارد و نگران اســت و گر
ان؟!
گ اگر برگ ّل
با خودش حساب و کتاب می
کند که اگر حضرت آقا مرا از
ریاســت بــردارد چه غلطی

ه می ز
د روزگارم
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خارج از دور؟
لبنان که کشــوری اســت چند
ّ
تکــه و طایفــه ای ،دوّمیــن
خــودروی خــود را کــه
شبیه المبورگینی است
ســاخت! ایــن کشــور
صنعت خودرو ســازی
را از سال  2012شروع
کــرده اســت .مــا هــم
چنــان از ســال 2010
تصمیم داریــم پراید را
از چرخــه تولیــد خارج
کنیم ولی نتوانســتیم،
برعکــس ایــن پرایــد
بــوده کــه بســیاری از
هــم میهنــان مــا را از
دور زندگــی خارج کرده
است!
چــرا؟!
آخونــد احمــد جهــان
بزرگی گفته :مسئولین
در جمهوری اســامی علمالهدی
خیلی خیانــت کردند! انقالب برای ما همه چیز داشت
ُخب مــردک تو که می
دانی ایــن همه خیانت
صورت گرفته؛ پس چرا از صاحب بایــد بکنم؟ اگــر بعــد از پایین
این طویلــه یعنی رهبــر ّ
جنتی
معظم افتادن از کرسی ریاستّ ،
مسلمین و مستضعفین جهان و مرا تایید نکنــد چه کاری از من
تخصصی دارم که
حومه پشتیبانی می کنی؟ تو که بر می آید؟ چه
ّ
می دانی رییــس جمهور تدارک بتوانم خرج خود و اهل بیت ام را
چی و بق ّیه مســئولین هم لولو در بیاورم؟ آن دکترای کذائی که
َســرِ خرمن و هیچ کاره هستند اربابم علیاحضرت ملکه انگلیس
پس چرا علیه این اراذل و اوباش (س) بابت سرســپردگی به من
حرفی نمی زنی؟
داده به چه دردم می خورد؟ من
دبیرستان؟
دبیر
حتی دو کلمه زبان انگلیسی
که
ّ
حــد اقل
حاج شیخ حسن آقای پرزیدنت نمــی دانم که بــروم و
ّ
گفته :خدا را گواه م 
ی گیرم هیچ بشوم دبیر دبیرستان؟!
زمانبازنشستگی؟
شبی نبود که من با خیال آسوده
ســر به بالین بگذارم .ما هم این نماینده رژیم جمهوری افالسی
موضوع را تایید می کنیم چون در ســازمان ملل گفتــه :دولت

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

س کامل
وی
سر ل برای
حم
دات و
وار کاالها
ادرات
ص
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سرویس هوایی به شیراز ،تبریز ،تهران،
اصفهان،کرمانشاهومشهد

نرخ ها
برا ی ویژه
ی
با اضافه
ر
و
ه ایی
م
ا
ف
س ران

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

Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com

info@loadextransport.com

حسابداری و کلیه امور مالیاتی
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بایدن باید سریع ًا اقدام کند چرا
که پنجــره ضرباالجل ایران به
واشنگتن برای برداشتن تحریم
هــای اقتصادی در حال بســته
شــدن اســت! یعنــی طرفی که
باید تغییر مسیر دهد واشنگتن
است نه تهران!؟ ماشاالله به این
همه ُپرروئی و شکرخوری اضافه!
فکر می کنیم زمان اش رســیده
که سنگ پای قزوین بازنشسته
شده و در منزل اش به استراحت
بپــردازد؟! حضرت نماینده باور
دارد کــه دولــت متبوعــش ابر
قــدرت اســت و  200کشــور از
اربابان اش حســاب مــی برند و

ُپشــت اش در صــف
ایستاده اند!
چرا؟
کاظــم جاللــی ســفیر
جمهــوری ناشــریف
اســامی در روســیه
گفــت :روز پنجشــنبه
نخســتین محمولــه
ضــد کرونــای
واکســن
ّ
روســی «اســپوتنیک
وی» توســط هواپیمای
ماهان بارگیری و به ایران
ارســال شــد .محمولــه
دوّم تــا آخر بهمن ماه و
سوّمین محموله هم در
اســفند ماه خواهد آمد.
جناب ســفیر آخوندی،
او ًال کــه این واکســن ها
تایید نشده و فقط برای
آزمایــش روی مردم بی
پناه ایران آمده است .ثانی ًا
مملکتی کــه آخوند ،رمال ،جن
گیــر و آقا امام زمــان (عج) دارد
توسل به
نیاز به واکسن و اصو ًال ّ
علوم جدید را ندارد! حضرت آیت
الله دکتر حاج آقا عباس تبریزیان
را خبــرکنیــد مســئله را با چند
قطره روغن بنفشه به آسانی حل
خواهد فرمود! این همه خرج و
خطر چرا؟
دعا و معصیت؟
مهرداد میناوند رفت ،به دنبال
اش علــی انصاریــان هــم رفت،
آخوندها مــی گویند تاکنون 58
هــزار نفر در اثرکرونــا ُمرده اند!
ولی هم شما می دانید و هم ما،

که آمــار اخبار منفی صادره از ام
القراء اســام را بایــد در عدد ده
ضرب کرد تا به رقم واقعی رسید.
یعنــی  580هــزار تــن! پس دو
ونیم میلیون خانواده مســتقیم
عزادارنــد و  25میلیــون تن هم
فامیل درجه دو آن ها هستندکه
این روزها اشــک می ریزند .این
همه عزا و مرگ و ضربه فقط به
خاطر حماقت رهبر ّ
معظم است
که پس از شــروع این فاجعه به
غــار موش پناه برد و تا چند ماه
می گفت این ها شایعات دشمن
است! دشمن ســیاه نمایی می
کند! می خواهد مردم ما نتوانند
در انتخابــات شــرکت کننــد و
مراســم باشــکوهمند ســالگرد
انقالب اســامی را برگزارکنند؟
اآلن هــم مــی گوید :ایــن کفّ ار
می خواهند واکســن خودشان
را روی مــردم ما آزمایش کنند؟
حتم ًا به زودی حضرت آیت الله
علم الگدا هم طلبکار می شــود
مقصر اصلی مرگ جوانان و
که:
ّ
ورزشکاران ،مردم ایران هستند
که نه تنهــا به انــدازه کافی دعا
نکــرده و نمی کننــد بلکه تا می
توانند معصیت هم می کنند!
کانادا – مدینه منوّره مونرآل –
پانزدهم فوریة المبارک! سال
 2021دربدری خون جگری!
برابر با بیست و هفتم بهمن ماه
سال  1399مهرورزی زنجیره ای!
شاد و آزاد و سربلند باشید.
پیر خراسانی

قطرهای واکسن ...سر سوزنی امید >> ......ادامه از صفحه7 :
با هم رد و بدل میکنند ،گویی
هرکدامشان تالش میکند جای
ویروس لعنتی پنهانی را کشــف
کند.
اقامــت اجبــاری میــان دیوارها
طوالنی شــد .شــمار افرادی که
خطررفتن به پارکهای عمومی
نزدیــک را به جــان میخریدند
کمترشد.حکایتهایگونههای
متهوری که قدرت استثنایی در
کشتن و شــیوع دارند ،درست
مانند این است که سری جدیدی
از موشکها آماده ریختن برسر
اهداف غیرنظامیاند .ســاکنان
درخانهشــان ماندنــد و هیــچ
کورســویی ،تاریکــی انتظار آنها
را جز امید رســیدن واکســن و
نزدیک شــدن زمان ایمن شدن
نیست.
این محنــت جهــان را غافلگیر

کــرد .مــردم انتظــار نداشــتند
خطــری اینگونه از راه برســد و
انســان ایــن دوران را کــه با آن
ســفینههایی که تا دوردستها
میروند و برمیگردند تا مساحتی
از ناشــناختهها را بگشــایند بــه
گشــودن رازهای هســتی ادامه
میدهد ،محاصره کند .این تفکر
و باور برمردم حاکم شده بود که
این انقالبهای پیوســته علمی
و تکنولوژیــک کــه شاهدشــان
هســتیم ،میتواننــد پاســخی
قاطــع و فــوری بــه هرخطــری
کــه ســروکلهاش پیدا میشــود
بدهند .این اعتماد بشر این قرن
به فتوحاتی اســت که دانش در
تئوری و اجرا رقم زد.
از لعن و نفرین و مرثیه خواندن
خسته شدیم .برای بیرون رفتن
از ایــن تونل به نوری نیاز داریم.

نیازمند قطرهای واکسن هستیم
کــه به مــا کمــک کنــد دربرابر
ویروسهــای وحشــت و مرگــی
که جهــان را محاصــره کردهاند
بایستیم .دانشمندان با سرعتی
مثال زدنی در تهیه واکســن ما
را ناامیــد نکردند .و برای ترمیم
حرکت اقتصادهای آسیب دیده
به قطــره امیــدی از دولتهای
محترم نیاز داریم .برای رویارویی
با امواج فقر سرکشی که سونامی
ویروس بــه راه انداخت و عبرت
گرفتــن نیازمنــد دولتهایــی
کارآمــد و پــاک هســتیم؛ بــه
خصوص که کارشناسان هشدار
میدهند «کرونــا» آخرین قاتل
نخواهد بود.
منبع:
الشرق االوسط فارسی

ل با دو شرح

5081

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

 -8حمله -خبر ع��رب -از نامهاي
برای کار در
 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1به
نفر 15
13چند14
نیازمندیم.ها
امورنصب فورا خانم
نیازمندیهای
ي -منظوم��هاي 1
وقت،
زنوي
س��خنان بيمار -عجيب غريب-
در ابتدا بصورت پاره-9
rt B
Skill:
رونق -كشور يا 2
وقت
تمام
كج و مايل
We are hiring interested individuals
با م
ش
ا
3
ر
شاعر
اوگوبتي،
از
اثري
مذكر-
-10
ک
ت
as Handyman assistant.
در تقوی خود،
ش��هر اس��تان
15
16
آباداني
time/Onايتاليايي-
داستانسراي
Full time/Part
و call.
ایرانیان
کامیونیتی
4
ت آن
اطالعات آگهی خود را به
ب
ک
و
تاض هندي
ش
Experience
is
an
asset,
but
not
necessary.
ی
 -11پرچ��م-
نشانی زیر ایمیل کنید:
 2 4 1 8 6 5 3م!7 9
كش��ورمان7 4 9 6 2 -
3(training
8 will
مرك��ز5
be1provided).
راندن مزاحم5 -
PARTICIPATE in our
مصدر
نشانه اسم
Positions available
immediately.
info@paivand.ca
نیازمنــدی3ها4 8
6 5 2 7 9 1
3 M1
روان 6
9 application
7
CO
 شب گذشته 6Please
send
at: -12
كردن8-از MUN2ITY4 5
كرمانشاه-
كوه
زنن��ده -ض��د
https://sam-thehandyman.com/career/
2CVپاره
قرآن-
حروف
7
5 6 1 7 9 3 4 2 8
بخش 8 6 5 7 9
sendو1And4
مقطعه 3
to:
info@sam-thehandyman.com
شانس اول را به آنها
 -13گروه ويژه -بصير -عيبها
قابل 8
ي ن��ان -خرس
استخـــدام
توجهخامنها
6 1 7 5 8 9 2 3 4
هيزم1-پايان9دادن5به 6 3 7 2 4
 -14نمايش8 -
بدهید!
شرکت Panneton & Panneton
3 4 9 2 7 6 8 1 5
جاندار 4 5 1 9 8 6 7 3
زندگي يك 2
خ��و -صندوقفال9قهـوه
تعداد محدودی نیروی کا رجنرال
به یک نفر ظرفشوی
CARWASH
بسیاری از ایرانیان تازه وارد
«فرانس��واز
و همچنین راننده با حقوق مناسب
كلمه تصديق و10ورق
به چند نفر کارگر
کارگاه2 ،
رستوران5 ،
کـارند :در 8 3
جستجوی4 1
7 6در 9
ساگان»9 2 8 3 1 -
آشپز 7 5
 -15اثري از و4کمک6
استخدام می کند.
سياهي شهر • باتجربه •
(پاره وقت یا تمام وقت)
توسط شادی
تاخي -هراس11 -
در صورت تمایل با شماره تلفن های
فروشگاه8،گاراژ4،آژانس9 2،
کارخانه3 ،
 6 7اداره5 1،
رستوران 1 9 4 5 7 2
برا ی کار در کارواشعمودي :برای6کار در3 8
Published Since 1993
 514939009و ( 5145721356پیمان)
کارواش و...
ب��هنیازمندیم.
کبابسرا
12
(514) 678-6451
BIWEEKLY NEWSPAPER
اختاالتي 4كه
فورانیازمندیم – 1.خميدگي-
8 3 6 1 2 7 5 4 9 FOR
5
8
3
1
6
2
7
9
ليل -ويراستار-
ویا ایمیل info@pannetonpanneton.com
PERSIAN COMMUNITY
(احمد)
اطالعات:
تلفن
Tel.:
514-933-0-933
آنـان را استخدام کنید!
موجب آس��يب به ش��بكيه (رتين)
تماسبگیرید.
13
(Montreal, Toronto, Ottawa,
1 7 5 ---------------9 6 4 3 8 2 Victoria,
2 Calgary
)7 6& Vancouver
گويند8 3 9 1 4
چشم ميشود 5
Tel.: 514-651-2661
پرسيد! -گوش 14
 اگر جویای کمک ،کارگر ،کارمند و...
مالیاتی
خدمات

 -2بخش��ي از سيس��تم گ��وارش Mailing Address:
ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
هستید ،آگهی استخدام خود رادر صفحه
15
نشاسته4010 Ste-Catherine W. -
نش��خوار كنندگان -مايع
ن��ام دخترانه-
پرتردد نیازمندی های پیوند درج کنید19 .
20
ﮐﻮﭼﮏ

ﺍﺷﺨﺎص و ﻣﺸﺎﻏﻞ
MONTRÉAL QC
زشت
سخن
Little
Hollywood
presents
ثبت شرکت و دفترداری
افقي:
روشن -بهره ،حصه
خانه6 8 ،
دوست4،همسر9،هم 3
جویای 7
2 1 5 514-996-9692
جنين2 6 7 8 5 1
ترین 3
 4با نازل9
قیمت
حسابها
جاري-
 -1سوم ش��خص جمع -دستگاهي  -3ويران كننده-
هم صحبتهستید؟
شش عرب -عدد  -10عامل بيماري -مسابقه اتومبيلراني-
ﺳﺎﻝ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ 
ANIMAL
FARCE
بيرون-
وسائل خانه8برای 2فروش1دارید؟7 5
 9 4آیا6 3
طول5 8 3 4 2 -
مقياس 9
ﺣﺴﯿﻦ1ﺧﺮﺩﺑﯿﻦ7
 -4مات��رك6>> -
برق
گيري جريان
اندازه
پول ژاپن
A Comedy
Film
براي by
514-242-6034
خواب
ا و غريب -مقامي  -11حرف مفعولي -جمع نافله به معني  -2محبوب زيبا -راهب -مدرسهها نوعي روانداز براي
Email:
 آیا فنی و حرفه ای می شناسید که به
Nader Dowlatshahi
2 4 9 5 3 1 7 8 6
4info@paivand.ca
(ص)1 9 6 3 -
اكرم 7
پيامبر 2
5 8
 -5تاكنون -همسر
درد دیگران میخورد؟
 -3پيشامد -مردد -فقرالدم
نمازهاي مستحبي -نمابر
www.paivand.ca
فيد و لذيذ -بليغ
جویای 4همسفر9 6
روید7 ،
 2 3آیا5به سفر 8می 1
9
 -4ص��اف ،هم��وار -عي��ن عبارت -ربالنوع مصريان4 6 2 8 3 1 7 5
 -12پاك ،پاكيزه -ريه -ستاره -حسد
عموجان
کلبه
دولشتاهی
نادر
از
کمدی
فیلمی
هرهفته
درونکـــــوور
پیوند
تيم
روهي بين دو
 -6ب��زرگ ناخراش��يده -باگردان-
 -13پاكيزگي چي��زي را از بين بردن -ضربه با نوك پنجه پا -ثقل
هستید؟ 1 2 5 3 9 4
6 7 8
میشود3 :
منتشر 7
ویترس 2 5 1 4
چند نفر8 6
به 9
راي درجه ارتشي
پروايي ،گشتن
حیوانات)
ندا-از قلعه
الهام
( -5با
 چیزی برای فروش ،جایی برای اجاره،
اتومبيل -بي
ح��رف
شرح -ستاره معروف
• نیمه وقت و تمام وقت •
 13افقي
دارید؟8 3 ...
4 9حرفه و1هنری5برای2عرضه7 6
1 Vancouver:
اندام5 8 9 7 -
عموجان 6
4
3
2
كوچ��ك
دادن-در کلبه
 -7فرم��ان برای کار
 -14ملخ دريايي -دس��تگاه توزيع برق بيباكي
در یوتیوب ،در  12قسمت
Ramin Mahjouri
پارساي ديرنشين نیازمندیم.
پولدوس��ت -عيب
انگور-
خودرو -حكم به مج��ازات و اجراي آن  -6نوعي
صفحه 4
این 9 2
در 1
شما 5
جای 3
8 6 7 Tel.:
)8 (604
2 921-IRAN,
تلفن9زیر 1 3 6 5
لطفا با7شماره4
زبان انگلیسی
>> به
آبي-
نيلوفر
 -8كشوري در آفريقا-
765 GREENWOOD Rd.,
رداري ازموقعيتي ،باي��د تنه��ا از طري��ق دادگاه صالح و به و نقص
�ي ب��راي نيل به
است!3 7 8
خالی4 6
2 9 5 1 W. Vancouver,
7 9 B.C.,
5 V7S
بگیرید1 1X84 8 6:
تماس 2
3
 -7قلعه قهقه��ه از بناهاي تاريخي درس عبرت دهنده
موجب ...باشد
Tel.: 514-484-8072
----------------------- -15گل چه��ار فص��ل -كش��وري در اين ش��هر است -حشره قطاري -اثر  -9بيابان-
بگیرید5 1 6.
تماس 8
 4 3 2با ما7 9
خاكروبه 6 3 4 7 9 2
بازگشتن5 8-
1
عتقادي اس��ام-
 -10رايان��ه هم��راه -پرن��دهاي
گوگول
info@paivand.ca
قاره سياه
ضوعي
صفحه 23
ویژه:رنگ -از
و
 حل سودوکو | جدولهای عادی
ضربه س��ر
خاكي
آئينه-
حل جدول ويژه شماره 5080
حل جدول عادی شماره 5080
23
24
فوتباليست
مراکز پخش پیوند
15
14
13
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
مونتریال4 6 7 :
مرکزشهر3 9
2 8 1 5
باران 9ريزه5-نشانه2ها 3 6 8 4 7
ه س  1س ا ن د ر و و ر و ن س ي پ ر 1 -11
1
د ن
ز
ا
ل
ا س ت ي ن ب ا
برس-
ت ش و ي ش و مقصدها -رسم كننده
ر
ه ك ت ا
ن خ ب ه
ل ه
 2ش ا
ر
ه
ب ا
 2م ي ه ن
ماهی
پــرس،
کارتیه
شــاطرعباس،
تپــش،
8 5 3 6 4 1 9 7 2
مق��دس 5 7 9 8 3
كت��اب 1 2
م ل ا ت 6 4 -12
و خ ي م
ا ت
م ل
د
 3ن ك ا
ي ا س ا
و
ا
 3ب و
دادن-
ســن لوران ،عموجــان ،کوپلــی ،2:فرحت،
4
ا
ت ل
ا ي ا ب
ا ح
ا ن ش ر
ر م ه
ا
ي ك ل
 4ل ب ن ي ا ت
پيروزي-
حرف
هندوان-
فتوشــاپ 9،ارز 2
1 ،NDG
اتوکلیفتــون8 7auto5،
3 6 4
1 2 4 9 5 6 7 3 8
5
5
خ
د ي
ز
د
ر ب ا ب
ا
ز ع ي م
ا چ ي
ك ر
و داس��تان -تصوي��ر ثبت
كدار-
م و
ا ي ا ت
ا ي ت
 6ب ي ن ه
ه
د
س ا
و ي ت
 6د ي ت ر
اکس9 ،
موندیــال ،اف 4
الیت 5 1
آپادانا3 ،
فایواســتار7 ،
6 2 8
لحظات 7 9 3 2 4 5 1
ك خ شدني8 6
ر
ك ا
م س ب ز
ب ا
ر
و
ا
 7ر
ت ن ش
ا
ب ر ق ن م
ا
ر
 7ي ا
المیزان3 ،
آلفامدیک1 ،
کلینیک8آریا2 5 ،
6 ،PA
مارشه 4
9 7
جنگ��ي 2 4 1 6 8
عملي��ات 9 3
م ت ر س ك 5 7 -13
8
ي ك ب ن د
ك ن ت
ا ش ك و ب
د
ي ا
و ش ن ي
 8ر
رفت و
بازار ،متروپولیس ،کبابسرا و...
م ا و ا آزمايش��ي -گريه -كارگر
ر ي ن گ
ه م س ا ي ه
ر
 9ت ا
ا چ ي ق
ل
ا
ه
 9ي ر
افغان7 ،
مارشه 8
آدونیس6 ،
نور1و9 2،2
ریوسود 5:کوه 4
3 1
6 8 5 7 1 3 9 4 2
ت ا ت ي
 10ي ر
ل ا ج و ر د ي  10ن ي ب ر ي ن ك ر ا ي س ل ر كشتي
گ -نام
11
ك
ي
ر
ا
ب
ر
د
ب
ش
 11س
ي
م
ي
ا
د
و
ر
ي
ن
ش
مراکزفرهنگی3و1 ...
کلینیک5میرا4 2 ،
8 6مارشه7آریا9 ،
خودرو9 1 2 5 6 -
اب��زاري در4 8
7 3 -14
شيشه
د ي د
ز
ب ا
ر ي
س ا
 12ن س ي
ر
پ ر ي م و
و ي ا
ر
 12ل پ ي
وست آیلند  :آدونیس ،سمی فروت ،پنراسلکت
دخترانه
نام
آتشگير-
به كار
5 2 9 7 6 8 1 4 3
8 3 6 1 9 7 4 2 5
و ي
ر
ن
ن س ا ك
د
ا
ر
ن ج س  13ا
ه
ه
ز
ك و
 13ا ن د ك
شاتوکباب ،و...
ا ك ي پ ت ب س م  -15تيم فوتبال معروفي
ا ن
م
 14س ا
ف ه ي م
ا ق
ي ر
ه ت
 14و ج ا
فروت 6 7
سمی 8
آدونیس4 ،
لوران1 :
سن 3
2 5 9
ماسك 4 5 7 3 2 8
آرژانتين6 -
م ا د م و ا ز ل ف ي ف ي در 1 9
 15ي ب
و ي ا ن ي
و س ك ا
د
ف ر
ه
 15ا
گ زرد
الوال :کوه نور ،آدونیس ،سمی فروت و...

استخدام استخدام

PAIVAND

aznov152104nikpour

abedi free

استخدام
hosskherad@yahoo.ca azjan12paid60+120+120

نیـازمنـدی هـای پیوند

جدول اعداد سودوکو در صفحه 16

آرایشـــــگاه

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

آژانس مسافرتی

یاسمین :دایرکت 594-0344 .............
اسکای.الن 388-1588 ...................................
فرنازمعتمدی842-8000................................
ناهیدپاکروان844-873-7191................
سلطـــان484-4000 ....................................
همامهر438-228-9266 ............................
یونی گلوب(نسرین)849-7711..................

آموزش موسیقی

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

آموزش نقاشی

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

آموزشگاهحتصیلی

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

اتومبیل-تعمیر

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

اتومبیل :خرید و فروش

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

ازدواج

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

ارز

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

امالک و مسکن

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

اجنمن ها و سازمانها

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

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

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

بیمه و مشاور مالی

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

پزشــکی

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

تاکـسی

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

تبلیغات

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

ترجمه

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

کلبه عموجان484-8072 ............... .
فاروس270-8437.............................................
کارتیه.پرس488-6367..................................
کوپولــی989-8580 ....................................
بیبلوس523-9596...........................................

روانشناسی  /روانکاوی

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

سوپر و فروشگاه

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

شیرینی پزی و قنادی

حمل و نقل

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

نیــوشا ریاحی

عینک سازی
دندانپزشک
!com
حقوق تجاری در کانادا
فرهت(ایرانخواه)481-0671..........................
شهروزرضانیا (آریا) 933-3337 ..................
تاسیسشرکت،قرارداد،
شریف نائینی731-1443............................... .
o your friends.
فـرش
خریدوفروششرکت/سهام
قالیشوییکارگاهفرش739-4888...............
حقوق خانواده در کبک
دندان سازی (کلینیک)
sudoku-topical.com
افخم هادی737-6363 ................................. .
طالق توافقی و غیر توافقی،
فـیزیوتراپی
oneاموال،
 to one of your friends.تقسیم
فرزندانwice and
give
دنـــــــــا 900-3633 .............................
رستــوران
Tel.: 514-953-3570
پیتزااطلس 524-0-524 ...............................
ates about sudoku-topical.com.
فـال
کبابسرا 933-0-933 .....................................

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

حسابداریومالیاتی

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

وکیل خدمات حقوقی

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

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

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

وکیلرسمیدادگستریاستانکبک

شادی678-6451 ............................................ .

لوله کشی

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

مهاجرت

کلینیککایروپرکتیک

محضر

کــــارواش

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

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.1512  Feb. 15, 2021

29

آپارمتان برای اجاره

29

1399  بهمن27  1512  شماره 27 سال

جویای آرایشگرومتخصص زیبایی

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

 جــویای متخصص: همچنین
esthetician زیبایی

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

514-266-1355

سالن آرایش بسیار شلوغ واقع در
، با مشتری ثابت،الشین
 به یک آرایشگر، سال تجربه3 با حداقل
 مستقل نیازمند استHairdresser
(برخی از مشتری های خود را
).به فرد می دهیم
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¡514-481-0671
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. پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد:توجه










5780 Sherbrooke W., Tel.: 369-3474(FISH)
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TIME TO
MEET AGAIN

1399  بهمن27  1512  شماره 27 سال

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

30

31

 سال  27شماره  27  1512بهمن 1399

www.paivand.ca since 1993

PAIVAND: Vol. 27  no.1512  Feb. 15, 2021

بیایید به محافظت از خود
ادامه دهیم!

داخل آستین خود
سرفه کنید

دستهای خود را
بشویید

فاصله خود را
حفظ کنید

صورت خود را بپوشانید

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

20-210-232W

Québec.ca/coronavirus
1 877 644-4545
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 Mailing Address:
4010 Ste-Catherine W.

کلینیکدندانپزشکیآریا
1834 Ste Catherine W. Suite 200

Tel : (514) 933-3337

Montreal, QC H3Z 1P2

www.clinique-arya.com

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

Email:

info@paivand.ca www.paivand.ca

کلینیک مدیکال آلفامدیک

صابر جلیل زاده

آمـوزشسنتــور
در كلیه سطوح

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

روز7
هفته

دکتر ریموند رضایی

بدون وقت قبلی

Tel.: (514) 933- 8383

MONDIALE ELITE

مرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال
مجهزبه کلیه
کارت های بانکی ایران

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

Dr. Raymond Rezaie

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

پزشکخانواده

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

1253 Rue Guy (Metro: Guy)
o
Call f
nt
مشــاورامالک
t
appoin me
r

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

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

E
X
C
H
A
N
G
E

Cell. : 514 574-6162

انتقـال ارز

  انتقالارزبهسرتاسر

ایران و برعکس
 ساعت24 در کمتر از
)(حتی پس از ساعات اداری
 نقل و انتقال سریع ارز
به اقصی نقاط جهان
  تضمینبهتریننرخروز

با کمترین کارمزد
   آخرین اطالعات ارز


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

GUY

NET Exchange
www.sarafinet.com

Tel.: 514- 845-5959

اﻋﺘﻤﺎد
، دﻗﺖ،ﺳﺮﻋﺖ
www.paivand.ca

را بر روی سایت بخوانید

Laurent Montreal
X 2S8

شرکت حمل و نقل بین املللی
 امریکا و سایر نقاط جهان، سراسر کانادا،به ایـــران

____________________

Tel.: 514-871-1119

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

 دریا یی و زمینی، هوایی:خدمات حمل و نقل

 سال پیشینه30 در ارائه خدمات ارزی با بیش از
Tel.: 514-289-9003
Toll free: 1866-989-2229

HAYK HARTOUNIAN

LOADEX TRANSPORT INC

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

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

هایکهارتونیان

یکم و پانزدهم ماه

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

Fax.:514-685-3168
www.loadextransport.com

