Bureau de Change
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___________
Sharif Exchange
261 boul. Cote-Vertu

ش ریال نداریم
  خرید وفرو:توجه
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 حسابداری و مالیات:مهتاب ثقفی

www.ParsPlumbing.ca

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

سال سابقه کاری در کانادا25 با

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

لوله کشی و نصب شوفاژ پارس

 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

Tel: (514) 290-2959
pg. 4

کلینیکدندانپزشکیآریا
1834 Ste Catherine W. Suite 200

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

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

100%

6225A St-Jacques ouest,

 ستاره5 صـرافی

.5Star I.P.M. Inc
با بهترین نرخ و هزینه
مشاور امالک در مونتریال

South shore و

ELEGANCE LEASING
Financing
Approval

pg. 5

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

_____________________
Firouz Hemmatiyan
Chrtrd. Real Estate Broker
Montreal, QC H4B 1T8

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

groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
9515 Lasalle boul.
Lasalle Qc. H8R 2M9
Bur.: (514) 364-3315

مشاور امالک در سراسر مونتریال

Minoo Eslami

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

مینو اسالمی

www.sutton.com

مشاور امالک در مونتریال

مسکونی و جتاری

Cell.: 514-967-5743

فیروزهمتیان

Cell: (514) 827-6364

fhemmatiyan@sutton.com

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

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 &

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

 سال  27شماره  11  1524اردیبهشت 1400

www.paivand.ca since 1993

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

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

massood.hashemi@century21.ca

Cell.: 514-298-4567
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Soleil dental clinic
Dr. Sharif Naeini (DDS-DMD

)
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کلینیک مدیکال آلفامدیک
Clinique Medicale Alphamedic

>> توجه توجه <<
فقط با وقت قبلی

Centre-Ville

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
__________________________

3

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

Dr. Raymond Rezaie

پزشک خانواده :اورژانس

!!Hiring new doctors

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

Dr. VAN TINH DUONG
__________________ جواب در  24ساعت
  پزشکان متخصص جهت امراض


پزشکان متخصص:

Specialist doctors

جراح ارتوپدی،روانپزشک،گوش و حلق و بینی ،قلب،
جراحعمومی،متخصصزنان،جهازهاضمه،انکولوژیست،
جراح کلیه و مجاری ادرار ،بیماری های عفونی و...

• دکتر بهروز شریف نایینی

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

ختنه کودکان 6 - 0 :سالگی

DR JEAN LOUIS BOURQUE

• دکتر مهرنوش البرزی

----------------•

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

>> دفتر بروسارد:

Taschereau Blvd 7801-2
Brossard, QC J4Y 1A3

Tel.: 450-926-2622

Tel.: 514-731-1443

Tel.: (514) 933-8383
Guy Concordia

7روز
هفته

1253 Rue Guy











Montreal, Qc.
H3H
2K5

مشاورامالکمسکونی
در سراسر مونتریال
مشاور امالک:
مسکونی و جتاری

>> تـوج
ه
ت
و
ج
ـ
ه

پی

ش خرید

با بهای اجاره ،صاحب خانه دخلواه خود شوید!
ارزیابی و مشاوره رایگان

همکاری با شبکه بسیار مجرب و متخصص برای ارائه بهترین

 کمک برای اخذ وام مسکونی و جتاری با کمترین بهره

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

کمک برای تهیه وام مسکن برای تازه واردین

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

خدمات کامل برای مستاجران

هدیه ما به خریداران 1200دالر هزینه محضر

مشاوره و همراهی در تهیه وام با بهترین شرایط

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.

در بهت

ری
ن منطقه

wn
به قیمdownto

ت
مناسب!

د خریداران نیازی
• آیا می دانستی
ورسانت ندارند؟!
به پرداخت پ
یه ما به خریداران:
• هد
دالر هزینه محضر
1200

آناهیتابروجردی

Cell.: 514-969-2492

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

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
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1400  اردیبهشت11  1524  شماره 27 سال

FLY FROM

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

IRAN

4
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NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
<< >> در وست آیلند

1400  اردیبهشت11  1524  شماره 27 سال

5

مشاور امالک مسکونی در مونترآل و حومه

نازگل فالح طوسی

_________________________

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

Tel.: (514) 697-0225

: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
و بسیاری دیگر

ELEGANCE LEASING

100%
Financing

Residential Real Estate Broker
BLVD IMMOBILIER
111 - 4030 boul. de la Côte-Vertu
Saint-laurent, Quebec H4R1V4
Taassiris@blvdimmobilier.com
Montreal, QC H4B 1T8

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

Courtier Immobilier Agréé

¥°¶H x»oÎ » kÄoi }~hT¶

ÁnHm¬ ¾ÄI¶ow n¼¶H nj Â~~hU ¥nk¶ ÁHnHj

I¿TºH IU HkTMHpH Iµ{ ÁI¿¶k¤ IM ³I«µÀ

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

k{ILÃ¶ ·I«ÄHn ·HnHkÄoi ÁHoM I¶ RI¶ki

Cell : (514) 571-6592

Email : masoudrealty@gmail.com
38 Place du Commerce #280,
île des Soeurs, Qc H3E 1T8

سارا تاثیری
Sara Taassiri

Approval
6225A St-Jacques ouest,

 حضوری- • مشاوره تلفنی
• ارزیابی رایگان ملک شما
• خدمات رایگان برای خریداران
• همکاری با مشاوران دریافت وام مسکن
• شرایط استثنایی برای تازه واردین

Cell.: 514-929-8425
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حکومت همدست کرونا و دالل
بازار ُپرسود بیماری و مرگ

م

ام
خویش

 ۲۴آپریل  -از زمانی که به گفتهی سعید
نمکــی وزیر بهداشــت ،با اشــتباه گرفتن
کرونا بجای آنفلوآنزا ،ویروس وارد کشــور
و پخــش شــد ،و بــه گفتــهی حبیبالله
ســیاری معاون هماهنگکننــده ارتش،
« ۲۹دیمــاه»  ۱۳۹۸شــیوع ویــروس
«پیشبینی» شــده بود ،تا کنون هر روزه
شهروندان به دلیل ابتال به کووید ۱۹جان
خــود را از دســت داده و میدهند .در این
مدت دولت در حالی مرگ بیش از ۶۸هزار
نفر را بر اثرکرونا تایید کرده که آمار واقعی
آن بــه اعتــراف مقامات خــود جمهوری
اسالمی چندین برابر است.
آرامستانها آرامش ندارند
ت زهرا» در تهران مرگو
ســازمان «بهش 
میر موج چهارم را بیش از کشتهشــدگان
روزانه جنگ ایران و عراق ،زلزله و ســیل
در پنجاه سال گذشته اعالم کرده و شمار
مــرگ در بیمارســتانها در ســال ۱۴۰۰
رکورد شکســته و بــه باالترین میزان ۴۵۳
ت رسیده است.
مرگ در دوم اردیبهش 
در حــال حاضــرگردش فعال ویــروس در
سراســرکشور ،روزانه حدود ۲۴هزار تن را
مبتال میکند .از کل شهرهای ایران فقط
 ۷شــهر در وضعیت کمخطر قرار دارند و
بقیه با آمار باالی ابتال و مرگومیر روزانه
در وضعیت فوققرمز یا سیاه هستند.
علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا
در تهران وضعیت گــردش باالی ویروس
جهشیافتــه انگلیســی را نگرانکننــده
توصیف کرده و گفته میشــود یک سوم
از مرگ کل کشور بر اثرکرونا متعلق به
تهران و شهرهای اطراف است!

نفرت انگیزید نفرین بادتان
ُاف بر آن دستار ننگین بادتان
نطفهء لعنید و ظلم  ،آئین تان
لعن ِ آزادی بر آئین بادتان
دین تان با آدمیت دشمن است
ِ
نفرت تاریخ بر دین بادتان

جز به خون تسکین نیابد آزتان
آزتان را مرگ  ،تسکین بادتان
زوزهءگرگ از دعاتان خوشترست
در سجود ازگرگ آمین بادتان
خلعت دین تان به خون آلوده است
ننگ بر این جامهءکین بادتان
مست خون ِ مردم اید از جام دین
زهـر در این جام خونین بادتان
منهدم باد این بساط جهل و جور
کاخ کین تان خشتِ بالین بادتان
باد می کارید و توفان بدروید
حاصل این ِکشت تضمین بادتان
م.سحر

خصوصــی بلکــه بــا دولتهــا قــرارداد
میبندند .از سوی دیگر ،محسن علیزاده
عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس
شــورای اســامی اعالم کرد که «فایزر»
کف خیابانها و بازار ســیاه به مبلغ «۱۰
میلیون تومان» فروخته میشود.
اکنــون نه تنها به نظر میرســد «فایزر»
ممنوعه به بازار سیاه راه یافته که سهمیه
«ســینوفارم» پاکبانها در آبــادان و یزد
توســط مقامــات شــهرداریها ،اعضای
شــورای اســامی شــهر و امامان جمعه
دزیده میشود .آنهم در شرایطی که تنها
 ۶۶۷هزار دوز به گروههای
سردخانهها دیگر ظرفیت پذیرش
ُپرخطــر کادر درمــان و
انسانی
ای
ه
فاجع
متوفیان را ندارند و درگذشتگان
ســالمندان و بیمــاران
در حال وقوع
ن در صف غسل و تدفین
برای دف 
خاص تزریق شده و وزارت
است
قــرار میگیرنــد .خانوادههــای
بهداشــت امیدوار است تا
---ســوگوار بــرای خاکســپاری
پایــان بهــار « ۸میلیون و
ختت
داللی
عزیزانشــان در آرامســتانها
 ۳۰۰هزار نفر» را واکسینه
ن با  ۲تا
بیمارستا 
سرگردانند .تصاویر منتشر شده
کند!
 ۳میلیون تومان
در شــبکههای اجتماعی نشــان
این در حالیست که ستاد
رونق دارد
میدهــد تجــارت قبــر در ایران
مقابله بــا کرونــا و وزارت
----رونق گرفتــه و گورها به  ۴طبقه
بهداشت دو رویه جداگانه
رکورد  ۵۰ساله
افزایش یافته و جانباختگان کرونا
انتخــاب کردهاند .روحانی
مرگ در «بهشت
را در قبرهای فــوری در «قطعه
با اعــام اینکــه نمیتوان
زهرا» شکسته شد
بحران» به خاک میسپارند.
برای واکســنهای داخلی
در حالــیکه بیتدبیری و ســوء
صبر کــرد ،وعــده واردات
مدیریــت مقامات مســئول ،کشــور را به  ۶میلیــون دوز واکســن توســط بخــش
دامان مهیبترین موج ویروس انداخته ،خصوصــی را داده و وزارت بهداشــت
نه تنها اعالم وضعیت فوقالعاده نمیشود همچنان مدعی رونمایی از واکسن داخلی
بلکه مردم را مقصر این فاجعه ملی در عدم در خردادماه است!
رعایــت پروتکلهایی میدانند که اساســا این دوگانگی سیاستگذاری در شرایطی
اعمالنمیشوند!
مطــرح اســت کــه طبــق اعــام وزارت
بازار سیاه و دزدی واکسن
بهداشــت ،بــرای تهیه  ۱.۹میلیــون دوز
از واکسیناســیون برنامهریــزی شــده نیز واکسن کرونا ۲۹.۵ ،میلیون دالر از جیب
خبری نیست.
ملــت هزینه شــده ولــی واکسیناســیون
شــعارهای واکسیناســیون در اسفندماه برمبنای ســند ملی واکسیناسیون کرونا
 ۱۳۹۹بــه فروردیــ 
ن  ،۱۴۰۰ســپس بــه نخواهد بود بلکه «پولی» اســت! چنانکه
اردیبهشتماه و حاال هم به «قطب تولید نایــب رئیــس کمیســیون اقتصــاد اتاق
واکسن جهان شدن» در خردادماه  ۱۴۰۰بازرگانــی تهــران حتــی قیمت هــم برای
رســیده که ســعید نمکی وزیر بهداشــت واکســن «بخش خصوصی» اعالم کرده
مدعیاش شده است.
که  ۲۰۰تا ۲۵۰هزار تومان است!
پس از دستکم  ۷ماه وقت ُ
کشی و سردادن پرسش اینجاســت که چطور شرکتهای
ی برخی نیز منتشــر
شــعار تولید داخلی واکسن ،موجودی خصوصــی که اســام 
واکسنهای کرونا در ایران  ۲میلیون شــده میتواننــد واکســن وارد کننــد در
دوز واکســن «اســپوتینک ،»۵حالی که شرکتهای معتبر خارجی اعالم
«سینوفارم»« ،آسترازنکا» است که کردهاند به هیچ شرکت خصوصی واکسن
به صورت قطرهچکانی و بسیار ُکند از نمیفروشند! در عین حال چگونه ممکن
روســیه ،چین و کوواکس سازمان ملل اســت این شــرکتها بنا بر ادعای وزارت
وارد شد.
بهداشت بدون هیچ سودی واکسن وارد
زمانیکــه علــی خامنهای واکســنهای کننــد مگر اینکه از دالر «نیمایی» ســود
آمریکایــی و انگلیســی را ممنــوع کرد ،ببرنــد! در هــر صــورت سرنوشــت ۱۰۰
کمتر کســی باور داشــت کــه هیچگونه میلیون دالر تخصیص داده شــده معلوم
محموله واکسن آمریکایی «فایزر» وارد نیست.
ایران نشده باشد .چنانکه اخیرا با انتشار در این بین ،علی ربیعی سخنگوی دولت
ویدئویــی کــه یک پالــت «فایــزر» را در نیز فشــار تولیدکنندگان داخلی واکســن
اختیار عدهای فارسیزبان نشان میدهد ،بــرای جلوگیــری واردات را تکذیب کرد،
به نوعی ورود این واکســن به ایران تأیید هرچند دســتکم  ۷ماه این فشــار ،سوء
شد بدون آنکه معلوم باشد این واکسنها مدیریتها در امر واردات را تشــدید کرده
در اختیــار چه نهادی قرارگرفته و به چه است.
کسانی تزریق شده است.
از ســوی دیگر ،شــایعه شــده کــه یکی از
با این حال ،ســازمان غذا و دارو واردات اصلیترین افراد و مهرههای تولید واکسن
«فایزر» توســط دولت را تکذیب کرده و «کووایــران -برکــت» زیــر نظر «ســتاد
گفته اگر هم فایزر باشد ،به دلیل فقدان اجرایی فرمان امام» از کشــور خارج شده
زنجیره ســرد ،قطعا اثربخشــیاش را از و پروژه عمال خوابیده اســت! کارشناسان
دســت داده اســت! این در حالیست که پزشکی در میانه دعوای جناحها به مردم
شــرکتهای دارویی بزرگ دنیا از جمله توصیــه میکنندکه هر واکســنی را که به
فایــزر از ابتــدا اعالم کردند بــرای توزیع دستشان رسید تزریق کنند.
واکســنهای کرونــا نه با شــرکتهای

مشکالت از همه سو جهش مییابند
در حالیکه پیشتر به نظر میرسید مقامات
جمهوری اســامی در حــال اجرای روش
مرگبار ایمنــی گلهای برای کــ م کردن بار
اقتصادی هســتند ،شــیوع انواع جهش
گ بیش از
یافتــهی ویروس ،منجر به مــر 
هزاران نفر شده آنهم در وضعیتی که میزان
مرگ کرونایی در دنیا کاهش یافته است.
طوالنی شدن شیوع ویروس ،جان سپردن
عزیــزان مردم و مشــکالت مالــی در کنار
فقدان کورسوی امیدی به واکسیناسیون،
موج گستردهای از ناامیدی و افسردگی در
جامعه برانگیخته اســت .چنانکه علیرضا
زالی رئیس ســتاد مقابله با کرونا نیز گفته
است که برخی دچار بحرانهای اقتصادی
جبرانناپذیری شدند مثل دستفروشان و
کارگران فصلی .خیلیها میگویند ما که از
فقر میمیریم ،بگذارید ازکرونا بمیریم!
در ایــن بیــن ،دیگــر خبــری از نمایــش
«کرونا را شکست میدهیم» و مانورهای
تبلیغاتی بسیجیان و پاسداران نیست .آنان
اکنون ســرگرم کمکرســانی به حزبالله
لبنــان و اجرای طــرح انتقــال دارو و غذا
به آنان هســتند .گروههای جهادی حتی
بــرای اجــرای نمایــش مبارزه بــا ویروس
نیز در ســطح شــهرها دیده نمیشوند تا
جلوی دوربین صفحــه کلید عابربانکها
را ضدعفونــی و خــراب کنند و یا ماســک
بدوزند.
موج پنجم در راه است
حــاال پیشبینی میشــود مــوج پنجم به
زودی در استان آذربایجان شرقی بروز پیدا
کند .آنهم در حالی که ویروس جهشیافته
بســیار مرگبارتر اســت و نوزاد و ســالمند
نمیشناســد .کارشناســان و پزشــکان
همچنین هشدار میدهندکه تست منفی
کرونا قابل اعتماد نیست و هر عالمتی حتا
سرفه ســاده نیز ممکن است کرونا باشد.
یکسال و نیم است که هیچ راهکار مؤثری
از ســوی حکومت برای خــروج از بحران
کرونــا داده نمیشــود و مســئوالن بجای
استفاده از تجارب کشورهای دیگر از جمله
واردات فوری واکســن ،دستور قبرهای ۴
طبقه فوری میدهند.
ســتاد مقابله بــا کرونا و وزارت بهداشــت
تعریف نیمبندی از قرنطینه و محدودیت
اجتماعی ارائه کردهاند و همان پروتکلهای
ناکارآمد تعطیالت نوروزی را با موج چهارم
ویروس تحت عنوان ممنوعیت مشــاغل
بجز مشاغل ضروری اعمال کردهاند .ولی
همینها نیز اجرا نمیشود و مردم نمیدانند
کســب و کار را تعطیل کننــد یا نه .برخی
کرکره مغازهها را نیمهپایین کشیدهاندکه با
آمدن بازرسهای احتمالی ،کرکره را پایین
بکشند.
وســایل حملو نقل عمومی نیز که دیگر
ضدعفونــی هــم نمیشــوند ،بــا ترافیک
شدید انسانی در پایتخت به یکی از عوامل
گســترش ویروس بــدل شــدهاند .در این
میان ،نرخ تاکســی و متــرو افزایش یافته
و شــهردار 
ی تهــران همچنــان حاضر به
لغــو طرح ترافیک به عنــوان منبع درآمد
خود نیســت ولی برج «آزادی»(شــهیاد)
را با تصاویر  ۳۰۰قربانی جامعه پزشــکی و
پرستاری «تزئین» کرده است!
در پی افزایش شمار مبتالیان کرونا و نبود
تخت خالی ،بیمارستانها وضعیت جنگی
پیدا کــرده و کار به راهاندازی کانکسهای

{>> ادامه در صفحه}14 :
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با این افق سیاه و آوار ِشکست،
تا کس ن َبرد گمان که پیکار گسست،
در این شب چل ساله دوام آوردیم:
تکــۀ آتشی به روی کف دست...
با ّ
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پیوند جویای دیدگاه های متفاوت
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_________
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پیوند نشریه کوچکی است ،لطفا
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بیشتر نشود .نوشتارهای خـود را با
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انواعلوازمیدکیاتومبیلهای

زیر سایه ی مرگ...

پختن تدریجی و زنده جامعه ایران در
دیگ کرونا برای بقای نظام

ژاپنی  اروپایی آمریکایی

.Pièces d'Autos N.D.G

حتویلدرمحل:رایگان

•

یــک َمثَ ــل در عــرف سیاســی
انگلیســی زبانهــا هســت کــه
میگوید «نبایدگذاشت بحرانها
هــدر بروند ».با اتــکا به همین
توصیه بود که بــه باور نگارنده،
مقامات و رهبــران دمکرات در
ســال آخر ترامپ ،با استفاده از
همهگیری کرونا مردم را در سایه
ترس و وحشــت نگاه داشتند و
کشــور را تعطیــل کردند (حتی
پارکها در مناطــق دورافتاده با
چگالی جمعیت بسیار پایین) تا
امتیاز اقتصاد بالنده ترامپی را از
وی بگیرند و دهها میلیون برگه
رای پستی به در خانهها بفرستند
و بــدون هیچگونــه شــفافیت و
نظارتی ،انتخابات سنا و ریاست
جمهــوری را ببرند .با اســتفاده
از همین بحران بوده اســت که
اکثریــت دمکــرات تریلیونهــا
دالر را تصویــب کرده و بعضا به
بخشهای حامی خود در اقتصاد
و جامعه تزریق کرده است.
چه چیزهایی را یادمیگیرند؟
مقامات جمهوری اسالمی ایران
اگــر در رعایــت آیین دادرســی،
چرخــش نخبــگان ،احتــرام به
آزادیهــای چهارگانــه و آزادی
مذهب ،و شفافســازی درسی
از دنیــای آزاد و دمکراتیــک
نگرفتهاند ،در موارد بهرهگیری
از بحرانهــا و بحرانســازی
شاگردان خوبی برای دولتهای
کمونیســتی و فاشیســتی و
نیز چپهــای غربــی بودهاند و
نگذاشــتهاند بحــران کرونــا به
هدر برود .ســیل این بحران به
سوی ضعیفترین اقشار جامعه
باز شده است تا شبانهروز درگیر
باشــند و نتواننــد بــه موضــوع
دیگری بیندیشند .البته بحران
کرونــا بــه برنامههــای معمول
حکومــت بــرای تنشزایــی و
یاغیگری و ســرکوب خدشهای
وارد نیاورده است.
مهــم تریــن برنامه مقامــات یا
تکلیف آنها تداوم عمر جمهوری
اسالمی است و همهگیری کرونا
در ایــن جهت به شــدت به آنها
یاری رساند ه است.
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 ۱۴ .۳مــاه ســفتکن
و شــلکنها در حــوزه
قرنطینــه و محدودیــت
سفر و کسب وکار و رفتن
بــه پارکها یا مســافرت
بــه خارج کشــور کــه به
اکثر دســتورالعملهای
ســتاد کرونا در این حوزه
عمل نشــد؛ محدودیتی
نبــوده که اعالم شــده و
به درســتی اعمال شــده
باشد؛
حکومت بر جامعه •
بیمار و قبرستانی  .۴ادعاهــای بــی
پایــه و اســاس
تنهــا در خانــواده
بسیار آسانتر
فرماندهــان ســپاه
بزرگتــر نویســنده
از یک جامعه
مطلــب فعال ،مطالبهگر و مبنــی بــر اختراع
ایــن
دســتگاه کرونایاب
( خا نو ا د ههــا ی
معترض است
(رشد علمی و فنی
بــرادران و خواهران
در نظام اسالمی)؛
تا برادران و خواهران
والدین و زادههای آنها) تاکنون ادعاهــای آمادگــی کمــک بــه
 ۵نفــر بــه دلیــل کرونــا از دنیا ملتهایی که در زمینه کرونا به
رفتهانــد و ده نفر به کرونا مبتال کمک نیاز دارنــد (آخرین مورد
شــدهاند .خانوادههــای ایرانــی نامــه وزیر بهداشــت بــه دولت
بیــش از یــک ســال اســت که هند)؛
مشــغول بیمارداری و مراســم •
کفن و دفن و عزاداری بودهاند .۵ .فقــدان یک برنامه ملی برای
وقتــی در پایــان فروردین  ۱۴۰۰آزمایش رایگان کرونا .با هزینهای
شــمار مرگهای ناشــی از کرونا که آزمایش کرونا داشــته اســت
در تهــران  ۱۵۰نفــر باشــد و در (میان  ۲۵۰تا  ۷۰۰هزار تومان)
ایــن حــوزه رکــوردی -بیش از بســیاری به ایــن بیماری مبتال
ســالهای جنــگ -بــه جــای شــدهاند و هرگز تســت ندادهاند
گذاشــته باشــد (بــا یــک دهم و درنتیجــه ناقــان دایمــی آن
جمعیــت کنونــی کشــور در آن بودهانــد ،و در هیچ موردی یک
دوران) و بیــش از  ۳۰۰شــهر منطقه که منشاء شیوع ویروس
در وضعیــت قرمــز ( ۷شــهر در بوده ،کشــف و قرنطینه نشــده
وضعیــت آبی) باشــند ،شــمار است؛
مرگها در کل کشــور نمیتواند •
 ۳۸۸نفر در یک روز بوده باشد .۶ .انبوهــی از ســخنان ضــد و
جامعه ایران مدام در حال رکورد نقیض مقامــات در مورد میزان
زدن در تعداد ابتال و مرگ بر اثر واردات واکسن ،مبداء آن ،زمان
آغــاز آبلهکوبی همگانی ،حضور
کرونا بوده است.
مدیریت ضعیف یا استقبال؟
بخش خصوصــی و واردات آن،
کرونــا را مقامــات جمهــوری یا ادعای واکسن همگانی مجانی
اســامی ایــران خلــق نکردند ،تا صادرات واکســن بــه آلمان و
اما همه شــواهد موجود نشــان ترکیه و تولید عنقریب چندین
میدهدکه آنان از این همهگیری واکســن ایرانی .بر اساس اعالم
و پیامدهــای آن (در عمــل) رئیــس مرکــز روابــط عمومی و
استقبال کردهاند .در  ۱۲قلمرو اطالعرســانی وزارت بهداشت:
بــه کارنامــه  ۱۶ماهه نظــام در «تا امروز ( ۳اردیبهشت )۱۴۰۰
مدیریــت ایــن همهگیــری نگاه در مجموع  ۵۶۳هزار و  ۸۱۰دوز
کنید:
در نوبت اول و  ۱۵۴هزار و ۷۰۰
•
دوز در نوبــت دوم و در مجموع
 .۱پنهــان کــردن دو ماهــه ۷۱۸هــزار و  ۵۱۰دوز از انــواع
همهگیری در آغــاز آن همراه با واکســن در سراسرکشور تزریق
ارسال ماسک به چین و برکناری شــده است ».این یعنی کمتر از
مدیــری که چین را منشــاء این دو دهم درصد از جمعیت کشور
همهگیری معرفی کرده بود؛
هر دو دوز را دریافت کردهاند.
•
•
ی کرونا به  .۷توصیههــای رمالهــای
 .۲معرفــی همهگیر 
عنوان جنــگ بیولوژیک امریکا رادیویــی و تلویزیونــی در بــاب
علیــه ایران توســط رهبر نظام؛ روشهای طب اسالمی و بومی
ادعایی که بیاساس بودن آن از (روغن بنفشه و ادرار شتر) برای
{>> ادامه در صفحه}14 :
روز هم روشنتر است؛

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

FINANCIAL GROUP

ﮔﺮوه ﻣﺎﻟﯽ  MONARCAﺑﺎ  15ﺳﺎل ﺗﺠﺑﺑﻪ در اﻧﻮاع اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺟﻤﻌﯽ از
ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺑﺪه ،ﯾﺎری رﺳﺎن ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﻣﻘﯿﻢ اﺳﺘﺎن ﮐﺒﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎ ﺷﺎﻣﻞ :
ﺗﻬﯿﻪ وام ﻣﺴﮑﻦ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽﺗﻬﯿﻪ  line of creditﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺴﮑﻦ )ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص(ﺗﻬﯿﻪ وام ﺑﺮای ﺗﺎزه واردﯾﻦ ،ﺧﻮداﺷﺘﻐﺎل ﻫﺎ ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاریﺗﺠﺪﯾﺪ وام ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ،ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺑﺪﻫﯽ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﺧﺎﻧﻪ-ﺗﻬﯿﻪ وام ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری

ﺑﻬﺮوز ﺑﻬﻨﺎم
ﮐﺎرﺷﻨﺎس وام ﻣﺴﮑﻦ
ﻫﻮﻣﻦ ﺑﺼﯿﺮ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس وام ﻣﺴﮑﻦ

ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ :
آدرس اﯾﻤﯿﻞ :

راه ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺎ
(514) 419 0805
Info@monarcaﬁnancialgroup.com
https://t.me/monarcaﬁnancialgroup
Monarca_Financial_Group
Monarca Financial Group

8

www.paivand.ca since 1993

 سال  27شماره  11  1524اردیبهشت 1400

PAIVAND: Vol. 27  no.1524  May 01, 2021

8

گزیده خبرهای مونتریال ،کبک ،کانادا

واکسینه شده اید؟ هنوز هم
جانب احتیاط را رعایت کنید!
دکتر دیویــد ویلیامز ،مســئول
ارشد بهداشــت انتاریو ،در یک
کنفرانس خبری گفــت افرادی
کــه یــک دوز از این واکســن را
دریافــت کردهاند همچنان باید
تمامی اقدامات بهداشت عمومی
موجود مانند استفاده از ماسک
و حفظ فاصله فیزیکی را رعایت
کنند.

او در ادامه افزود افرادی که یک
دوز را دریافت کردهاند هنوز هم
میتوانند ناقل باشــند و باید در
نظر داشــت که اکثر مــردم دوز
اول را دریافــت نکردهاند .تعداد
بستریشدگان در  ICUدر حال
افزایش است ،پس نباید از مسیر
خود خارج شویم.
بگفتــه ویلیامــز زمانــی

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

دســتورالعملهای بهروزشــده
ارائه میگردند که افراد بیشتری
در استان واکسینه شده باشند.
در حــال حاضر دریافــت اولین
دوز باعث ایجاد خود-تضمینی
میشــود اما هنوز هم این افراد
نسبت به اطرافیان خود مسئول
هستند.
تاکنــون انتاریــو نزدیــک بــه 5
میلیون دوز واکسن تزریق کرده
اســت که حــدود ًا یک ســوم از
جمعیت این استان میشود.

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

4010 Ste-Catherine W.

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

خدمات حسابداری لوئی

با تع

یین وقت قبلی

• متخصص مالیات با  20سال سابقه برای افراد وشرکت ها
ACCOUNTING LOUIE
Tax specialist with 20 years of experience
• مشاوره و تهیه اظهارنامه مالی
>> for individuals and companies
Tel.: (514) 652-7623
Financial Statements | by appointment

عکس لختی گرفتن از نماینده پارلمان قدغن!
 27آوریــل  -قضیــه عکــس
گرفتــن آنالین از لحظه لخت
بودن یکی از نمایندگان پارلمان
در خانه اش ،صبح ســه شنبه
بار دیگر در مجلس باال آمد.
دو هفتــه پیــش در جریــان
برگــزاری یکــی از جلســات
پارلمانــی که به صــورت آنالین
انجام می شد ،یکی از نمایندگان
لیبــرال به نام ویلیام آموس  ،به
صورت لخت در خانه اش مقابل
دوربین کامپیوتر قرار می گیرد.
این نماینــده می گوید تصورش
این بوده که دوربین کامپیوترش
خامــوش اســت و عکســی از او
مخابره نمی کند.
اما در عمل این صحنه توســط
دوربین ویدیویی ضبط شــده و
نمایندگان دیگرکه در این جلسه
مجــازی حاضــر بودنــد ناگهان

صحنه لخت بودن این نماینده
را مشاهده می کنند.
ماجــرا دو هفته پیــش رخ داد.
در آن زمان اسکرین شاتی از این
ویدیو توســط یکی از نمایندگان
شــرکت کننده در جلسه گرفته
می شود که این عکس بالفاصله
در سوشیال مدیا پخش می شود
و داســتان دهــن بــه دهن می
چرخد.
اما مشخص نبود که این عکس
توسط کدام نماینده گرفته شده
و چگونــه در سوشــیال مدیا به

اشتراک گذاشته شده.
باالخــره یکــی از نماینــدگان
حــزب بــاک کبه کــوا به نام
سباستین لومیر Sebastian
 Lemireبخاطــر گرفتن این
اسکرین شات معذرت خواهی
کرد .اکنون لیبرالها این قضیه
را بــه ارگان اداری مجلس کانادا
کشانده اند و می گویند اگر این
ارگان تحریمهایی را بر سباستین
لومیــر وضــع نکنــد ،پرونــده را
ممکن است به پلیس بکشانند.
در همیــن حــال انتونــی روتــا
سخنگوی پارلمان کانادا با صدور
اخطاریــه بــه همــه نمایندگان
یادآوری کرد که گرفتن اسکرین
شات از بدن لخت همکارانشان
در طول جلسات پارلمانی آنالین
توهین آشکار به منزلت مجلس
است.

اعتصاب در بندر مونتریال؛

آیا شاهرگ انتقال کاال به کانادا
و آمریکا تعطیل می شود؟
 26آوریل  -بیش از یکهزار
کارگــر بارانداز بــزرگ بندر
مونتریال از صبح دوشــنبه
دست از کار کشــیدند .آنها
از دســامبر  2018تــا کنون
بدون قرار داد کار می کنند.
مســئوالن بنــدر مونتریال
گفتنــد ایــن اعتصــاب همــه
فعالیتهای این بنــدر را متوقف
می کند .آنها نســبت به تبعات
منفــی اعتصاب برای بیزنســها
ابراز نگرانی کردند.
فیلومنــا تاســی وزیــر کار کانادا
تهدیــد کــرده بــود در صــورت
شــروع اعتصاب ،دولــت فدرال
با فوریت الیحه بازگشــت به کار
را بــرای تصویب تقدیم پارلمان

خواهــدکــرد تــا کلیــه کارگران
اعتصابی مجبور باشــند به سر
کار بازگردنــد .در این صورت به
احتمال بسیار شاهد وحدت نظر
دو حــزب لیبرال و محافظه کار
خواهیم بود.
دولــت لیبرال جاســتین ترودو
دولــت اقلیــت اســت و بــرای
تصویب هــر الیحه ای بــه آرای
حداقــل یک حزب از ســه حزب

رکورد فرار سرمایه  43.6میلیارد
دالری از هنگ کنگ به کانادا
بنــا بــر گــزارش نهــاد مالــی
 FINTRACســرمایه ســرازیر
شــده از بانک های هنگ کنگ
به کانادا به باالترین سطح خود
در سال گذشــته رسیده است؛
چیزی در حــدود  43.6میلیارد
دالر کانــادا در انتقــال وجــوه
الکترونیکی(.)ETF
جابجایــی ایــن رکــورد ،بــاالی
46درصد از سال  2016و باالی
10درصد از سال  ،2019درست
در ســالی اتفاق افتــاد که پلیس
هنــگ کنگ بــه بهانــه نگرانی
شــهروندان در خصوص امنیت

دارایی هایشان ،حساب تعدادی
از افــراد مرتبــط بــا اعتراضات
دموکراسی خواهی را بست.
این ریزش ســرمایه تنها بیانگر
1.9درصــد از کل ســپرده های
بانکی هنگ کنگ در سال 2020
است.
امــا همزمــان داده هــای نهــاد
 FINTRACتنهــا بخــش
کوچکی از ســرمایه های قانونی
سرازیر شــده به اقتصاد کانادا را
دربرمی گیرد ،چرا که بســیاری
از معامــات در آن ثبت نشــده
اســت؛ از جملــه انتقــال رمزارز

اصلی اپوزیسیون (محافظه کار،
نیو دموکرات و بالک کبکوا) نیاز
دارد کــه در ایــن مورد چه بســا
آرای بیشتر از یکیشان را به
دست آورد.
وزیــر کار علــت تصویــب
قانــون را تاثیر چشــمگیر
این اعتصــاب و پیامدهای
احتمــاال طوالنــی آن بــر
اقتصادکشور ذکرکرد.
کارگــران بنــدر مونتریــال از 17
اپریل از کارکردن در وقت اضافی
و کارکــردن در دو روز آخر هفته
خودداری کرده بودند.
در ســال  2019بیش از دو هزار
کشــتی باری به ایــن بندر رفت
و آمــد داشــتند و حــدود به 40
میلیون تن کاال جا به جا کردند.

میان موسســات مالی یا ارقامی
پایینتر از 10هزار دالر کانادا.
انــدرو لو ،مدیــر اجرایــی مرکز
مشــاوره مهاجرتــی آنلکــس در
هنگ کنگ به دنبال گســترش
خدمــات مدیریــت ســرمایه در
کاناداســت؛ کاری که به باور او
به بازاری پررونق برای مهاجران
جدید ،خصوصــا از هنگ کنگ
تبدیل خواهد شد.
او می گوید که در 12ماه گذشته
بــه حــدود 36خانــواده بــرای
مهاجرت به کانــادا کمک کرده
است که هرکدام به طور متوسط
 1.5میلیــون دالر کانــادا آورده
داشته اند.

آمریکا و کانادا:بذل و بخشش در روزگارکرونا

 26آوریل  /سی تی وی:
جــو بایــدن اعــام کــرد کــه
کشورش تا کنون  200میلیون
دوز واکســن کرونا تزریق کرده
اســت و اکنون دولــت در حال
بررســی اســت که بــا دوزهای
اســتفاده نشــده چه باید کرد.
بایــدن گفــت کــه او در اینباره

«با فردی که واقع ًا ســخت کار
میکند تا از کشــورش مراقبت
کنــد» تلفنــی صحبــت کرده
اســت .ســپس گفت کــه این
شــخص تــرودو اســت .بایدن
اضافه کرد« :ما کمک کوچکی
(بــه کانــادا) کردیــم و ســعی
میکنیــم که کمک بیشــتری

کنیم».
ایــن واکســنهای اضافــی
احتما ًال اشــاره به واکسنهای
آسترازنکا-آکســفور دارد کــه
مورد تأیید ســازمان بهداشــت
کانادا است ،اما توسط سازمان
غــذا و داروی ایــاالت متحــده
تأیید نشده است.
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آمریکا :اگر بهطور کامل واکسینه شدهاید دیگر
نیازی به استفاده از ماسک در فضای باز ندارید!

مراکــز مدیریــت و پیشــگیری
بیماری ( )CDCایاالت متحده
دســتورالعملهای جدیــدی را
برای افــرادی که بهطــور کامل
واکسینه شــدهاند منتشر کرده
اســت .ایــن دســتورالعملها
بــه افراد واکســینه شــده اجازه
میدهدکه بدون ماسک و بدون
حفظ فاصله  ۶فوتی از یکدیگر،
در فضاهای سرپوشــیده با سایر
افرادی که بهطور کامل واکسینه
شدهاند جمع بشوند.
همچنیــن این افــراد میتوانند
بــدون اســتفاده از ماســک در
محیطهای خارج از منزل جمع
شوند و به فعالیتهای خود ادامه
دهند؛ اما این دســتورالعملها
شامل مکانهای خاص و پرتردد
نمیشود.
بهطــور کلــی افــرادی بهعنوان
واکسینهشــدٔه کامل شــناخته

میشــوندکه دو هفته از دریافت
دوز دوم واکســن  Pfizerیــا
 Modernaگذشــته باشد و یا
دو هفته از دریافت واکسن تک-
دوز Johnson & Johnson’s
 Janssenگذشته باشد.
با وجــود اینکه محدودیتهای
زیــادی برای افــرادی که بهطور
کامل واکسینه شدهاند برداشته
شده اســت اما هنوز هم توصیه
میشــود کــه در محیطهــای
عمومــی سرپوشــیده و هنــگام
گردهمایــی بــا افراد واکســینه
نشده از ماسک استفاده کنند .به
دلیل کنترل عالئم کووید۱۹-
اجتماعات بزرگ داخل فضاهای
سرپوشیده ممنوع است.
بر اســاس گفتههــای محققان
انستیتوی فناوری ماساچوست
( ،)MITفاصلــه شــش فوتــی
میتوانــد خطــر ابتــا از طریق

تمدیدمحدودیتهای
مسافرتی کانادا تا یک ماه دیگر
Bill Blair: Minister of
Public Safety

بیــل بلیــر وزیر ایمنــی عمومی
میگویــد کــه محدودیتهــای
مرزهای بینالمللی و مرز ایاالت
متحده حداقل تا یک ماه دیگر به
قوت خود باقیست.
طبق روال ماههای گذشته از ماه
مارس  2020که محدودیتهای
مــرزی اعمــال شــدند ،ایــن
اقدامات محدودکننده در مرزها
در مقابل مسافرتهای اختیاری
و غیــر ضروری تمدید شــد و به
دلیل خطرات بهداشتی در حال
حاظر بر شدت آنان افزوده شده
است.
بلیــر در یک توئیت گفــت« :با
افزایش موارد و ظهور سویههای

نگران کننده در سراســر کشور،
ما برای حفظ امنیت کاناداییها
به آنچه الزم است ادامه خواهیم
داد».
همچنیــن الزامــات آزمایــش و
قرنطینــه بــرای افــرادی کــه از
طریق مرزهای هوایی وارد کانادا
میشوند ،از جمله حداقل  3روز
اقامت در هتلهای قرنطینه ،تا
 21ماه مه تمدید شده است.
مرکــز کنتــرل و پیشــگیری
بیماریهــای ایــاالت متحده از
اکتبرگذشته کانادا را در باالترین
ســطح هشــدار ســفر قرار داده
است.
در حالــی که ســویههای کووید
 19همچنان در سراســرکشــور
در حال افزایش است ،به عنوان

سرفه و عطسه را به میزان قابل
توجهی کاهش دهد ،اما انتقال
از طریق هوا که طیف وسیعی از
مقیاسها ،کسرهایی از میکرون
تا میلیمتــر ،را در بــر میگیرد
متفاوت است.
ایــن تحقیق نشــان میدهد که
آئروســلهای (ذرات گرد و غبار
معلق در هوا) سبکتر میتوانند
برای مــدت طوالنیتری در هوا
معلق بمانند و مسافت بیشتری
را طــی کننــد .براســاس ایــن
تحقیــق در برخی مــوارد خطر
در معرض قرارگرفتن ،از شــش
فــوت تــا  ۶۰فــوت ،مــی تواند
یکسان باشد.
محققــان در ایــن پژوهــش
دریافتند که اســتفاده از ماسک
در کنتــرل شــیوع کووید۱۹-
نسبت به قرنطینه یا حفظ فاصله
فیزیکی موثرتر است.

مثــال در غــرب کانــادا ،دولت
فــدرال بــا انتقادهای شــدید به
دلیــل عــدم اجــرای اقدامــات
ســختگیرانهتر در امــر کنتــرل
مرزها ،مواجه شده است.
بر اساس بیانیه آژانس بهداشت
عمومی کانادا که به سی تی وی
نیوز ارسال شــده ،بین  1آوریل
 2020و  28فوریــه  2021کرده
اســت ،دولــت  144.7میلیون
دالر را صرف اقدامات پیشگیرانۀ
مرزی و محلهای قرنطینه برای
مسافران کرده است .این بودجه
شامل ایجاد مکانهای قرنطینه
فدرال ،منابع حصول اطمینان
از پیــروی و اجــرای مقــررات،
محلهای قرنطینه در شــهرها
و افزایش برنامههای نظارتی در
نقاط ورودی میشود.
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یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید

حکومت همدست کرونا و دالل >> ...ادامه از صفحه6 :
بیمارســتانی رســیده اســت.
مســئوالن بیمارستانی خدمات
«دو ســاعته» ارائــه میدهنــد
و بیمــاران را بــرای ادامــه روند
درمان به خانه میفرستند .آنها
میگویند بهترین روش ،درمان
در خانــ ه امــا زیــر نظر پزشــک
اســت ،چــرا کــه برخالف ســه
موج گذشــته ،حال بیماران در
قرنطینــه به فاصلــ ه کوتاهی رو
به وخامت میگــذارد و نیازمند
بســتری در بخش مراقبتهای
ویــژه میشــوند که دیگــر هیچ
تخت خالی ندارد.

بیمارســتانها کــه راهروهــا و
داالنها و حیاطهایشان مملو از
بیماران در انتظار بستری است،
ت بدل
به جوالنــگاه دالالن تخ 
شده است .حق داللی هر تخت
مبلغــی حــدود  ۲تــا  ۳میلیون
تومــان اســت و برای بســتری
شدن باید یک قیمت پایه کرایه
تخــت پرداخت شــود و ســپس
روزانه مبلغ مشخصی به نسبت
قیمت هر بیمارســتان پرداخت
گردد! به ایــن ترتیب ،بیمارانی
که قادر به پرداخت این هزینهها
نیستند،بسترینمیشوند!

تجربه بیش از یکســال شــیوع
ویــروس نشــان میدهــد کــه
بحران کرونا در ایران از موضوع
بهداشــت و درمان خارج شده و
بوی تعفن جنایات حکومت را به
خود گرفته است .حکومتی که با
کرونا همدست شده تا با شیوع
آن و نداشــتن هیــچ برنامــهی
کارآمدی برای واکسیناســیون
شــهروندان ،به تجارت ُپرســود
بیماری و مرگ بپردازد.
آزاده کریمی
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روزهای شنبه و یک شنبه >> بین ساعت سه تا شش
چلو کباب کوبیده >> با آش یا ساالد

ل

اهرمضان
م

اسپشیا
شپزخانه را
ه رمضان آ
ما
برای ایام
د!
تعطیل کنی ز کبابهای
وران کباب سرا بج حال شما
ست
فاه
ر صوص خود برای رس پلو و...
مخ
یا پلو عد
وب
ضافه کرد!
عزیزان ل وی خود ا
من
ر نکردنی:
را به متهای باو
با قی

قط  ۹دالر
ف

فقط
 10دالر

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

حتویل
در فوری غذا
من
زل و محل
کارشما
باکمت

رینهزینه

دلیوری با اوبر ایتز و دور دش

KABABSARA
,Atwater Ave 755
Montreal, QC H3J 2K3

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

ساعات کار:

دوشنبه تا یکشنبه
از 11ونیم صبح تا  8شب

کبک :اولین مورد مرگ بر اثر عارضه لخته
خون ناشی از واکسن آسترازنکا
 28آوریل  -به نوشته نشنال
پست ،دکتر هوراســیو آرودا،
رئیــس اداره ســامت کبک،
گفــت این اولین مــورد مرگ
ناشــی از دریافــت واکســن
آســترازنکا در کانــادا اســت،
امــا آرودا و کریســتین دوبه،
وزیر بهداشــت کبک ،هر دو
تاکید کردند بــا وجود آگاهی
به عوارض بسیار نادر واکسن
آســترازنکا ،همچنان معتقدند
فوایــد واکســن در نجــات جان
افراد بسیار بیشتر از مخاطرات
آن است.
فرانسوا لوگو ،نخست وزیرکبک،
در ابــراز همــدردی بــا خانواده
جانباختــه ،گفــت :از شــنیدن
خبر فوت یک شهروند  54ساله
و ســالم بر اثر دریافت واکســن
بسیار متاسف شدم .او ادامه داد
هرچند پذیرفتن این خبر سخت
است ،اما غیر منتظره نیست و
تجربه کشــورهای دیگر نشــان
داده بود چنین ریسکی با نسبت

یک به  100هزار وجود دارد.
دوبه نیز گفــت در مجموع 400
هزار دوز واکسن آسترازنکا تزریق
شده است که از این میان 4 ،نفر
دچار عوارض جانبی شــده اند،
اداره ســامت کانــادا در تائیــد
واکسن آســترازنکا آن را ایمن و
اثربخش توصیف کــرده بود در
حالی که شواهد نشان می دهد
این واکســن می تواند منجر به
ایجــاد موارد نــادر اما خطرناک
لخته خون شود.
این عارضه درمان پذیر ،موسوم
بــه  ،VIPITزمانی رخ می دهد

کــه سیســتم ایمنی بــدن با
حمله به پالکــت های خون،
باعث لخته شدن خون در رگ
هــا می شــود .در حال حاضر
واکســن آســترازنکا در کبک
بــه افراد بین  45تا  79ســال
تزریق می شــود ،این اســتان
امروز با شناســایی  899مورد
ابتالی جدیــد ،دومیــن روز
متوالــی آمــارکمتــر از 1000
نفر را شــاهد بــود 14 ،نفر دیگر
نیز در این اســتان بر اثر ابتال به
کووید 19-جان باختند.
لوگــو در آغــاز ایــن کنفرانــس
خبــری ،خبر بازگشــایی مقطع
دبســتان از هفته آینــده و عقب
رفتن ســاعت شــروع منع تردد
از  8شــب به  9و نیم شب را نیز
اعــام کرد و به مــردم نوید داد
تدریجا و با احتیاط از محدودیت
ها کاسته خواهد شد ،دوبه نیز
گفت این اســتان در نظــر دارد
از پایان ماه می واکسیناســیون
عمومی را آغاز کند.

پاسپورت کانادا همچنان یکی از
معتبرترینها در جهان است

طبــق گــزارش Henley
 ،Passport Indexپاسپورت
کانادایــی در جایــگاه ن ُُهمیــن
پاســپورت قدرتمنــد دنیــا قرار
دارد ،همرده با استرالیا.
طبــق ایــن شــاخص ژاپــن،
ســنگاپور ،آلمــان و کرٔه جنوبی
در ردههــای اول ،دوم و ســوم
(مشترک) قرار دارند.
در شــانزدهمین نســخٔه
شاخص پاســپورت ِهنلی امتیازِ
پاســپورتها بــر اســاس تعداد
مقصدهایی مشــخص شده که
دارندٔه پاســپورت بــدون نیاز به
ویزا میتواند واردشان شود.
در توضیح گــزارش میخوانیم:
«ایــن رتبهبنــدی بــر اســاس
اختصاصی ســازمان
دادههــای
ِ
هوایــی بینالمللی
لونقــل
حم 
ِ

( )IATAانجــام شــده» کــه
بزرگتریــن و دقیقتریــن پایگاه
دادٔه مســافرتها را در اختیــار
دارد.
«در حالــی کــه فرآینــد
واکسیناســیون در کشــورهای
مشــخصی شــتاب میگیــرد،
بازیابــی صنعت مســافرتهای
هوایــی دیگر یــک امیــد دور از
دســترس نیســت .جدیدتریــن
ِ
آزادی
نتایــج بررســیها دربــارٔه
ِ
ســفرهای هوایی پس از پندمی
نشــان میدهــد کــه کشــورها
در چهارگوشــه جهــان در حال
بازگشایی گزینشی مرزهای خود
ِ
به روی مسافرانند».
این گــزارش میگویدکه «بدون
در نظر گرفتــن محدودیتهای
مســافرتی مرتبط با کووید۱۹-

کــه مــدام در حــال تغییرنــد»
ژاپــن در جایــگاه اول قــرار
میگیــرد .دارندگان پاســپورت
ژاپنــی میتواننــد بدون-ویــزا
بــه  ۱۹۳کشــور دنیا دسترســی
داشته باشند .در مقام مقایسه،
کاناداییهــا بدون-ویزا به ۱۸۵
کشور دسترسی دارد.
شاخص پاســپورت ِهنلی نشان
میدهدکه در  ۱۰جایگاه نخست
بیشتر کشــورهای اتحادیه اروپا
هســتند .امریکا از ســال ۲۰۱۴
که جایگاه نخســت را در اختیار
داشت ،به طور پیوسته در حال
نزول بــوده و حاال با امتیار ۱۸۷
جایگاه هفتم را در کنار بریتانیا،
سوییس ،نیوزیلند ،و بلژیک در
اختیار دارد.
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شرکت حمل و نقل بین املللی

فایل صوتی...

LOADEX TRANSPORT INC

ردپای روسیه در رسانههای
سپاه؛ «مستقیم ،بیت رهبری»

به موازات تکرار انگارههای روسی
در رســانههای ســپاه ،تقدیس
پوتین و شیفتگی نسبت به اوکه
خامنهای او را «مرد عمل»
تهران،
تبریز،
شیراز،
به
هوایی
سرویس
ل
خوانــده نیز یک دســتورکار
س کام
نرخ ها
سروی
برا ی ویژه
ی
ا
همیشگی رســانههای سپاه
ر
ب
اصفهان،کرمانشاهومشهد
ی
حمل
با اضافه
و
ت
ر
است.
واردا کاالها ایران ،سراسر کانادا ،امریکا و سایر نقاط جهان
هوایی
م
س
ت
ا
ف
ا
ر
ر
ا
د
پوتیــن
از
تصویرســازی
ن
صا
Tel.:514-234-3399 Fax.:514-685-3168
در حــال مشــت زدن بــه
info@loadextransport.com
www.loadextransport.com
رئيسجمهور آمریکا ،اینکه
پوتین ظاهر ًا در یک نشستی
صندلی را از زیر پای
اردوغان میکشــد،
تصو یر ســا ز ی
پیروزمندانه از پوتین
در ســوریه ،تمجید از
جدیــت الوروف و نظایــر  29آوریل  -کمیته انضباطی
ایران به این حکم اعتراض
اینهانمونههایمتعددی فدراســیون جهانــی جــودو
کــرد و در نهایــت ،دیوان
هســتند که در رسانههای فدراســیون جودوی ایران را
دواری ورزش بــا ر ّد حکــم
ســپاه بازتــاب یافتهانــد و تعلیق کرد.
فدراســیون جهانــی ،حکم
عمدٔه ایــن خبرها با تمرکز بــه گــزارش فدراســیون
داد کــه تیم ملــی جودوی
بر مقایســه دولت پوتین و جهانی جودو که مقر آن در
ایران میتواند در مسابقات
روحانی و تأکید بر درســت سوئیس است ،فدراسیون
آســیایی  ۲۰۲۱شــرکت
بــودن سیاســتهای دولت جودوی ایران چهار سال از همه ایران و نیز فدراســیون جودی کند .اما بعــد کمیته انضباطی
پوتیــن از جملــه در حــوزٔه رقابتهــای بینالمللی محروم ایران مجبور شده تا برای رو در فدراسیون جهانی ،محرومیت
افزایــش جمعیــت ،برخورد خواهد شد.
رو نشــدن با جودوکار اسرائیلی ایران را دوباره اعالم کرد.
بــا آمریــکا ،سیاســتهای حکم اولیه فدراســیون جهانی ســاگی موکی از مسابقات کنار فدراســیون جهانــی جــودو در
منطقهای و «اینترنت ملی» جــودو در شــهریور مــاه  ۱۳۹۸بکشد».
ســال ۱۳۹۸گفت کــه «ایران
اعالم شــدکــه در آن آمده بود :بر اســاس این حکــم ،جودوی مرتکــب نقض آشــکار و جدی
است.
این مــورد آخری مهم اســت« ،فدراسیونجهانیجودومطلع ایــران از همــه مســابقات ،اساســنامه فدراســیون جهانی
چون در سالهای اخیر یکی از شــده که در تاریخ  ۲۸آگوست همچنین فعالیتهــای اداری جودو شــده و اهداف و اســاس
مواردی که رسانههای امنیتی  ۲۰۱۹در جریــان جــام جهانی و اجتماعــی کــه زیر نظــر این فعالیــت فدراســیون جهانی را
بــا حســرت از آن یــاد میکنند جودو در توکیو ســعید مالیی ،نهــاد جهانــی یــا اتحادیهها و رعایت نکرده است».
این اســت که رهبر ایران قبل از جودوکار وزن منفی  ۸۱کیلوی انجمنهای وابسته به آن برگزار
•
روسها دربارٔه اهمیت اینترنت ایران از ســوی مقامات اجرایی میشود ،محروم شد.
ملی حــرف زده بود ،اما روسها
زودتــر از دولــت روحانــی به آن منطقهای ایران» بوده است.
«مســتقیم بــه بیــت رهبری» میزد بر این تصویرسازیها.
عمل کردند.
نمونٔه این تحلیلهــا که از زبان مــیرود ،شــادمانی میکردند و ایــن هماهنگــی محســوس که
در کنار تصویرســازی شیفتهوار چهرههایی چون مهدی طائب ،هدیه قرآن پوتیــن به خامنهای ردپــای آن از تیتر روزنامٔه وطن
از پوتین ،دفاع شدید از ائتالف رئیس قرارگاه عمار و برادر رئيس «معنــادار»
میخواندنــد ،امــروز ،تحلیــل مشــرق نیوز،
با روســیه و سیاست منطقهای سازمان اطالعات سپاه ،یا رضا حرفهــای خودشــان دربــاره برنامههای شــبکه افق ،ستون
والیــت فقیــه یکــی دیگــر از ســراج ،تحلیلگــر رســانههای پوتیــن هــم «معنــادار» بــود .یادداشــت روز روزنامــه کیهان،
دســتورکارهای رســانههای ســپاه ،بیان میشــد ،یک خط رســانههای سپاه پاســداران در خبرهــای خبرگــزاری فــارس و
وابسته به سپاه پاســداران بوده مشترک داشــت« :شکلگیری سالهای اخیر با تصویرسازی از ســخنرانیهای رهبر جمهوری
است.
قطــب قدرتمنــد جهانــی بــا پوتین بهعنوان یکی از «رهبران اســامی پیداســت ،مثــل یک
بــرای نمونه ،بعــد از اســتفادٔه محوریت ایران و همراهی روسیه مقاومت» او را شریک مطمئن شــبکٔه منظم «اراده روســیه»
هواپیماهــای روســیه از بعضی و اعضای محور مقاومت» باعث ایران جا زدهاند.
را جــاری میکند ،قوی نشــان
پایگاههای ایــران برای عملیات شده «منطقه و جهان در آستانه علی خامنهای ،رهبر جمهوری میدهــد و الگــو میپنــدارد.
در ســوریه ،نقدهایی در فضای تحوالت شگرف اســتراتژیک و اسالمی ،نیز با تأکید بر سیاست «میدان» اینجاست.
رادیوفردا
سیاســی و رســانهای علیــه این ژئوپولتیک» قرار بگیرند.
«نگاه به شرق» و توصیف پوتین
•
کار مطرح شــد ،اما رسانههای آنهــا از اینکه پوتین از فرودگاه بهعنوان «مرد عمل» مهر تأیید
امنیتی ســپاه بهشــدت به دفاع
از آن و پاســخگویی و حملــه به
منتقدانپرداختند.
محمدجــواد ظریــف در فایــل
صوتی اخیر میگوید این تحرکات
شــدن «ارادٔه روسها»
جــاری
ِ
برای درگیر کردن بیشــتر ایران
•
در جنــگ ســوریه بــوده ،ولــی
در آن زمان ،رســانههای ســپاه
•
متفقالقــول تأکید داشــتند که
«جمهوری اســامی بــه دالیل
•
اعتقادی و همچنین برای حفظ
امنیتش» باید در جنگ سوریه
.Sherbrooke W 6925
بیشــتر درگیر میشــد و حضور
Tel.: 514-894-8372
هواپیماهــای روســی در پایگاه
www.shaterabbas.ca
ایران «کمــک به تحقق اهداف

خدمات حمل و نقل :هوایی ،دریا یی و زمینی

محرومیت جودوی ایران به دلیل پرهیز از
رویارویی با حریفان اسرائیلی

انتشــار فایل صوتی محمدجواد
ظریــف ،وزیــر خارجــه ایــران،
و اشــارات او دربــارٔه برنامــه و
دهی
«ارادٔه روسیه» برای شکل ِ
مناسبات سیاست خارجی ایران
بهویــژه در زمینٔه برجام و جنگ
سوریه ،بحثهای گستردهای را
دربارٔه میزان تسلط دولت روسیه
و نفــوذ آن در سیاســتهای
جمهــوری اســامی رقــم زده
است.
از سال  ۱۳۸۸با موافقت و فرمان
علی خامنهای ،رهبر جمهوری
اســامی ،بخــش تــازهای در
ساختار اطالعاتی سپاه بهعنوان
«ســازمان اطالعــات ســپاه»
ســامان یافــت که در طــول ۱۳
سال گذشته نه تنها به یک نهاد
مــوازی اطالعاتی کــه به قدرت
برتــر و تعیینکننــدٔه اطالعاتی
تبدیل شده است.
دامنــ هٔ فعالیــت ایــن نهــاد از
پروندههــای اقتصــادی مثــل
بازداشــت بابــک زنجانــی یــا
اقتصــادی
خردهمتخلفــان
در شهرســتانها تــا پرونــده
فعــاالن
محیطزیســتیها،
کانالهــای تلگرامــی ،تعقیــب
و بازداشــت مشــاوران تیــم
هســتهای
مذاکرهکننــده
و حتــی طرحهایــی چــون
«ممنوعیت کودکهمسری» را
دربرمیگیرد.
در ماجــرای طــرح «ممنوعیت
کودکهمسری» که در مجلس
دهــم پیگیــری میشــد ،ایــدٔه
محــوری مخالفت رســانههای
نزدیک به ســپاه این بود که این
طرح منجر به کاهش جمعیت
جهــان اســام میشــود و افراد
نفــوذی قصــد تصویــب چنین
طرحی دارند.
ایــن ایده امــا پیش از طــرح در
رسانههای سپاه ،توسط منابع
اطالعاتی روســی مطرح شــده
بود.
میلنــا زمیلجانیــچ نــام یــک
تحلیلگر روسی است که مطلب
مفصلی دربارٔه طرحهای آمریکا
بــرای کاهش جمعیت جهان با
هدف تسلط بیشتر بر جهان در

«صدای روســیه» نوشت .پس
از آن ایــن مطلب به وبســایت
مشــرقنیوز ،رســان ه نزدیک به
ســپاه ،راه یافــت و شــد مبنای
گزارشهــای بعــدی همیــن
وبســایت و خبرگزاری فارس و
روزنامٔه کیهان.
کرونا ساخت ٔه آمریکاییها!
یــک نمونــه دیگــر کــه تــا
ســخنرانیهای خامنــهای راه
یافت ،این بود که کرونا ساختٔه
آمریکاییهاست.
در راه بسط این شایعه ،دو گروه
به موازات هم فعالیت میکردند؛
گروهــی در روســیه و چهــرهای
چون «ایگور نیکولین ،دانشمند
و زیستشناس روس که ً
قبال در
کمیتٔه سالح بیولوژیک روسیه
فعالیــت کــرده» ،میگفتنــد
«ویروس کرونا سالح بیولوژیک
آمریکاســت کــه از آن برای کنار
زدن دشــمنان خــود از جملــه
چین و ایران استفاده میکند».
همزمان در تهــران چهرههایی
در تهــران مثــل علــی کرمــی و
نــادر طالــبزاده در شــبکه افق
صداوســیما کــه زیر نظر ســپاه
اداره میشــود ،ایــن حرفهــا
را تکــرار میکردنــد و خامنهای
هــم در ســخنرانیاش میگفت
آمریکاییهــا بــا «اســتفاده از
آشناییهای ژنتیک ایرانی» ،یک
بخــش ویروس کرونــا را «برای
ایــران بالخصــوص درســت»
کردهاند.
روسها برای کروناهراسی دامن هٔ
ایــن تخیــات را گســترش هم
دادند و «ویتالــی پتروف ،عضو
ســازمان اطالعــات و امنیــت
ملــی روســیه» گفت کــه ورود
آمریکا به «حوزٔه بیولوژیکی» با
هدف تضعیف و براندازی نظام
در ایــران آغــاز شــده و از طریق
آزمایشــگاههایی در گرجســتان
ویروس کرونا را به ایران منتقل
کرده است.
همیــن حرفها را همــان زمان
رضا ســراج ،کارشناس امنیتی
رسانههای ســپاه ،تکرار میکرد
و بــر نقــش موســاد در چنیــن
پروژهای نیز اصرار میشد.

نان سنگک
کیفیت عالی،
بهای مناسب

پخــت روز

دلیـوری روزانه (تلفنی)
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بحران کرونا..

هنــد :چرا بحران کرونا،
یک مشکل حاد جهانی است؟
"پایــگاه خبــری گاردیــن" در
گزارشــی به مساله شــیوع نوع
جهــش یافته ویــروس کرونا در
هند و باال رفتن قابل توجه شمار
مبتالیان و مرگ و میر ناشــی از
ویــروس مذکور در این کشــور،
پرداخته است .این پایگاه خبری
به طــور خاص کمک به هند در
برهه کنونی را ،کمک به جامعه
بیــن المللــی ،و جلوگیــری از
تعمیم ابعــاد فاجعه در هند (به
جهان) دانسته است.
گاردین در این رابطه مینویسد:
«فاجعه شیوع گسترده و عمیق
ویــروس کرونا در هنــد ،در نوع
خود یکی از بدترین سناریوهایی
را که در رابطه با شــیوع ویروس
مذکــور در جهــان پیــش بینی
میشــد ،نمایندگی میکند .در
برهه کنونی ،هند به دلیل شیوع
نوع جهش یافته ویروس
عمیق ِ
کرونا ،با کمبود شدید تختهای
بیمارستانی ،و عدم دسترسی به
نظــام آزمایش گیری مناســب،
دارو و کپســولهای اکســیژن
بــرای بیمــاران کرونایی مواجه
شده است .امری که عمال کشور
هند بــا جمعیتــی بالغ بــر ۱.۴
میلیارد نفر را در باتالق شــیوع
ویروس کرونا ،به زیر میکشد.
در شــرایط فعلــی ،دو رویکــرد
متفــاوت در بحث توزیع جهانی
واکســن ویــروس کرونــا نیز بر
وخامــت اوضاع در هنــد افزوده
اســت .از یک ســو ،کشورهای
ثروتمنــد غربی ،واکســنهای
ویــروس کرونــا را ابتــدا بــرای
اســتفاده خــود در اولویــت قرار
داده اند و از سوی دیگر ،سازمان
بهداشــت جهانــی کــه قــدرت
چندانــی در عرصــه معــادالت
توزیع
بهداشتی جهانی ندارد ،از
ِ
برابر واکســن ســخن میگوید.
امــری کــه عمال کشــور هند را
که اکنون با بحران حاد و فوری
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شــیوع ویــروس کرونــا مواجــه
شــده ،با چالشــی جدی مواجه
کرده است.
به گزارش فرارو ،با درنظرگرفتن
ایننکتهکهعرضهجهانیویروس
کرونا تا پایان سال جاری تقریبا
بعید است ،آنچه اکنون بیش از
همــه مورد نیاز اســت این نکته
میباشــد که جدای از شعارهای
ِ
خوب سازمان بهداشت جهانی
و تاکیــدات آن بر توزیع عادالنه
واکســن ویروس کرونا ،برخورد
موثر با پاندمی ویروس کرونا در
مقاطعی ،امــکان دارد به توجه
ویــژه و متمرکزتــر نیاز داشــته
باشد .در شرایط مذکور گاه الزم
است تصمیمات سخت و حتی
نه چندان پرطرفدار و محبوبی را
اتخاذکرد.
این مساله به طور خاص به این
موضوع اشــاره دارد که کشورها
در مواقــع بحرانــی ،بایــد ورای
بحران بهداشت و سالمت خود
(بحرانــی که خود بــه آن گرفتار
هســتند) ،بــه پاندمــی ویروس
کرونا نگاه کنند ،زیرا اگر چنین
نباشــد و مداخلهای موثر انجام
نگیرد ،احتمــال اینکــه ابعاد و
دامنــه بحــران شــیوع ویروس
کرونا در مناطق مختلف جهان
گســتردهتر شــود ،کامال وجود
دارد .تاکنــون بارهــا و بارهــا
کارشناســان و متخصصــان
هشــدار داده اند که این مســاله
که به ویروس کرونا اجازه دهیم
فارغ از محدودیتها و نظارت،
آزادانــه در حال گردش باشــد،
ایــن خطرکــه انــواع جدیدی از
جهشهای ویروس کرونا ظاهر
شــوند و پاندمی ویــروس کرونا
طوالنیتر شــود را بیش از پیش
تشدیدمیکند.
در ایــن رابطــه ،مدلهــا و
الگوهایــی وجــود دارنــد که به
وضوح به مــا میگویند در برهه

بحرانــی کنونی چه باید
بکنیــم .در ایــن زمینه
میتوان به عنوان مثال
به ابتکارهای قابل توجه
جهت مبارزه با "ویروس
ایدز" و یا مقابله با شیوع
"ویروس ابوال" در آفریقا
اشاره کرد.
واقعیــت ماجــرا ایــن
اســت که موضع گیری
عجیب و غریب "نارندرا
مودی" نخست وزیر هند که در
ماه مارس ســال جاری میالدی
گفتــه بــود :پاندمــی کرونــا در
مراحل پایانی خود قــرار دارد"،
امــا در در واقعیــت ،هنــد در
حــال حرکت به ســمت دومین
مــوج شــیوع ویــروس کرونا در
این کشــور بــود ،با اشــتباهاتی
رهبرانی نظیــر "دونالد ترامپ"
رئیس جمهور سابق آمریکا و یا
"بوریس جانسون" نخست وزیر
بریتانیا که معتقد بودند ویروس
کرونا به آسانی محو خواهد شد،
چندان تفاوتی ندارد.
آنچــه در مــورد هنــد متفــاوت
است این نکته میباشد که هند
به عنوان کشــوری کــه از نظام
بهداشت و ســامت (و نظارت
بهداشــتی) ضعیفی برخــوردار
اســت ،از قابلیــت باالیی جهت
وارد آوردن خســارتهای
منطقــهای و جهانــی ،در بحث
شــیوع ویروس کرونا برخوردار
است .امری که میتواند وضعیت
را در چهارچوب پاندمی ویروس
کرونــا به نقطــهای برســاند که
تاکنون به هیچ عنوان شاهد آن
نبوده ایم.
از ســویی نبایــد فرامــوش کرد
کــه انفجارهــای اخیــر شــیوع
ویــروس کرونــا در هند موجب
شــده تــا این کشــور بــه عنوان
یکــی از تولیدکننــدگان عمــده
و اساســی واکســن در جهــان
که قــرار بــود چندیــن میلیون
دُز از واکســنهای کرونــا را بــه
کشورهای فقیر در آفریقا و دیگر
مناطــق جهــان تحویــل دهد،
اکنــون تغییر رویــه داده و بر آن
اســت تا واکســنهای مذکور را
خــود اســتفاده کنــد .امری که
بــدون تردید در مبــارزه جهانی
با ویــروس کرونــا ،چالشهایی
اساســی را ایجاد خواهدکرد .در
این راســتا شــاهدیم که هند در
ماه جاری ،تنها  ۱.۲میلیون دُز
از واکســنهای ویروس کرونا را
با کشــتی به خارج از این کشور
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افزایش هزینههای نظامی در جهان
بهرغم رکود اقتصادی
بر پایه تازهترین گزارش
“موسســه بینالمللــی
صلــح
مطالعــات
اســتکهلم” موسوم به
“سیپری” ،هزینههای
نظامی جهان در ســال
 ۲۰۲۰بــا افزایــش ۲.۶
در صــد (ارزش واقعــی
بــا لحــاظ کــردن همه
فاکتورهــای دخیــل از
جملــه تــورم) نســبت به ســال
 ۲۰۱۹بــه  ۱۹۸۱میلیــارد دالر
رسید .در سال  ۲۰۱۸هزینههای
نظامی  ۱۸۲۲میلیارد دالر بود.
ایــن در حالــی اســت کــه اکثــر
کشورهای جهان به سبب پاندمی
کوویــد ۱۹-بــا رکــود اقتصادی
مواجه بودند.
آمریــکا بــه روال همیشــگی
صدرنشــین جــدول هزینههــا
اســت و چیــن ،هند ،روســیه و
بریتانیا به ترتیــب رتبههای دوم
تــا پنجم را دارند .عربســتان که
در ســال  ۲۰۱۹رتبه پنجم را در
دنیا داشت ،در سال  ۲۰۲جایگاه
ششــم را در جــدول هزینهها به
خود اختصاص داد.
کشورهای آلمان ،فرانسه ،ژاپن و
کره جنوبی به ترتیب در رتبههای
هفتم تا دهم قرار دارند .اسرائیل
رتبــه چهاردهــم ،ترکیــه رتبــه
شــانزدهم و ایــران بــا هزینهای

معادل  ۱۵.۸میلیارد دالر جایگاه
هیجدهم را دارند.
هزینــه نظامــی آمریکا در ســال
 ۲۰۲۰در مقایســه با سال قبل از
آن با افزایش  ۴.۴در صد به ۷۷۸
میلیارد دالر رسید و هزینه چین
هم که در  ۲۶ســال گذشته سیر
صعودی داشته ،به  ۲۵۲میلیارد
دالر رســید .بــه عبــارت دیگــر
معادل  ۳۲در صد هزینه نظامی
آمریکا.
هزینــه نظامــی روســیه حــدود
یــک چهــارم چیــن و  ۸در صد
هزینــه آمریکا اســت .با اینهمه
پنج کشــور آمریکا ،چین ،هند،
روســیه و بریتانیا  ۶۲در صد کل
هزینههای نظامی دنیا را به خود
اختصاص دادهاند کــه از این ۶۲
در صد ۳۹ ،در صد آن مربوط به
آمریکا است.
هزینــه نظامــی  ۱۱کشــور در
خاورمیانــه در ســال ۲۰۲۰

ارسال کرده است .این در حالی
اســت که در ســه ماهــه اخیر،
هندیهــا بیــش از  ۶۴میلیون
دز از واکســن ویــروس کرونا را
به خارج از این کشــور فرستاده
بودند.
در این راستا ،چین که از مدتها
قبــل با "دیپلماســی واکســن"
سعی داشــته نفوذ جهانی خود
را تقویت کند ،بر آن خواهد شد
تا جــای هند را ُپرکنــد" .وانگ
وِ نبین" سخنگوی وزارت خارجه
چین گفته اســت" :چین مایل
اســت تــا حمایــت وکمکهای
الزم را به هند در بحث مقابله با
ویــروس کرونا ارائه کند" (چین
و هند ســال هاســت که روابط
خصومــت آمیــزی بــا یکدیگــر
دارنــد) .اگرچــه کــه او بــه ارائه
اطالعــات جزئیتر در این رابطه

نپرداخته اســت .در این راستا،
دیگر کشــورها نظیــر بریتانیا و
آلمان نیــز از اعطای کمکهای
بهداشتی و بیمارستانی به هند
جهت مقابلــه با ویــروس کرونا
خبر داده اند.
با این حــال ،آنچه هند در برهه
کنونــی بیــش از همــه بــه آن
نیــاز دارد ،تامیــن مــواد اولیــه
الزم بــرای کارخانههــای تولید
واکســن هند است که اکنون به
دلیــل محدودیتهای صادراتی
آمریکا ،با چالشهای اساسی رو
به رو اســت .از ســویی ،بایستی
ِ
امکانــات الزم آزمایشــگاهی
جهــت شناســایی و مطالعــه
جهش
انــواع موجود ،و در حال
ِ
ویروس کرونا نیز در اختیار دهلی
نو قرار داده شود.
در ایــن راســتا ،دکتــر آنتونــی

معــادل  ۱۴۳میلیــارد
دالر ،معــادل  ۷در
صد هزینههای نظامی
جهان بود .در حالیکه
هزینــه نظامــی دیگــر
نقاط دنیا در ســال یاد
شــده افزایــش یافــت،
کل هزینــه نظامــی
کشــورهای خاورمیانه
بــه میــزان  ۶.۵در صد
تنزل کرد ،گو اینکه هزینه نظامی
چهارکشور مصر ،اسرائیل ،اردن
و عمــان در همین ســال ســیر
صعودی داشت.
هزینــه نظامــی عربســتان در
مقایسه با سال  ،۲۰۱۹به میزان
 ۱۰در صــد کاهش یافت .هزینه
ترکیــه هم  ۵در صــد تنزل کرد.
کاهش هزینه کویت  ۵.۹در صد
بــود و فاکتورهایی مانند کاهش
قیمــت نفــت و کوویــد ۱۹-در
کاهش هزینه تاثیرگذار بودند.
هزینــه نظامــی ایــران در ســال
 ۲۰۲۰نســبت به سال قبل از آن
به میزان  ۳در صد کاهش یافت.
روند نزولی در هزینههای نظامی
ایران از سال  ۲۰۱۸با تحریمهای
دولــت آمریــکا آغــاز شــد .در
مجموع هزینههای نظامی ایران
بین ســالهای  ۲۰۱۸و  ۲۰۲۰به
میزان  ۲۰در صد تنزل کرد.
گزارش از :حسین آرین

فائوچــی متخصــص ارشــد
بیماریهای عفونی در آمریکا و
از مسووالن عالی رتبه آمریکایی
در بحث مقابله با ویروس کرونا
میگوید" :آمریکا ســعی میکند
تا کلیه آنچه هند در برهه کنونی
به آنها نیاز دارد را به این کشور
ارســال کند .در شــرایط فعلی،
هنــد و دیگرکشــورهای فقیر و
ضعیف ،دستخوش یک بحران
عمیق و گسترده شده اند و باید
کارهــای زیادی جهت کمک به
آنها انجام داد .اقدماتی که اگر
به موقع انجام نشوند ،با توجه به
ماهیت پاندمیک ویروس کرونا،
میتوانند آثار و تبعات منفی ،در
ابعاد جهانی ایجادکنند».
فرارو
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اردیبهشت :روز سعدی
ســال پیــش از اوج
ســعدی را چون هر نویســندۀ
انسانگرایی در سعدی
غــرب
نوزایــش
به همراه مقالۀ
بزرگــی نمیتــوان بــه تعریفی
میزیســت ،بــه گمان
«سعدی و سیرت پادشاهان»
ســادهانگارانه فروکاســت .او
نویسندگان این کتاب،
عباس میالنی | مریم میرزاده
کــه بــه «انســان کامــل» و
از پیشگامان تجدد در
ناشر:زمستان
لغزشناپذیــر بــاور نداشــت،
ایران و جهان بود.
تاریخ چاپ۱۳۹۸ :
دگرگونی و تضــاد و تنش را در
او نیــز بیآنکــه نامی از
تعداد صفحات۱۴۴ :
انسان ناگزیر میدانست.
تجدد شــنیده باشــد،
در کنــار کســانی چون
گر کند میــل به خوبان دل
شــده بود،
بیهقی ،بیرونی ،ابن
من عیب مکن /
بــا یافتــن
ســینا ،رازی ،خیام
کایــن گناهی اســت که در
نســخۀ
و نظامی نطفههایی
شهر شما نیزکنند
نایابی از کتاب
از تجــدد ایرانی را
یکی از پایههای انسانگرایی
لوکرتیوس
پیش از آغــاز این
همیــن بــاور به انســانی اســت ـ کــه ترجمۀ فارســیاش
دوران در غــرب،
نــه یکســر تبهــکار و نه یکســر «دربارۀ طبیعت» نام دارد
در نوشــتههای خــود
فرشتهخو.
ـ کاری بنیــادی در برانداختــن
بــر جــای گذاشــتند؛ امــا به
اندیشــۀ قــرون
دالیلی بزرگــی و ارج
وسطاییمسیحی
ایــن روند و به طریق
سعدی که
کــرد .پایههــای
اولی سرشــت نــوآور
دستکم دویست
انســانگرایی و
نوشتههای سعدی،
سال پیش از اوج
شناختشناســی
در خرمنی از گمانه و
نوزایش غرب
نویــن بــر ویرانــۀ
افسانه ،خرافه و جزم
میزیست ،از
پنهان مانده است.
هماناندیشههای پیشگامانجتدد
ایــن باورهــا نمودی
قــرون وســطایی در ایران و جهان
ســاخته شــد .به
غربستیز دارند ،ولی
بود.
دیگر سخن ،این
درنهانغربستایند.
واقعیت که او (به
نســخههای کتــاب
لوکرتیــس نایــاب بــود و
فهرستمطالبکتاب:
هنگامــی که به برشــمردن
بازیابیاش مایۀ نوزایش و
-----نمونههای انســانگرایی در
تجدد شد .دربارۀ سعدی
نوشتههای ســعدی در این سرآغاز تجدد
هــم گرچــه نســخههای
کتاب پرداخته شــده ،مراد روش ما در شناخت سعدی
نوشــتههایش به پایههای
این نیســت که اینهــا تنها سعدی و وعظ
ناهمگونــی از درســتی در
ســویههای نوشــتههای او سعدی ،درویشان و انسانگرایی
دســترساند ،اما انگار به
هســتند ،بلکه نویسندگان سعدی و تجددخواهان ایرانی
بازیابــیاش نیــاز وجــود
به پیروی از یاکوبســن باور تجدد و انسانگرایی در میدان نظر
دارد.
دارند کــه هر متن و روایت ،سعدی و انسانگرایی و رمان
شناخت ژرفای سنت ایران
او
گرایی
بــا وجود گوناگونــی و تأثیر روش سعدی بسان انسان
بدون بازخوانی ســعدی،
و تأثرهــا و پژواکهــای سعدی و زن
کاری سخت دشوار است.
سعدی
ناهمگــون و ناهماهنگش طنز در
برکشیدن جایگاه اندیشۀ
مایههایی بــر آینده یا حاکم سعدی و زیبایی
او در ســاخت بخشــیدن
سعدی و عشق و انسانگرایی
دارد.
به زبان فارســی و فرهنگ
سیاست
و
سعدی
اندیشمندان و هنرمندان،
ایــران و گســترانیدن
نویســندگان و شــاعران ،سعدی و اندیشههای ایران باستان
اندیشــههایی نــو ،کاری
معمــاران و مقالهنویســانی ســعدی و سیرت پادشــاهان؛ مدخلی بر بنیادیــن در شــناختن و
که هــر یــک در گوشــهای بحث سعدی و تجدد
ســاختن تجــددی ایرانی
کار خویــش میکردنــد و فهرست
اســت .هدف نویسندگان
هیچکدام هم نمیدانستند
در ایــن کتــاب ،بازخوانی
که «متجدد»اند ،همه در پایان طریق اولــی لوکرتیوس) و دیگر نوشــتههای ســعدی از دیــد
کار ،بنای اســتوار تجــدد را پی پیشــروان تجدد ،هرگز در زمان روایــت او از انســانگرایی و
ریختنــد .در دوران نوزایــش ،زندگی خود واژۀ تجدد را نشنیده شناختشناســی اســت تــا از
یافتــن کتابهای کمیاب کهن بودنــد ،آنهــا را از ایــن فراینــد ایــن راه بهــرۀ او در تجدد ایران
ســودایی همهگیــر شــده بود .دورانسازکنار نمیگذارد.
شناخته شود.
کارمندکلیسایی که دالل کتاب ســعدی که دســتکم دویست
•
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ربانهماهیموسسهآیتا...خویی(ره)

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

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

T: 514-341-2235

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

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات
لیسانسدر رشته مدیریت مالی
از دانشگاه مونترال ()H.E.C
کاندیدای انجمن حسابداران CGA

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

با 25سال سابقه کاری در کانادا

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

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

Tel.: 514.426.7200

Fax: 514.313.5660
WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
msaghafi@miagesolutions.com
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 آبونه مان گسترده  وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع

بیزنس خود را به ما بسپارید! با پیوند دیده شوید...
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کرونای هندی...

آیا جهان در آستانه یک «فاجعه کوویدی» است؟



























آریا
دندانپزشکی
کلینیک

آنها پیــش از این هم در
نوعجهشیافتهآفریقای
جنوبــی  1.353.Bو در
نــوع برزیلــی  P1دیده
شده بودند.
جراح دندانپزشک
دکتر شهروز رضانیـا
در برخــی مــوارد وجود
این جهشها حتی
جراح دندانپزشک
دکتر فرانک هاشمی
در نــوع بریتانیایی
«این گونه
 B.1.617هــم
دکتر زهرا طباطبائی جراح دندانپزشک
عمومیتپیدا
بــه اثبات رســیده
و
خواهد کرد
است.
Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.
Dr. Faranak Hashemi D.M.D.
کوویدی در هند در جایگزین انواع
.Dr. Zahra Tabatabaei D.M.D
برآوردهایی
Dr. Shahrouz Rezania
D.M.D.
Dr. Mehri Heidari D.M.D.
دیگر میشود»
متفاوت
حال وقوع است».
Dr. Mana Vojdani, D.M.D.
Dr. Mahsa Zamani, D.M.D.
ســازمان جهانــی
ایــن نــوع هنــدی
بهداشــت نــوع
ویروس را هم اکنون
 ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم Invsalign
هم میتوان در کشورهای دیگر هندی این ویروس را در شــاخه
 ردیف کردن دندانها بصورت سریع
دیــد .بــرای نمونــه در کانــادا"Variant of interest" ،
در کمتر از یک سال Rapid Orthodontics
آلمان ،بلژیک ،بریتانیا ،آمریکا ،جــای داده اســت؛ یعنــی آن را
 کاشتن دندان Implant
 درمان ریشه Root Canal
استرالیا و در سنگاپور .در بریتانیا زیر نظــر میگیریم امــا در حال

Invisalign
 سفید کردن دندانها توسط دستگاه Zoom 2 ACP
بر پایه اطالعات وزارت بهداشت حاضــر نگرانکننــده نیســت.
و درمان این کشــور تاکنون  ۷۷دکتــر جفری بارت ،مدیر

بخش  کشیدن و جراحی دندانهای عقل 
 دندان اطفال
مورد از ویروس هندی مشاهده بررســیهای ژنومیــک کوویــد
دندانهای مصنوعی
گذاشتن

Rapid Orthodontics








 ۱۹مؤسســه "ولکام سنگر" هم
شد ه است.
 پر کردن دندان ها (همرنگ دندان)
چرا ویروس هندی خطرناک
هندی
میگوید ،اینکه این ورژن

Implant
CEREC
AC Bluecam 
است؟
در ماههــای گذشــته واقعــا بــه
1834 Ste Catherine W. Suite 200

Root Canal
دوگانه
جهــش
ویروس
ایــن
در
پیدا
انتشار
ای
ه
کنند
ن
نگرا
گونه
)Montreal, Qc H3H 1M1 (Metro: Guy
تقویت
صورت گرفته است .این ویژگی نکــرده ،این احتمــال را

Zoom 2 ACP
قبولکلیه
ورود ســارس−کو ۲بــه بــدن میکندکه نوع هندی ،به شدت

و ابتــا بــه عفونــت را آســانتر  1.1.7.Bقابل انتقال نیست.
بیمه های مدیکال
که به
میکند و گفته میشود توانایی امــا شــمار کارشناســانی

و بیمه های دانشجوئی
دور زدن آنتیبادیهایــی را کــه گونهای دیگر به این نوع جهش
 کم
سیســتم ایمنــی یا واکســن در یافته جدیــد مینگرنــد هم
مهاراشــترا
بدن ساختهاند دارد و به همین نیســت .در ایالــت

دلیل میتواند در بدن با سرعت در هنــد نتایــج توالییابــی

بیشتری پخش شود.
دیانای نشــان میدهد که
حتی گفته میشــود خطر اینکه تاکنون ابتالی  ۶۰درصد از
Lumineers Veneer
این ویــروس جهشیافته بتواند بیماران به B.1.617
مربوط
کامــا هریــس ،معــاون اول
واکســینه کــرده و در
افــرادی را که پیشتــر به کرونا است .همزمان اما نهادهای رئیسجمهوری ایاالت متحده،
برخــی از ایالتهــا از هــر
مبتال شد ه یا در برابر این ویروس رســمی بهداشــت و درمــان گفــت همزمــان که جهــان در
 ۱۰ســالمند ،هشــت نفر
واکسینه شدهاند ،دوباره مبتال تأکید میکنند که شــمار این حــال کار بــرای گــذار از بحران
واکســینه شــدهاند ،در
کند از جهشهای دیگر بیشــتر آزمایشها آنقدری نیســت که همهگیــری کرونــا اســت ،باید
بســیاری از کشــورهای
است.
جهــان مثل هند ،وضعیت
بتــوان با قطعیت نتیجهگیری برای همهگیری بعدی نیز آمادهMontreal, Quebec H3H 1M1
ویژگیهای ویروس هندی
صریحی در اینباره داشــت که شویم.
بسیار وخیم است.
جهشهای نوع هندی
مجــازی), Fax: (514
933-2861
آیا افزایش مــوارد ابتال واقعا به او در یــک نشســت
بــا این حــال ،هریس تاکید
E484Q/E484K
B.1.617
خیر.
یا
اســت
مربوط
ســازمان ملــل متحــد کــه به
کرد که همزمان با موفقیت

شهر
مرکز
در
































 

 








 24آوریــل  -دوبــاره نــوع
جدیــدی از ویــروس کرونا پیدا
شده اســت که این بار منشأ آن
کشور هند است .هرچند هنوز
مشــخص نیســت که ایــن نوع
جدید جهشیافته تــا چه اندازه
خطرناک است ،اما تا همین جا
به نگرانیهــای زیادی دامن زده
است.
در هند شــمار تازه مبتالیان به
کوویــد  ۱۹-به شــدت افزایش
یافتــه اســت .روزانــه  350هزار
مورد ابتالی جدید در جمعیت
یک میلیارد و  ۳۸میلیونی هند
به ثبت میرسد .هنوز مشخص
نیســت نوع جدید جهشیافته
یعنــی  B.1.617تــا چــه اندازه
باعــث افزایش شــمار مبتالیان
و سرعت شیوع شــده است ،با
این حال وجود نشــانههایی این
فرضیه را تقویت میکنند.
در مورد بســیاری از کشــورها،
این گونههای جدید جهشیافته
بودند که باعث افزایش صعودی
شــمار تــازه مبتالیــان در آنجا
شــدند .برخی کارشناســان در
مــورد نــوع جدیــد جهشیافته
ویــروس کرونا که اولیــن بار در
هند مشاهده شده ،حتی از یک
"جهش بزرگ" سخن میگویند
کــه میتواند به ســرعت منتقل
و در قارههــای دیگــر منتشــر
شود .یکی از کارشناسان آلمانی
نســبت به گسترش شــدید این
نوع جهشیافته ویروس هشدار
داده و میگویــد« :یــک فاجعه
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 Tel : (514) 933-3337




























www.clinique-arya.com
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New

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

نامیــده میشــوند کــه بــرای
پژوهشگران ناشناخته نیستند.

(دویچه وله)

Guy
•

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

www.clinique-arya.com

میزبانــی نماینــدگان دائمــی
در مقابلــه با بحــران کنونی،
ژاپــن ،آرژانتیــن ،آفریقــای
رهبــران جهــان بایــد از هــم
جنوبی و نروژ برگزار میشــد،
اکنــون بــه فکــر مقابلــه بــا
گفت« :رهبران جهــان باید بر همهگیری ویروس کرونا به همه همهگیریهای آینده باشند.
آمادهسازی نظامهای بهداشتی ما آموخت که تا چه اندازه برای دولــت بایــدن این هفتــه ۱۰۰
سرمایهگذاری کنند و بر افزایش برخــورد بــا آن آماده نیســتیم .روز اول فعالیت خود را جشــن
ظرفیــت تجهیــزات محافظت سهلگیری و عدم اتخاذ تدابیر میگیرد.
شــخصی ،تولیــد واکســن و قدرتمند بــرای مقابلــه موثر با نحوه مواجهه با همهگیری کرونا
آزمایش ،سرمایهگذاری در علوم چنین بحرانهایی ،غیرعاقالنه و برنامههــای دولــت ،بخــش
و کاکنان بهداشــت و رفاه زنان است».
مهمی از سخنرانی او را به خود
تمرکزکنند».
در حالــی کــه آمریــکا تقریبــا اختصاص خواهد داد.
هریس گفت«:در سال گذشته50 ،درصــد شــهروندانش را

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

Facebook.com/
paivand.montreal
به ما بپیوندید!
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پرونده...

«حکومت اسراییل فاصله زیادی با آپارتاید ندارد»
اعتراض سازمان دیدهبان حقوق بشر به سرکوب
فلسطینیان

 ۲۷آوریــل – دیدهبان حقوق
بشــر درگزارشــی کــه امــروز
منتشــر شــد گفــت مقامات
اسرائیل دست به جنایات علیه
بشــریت آپارتاید و آزار و اذیت
میزنند .ایــن یافته مبتنی بر
سیاست کالن دولت اسرائیل
برای تــداوم ســلطه یهودیان
اســرائیلی بــر فلســطینیان و
نقضهای حقوق بشری شدید
اعمال شده علیه فلسطینیان
ساکن مناطق اشغالی از جمله
قدس شرقی است.
ایــن گــزارش  ٢١٣صفحهای،
«عبــور از آســتانه :مقامــات
اســرائیل و جنایــات آپارتایــد و
آزار و اذیــت» ،رفتار اســرائیل با
فلسطینیها را بررسی می کند.
این گزارش واقعیت امروزی یک
قدرت واحد ،دولت اسرائیل ،را
نشــان میدهد که کنتــرل اولیه
منطقه بیــن رود اردن و دریای
مدیترانه ،با جمعیتی از دو گروه
با انــدازه تقریب ًا برابــر ،مدیترانه
را بــه عهــده دارد و بــه شــکلی
نظاممند به یهودیان اســرائیلی
اولویت میدهد و فلســطینیان
را سرکوب میکند؛ امری که در
اراضی اشــغالی با شدتی بیشتر
اتفاق میافتد.
کنت راث ،مدیر اجرایی دیدهبان
حقــوق بشــر گفــت «صداهای
برجســته برای ســالها گفتند
هشــدار دادنــد کــه اگر مســیر
حکومت اسرائیل بر فلسطینیان
تغییر نکند اسراییل فاصله زیادی
بــا آپارتایــد نــدارد» .وی اضافه
کرد «این مطالعه مفصل نشان
میدهدکه مقامات اسرائیل این
فاصلــه را طی کردهانــد و امروز
جنایات علیه بشــریت آپارتاید و
آزار و اذیت را مرتکب میشوند».
یافتــه آپارتایــد و آزار و اذیــت
تغییــری در وضعیــت حقوقــی
اراضــی اشــغالی ،شــامل کرانه
باختری ازجمله قدس شــرقی و
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مربــوط بــه یهودیان اســرائیلی
ســاکن همان مناطق مقایســه
کــرد .دیدهبان حقوق بشــر در
ژانویه  ۲۰۲۰به دولت اســرائیل
نوشت و خواهان چشمانداز آنها
در مورد این موضوعات شد ،اما
پاسخی دریافت نکرده است.

www.hrw.org
غزه ،یا واقعیت عملی اشــغال
ایجادنمیکند.
واژه آپارتایــد در رابطــه بــا
آفریقــای جنوبــی ابداع شــد و
امروز یک عبارت حقوقی جهانی
است .ممنوعیت علیه سرکوب
و تبعیــض نهــادی شــدید ،یــا
آپارتاید ،اصلی اساسی در حقوق
بین الملل اســت .کنوانســیون
بینالمللی  ۱۹۷۳منع و مجازات
جنایــت آپارتایــد و اساســنامه
 ۱۹۹۸رم بــرای دیــوان کیفری
بین المللــی آپارتاید را به عنوان
جنایــت علیــه بشــریت تعریف
میکنند که شــامل ســه عنصر
اصلی است:
 )۱قصد حفظ سلطه یک گروه
نژادی بر دیگری
 )۲زمینه ســرکوب نظاممند از
سوی گروه مســلط برگروه به
حاشیهراندهشده
 )۳اقدامات غیرانسانی
همانطــور کــه در کنوانســیون
بیــن المللی محو همه اشــکال
تبعیــض نــژادی تعریف شــده
اســت امــروزه ارجــاع بــه گروه
نــژادی فراتر از رفتار بر اســاس
ویژگیهای ژنتیکی دیده میشود
و دربرگیرنده رفتار بر اساس تبار
یا اصالت ملی و قومی نیز دانسته
میشــود .دیدهبان حقوق بشــر
این مفهوم گســتردهتر از نژاد را

A Threshold Crossed
 Israeli Authorities and the Crimes ofمقامــات اســراییل
 Apartheid and Persecutionدر سراســر اســراییل
و اراضــی اشــغالی
مد نظر دارد.
بــه دنبال بــه حداکثر رســاندن
جنایــت علیــه بشــریت آزار و زمین در دســترس برای جوامع
اذیت بنــا به تعریف اساســنامه یهودی ،و متمرکز کردن بیشتر
رم و حقــوق بینالملــل عرفــی فلسطینیها در مراکز جمعیتی
شــامل محرومیــت شــدید از با چگالی بــاال بودهاند .مقامات
حقوق بنیادین بــرای یک گروه سیاستهایی در پیش گرفتهاند
نــژادی ،قومی ،یــا غیره با قصد تا آنچه علن ًا به عنوان «تهدید»
تبعیضآمیــز اســت .دیدهبــان جمعیتی از ســوی فلسطینیها
حقوق بشر به این نتیجه رسیده نامیدهاند را کاهش دهند .برای
اســت که عناصر این جنایات به مثال در قدس طرح دولت برای
عنوان بخشــی از یک سیاســت شــهرداری ،شــامل بخشهای
واحد دولت اســرائیل در اراضی غربی و همچنین شرقی اشغالی
اشــغالی حاضــر هســتند .ایــن شهر« ،حفظ اکثریت مستحکم
سیاست ،تداوم سلطه یهودیان یهودی در شــهر» را هدف قرار
اســرائیلی بــر فلســطینیان در میدهــد و حتــی نســبتهای
سراسر اسرائیل و اراضی اشغالی جمعیتــی مــورد دلخــواه را نیز
اســت .این سیاســت در اراضی مشخصمیکند.
اشــغالی بــا ســرکوب نظاممند مقامات اســراییلی بــرای حفظ
و اقدامــات غیــر انســانی علیــه سلطه به شکلی نظاممند دست
فلســطینیهای ســاکن ایــن به تبعیــض علیه فلســطینیان
مناطق همراه شده است.
میزنند .تبعیض نهــادی علیه
دیدهبان حقوق بشــر بر اســاس شهروندان فلســطینی اسراییل
ســالها گزارشــگری حقــوق شــامل قوانینی میشــود که به
بشــری ،مطالعــه مــوردی ،و صدها شهرکوچک یهودی اجازه
ً
عمال فلسطینیان را
بازبینــی اســناد برنامهریــزی میدهندکه
دولتــی ،اظهــارات مقامــات ،و بیرون نگاه دارند ،و بودجههایی
دیگر منابع ،سیاستها و رویهها کــه در مقایســه بــا مــدارس در
در مورد فلســطینیها در اراضی خدمــت کــودکان یهودیــان
اشــغالی و اســرائیل را بــا موارد اسراییل تنها بخشی از منابع را
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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

خدمات حسابداری لوئی

با تع

یین وقت قبلی

• متخصص مالیات با  20سال سابقه برای افراد وشرکت ها
ACCOUNTING LOUIE
Tax specialist with 20 years of experience
• مشاوره و تهیه اظهارنامه مالی
>> for individuals and companies
Tel.: (514) 652-7623
Financial Statements | by appointment

به مدارس فلسطینی اختصاص
میدهــد .در اراضــی اشــغالی
شدت سرکوب ،از جمله تحمیل
حکمرانــی نظامــی ظالمنــاه بر
فلســطینی ها همراه با اعطای
حقوقکاملبهیهودیاناسراییلی
ساکن به شــکل جداسازیشده
در همان منطقــه ،تحت قانون
مدنــی احترامگذارنده به حقوق
اسراییل ،ســرکوبی نظاممند و
الزم برای آپارتاید است.
مقامــات اســراییلی حــوزهای
گســترده از نقضهــا را علیــه
فلســطینیان اعمــال کردهاند.
بسیاری از این نقضها در اراضی
اشغالی نقضهای شدید حقوق
بنیادین و اعمال غیرانسانی الزم
برای آپارتاید هستند ،نظیر:
• محدودیت شدید جابجایی به
شکل بستن غزه و رژیم مجوز،

•مصادره بیشــتر از یک ســوم
اراضی کرانه باختری،
• شرایط سخت در بخشهایی
از کرانــه باختــری کــه منجر به
کوچ اجباری هزاران فلسطینی
از خانههایشان شده است،
•محرومیت از حقوق ســکونت
برای صدها هزار فلسطینی و
وابستگانشان،و
•تعلیــق حقوق مدنــی پایه
برایمیلیونهافلسطینی.
بسیاری از نقضها در کانون
ارتکاب این جرایم ،مثل منع
تقریب ًا مطلق مجوز ســاخت
و ســاز بــه فلســطینیها ،و
تخریب هزاران خانه به بهانه
نداشتن مجوز ،هیچ توجیه
امنیتی ندارند .مــوارد دیگر
مثل تعلیق عملی ثبت احوال
در اراضی اشــغالی به دســت
ً
عمال پیوستن
اســرائیل که
به خانواده را برای فلسطینی
های ساکن غیرممکن میکند
و ســاکنان غــزه را از زندگــی در
کرانــه باختــری باز مــیدارد ،از
امنیت به عنــوان بهانهای برای
پیشبرداهدافجمعیتیاستفاده
میکنند .دیدهبان حقوق بشــر
گفت حتی وقتی امنیت بخشی
از انگیزه اقدامات است نمیتواند
توجیهگــر آپارتایــد و آزار و اذیت
باشد همانطور که نمیتواند زور
بیش از حد یا شکنجه را توجیه
کند.
راث گفــت «محــروم کــردن
میلیونها فلســطینی از حقوق
بنیادینشــان ،بــدون توجیــه
مشــروع امنیتــی و صرفــ ًا بــه
خاطر اینکه آنها فلسطینی ،و نه
یهودی ،هستند تنها موضوعی
مرتبط با اشــغالی ناقض حقوق
بشــر نیســت» .وی اضافه کرد
«این سیاستها ،که به یهودیان
اسرائیلی ،هر کجا زندگی کنند،
همان حقوق و مزایا را میدهد،
وبه درجــات مختلــف تبعیض
علیه فلسطینیها ،هرکجا زندگی
کننــد ،روا میدارنــد ،نشــانگر
سیاستی برای ترجیح یک گروه
به ضرر گروهی دیگر است».
اظهــارات و اقدامــات مقامــات
اســرائیلی در سال های اخیر ،از
جمله تصویب قانونی با وضعیت
قانون اساسی در سال  ۲۰۱۸که
اســرائیل را به عنوان «دولت-
ملتــی بــرای مــردم یهــودی»
تعریف میکند ،تعداد رو به رشد
قوانینــی که به شهرکنشــینان
اســرائیلی در کرانــه باختــری
امتیــازات بیشــتری میدهند و
شامل حال فلسطینیان ساکن
همــان منطقــه نمــی شــود ،و
همینطور گســترش بسیار زیاد
شــهرکها و زیرســاختهای
همراه که شهرکها را به اسرائیل
متصل میکنند ،قصد آنها برای
تداوم سلطه یهودیان اسرائیلی را
آشکارکرده است .این امکان که
شاید رهبری اسرائیلی در آینده با
فلسطینیان توافقی رقم بزند که
این نظــام تبعیضآمیز را از بین
ببرد نافی ایــن واقعیت امروزی
نیست.
مقامــات اســرائیلی بایــد همــه
اشــکال ســرکوب و تبعیــض به
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نفع یهودیان اسرائیلی و به ضرر
فلســطینیان ،از جملــه آزادی
جابهجایی ،اختصــاص زمین و
منابع ،دسترســی به آب ،برق،
و دیگر خدمات ،و اعطای مجوز
ساخت و ساز را از بین ببرند.
دادســتانی دیــوان کیفری بین
المللــی بایــد افــرادی را کــه در
جنایات علیــه بشــریت آپارتاید
و آزار و اذیت نقشــی داشــتهاند
مورد بازرسی و پیگرد قرار دهد.
دیگر کشورها نیز باید در تطابق
با قوانین ملیشان و تحت اصل
حوزه قضایی بین المللی دست
به ایــن کار بزنند و تحریمهایی
انفــرادی ،از جملــه ممنوعیت
ســفر و بلوکه کردن سرمایهها،
علیــه مقامات مســئول ارتکاب
این جرایم اعمال کنند.
یافته جنایات علیه بشریت باید
جامعه بینالمللــی را وا دارد که
ماهیت ارتباطش با اســرائیل و
فلسطین را مورد ارزیابی دوباره
قرار دهــد و رویکــردی متمرکز
بــر حقوق بشــر و پاســخگویی
در پیش گیــرد ،به جای آنکه بر
«فراینــد صلــح» متوقف شــده
متمرکز بماند .کشورها باید یک
کمیســیون تحقیــق و تفحص
در ســازمان ملل ایجــاد کنند تا
ســرکوب و تبعیــض نظاممنــد
در اســرائیل و فلسطین را مورد
بازرسی قرار دهد ،و یک نماینده
جهانی ســازمان ملــل منصوب
کنند تــا با اختیار بســیج اقدام
بینالمللی برای پایــان دادن به
آزار و اذیت و آپارتاید در سراســر
جهان فعالیت کند.
کشــورها باید فروش تسلیحات
وکمــک نظامــی و امنیتــی بــه
اســرائیل را بــه گامهــای واقعی
قابل تأیید مقامات اســراییل به
سمت پایان دادن به ارتکاب این
جرایم مشــروط کنند .کشورها
بایــد توافقنامههــا ،طرحهــای
همکاری ،و همه انواع تجارت و
رابطه با اسرائیل را مورد بازبینی
قــرار دهنــد تــا مــواردی را که
مستقیم ًا به ارتکاب این جنایت
کمــک میکننــد را شناســایی
کننــد ،آثــار حقوق بشــری را را
بهبــود بخشــند ،و اگــر چنین
امکانــی نیســت فعالیتهــا و
بودجههایی که این جرایم جدی
را تسهیل میکنند پایان دهند.
راث گفت «در حالی که بیشــتر
جهــان اشــغال پنجــاه ســاله
اســرائیل را به چشــم وضعیتی
موقتی میبیند کــه فرآیند چند
ده ســاله صلح بــه زودی درمان
میکند ،ســرکوب فلسطینیان
در آنجــا به حد نصــاب و دوامی
رســیده است که شــرایط وقوع
جنایات آپارتایــد و آزار و اذیت را
محققمیکند».
وی اضافــه کرد «کســانی که به
دنبالصلحاسرائیلی-فلسطینی
هســتند ،چه یک یا دو کشــور
یا کنفدراســیون ،بایــد پیش از
آن ،واقعیــت آنچه هســت را به
رســمیت بشناســند و ابزارهای
حقوق بشــری الزم بــرای پایان
دادن آن را به کارگیرند».
(قدس)
•
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تراوشات ذهن یک مرتجع

ماه ها پس از اینکه محسن نامجو تمام اتهامات آزار جنسی وارده به وی را در یک پیام ویدیویی تکذیب
کرد ،پیام ویدیویی اخیر وی که شامل ابراز پشیمانی از رفتارها وگفتارها و برخوردهای اشتباه بوده ،این
تصور را بوجود آمدکه شاید ایشان حداقل یک گام رو به جلو برداشته است .اما بالفاصله افشای یک فایل
صوتی  ۱۷دقیقه ای از او ،ورق را برگرداند.
یک فایل صوتی که حاوی بدترین توهین ها به زنان آزار دیده ،زنان پایین شــهری و باالشــهری  ،لزبین
ها(همجنسگرایان زن) ،زنان خواننده و در کل توهین به کرامت و منزلت نه فقط زنان ،بلکه مردان و
رنگین کمانی ها ،وکال موجودیت انسان بود ،خشم بسیاری را برانگیخت.
شیرین شمس
رویکــردی کــه هیــچ نقــش
 18آوریــل  -ایــن فایــل نامجو:در ایران «نه» یعنی ناز! ســازنده ای در امر همبستگی
صوتی ،تروشــات ذهنی یک
بین فعاالن یک جنبش ندارد.
"مــرد" خودشــیفته تبدیل
محســن نامجــو در
شــده به ســلبریتی بــود ،که با حراجــی تهران
ایــن فاصل صوتــی ادعا
نگاهی واپسگرایانه ،تبعیض آلود را بــه خــود
میکنــد اگــر ماجرایــی
و درجه بندی شده ،ادعا میکرد اختصاص دهد،
(آزار جنسی) هم باشد،
یک ســاعت نفس کشیدن او با و تالش شد که
ماجــرا به خــود طرفین
شــش ماه زندگی زنی که مدعی یک نــوع اعاده
ربــط دارد .در صورتــی
اســت از او آزار جنســی دیــده ،حیثیت در افکار
که اصال اینطور نیست،
برابریمیکند.
عمومــی تلقــی
تمام تالشــها و مبارزات
محســن نامجــو در ایــن فایــل شــود .محسن
همه انســانهای پیشــرو
صوتی که ســپس ادعــا میکند نامجــو عاقبت
در سراســر جهــان ایــن
یک درد دل خصوصی دوستانه مردانــی کــه به
بوده که مســاله ســتم و
بوده( ،به نقل از بی بی ســی) ،آنهــا اتهامــات
ظلــم و خشــونتها علیه
در قالب یک مرد زن ستیز ظاهر جنســی وارد
زنان ،چه جســمی و چه
میشود و تداعی کننده آن نگاه از میشــود را روشن ،با مخاطبین جنســی را ،از پســتوی خانه ها
باال به پایین فرهنگ مردساالرانه بیشتر و موفقیت هایی در سطح و یک مســاله خصوصــی بیرون
و مذهبی به زن اســت که حتی استاد نقاش شرح میدهد.
کشــیده و به عنوان یک مساله
در حاکمیت جمهوری اسالمی محســن نامجو زنان را به مرفه ای کــه اگر در ســطح اجتماعی
در ایران به شــکل قانون درآمده و غیر مرفه دسته بندی میکند .بررسی نشود ،اگر توسط قانون
است .او در توجیه اظهاراتش در آنها را مقابل هم قرار میدهد و از جرم انگاری نشود  ،اگر قوانینی
فایل صوتی ،مدعی اســت مردم اظهاراتش اینگونه بر می آید که برای ممانعت از آن وضع نشود،
در خانــه حرفهایــی میزننــد انگار شاگردان استاد نقاش ،زنان میتواند دامنگیر افراد بیشتری
کــه اگــر منتشــر
باالشهری بوده اند در جامعــه شــود ،بــه یــک امر
شــود ،ممکن است
و دغدغه ســتم بر ضروری اجتماعی تبدیل کنند.
هولناک ترین
دنیــا منفجــر شــود
زنان نداشــته اند و بنابرایــن در جوامــع پیشــرو،
معضلجامعه
(بــه نقــل از بی بی
همه دغدغه شان مســاله خشــونتهای جنسی از
ایران ،وجود
یادگیــری نقاشــی سطح خشونت کالمی تا تجاوز
سی) .در عین اینکه حاکمیتیچون
ایــن ادعا یــک عذر جمهوری اسالمی و جلــب توجــه جنســی با جدیت هــر چه تمام
بدتر از گناه هســت،
بــوده اســت .او به توســط نهادهــا و ســازمانهای
است.
آنچــه عیــان اســت
همزمانیافشاگری مدافــع حقوق انســانی پیگیری
دو اظهــار نظرکامال
زنــان آزار دیــده از شــده و در وضــع قانــون هــای
متناقــض از یک فرد ،یکی رو به استاد نقاش ،با بریده شدن سر مربــوط تاثیرگــذار بوده اســت.
عموم جامعه  ،یکی رو به دوست رومینا اشرفی اشاره میکند .وی تراوشــات ذهنی محسن نامجو
آنهم خصوصــی  ،گواهی دهنده قربانیــان آزار و تجاوز جنســی و هیچ سنخیتی با قوانین انسانی،
وجــود یــک اســتاندارد دوگانه قربانیان قتلهای ناموســی را در مدرن و پیشرو که امنیت جنسی
در شــخصیت وی اســت .اگــر مقابل هــم قرار میدهد ،و نه در زنان در آن تضمین شــده باشد
ایــن فایــل صوتی یــک صحبت کنار هم به عنوان قربانیان یک ندارد.
خصوصی دوســتانه باشد ،پس نظام کامال مبتنی بر مردساالری در فایل صوتی ،محسن نامجو،
واعظان کایــن جلوه در محراب و ایدئولوژی ضد زن اسالم ،که کمپین "نه یعنی نه" را به سخره
و منبر میکنند ،چون به خلوت زن در قانــون آن جنــس دوم و میکشد" ،زنان ایرانی" را مقابل
میرونــد آن کار دیگــر میکنند .برده جنسی است.
"زنــان غربــی" میگــذارد ،زنان
بنابراین محســن نامجو نه تنها او زنانی که در جنبش «می تو» ایرانــی را بــه موجوداتــی که ناز
نتوانست افشــاگران و مدعیان (مــن هم ،جنبــش علیه تجاوز میکنند و مردان را به نیاز تشبیه
آزار جنسی را قانع و راضی کند ،جنســی) در ایــران فعــال بوده میکند .او رابطه ناز و نیاز را که به
و مخاطبین خــود را به باور این انــد را تحقیر میکنــد  ،میگوید قول خودش از ارزشهای ادبیات
پشیمانی برساند ،بلکه با افشای کدامشــان "آدم حســابی" بوده فارسی است تایید میکند.
فایل صوتی نفــرت انگیز از وی ،انــد؟ آدمهایــی که نه "ســواد" او میگوید "نــه" زن غربی واقعا
خشم بیشتری را نسبت به خود دارند ،نــه "تحصیــات"  ،نه از نه اســت  ،ولی "نه" زن ایرانی ناز
برانگیخت.
"مهاجرتشــان" اســتفاده کرده است و یک تجربه از رابطه ناز و
محسن نامجو در کمال وقاحت و نــه حتی "زیبایی خــدادادی" نیاز با یکی از روابطش را به عنوان
بــه حمایــت از اســتاد نقــاش دارند .محسن نامجو ارزشهای مثال اثباتی بیان میکند و اشاره
(آیدین آغداشلو) قد علم میکند .انســانی و هویت انســانی زن را میکند "نه" آن زن به جایی ختم
اســتاد نقاشــی که نه تنها هرگز به چنیــن مقوالتی گــره میزند شد که حتی محسن نامجو پس
پاسخگوی اتهامات جنسی وارده و حتــی بــا آوردن چند اســم از از طی کردن یک شب با آن زن،
نبوده  ،بلکه به گفته بســیاری ،فعالیــن حقوق زنان کــه از نظر از شدت "ترشح هورمونهای" آن
حمایــت هایــی کــه بیربــط به ایشان واجد چنین ارزش هایی زن ،صبــح روز بعد پا به فرار می
حاکمیــت موجود هم نیســت ،هســتند  ،فعالین این جنبش را گذارد .او زن ایرانی را تحقیر می
باعــث شــد نقاشــی اش رکورد هم در مقابل هــم قرار میدهد ،کند ،زنی که هرگز هیچ پشتوانه
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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

قانونــی نداشــته و همــواره نزد
قانون مقصر تلقی شــده .طبق
ادعای وی "نه"ی ریحانه جباری
بــه ســربندی (مامــور وزارت
اطالعات) هم ،حتما رابطه ناز و
نیاز بوده" ،نه"ی زهرا نوید پور و
سلمانخدادادی(نمایندهسابق
مجلس اسالمی) نیز همچنین،
و بســیاری تجاوزهــای دیگرکه
حتی داســتانش به گوش کسی
هم نرسیده است .او حتی با این
اظهارنظرهای سخیف جنسیت
مرد را نیــز تحقیر میکند .آنچه
از ذهنیت و بــاور و جهان بینی
محســن نامجو بیرون می آید،
متعلق بــه فرهنگ شــرق زده،
ســنت زده  ،ارتجاعــی و مذهب
زده ایست که بویی از انسانیت،
مدرنیسم و مدنیت نبرده است.
او زنان در دایره روابط خود را که
ســکوت کرده اند را به دو دسته
تقســیم می کند" ،زنان روانی"
و زنانــی که از "تــرس آبرو" خود
و خانــواده ســکوت کــرده اند.
محسن نامجوکلید واژه "آبرو" را

بکار میبرد .و روی آبرو که اســم
رمز سرکوب میلیونی زنان بوده
ارزش گذاری میکند .در حالیکه
آبــرو یــک نــوع ابــزار بازدارنده
اســت که به زنان تحمیل شده،
تــا پاســدار سلســله ارزشــهای
مردساالری و مذهب ،و پاسدار
ناموس و غیرت و شــرف مردان
و خانواده باشــند .طبق ادعای
ایشــان بهتر است زن سکوتش
را نشــکند چرا که اگــر این آبرو
خدشه دار شــود ،ثابت میشود
"زن" کــه حتــی طبــق آمــوزه
های قرآنی و دینی و در فرهنگ
حاکمیــت جمهــوری اســامی
عامــل شــر و فتنــه و منحــرف
کردن مردان و جامعه تلقی می
شود ،از عهده حفظ آبروی خود
و خانــواده به خوبی بر نیامده و
نتوانســته ناموس خانواده که از
ارزشــهای مذهبی و مردســاالر
مــی آیــد را حفاظــت کنــد ،لذا
آبروی خانواده هــم در این بین
خدشــه دار میشــود .نامــوس
انگاری و مقصر انگاری زنان ،دو

مقوله ای هستند که در اندیشه
های محسن نامجو رد پا دارند.
طبق ادعای او  ،در نهایت این زن
اســت که مقصر است پس بهتر
اســت برای حفظ آبروی خود و
خانواده ســکوت کند .برچسب
روانی به زنان هم که دیگر جای
بحث ندارد ،برچســب بیماری
روانی ،دم دستی ترین توجیهی
است که فرد خاطی می تواند به
واسطه آن شــانه های خود را از
بار مسئولیت خالی کند.
محسن نامجو جنبش «می تو»
در ایران را شلوغ بازی میداند .او
افرادی که در این جنبش فعالند
را تشبیه به "حاجیه خانم های
کوچه های خانی آبــاد" مربوط
بــه ســالهای دور میکنــد که در
حال باقالی پاک کردن مشغول
حرفهای بی اساس اند .او فقط
زنان مرفه را تحقیر نمی کند ،او
به زنان به اصطالح پایین شهری
هــم بــا نــگاه طبقاتــی برخورد
میکند.

{>> ادامه در صفحه}21 :
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اگر راست میگویید این را "عالج" کنید!
آنها باید مسئله را از زاویۀ دیگری بنگرند!

فایل صوتی و...

وزیر خندان ،چهره زشت،
دولت پنهان و کاسبان تحریم

حمیدفرخنده
فایل صوتی منتشر شده محمد
جــواد ظریــف انفجــار بمــب
خبری در فضای سرد انتخاباتی
کنونــی بود کــه در کنــار اعالم
کاندیداتوری مصطفــی تاجزاده
و بیانیه مهــم او ،به ناگاه حدود
 ۵۰روز مانده به انتخابات ،گرمی
زیادی به این فضا داد .نکتههای
بسیار مهمی در این فایل صوتی
مطرح شــده و پسلرزههای آن
هم در مورد محتوا و هم درباره
شــکل آن ،نــه تنهــا انتخابــات
پیش رو بلکه تا مدتها صحنه
سیاسی ایران را تحت تاثیر قرار
خواهد داد.
ایــن فایل صوتــی اگر از ســوی
اصالحطلبــان بــه بیــرون درز
کرده باشــد تاییدی بر استدالل
آن کسانی است که سالهاست
میگویند ســکان اصلی هدایت
حکومــت در ایــران از جمله در
وزارت امــور خارجــه ایــران ،در
دست هسته اصلی نظام یا دولت
پنهان است .پس در صورت باز
گشت دوباره ظریف و همفکران
سیاســی ظریف به قــدرت پس
از انتخابات پیش رو ،بازگشــت
به همــان سیاســت و موقعیت
پیشین است که فرمانش دست
دیگری است.
اگر این نوار از سوی اصولگرایان
و کانالهــای نزدیک به آنان درز
کرده باشــد ،تالشی است برای
دلســرد کردن مردم از مشارکت
در انتخابــات .پیامــی اســت به
اصالحطلبان و مشتاقان شرکت
در انتخابات که بدانند حتی اگر
در انتخابات پیروز شوند سکاندار
اصلــی دولت و از جملــه وزارت
خارجه جمهوری کسان دیگری
هســتند .البته این ســکانداری
موضوع ناشــناخته بــرای افکار
عمــوی ایرانیــان و حتی جامعه
بینالمللی نبوده و نیست.

عدهای بر این باور هستند ،از
جمله خود آقای ظریف،
کــه فیلمی کــه چند روز
پیش علیه هیــات ایرانی
مذاکــره کننده برجام
پخش شــد ،همانند
ســریال گاندو ،هدفش
بــه شکســت کشــاندن
مذاکراتی اســت که با امریکا در
ن بــرای زنده شــدن برجام و
وی 
رفع تحریمها در جریان اســت.
امریکاییهــا قطعــا میداننــد
تضعیــف تیم ظریف از
سوی کاسبان تحریم
است و شکست ظریف
پیروزی تندروها را در
ایــران در پــی خواهد
داشت و باعث افزایش
تنــش میــان ایــران و
غــرب و نهایتا به ضرر
آنهاســت .درنتیجــه
ایــن مخالفتهــا و
برنامههــای تلویزیونی
علیه برجــام در داخل
ایــران لزومــا باعــث
نمیشــود ظریــف و
تیمــش در چانهزنــی
بــر ســر میــز مذاکــره
ضعیف شــوند .چون از ســوی
دیگــر امریکاییهــا و اروپاییها
میداننــد آقای ظریف بههرحال
هیچ مذاکــراه و توافقی را بدون
موافقت رهبر به پیش نمیبرد و
امضانمیکند.
پرســش اخالقــی مهمــی نیــز
در اینحــا مطــرح میشــود و
آن اینکــه واقعــا یــک وزیــر یــا
یــک سیاســتمدار ،علیرغــم
پیچیدگیهای سیاست در ایران
و علیرغم عدم همپوشانی کامل
سیاست و اخالق در همه دنیا ،تا
چه میزان میتواند در وزارتخانه
خود تحقیر شــود ،چهره زشت
دروغ ببیند و دم برنیاورد؟
تا چه حد میتواند شاهد شکاف

شــبکههای تلویزیونــی فارســی زبان
از طرفــی ،راه تــردد و رفتوآمد آنها
خارج از کشور برای جمهوری اسالمی
به کشور بسته شــده است به طوری
دردسر بزرگی شــدهاند .این موضوع
که امــکان تجدید خاطــره و دیدار با
در ادبیــات به شــدت خشــمگینانۀ
خانــواده و دوســتان و زادگاه خــود را
عظیــم میــان آنچــه او و حسن روحانی نسبت به انتشار فایل
ندارنــد و حتی در مراســم ســوگواری
دولتــش بــرای سیاســت مصاحبۀ ظریــف در تلویزیون ایران
نزدیکتریــن عزیزان خــود هم فرصت
خارجی و منطقهای کشور اینترنشنال به وضوح نمایان شد.
حضــور پیدا نمیکنند .عــاوه بر این،
ً
میخواســتهاند و آنچــه واقعیت این اســت که شبکۀ ایران
ســیاه
نام همگی نیز ظاهرا در لیســت
ِ
که ســکانداران اصلی اینترنشنال ،سیاستها و عملکرد
ممنوعالمعاملگی گنجانده شده است تا
و “طراحــان میدان” کلیت نظام جمهوری اســامی را هدف بمباران همۀ پیوندهای آنها با وطن گسسته و ریشههای
ِ
در عمــل بــه پیــش خبری و تحلیلی شبانه روزی قرار میدهد،
سبک هویتیشان خشکیده شود!
میبردهانــد یا تحمیل کاری که مخالفان ،منتقدان و طرفدارانی در بین بــا چنیــن وضعیتــی چطــور میتــوان انتظــار
میکردهاند باشد ،اما نیروهای مختلف اجتماعی دارد.
خونســردی و بیطرفی از جانب بســیاری از آنها
احســاس غربت و آوارگی و
اســتعفا ندهــد و همچنان در اینجا بحث بر سر پرسشهایی از قبیل اینکه را داشــت؟ افرادی با
ِ
مجــری وکارگــزار سیاســت وظیفۀ رسانه دقیق ًا چیست؟
دورافتادگــی و تبعید و تبعیض و فشــار به فرض
مسبب شرایطشان،
میدان حکومت باقی بماند؟
رســانۀ حرفهای چــه مشــخصات و ویژگیهایی هم که بکوشند نســبت به ّ
تــا چه انــدازه میتــوان دروغ دارد؟
بیطرف باشــند اما مگر ناخودآگاهشان چنین
شــنید و یا شــاهد قربانیشدن منبع تأمین مالی رسانه چه تأثیری بر جهتگیری اجازهای به آنها میدهد؟
دیپلماســی معقول منطقهای و خبری آن میگذارد؟
همین وضعیت بر شمار بســیاری از مهاجران و
بیطرفــی در امــر تبعیدیان از فعاالن سیاســی گرفته تا چهرههای
اطالعرســانی تا چه هنری نیز حکمفرماست .بسیاری از خوانندگان
انــدازه امکانپذیــر و و هنرپیشــهگان از ابتــدای انقــاب ،مجبور به
معمرترین
ادعای آن تا چه میزان مهاجرت شدهاند .بیش از نیمی از عمر ّ
محل اعتناست؟ و ...آنها در غربت ســپری شــده و شــماری از آنها با
ِ
ِ
مشــکلی را حــل
حسرت دیدار وطن سر بر بالین خاک نهادهاند.
نمیکند چرا که رسانه کسی که به هر دلیلی از دیدارِ عزیزترین محبوب
از جنــس امور تفهمی خود محروم شود چطور ممکن است بر مسببان
اســت و فقط به میزان محرومیتش خشــم نگیرد و خواهــان نزول هر
محدودی آن هم عمدت ًا بالیی بر آنها نشود؟
در بــارۀ معیارهــای بنابراین ،آقای روحانی که با این میزان از خشم و
صحت و اعتبار “خبر” نفرت در بارۀ برخی از آنها سخن میگوید شایسته
میتــوان ضوابــط و است لحظهای نیز به دالیل خشم و ِ
نفرت متقابل
قواعــدی اجماعــی برای آنانبیاندیشد.
تولیدات آن تعریف کرد.
بســیاری از ایرانیان خارج از کشــور ،چهار سال
در واقع مســئلۀ اصلی این پیــش به ایــن امید کــه راه رفــت و آمدشــان به
است که چرا چنین وضعیتی پیش آمده است! به کشور گشــوده شــود در مقابل مراکز رأیگیری
منافع ملی ایــران در پای میدان
نظرم مســئوالن جمهوری اسالمی به جای ابراز در سفارتخانههای ایران صف بستند و به حسن
(کــه ظاهــرا نــام دیپلماتیــک
خشم باید این مسئله را از زاویۀ دیگری بنگرند.
روحانی رأی دادند ،اما او در این مســیرکدام گام
دخالت نظامی سپاه در سوریه و
در حقیقت بیشــتر افرادی که در خارج از کشــور را برداشــته است؟ چه غم و اندوهی در این عالم
دیگر کشورهای منطقه هست)
در رســانههایی مانند ایران اینترنشنال مشغول سنگینتر از این است که هنرمندی چون بهروز
بود ،اما کناره گیــری نکرد؟ نه
به کار شدهاند ،فعاالن رسانهای یا روزنامهنگارانی وثوقی و صدها تن چون او ،در پیرانهسری ،آرزوی
تنهــا آقای ظریــف و روحانی که
هستندکه روزگاری در همین کشور در مطبوعات تن ســپردن به خاک ایران را دردل داشته باشند
اصالحطلبان ،بویژه در آســتانه
و رســانههای داخلی مشــغول به کار بودهاند اما امــا هیچ روزنی از امید برای برای برآورده شــدن
انتخابات ،در برابر این پرســش
هرکدام به دالیلی مانند بیکاری ناشــی از توقیف این آرزو در انتهای تونل زندگی آنان دیده نشود!
قرار دارند.
نشریه ،تعقیب قضایی به علت عقاید یا اظهارات وقتی کشــور را میراث منحصرِ خــود میدانید و
نکتــه آخر اینکه اگــر قصد آقای
خــود ،دریافــت حکــم زنــدان به دلیــل گرایش دیگران را نادیده میگیرید و محروم میکنید و یا
ظریــف از ایــن ســخنان تنهــا
سیاسی یا سبک زندگی و یا ً
کال احساس تنگنا و از وطن میرانید ،آن دیگران هم به چالش تبدیل
بــرای ثبــت در تاریــخ بــود ،راه
فشار از فضایی که هر نوع کار معمول و معنادار میشــوند! اگر راســت میگویید این را “عالج”
های دیگری نیز وجود داشــت.
ً
را از آنها ســلب کرده اســت،
عمال از کشور خود کنید! •
همچنیــن او ظریفبینتر از آن
آواره شدهاند.
است که نداند چنین مصاحبهای
نمیتوانسته به بیرون درز نکند.
•

ِ
 13دردِ
مشترک بعضی از ما...
 .۱اکثــر مــا تخیــل را به تفکر
ترجیحمیدهیم.
منافع
منافع شــخصی را به
.۲
ِ
ِ
ملی ترجیح میدهیم.
 .۳با طناب مفت حاضریم خود
را دار بزنیم.
 .۴به بدبینی بیش از خوشبینی
تمایل داریم.
 .۵نواقــص را میبینیم؛ اما در
رفع آنها اقدام نمیکنیم.
ِ

 .۶در هــرکاری اظهــار فضــل
گفتن " نمیدانم"
میکنیم و از
ِ
شرم داریم.
 .۷کلمــه "من" را بیش از "ما"
بهکار میبریم.
.۸مهــارت را بــه دانش ترجیح
میدهیم.
 .۹بیشــتر در گذشــته بهســر
میبریم
 .۱۰از دوراندیشی و برنامهریزی

عاجزیم
 .۱۱عقبافتادگیمــان را بــه
گردن دیگران و توطئه دشمن
ِ
میاندازیم.
ً
 .۱۲دائمــا دیگران را نصیحت
میکنیــم امــا خودمــان عمل
نمیکنیم.
 .۱۳همیشه آخرین تصمیم را
در دقیقه آخر میگیریم.
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حکومتسرکوب...

«نه به جمهوری اسالمی»
الزم است؛ اما کافی نیست!

مجیدمحمدی
 21آوریــل  -در آســتان ه بیعت
 ،۱۴۰۰گروهــی از فعــاالن
سیاسی ،نویســندگان و فعاالن
حقوق بشــر (از جمله نویسنده
این مطلب) متنی بسیارکوتاه را
امضا کردند تا در میان مخالفان
نظام جمهوری اســامی نوعی
اجماع بــه وجــود آورنــد۱۱۵ .
سازمان و موسســه ،بعدا از این
کارزار حمایــت کردنــد .البتــه
مشــخص اســت که میلیونها
نفــر دهههــا اســت که بــه این
نظام نه گفتهاند؛ چه با شــرکت
در اعتراضــات پرهزینــه در
داخل کشــور ،نوشــتن مقاله و
اظهارنظــر ،صــدور اطالعیــه و
بیانیــه و چه با خروج از کشــور
کــه امــواج آن انتها نــدارد؛ اما
مخالفان نظام ،در مورد «نظام
جایگزیــن»« ،چگونگــی گــذار
بــه نظــام بعــدی» و «نحــوه
رهبری جنبــش برانــدازی» با
هــم همراهــی و توافــق ندارند.
همچنیــن ،ظرفیــت گفتوگو
و مصالحــه و یافتــن مخــرج
مشترکها میان «نه گویان» به
جمهوری اسالمی ،بسیار اندک
است.
گفتــن «نــه بــه جمهــوری
اســامی» ،در نشــان دادن این
نکته که ایرانیان خارج کشور به
البی جمهوری اسالمی محدود
نمیشــوند و ایرانیــان داخــل
کشــور فقط جناحهای سیاسی
و «مردم همیشــه در صحنه»،
نیســتند ،موفق بوده اســت اما
برای نه گفتن «عملی» به رژیم،
کافی نیست.
در مــورد مســئل ه اول ،بــر ســر
چگونگــی بــه توافــق رســیدن
نوعــی اجمــاع وجــود دارد و
آن ،رجــوع بــه آرای عمومی در
یک همهپرســی پس از ســقوط
جمهوری اســامی یا در صورت
امکان قبل از سقوط رژیم است.
مــردم ایــران در یــک انتخابات
آزاد و تحــت نظــارت مجامــع
بینالمللــی میتواننــد از میان
دهها گزینهای که بدانها معرفی
میشود ،یک نظام سیاسی را بر
اساس رای اکثریت برگزینند .در
میان این گزینهها حتی مواردی
مثــل جمهوری اســامی بدون

آزاد و منصفانــه
و رقابتــی صــورت
 ۱۰اصل برای رسیدن
خواهــد گرفــت.
به توافقهای تاکتیکی و
حتی اســامگرایان
چارچوبهای نظام آینده
بــا تنوعــی کــه در
میــان آنهــا وجود
دارد ،از جامعــه سیاســی ایران
بدون جمهوری اســامی حذف
نمیشوند .تنها شرط مشارکت
آنهــا ،نبــود تمامیتخواهی و
پایــان دادن بــه نــگاه امنیتی و
والیتفقیه (طرح قانون اساسی حذفی خواهد بود.
نهضــت آزادی) ،جمهــوری •
اســامی بــا والیــت انتخابــی  -۲اصل خشونت پرهیزی
فقیــه (منتظــری) یــا حکومت جمهوری اســامی با گروههای
مطلقه اســامی (بــدون رجوع کوچکــی کــه بــرای برانــدازی
به آرای عمومی همانند طالبان بــه خیابــان بیایند ،بــا حداکثر
و داعــش) هم میتوانــد وجود خشونت (بستن به رگبار و حتی
شلیک با تیربار و تانک) مواجه
داشته باشد.
اما یافتن سازوکار حل اختالفات خواهــد شــد امــا بــا  ۲۰یــا ۳۰
بر سر نحو ه گذار به نظام بعدی میلیون ایرانــی که یک هفته در
و رهبــری جنبــش ،دشــوارتر کفخیابانهابنشینندنمیتواند
اســت؛ چــون اینجا بحــث اجرا چنین کاری کند.
و تاکتیــک مطرح اســت و این اصل نبود خشــونت هم انسانی
امــور را نمیتــوان به آســانی به اســت و هم کارا؛ با گســتردهتر
آرای عمومی ارجــاع داد .نقش کردن دایر ه مشــارکت و تنگتر
خشــونت ،دولتهــای خارجی کــردن حلقــ ه محاصــره بــرای
و نقــش نهادهــای بینالمللــی حاکمــان جمهــوری اســامی.
و منابــع مورداســتفاده ،از ایــن کار دشــوار اســت اما بهر ه
موضوعــات چالشبرانگیــز در آن نیــز فــراوان خواهــد بــود.
این حوزه هســتند .گفتوگویی «برانــدازی بدون خشــونت» از
در این زمینه نیز میان مخالفان «خشونتهای بعد از براندازی»
در جریان نیســت تا بتوان امید نیز جلوگیــری میکند .ناموفق
داشــت بــر ســر یــک مجموعه بــودن خشــونتپرهیزی در
دوران اصالحطلبــی ،به معنای
چارچوب با هم توافق کنند.
البتــه در همــان قلمــرو «نه به ناموفــق بــودن آن در دورههای
جمهــوری اســامی» ،میتوان بعدی نیست .سیاست در دوران
اصــول و چارچوبهایــی اصالحطلبــی ،سیاســت درون
قابلتوافــق یافت کــه به اجماع رژیمی و اصالحات ،اصالحات از
در بــاب نظــام آینــده (در حوزه باال تلقی میشد.
روشهــا و نــه ایدئولوژیهــا) •
و اجمــاع بــر ســر تاکتیکها و -۳اصل برنامه محوری
همــ ه گروههــای برانــداز برای
کارزارها ،کمک کنند.
در ایــن نوشــته ،بــه  ۱۰اصــل دادن تصویری روشــن از برنامه
کــه همــه مبنــای نه گفتــن به خود برای آینده باید طرح (و نه
جمهــوری اســامی هســتند ،چهرههای خود) را عرضه کنند
تا افراد با چشــمان بــاز آنها را
اشاره میکنم.
•
برگزیننــد یا برنگزیننــد و اینها
 -۱اصل عدم حذف
نیز در آینده پاســخگو باشــند.
تنوع مخالفــان نظام جمهوری این برنامهها ،اعتماد عمومی به
اســامی در حــد تنوع افــکار و مخالفان را افزایش خواهد داد.
ایدههــای ایرانیــان اســت .این •
تنــوع قابــل حذف نیســت ،اما  -۴اصل پرهیز از هرجومرج
قابــل مدیریت اســت .مخالفان یکــی از دالیــل مشــارکت اندک
برای رســیدن به چارچوبهای در فعالیتهــای براندازانــه (در
ائتالفــی و همراهــی بایــد ایــن کنار هزین ه بــاالی امنیتی آن)،
تنوع را بــا واقعگرایی بپذیرند و تــرس از هرجومــرج یــا جنــگ
تالشهای بیحاصل چند دهه داخلی در شــرایط گذار اســت.
اخیر برای قانع کردن دیگران به مخالفان باید بــا همکاری خود
ایدئولوژی و نظــام آینده از نگاه در برابــر دوربینهــا ،بــه مردم
اطمینــان دهنــد کــه در هــر
خود را خاتمه بخشند.
در جابهجایــی قــدرت ،قــرار صورت نخواهند گذاشــت نظم
نیســت نمایندگان هیــچ گروه اجتماعــی بیشازپیــش مختل
یا قشــر اجتماعی حذف شوند .شــود .دیوانســاالری کشور نیز
وزنکشــی آنها نیز با انتخابات که ضامن این نظم اســت ،باید

اطمینان یابد که حاکمان آینده
به دنبال تصفیههای گســترده
و گزینشهــای ایدئولوژیــک
نخواهنــد رفــت؛ اگرچــه افراد
ناکارآمــد و فاســد (در ســطح
مدیران) برکنار خواهند شد.
به همین دلیل مخالفان نظام و
برانــدازان باید با مداخله نظامی
خارجــی (اشــغال کشــور برای
تاســیس نظامی تــازه) و جنگ
داخلــی و نیــز انتقامگیــری از
اعضای ســپاه و روحانیت شیعه
صریحا مخالفت کنند .انحالل
ســپاه در ارتــش دفاعــی و قطع
بودجههــای دولتــی نهادهــای
روحانیت ،کافی است.
طبیعی است که در صورت تجاوز
جمهوری اسالمی ،دیگر ملتها
هم حق دفاع از خود را خواهند
داشــت .نمیتوان انتظار داشت
جمهوری اســامی به اســرائیل
یا نیروهای امریکایی حمله کند
و دول اســرائیل و ایاالتمتحده
دســت روی دســت بگذارنــد.
پذیــرش دفاع ملتها از خود در
برابر یک دولت یاغی ،مساوی با
جنگطلبینیست.

•

 -۵اصل حفظ یکپارچگی
ملی
هــر اقدامــی در جهــت تجزیــه
کشــور ،برانــدازی جمهــوری
اسالمی را دشوارتر خواهد کرد.
جداییطلبان ،فدرالیســتها و

مرکزگرایان باید اختالفات خود را
در پــای صندوقهای رای و بعد
از ســقوط جمهوری اســامی،
حل کنند.

•

 -۶اصل پرهیز از سیاست
هویتی
کار سیاســتگذاران در دوران
گــذار ،آماده کردن مــردم برای
پایان بخشــیدن به نظام نکبت
و فالکت و تســهیل این فرایند
بــا کمتریــن هزینــه اســت؛ نه
پیچیدهتــر کــردن شــرایط بــا
ورودیهای تازه مثل هویتهای
جدید سیاسی و سیاست هویتی.
هویتهای متنــوع موجود باید
در جهت همبستگی موردتوجه
قرار گیرند نــه در جهت تعارض
و تخاصــم .هویتگرایــان در
ایجــاد تضــاد میــان زنــان و
مــردان ،همجنســگرایان و
غیرهمجنسگرایان،ملیگرایانو
قومگرایان و شیعیان و سنیها،
شــور و اشتیاقی غیرقابل وصف
دارند.

•

 -۷اصل همکاری
نــه تنهــا در میــان خــود کــه
مخالفــان نظــام بایــد بــا دول
خارجی دمکراتیک و نهادهای و
سازمانهای بینالمللی و مدنی
هم همکاری کنند و از اتهامات
جمهوری اســامی نهراســند.
جمهوری اسالمی از هر فرصتی

برای تبلیغات سیاسی و مذاکره
و دادوستد با غیرایرانیان در هر
سطح و ظرفیتی استفاده میکند
امــا این امور را بــرای غیر خود،
«تابــو» کرده اســت؛ مخالفان
نباید مقهــور اتهامات حکومت
شوند.

•

 -۸اصل گفتوگو
در ایــران آینــده گروهــی که از
پرســش میگریزند ،نمیتوانند
اعتماد عمومی را با خود داشته
باشــد .گروههــا و چهرههــای
سیاســی بایــد از هــر فرصتــی
برای گفتوگو اســتقبال کنند.
متاسفانه حتی در گفتوگوهای
رادیویــی و تلویزیونــی در مورد
مسائل جاری ،بسیاری از فعاالن
سیاســی و روزنامهنگاران حاضر
نیستند با افراد مخالف نظر خود
در یک برنامه قرارگیرند تا مبادا
نظراتشــان بــه چالش کشــیده
شود.

•

 -۹اصل درونزایی
عامــل تغییر ،خود مــردم ایران
هســتند و هیچ دولــت خارجی
برنام ه نجات ایــران و ایرانیان را
در پرونــد ه کاری خود قرار نداده
است .بخشی از رهبران ،فعاالن
سیاسی و متخصصان ایرانی در
خارج کشــور فعالیت دارند ،اما
براندازی جمهوری اسالمی ،باید

{>> ادامه در صفحه}18 :
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نشانه های هشداردهنده لختگی خون

نگرانــی در مــورد ارتبــاط بین دهد• ،بارداری• ،سیگار
برخی واکسنهای کرونا و لخته کشــیدن• ،داروهــای
شــدن خون ،ضرورت آگاهی از ضــد بــارداری خوراکی،
عالئم این عارضه را از همیشه •بیمــاری التهابــی
مزمن• ،دیابت• ،فشار
بیشترکرده است.
به گــزارش نشــریه بریتانیایی خون باال و •کلسترول
میــرور ،لخته شــدن خــون یا باال است.
دانشــمندان هشــدار دادهانــد یک ویروس ،پس از عبور از بدن همانطور کــه در نوع  DVTدر اعماق رگهای شما درد ضربــاندار یــا
کــه تواناییهــای تکاملــی و گونه ناقل ،در حدی بهینهسازی انگلیســی دیدیــم ،این شــکل میگیرد و بیشتر اوقات گرفتگــی ،تــورم ،قرمــزی و خطر لختــه شــدن (داروهای
پیشبینیناپذیر بــودن ویروس شــود که قابلیت تکثیر در بدن ساختار از طریق تکامل در پاهــا ایجــاد میشــود .این احســاس گرمــا در پا یــا بازو ،ضدانعقاد خون) باشد.
دســتخوش تغییراتــی عارضه میتواند جریان خون به تنفس ســریع ،ســردردهای همچنین مــواردی وجود دارد
کرونــا را نباید دســتکم گرفت انسان پیدا کند».
شــده است که قلب را تا حدی یا به طور کامل طوالنیمــدت ،درد شــدید که میتوانید برای جلوگیری از
و افزودهاندکه هنوز «مشــخص در روزهای اخیر،
نیست» این ویروس در ماهها و  ۷۷مــورد از در توزیع سریع و اتصــال و نفوذ مســدود کرده و به دریچههای قفسه سینه (که ممکن است لخته شدن انجام دهید:
سالهای آینده تا چه حد جهش مبتالیان به سویه عادالنه واکسن
ویــروس بــه یک طرفه رگها آسیب برساند .هنگام نفــس کشــیدن بدتر •فعــال بمانید• .بــرای مدت
شتاب کنید؛
ســلولهای ما همچنین میتواند به اندامهای باشد) و سرفه خونی از عالئم طوالنی بدون حرکت ننشینید.
خواهد یافت.
هنــدی ویــروس
ه
سوی
های
وگرنه
•هر دو ســاعت یکبــار از جای
را آســانتر کرده اصلی مانند ریهها برودکه بسیار لخته شدن خون هستند.
با باال رفتن شــمار مبتالیان در در بریتانیا کشف
فرصت
جدید
خطرناک است .این عارضه نیاز عالئم دیگر شــامل تاری دید و خود برخیزید• .برای جلوگیری
سراســر جهان بــرای هفتمین شدهاند.
است.
ظهورمییابند
حالت تهوع است .اگر بیش از از کمآبــی بدن ،مقــدار زیادی
ســرعت تکامــل فوری به درمان دارد.
هفته متوالی و پایان خوشبینی سرعت نامنتظره
ویــروس کرونــا برخی از افراد بیشــتر از دیگران  ۴روز عالئم را تجربه کنید ،باید آب بنوشــید• .اگر اضافه وزن
اولیه نســبت به گذشتن دوران تکامــل ویــروس
باعــث تعجــب در معــرض خطر لخته شــدن به دنبال کمک پزشکی باشید .داریــد ،وزن خــود را کاهــش
اوج همهگیری ،ویروسشناسان ســا ر س -
برجســته گفتهاندکــه جهان در کوو ۲-بــه ظهور هــزاران نوع بســیاری از دانشــمندان خون هســتند و ژنتیک نیز در اگر در معرض خطر لخته شدن دهیــد• .یــک رژیــم غذایــی
یک «مسابقه تسلیحاتی» بین مختلــف در  ۱۴مــاه اخیــر در شده اســت .همه آنان اتفاق ایــن امــر نقــش دارد .برخی از خون هســتید؛ به توصیههای کمچــرب و پرفیبــر بــا مقــدار
تکامل ویروس و واکنش انسان سراســر جهان دامن زده است؛ نظــر دارنــد کــه بــا بیــش از عوامــل خطرزا ماننــد دریافت تیــم مراقبــت خــود در مــورد زیادی سبزیجات و میوهها نیز
یوهشــت میلیون برخــی داروها بعــاوه چاقی و پیشگیری از لخته شدن خون به شــما کمک می کند• .زیاد
گیر افتاده است.
هرچند تعداد انگشتشــماری ،یکص دوس 
بــه گفتــه کارشناســان ،گرچه «دســته» خاصی از جهشهای مبتــا تــا امــروز (رقمــی که ســن میتوانــد توانایــی لخته عمــل کنیــد .ایــن توصیههــا الــکل مصرف نکنیــد .این کار
واکسنها در سرکوب این عامل نگرانکننده را به وجود آوردهاند .احتما ًال بســیار باالتر اســت) شــدن خون در بدن را افزایش ممکن اســت شــامل پوشیدن می تواند باعث کمبود آب بدن
جورابهایی کــه جریان خون شود •.سیگار استعمال نکنید.
بیماریزا امیدبخش هســتند ،این ویروسهــا ،از نوع آفریقای ویــروس فرصت زیــادی برای دهد.
•
از دیگر عواملی که میتواند خطر شــما را بهبــود میبخشــد و یا
اما برای توزیع ســریع و عادالنه جنوبی که به توانایی از بین بردن جهش داشته است.
دوزها بایــد اقدامات بیشــتری سیســتم ایمنی در بخشهایی با همه ایــن احوال ،پروفســور ایجــاد لختــه خــون را افزایش مصرف داروهایی برای کاهش
گیــرد،
صــورت
از بــدن انســان پیلی معتقد اســت که نیروهای
«ما هنوز در
وگرنــه ســویههای
شــهرت دارد تــا دیگــری نیز دخیل هســتند .او
فازهای اولیه
فرصــت
جدیــد
نوع بریتانیایی که گفت« :عــاوه بر جهــش ،كه و افزایش ســطح ایمنــی ،عبور میشــود ،ممکن است با کمک جلو بستری شدن در بیمارستان
ویروس
این
عمر
ظهــور مییابنــد و
شدیدا انتقالپذیر شــامل تغییر ذرهای از ســاختار کند.
عملکردهــای موجود ســرعت و مرگ در اثر انواع سویههای در
بــه همهگیریهــای به عنوان عامل
است و در سطحی ژنتیكی به شــکلی دیگر اســت ،او اضافه کرد« :فکر نمیکنم این تکثیــر آن افزایــش یابد .ممکن گردش و شناختهشده را بگیرند.
فراگیر در آینده منجر بیماریزا در بدن گســترده پخــش شــاهد حذف تکههایی از ژنوم ،ویــروس از پیدا کــردن راههای اســت در آینده برای بــاال بردن امــا این شــرایط میتواند خیلی
انسانهستیم.
میشوند.
شــده
اســت ،یا همــان حــذف ژنتیكــی ،نیز دیگر برای تکامل یافتن دســت توانایی نفوذ خود مسیر دیگری زود تغییرکند.
پروفســور دینــان
نشــان دادهاند که بودهایم».
برداشــته باشــد .کامــا واضح را طی کند».
پروفســور کاتزوراکیس هشــدار
پیلی ،ویروسشناس در دانشگاه سارس-کوو ۲-میتواند تحت «این اتفاق توانایــی ویروس به اســت که ویروس زیرکی اســت .به گفته پروفسور کاتزوراکیس ،داد« :اگر واکســن در حد قابل
کالــج لنــدن ،گفت« :بــه نظر فشــارهای خاص با بدن میزبان ادامه تکامل را به شــدت تغییر اگــر شــاخک پروتئینــی وارد در نتیجــه «احتمــاالت توجهی جواب ندهــد و نتوانیم
مــن خیلی جســارت میخواهد انسانی سازگار شود.
داده اســت .بــه عبــارت دیگر ،مرحلــه نهایی شــود کــه در آن بیپایانــی» کــه بــرای ویروس واکسنها را بهروزرسانی کنیم،
که کســی بگوید ویروس دارد به جهشهای منحصربهفرد ،ویژه بــه جهشهای تکاملــی تبدیل بــدون از دســت دادن توانایــی ســارس-کوو ۲-وجــود دارد ،ممکــن اســت بهتریــن ابــزار
پایان مسیر تکاملی خود نزدیک شاخکهای ســه-بعدی روی میشود».
نفــوذ موثــر قــادر بــه تکامــل دولتهــا بایــد برای «ســرکوب بــرای مبــارزه با این ویــروس را
میشــود و نمیتواند فراتر از این پوسته ویروس هستند .پروفسور بــه گفته پروفســور پیــار ،این نیســت ،پروتئینهــای دیگری آن تا حد ممکــن» تمام تالش ضایع کنیم .بــرای تقویت آنچه
پیش برود».
پیلی گفت« :اگــر یک مکانیزم جهشهاشکلشاخکپروتئینی در ویــروس هســتندکــه امکان خــود را بکنند و در اســرع وقت در دســت داریــم ،بهتــر اســت
«مــا هنوز در فازهای اولیه عمر قفــل وکلیــد را در نظر بگیرید ،را به شــدت عوض میکنند و به دارد عملکردهای دیگری داشته واکسیناسیون را انجام دهند.
ماموریتی آپولو-مانند به عهده
ایــن ویروس بــه عنــوان عامل شــاخکهای پروتئینــی کلید ،ویروس فرصــت میدهند تا «از باشند».
در حــال حاضر ،ایــن اطمینان بگیریم :واکســن را در سراســر
بیماریزا در بدن انسان هستیم .و ســلول انســانی گیرنــده قفل برخــی موانع موجود» ،از جمله «بــر فــرض ،وقتــی ویــروس با وجــود دارد کــه نســل فعلــی جهان توزیع کنیم و همین االن
معموال سالها طول میکشد تا هستند».
کاهش میزان تماس بین مردم شــاخک پروتئینی وارد ســلول واکسنها میتوانند تا حد زیادی این کار را انجام دهیم• ».

هشدار دانشمندان :ویروس کرونای
«زیرک» را دستکم نگیرید

Facebook.com/
paivand.montreal
به ما بپیوندید!

نه به جمهوری اسالمی >> ...ادامه از صفحه17 :
در داخــل کلید بخورد تــا افراد
مقیم خــارج هم به پشــتیبانی
آنها اقدام کنند.

•

بهترین نرخ روز

Tel.:514-844-4492

 -۱۰اصل خطرپذیری
اگر فعاالن سیاســی و مخالفان
جمهــوری اســامی منتظرنــد
کــه بــدون ریختــه شــدن یک
قطــره خون از دمــاغ مخالفان،
نظــام جمهــوری اســامی را
ســاقط کنند ،این نظام تا هزار
ســال دیگر چون بختــک روی
ایــران خواهــد مانــد .حتــی در
فعالیتهــای اجتماعــی بــدون

خشونت هم ریسک وجود دارد.
میتوان خطرهــا را کاهش داد،
اما نمیتوان آنها را حذف کرد.
کسانی که در حرکتهای خیابانی
حضــور ندارنــد ،مشــوقهای
خوبــی بــرای ایــن حرکتهــا
نیســتند؛ اما نمیتوان کســانی
را کــه در اعتــراض بــه خیابــان
آمدهانــد و کتــک میخورنــد یا
قربانی میشوند را سرزنش کرد.
جنبشهای سیاسی نه در ابزارها
و نــه در آرمانها ،آرمانی وکامل
نیستند.
جمهوری اسالمی به شکلی که

امــروز وجــود دارد محصول نه
گفتن یــک دســته از گروههای
سیاســی (چپ و اســامگرا) به
اصــول ۱۰گانــه فوق اســت .از
همیــن جهت ،دشــوار میتوان
تصور کرد که گروههای رســمی
و جناحهــای درون جمهــوری
اســامی بــه جریــان «نــه بــه
جمهوری اســامی» بپیوندند.
اصول فــوق ،در عین نزدیکتر
کــردن گروههای مخالف نظام،
هزینههای جانی و مالی براندازی
را هم به شدت کاهش خواهند
•
داد.
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کرونا :پژوهش جدید:

روایتی از راههای رهایی از اندوه دوران کرونا

پس از تزریق واکسن کرونا
چه اقداماتی الزم است؟

با گذشــت یک ســال از شــیوع
بیماری کووید ۱۹-و مرگومیر
گسترده ناشی از آن ،واکسنهای
تولیــد شــده امید بازگشــت به
زندگــی معمــول را در مــا زنده
کردهاند .اما ســؤاالت زیادی در
مورد واکســن و رفتارهای پس
از دریافت آن هنوز وجود دارند.
اینکه افرادی که واکسن دریافت
کردهاند چه کارهایی را میتوانند
یا نمیتوانند انجام دهند .البته
تحقیقــات در مــورد میــزان و
مــدت محافظت واکســن هنوز
ادامه دارند و مشــخص نیســت
آیا واکسن میتواند در برابر سایر
شکلهاینوظهورویروسایمنی
داشــته باشــد یا نــه .همچنین
ما هنــوز نمیدانیم کــه آیا افراد
واکســینه شــده میتوانند ناقل
بیماری باشند یا نه برای همین
بسیاری از دستورالعملها هنوز
باید رعایت شوند.
•
 -۱ایمنی کامل چه زمانی
اتفاق میافتد؟
تزریــق دو دوز واکســن مــورد
تأیید با فاصله سه یا چهار هفته
برای دستیابی به حداکثر سطح
محافظــت از کوویــد ۱۹-الزم
اســت .در آزمایشهای بالینی،
این واکســنها هر کــدام حدود
 ۹۵درصد در پیشگیری از موارد
کوویــد ۱۹-را گزارش کردهاند.
واکســن جانســون و جانســون
که در ایاالت متحــده نیز مجاز
اســت ،با یک بــار تزریق ایمنی
ایجاد میکند و میزان اثربخشی
آن  ۷۲درصدگزارش شده است.
البته مشــخص نیســت که بعد
از واکسیناســیون کامــل فــرد،
تــا چــه زمانــی فــرد در مقابــل
ویروس مصون میماند .واکسن

کوویــد ،۱۹-مشــابه واکســن
آنفلوانزا ،میتواند ساالنه تزریق
شــود .مزایای آن میتواند برای
مدت زمان کوتاهتر یا طوالنیتر
باشد.
•
 -۲آیا افراد واکسینه شده
میتوانند ناقل باشند؟
دادههای موجود نشان میدهند
کــه واکسیناســیون بــه طــور
قابــل توجهی باعــث جلوگیری
از عفونــت در افــرادی میشــود
که هیچ عالمتــی ندارند .نتایج
کارآزمایی بالینی واکســنهای
ســاخته و تأیید شــده تــا کنون
مثبــت و دلگــرم کننــده بــوده
است.
•
 -۳افراد واکسینه شده
میتوانند بدون ماسک کنار
هم باشند؟
توصیه میشود که افراد واکسینه
شده میتوانند درکنار دیگر افراد
واکســینه شــده در یک محیط
بسته بدون ماسک حاضر شوند.
با گذشــت زمــان ،هنگامی که
افراد بیشتری واکسینه میشوند
و تعــداد افــراد آلــوده همچنان
کاهش مییابــد ،گردهمایی در
بین افراد واکســینه شده ایمن
خواهد بود.
•
 -۴افراد واکسینه شده
میتوانند بدون ماسک بیرون
بیایند؟
کارشناســان معتقدنــد که فعالً
همه باید در محیطهای عمومی
واکسنبزنندچراکهواکنشهای
ایمنی افــراد مختلــف متفاوت
اســت و افراد به طور یکسانی با
تزریق واکســن در برابر ویروس
ایمن نمیشوند .ضمن اینکه ما

هنوز نمیدانیم افــرادی کــه
واکسن میزنند آیا هنوز هم ناقل
ویروس هستند یا خیر.
•
 -۵آیا مسافرت پس از
واکسیناسیون بیخطر است؟
استفاده از واکسن لزوم ًا چنین
مجــوزی به ما نمیدهــد .واقعا
نمیدانیــم کــه چــه انواعــی از
ویــروس ممکن اســت بهوجود
بیایند یا از کجا ناشــی شــوند به
همین خاطر ســفر کردن هنوز
هــم خطرنــاک اســت .شــاید
گروههای کوچکی که واکسینه
شــدهاند بتوانند کنار هم باشند
اما ســفر کــردن قصــهاش فرق
دارد ،مــا نمیدانیــم چه کســی
در هواپیما ،فــرودگاه ،ترمینال
یا ایســتگاه وکوپۀ قطار اســت و
حامل چه ویروسی است.
•
 -۶چقدر طول میکشد تا
واکسیناسیونهمگانیاجنام
شده و شرایط عادی شود؟
تاکنــون میلیــون هــا نفــر در
سراسر جهان واکسینه شدهاند.
محققــان میگویند بیــن  ۷۵تا
۸۰درصد مردم قبل از رســیدن
به مصونیت گلهای باید واکسینه
شــوند .وقتی مصونیــت گلهای
ایجاد شــود موارد ابتال کاهش
مییابند و مراحل بازگشت به فاز
قبل از بیماری آغاز میشود .ولی
واقعیت این اســت که نمیتوان
زمــان دقیقــی را ذکرکرد شــاید
باید صبرکنیم تا بخش عمدهای
از افراد واکسینه شوند .احتما ًال
بعد از آن میتوان از شرایط نسبت ًا
عادی سخن گفت و فعالیتهای
معمول وگردهماییها و سفرها
را از سرگرفت.
منبعNATIONAL GEOGRAPHIC :

روابط ایران و چین؛ توهمها و واقعیتها >> ...ادامه از صفحه7 :
درمــان کرونــا که مایــه لطیفه
ســازی عمومی در شــبکههای
اجتماعیشدند؛
•
 .۸برگزاری انواع مراسم سیاسی
و مذهبــی توســط مداحــان و
بســیجیان در سراســر کشــور
در مناســبتهای حکومتــی و
مذهبی؛
•
 ۱۶ .۱۰ماه پنهانکاری در مورد
آمــار مرگ و میــر و مبتالیان به
کرونا .برخــی از اعضای ســتاد
مقابله با کرونا ایــن آمارها را در
واقع چهار تا پنج برابر دانستهاند؛
•
 .۱۱انداختن تقصیر تهیه نکردن
واکسن برگردن تحریمها توسط

مقامات سیاسی و بهداشتی ،در
حالی که رهبر جمهوری اسالمی
ایران ورود واکسنهای امریکایی
و بریتانیایــی (چنــد قلم عمده
واکســنهای موثــر) را از آغــاز
ممنوع اعالم کرد و دولت هیچ
مانعی بــرای اســتفاده از ذخایر
بلوکه شــده برای تهیه واکســن
خارجی نداشته است؛
•
 .۱۲اصناف مختلف از پرستاران
و پزشــکان و داروخانه داران در
موارد متعددی اظهارات مقامات
را تکذیــب کردهانــد و مدیریت
حکومــت را فاجعــه خواندهاند.
سیل مهاجرت پرستاران گواهی
اســت بر این موضــوع .حداقل
رقم رســمی اعالم شــده ماهی
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 ۱۲۰مــورد بوده اســت؛ تا ۵۰۰
نفــر در مــاه هــم توســط نظام
پرستاری گزارش شده است.
به فهرست باال اضافه کنید فقدان
هر گونه کمک مالی به کســانی
که سروکارشــان به بیمارستان
میافتــد و بیمه یا بیمه تکمیلی
ندارنــد (بــا حــدود  ۳۰تــا ۱۰۰
میلیونهزینه)،میلیونهانفری
کــه کار آزاد داشــتهاند و از ایــن
ی خســارت دیدهاند ،و
همهگیر 
خانوادههایی که نانآور خود را از
دست دادهاند .کمکهای بنیاد
مســتضعفان و ســتاد اجرایــی
فرمــان امــام در حد پــول خرد
بــرای این نهادهــا و چند وعده
غذا و چند ماســک برای بخش
کوچکی از جمعیت  ۶۰میلیونی

پاندمــی کرونا نظم
جهــان را دوبــاره
نوشتهاست.اینجا
و آنجــا تعطیلــی
و محدودیــت حاکــم
اســت .طاقــت مردم
جهــان طــاق شــده
و انــدوه جانهــای
بســیاری را فراگرفته
اســت  .بــا رعایت چند
نکته ســاده بــه جنگ تــرس و
اندوه رفتــه و به جانتان آرامش
ببخشید.
•
قدم بزنید
یــک پیــادهروی ســریع یا حتی
یــک قــدم زدن ســاده در دل
طبیعت ،از میان مزارع ،در کنار
دریاچههــا ،در جنگل و راههای
کوهســتانی یا در حاشیه دریاها
همیشــه آرامشبخــش اســت.
نتایج بررسیها نشــان میدهد
که آلمانیها نســبت بــه دوران
قبل از پاندمی کرونا بیشتر قدم
میزنند و پیادهروی میکنند.
•
بلند شو و راه بیفت!
دوچرخهتان را بردارید یا در یک
پــارک شــروع به دویــدن کنید.
تردســتی یاد بگیرید یا روی بند
راه بروید .اگر این امکان برایتان
وجود نــدارد خالقانه در اتاقتان
شروع به یوگا یا حرکات پیالتس
کنیــد .بســیاری از مربیهــای
بدنســازی کالسهــای آنالین
راهانــدازی کردهاند .اســتفاده از
ایــن کالسهــا یا حتــی بعضی
اپلیکیشهــای تلفن همــراه به
ما کمــک میکند تا بر غم غلبه
کنیم.
•
به سرزمینهای خیالی سفر
کن!
دلتــان میخواهــد ،مثــل یک
شــوالیه ماجراجویــی کنیــد؟
بازیهــای ویدئویــی امــکان
فوقالعــادهای برایتــان فراهــم

مــیآورد تا تنش را دور و ماللت
را فرامــوش کنید و وارد دنیایی
دیگــر شــوید .در تعــدادی از
ایــن بازیهــا حتــی میتوانیــد
دنیای خودتــان را خلق کنید و
شــخصیتهایی جالــب آفریده
و حتــی بازیکنان دیگــری را در
اینترنت مالقات کنید.
•
بروید سراغ کتاب ،این یار
همیشگی!
برویــد ســراغ کتابهایــی کــه
مدتهاســت انتظارتــان را
میکشــند .خوانــدن کتــاب،
ت و رو آوردن
شــنیدن پادکســ 
به بازیهای فکــری یا کلمهای
راههایــی مطمئــن بــرای آرام
شــدن است .بســیاری از مردم
در پاندمی کرونــا اوقات فراغت
بیشتری دارند چرا که ساعات
کمتری برای کار صرف میکنند.
آنهــا دیگــر مجبــور نیســتند
برای رفتن به محــل کار ،راهی
طوالنــی را طی کنند و به دلیل
محدودیتها مجبور شد هاند از
فعالیتهای تفریحــی خود کم
کنند.
•
خانهتکانیکنید!
از آموزههای کتاب ماری کندو،
نویسنده زن ژاپنی یاد بگیر و بلند
شو .او در کتاب دگرگونی زندگی
ن شــیوه
با جــادوی نظم بهتری 
مرتب کردن و نظمدهی خانه را
آموزش داده است .مرتب کردن
وســایل و نظــم دادن دوباره به
اشیای پیرامونمان روحافزاست.
آن را امتحان کن!

زیر خــط فقر بوده اســت .حتی
کف پای حاکمان در این ســیل
خیس نشده است.
تاکتیکهای حفظ و بهرهگیری
از بحران
تنهــا بــا خوشخیالــی صــرف
میتوان همه اینها را به حساب
بههمریختگــی و شــلختگی و
بیبرنامگــی گذاشــت .انــکار،
پشــتگوشاندازی ،دروغگویی
و اطالعنارســانی ،فریبــکاری،
وعدههای توخالی دادن ،اغراق
و مبالغــه در تواناییهــا (تا حد
ادعــای بهترین مدیریــت کرونا
در ســطح جهــان) ،تخصیــص
نــدادن منابــع ،نمایشهــای
خیابانــی توخالــی (ضدعفونــی
کردن آســفالت کــف خیابان و
پیادهروها) ،وگرفتن تصادفی تب
مسافران تحت عنوان غربالگری

توسط بســیج و طالب ،بخشی
از تاکتیکهــای حکومت برای
حفظ وضعیت موجود در شرایط
زنده زنده پختــن قورباغه بدون
ضایعات و دردســرهای سیاسی
بوده است.
مقامات با استفاده از همهگیری،
بیــش از یــک ســال اســت که
مردم را در هــراس از مرگ نگاه
داشــتهاند ،در خانههــای خــود
زندانــی کردهانــد ،و از هــرگونه
تجمع میترسانند .در مواردی
نیز که میزان مرگ و میر و ابتال
افزایــش داشــته اســت ،مــردم
را مــورد مالمــت قــرار دادهاند.
یکرونامیزانافسردگی
همهگیر 
و اضطراب در جامعه را به شدت
افزایش داده که از تعداد اقدام به
خودکشی ،بهویژه در میان نسل
جوان ،پیداست.

•

آشپزی کنید!
برای مدت کوتاهی هم که شده
از غذاهــای آمــاده صرفنظــر
کنیــد و خالقیــت خــود را در
طبــخ غذایی تــازه و فرحبخش
به کار برید .بیهوده نیســت که
کالسهــای آشــپزی این همه
طرفدار پیــدا کردهاند .پختوپز
یا طبخ یک غذا با دستورالعملی
تازه ،چه در تنهایی باشــد یا در
میان خانــواده و دوســتان ،راه
خوبی است تا استرس را از خود
دورکنید و از نتیجه لذت ببرید.
•

همنشین گل و گیاه شو!
چــه به گل وگیاه یا خاک عالقه
داشته باشید یا نه در هر صورت
پــرورش گل و گیــاه در اتــاق،
حیــاط یــا بالکنتــان جانفزا و
آرامشبخش اســت؛ استرس از
شما دور و سرگرمی ارزشمندی
وارد زندگیتــان میشــود .حتی
چمنزنــی نیــز نوعــی مراقبه و
مدیتیشناست.
•
مراقبه کن!
مدیتیشــن راهــی عالــی بــرای
ریلکــس و آرام شــدن اســت.
ذهنتــان را از افــکار مزاحم دور
میکنــد و بــه جانتــان آرامش
میبخشد .در اینترنت فیلمهای
آموزشــی بســیاری بــرای ایــن
کار وجــود دارد و در بســیاری
از اپلیکیشــنهای گوشــیهای
هوشمند نیز تمرینهای مفیدی
برای این کار معرفی شده است.
•
اگــر جامعــه ایــران بــا پارازیت
دایمی ،فقــر ،بیکاری ،وارســی
شــبانهروزی ،حملــه بــه حریم
خصوصی ،اعدامهای گسترده،
شــلیک مســتقیم ،و  ۲۳برابــر
شــدن تعداد زندانیان نسبت به
ســال ( ۵۷از  ۱۰هــزار بــه ۲۳۰
هزار) سرمایههایش به کلی نابود
ی کرونا
نشــده بــود ،همهگیــر 
دارد ایــن کار را به نحو تدریجی
ی کرونا
انجام میدهد .همهگیر 
یک فرصت طالیی برای نابودی
تهمانده ســرمایههای اجتماعی
ایرانیــان بوده اســت .حکومت
نشــان داده که هیــچ برنامهای
برای خالص کردن جامعه از شر
ویروس کرونــا در کوتاهمدت یا
میانمدت ندارد.
•
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زندگی...

سطح انسولین باید کاهش یابد تا چربی بدن بسوزد!

روزهداری متناوب

intermittent fasting

بدن ما بــه عنوان چربی ذخیره
میشوند .اما قندها تنها به همراه
انسولین است که میتوانند وارد
ســلولهای ما شــوند .انسولین
هورمونی ست که در لوزالمعده
ساخته میشود و قند را به چربی
تبدیل و از آن نگهداری میکند.
بیــن وعدههــای غذایــی -
مادامی که هلــه هوله نخوریم
 ســطح انســولین ما کاهشمییابد و ســلولهای چربیمان
میتوانند قند ذخیره شده را رها
کند تا برای فراهم آوردن انرژی
مصرف شــوند .چنانچــه اجازه
دهیم سطح انسولین
کاهش یابــد میتوانیم
FASTING
وزن از دســت بدهیم.
را
ساز
سوخت و
همــه ایــده روزهداری
بهبودمیدهد،
متناوب این اســت که
 Monique Telloبــه
عنــوان قند خون را پایین اجــازه دهیــم ســطح
التهاب
آورد،
ی
م
 -----------پژوهشــگری کهانسولین به اندازه کافی
نشاند
ی
م
فرو
را
دههاپژوهش فوقالعاده کارهایــش در
کاهش یابد تا چربی را
دیگر
بسیاری
و
و امیدبخــش دربــاره رابطه با ســبک
به عنوان سوخت بدن
روزهداری متناوب وجود زندگی افراد است
بسوزانیم.
دارد که بــر روی موشها انجام الزم بود دانش پشت این قضیه
شــده اســت .آنها وزن از دست را درک کنــم .کتاب دکتر فانگ روزهداری متناوب میتواند
میدهند و فشار خون ،کلسترول شــاهدمحورترین منبــع بود و دشوار باشد…اما شاید
و قند خونشان بهبود مییابد… عاشــق آن شــدم .دکتر فانگ با لزومًا اینطور نباشد
اما آنها موش هستند! مطالعات موفقیت پژوهشهای بیشمار مطالعات انســانی اولیــهای که
بــر روی انســان نشــان میدهد را بــا تجربیــات پزشــکی خود و میــان روزهگیــری یــک روز در
روزهداری ایمــن و فوقالعــاده توصیههــای معقــول تغذیهای میان با کم خوردن روزانه صورت
موثر است .اما کارآمدتر از سایر ترکیــب میکند و بــه نیروهای پذیرفته اســت نشان میدهد هر
رژیمها نیست .تازه برای بسیاری اجتماعی اقتصادی میپردازد که دو روش بــرای کاهــش وزن به
از افراد روزهداری کاری دشــوار برای چاقی ما توطئه میچینند .یک اندازه موثرند؛ اما با این حال
اســت .اما مجموعه فزایندهای او خیلی شفاف میگویدکه ما باید برخی از افراد سختیهای روزه را
از پژوهشها حاکی از آن اســت میوهوسبزیجات،فیبر،پروتئین به جان میخرند! بنابراین درباره
کــه “زمانبنــدی” در روزهداری و چربیهــای ســالم بیشــتری روزهداری نوشتهام نه برای اینکه
کلیــد اصلــی ماجراســت کــه بخوریم و از شکر ،غالت تصفیه آن را بهتــر یا بدتر از کم خوردن
میتواند روزهداری را رویکردی شــده ،غذاهای فراوری شــده ،میدانــم .توصیــه نهایــی مــن
واقعگرایانهتــر ،پایداتر و موثرتر و بــه خاطر خدا هلــه هولهها! ،این اســت که به رژیمــی پایبند
برای کاهش وزن و جلوگیری از دوری کنیم .همه مواردی را که بمانیــدکه برایتان منطقیســت
او عنوان میکند برایم قابل قبول و در آن بشــقابتان بــه ســبک
بیماری دیابت بنماید.
اســت به جز روزهداری متناوب رژیم مدیترانهای پر شــده باشد.
داستان ِ
پشت
که همچنان پرسشهای فراوانی پژوهشــی تازه حاکی از آن است
که همه رویکردهــای روزهداری
 intermittent fastingدرباره آن در ذهن دارم.
روزهداری بــه عنــوان رویکردی
متنــاوب یکســان نیســتند و
برای کاهش وزن از قرنها پیش روزهداری متناوب میتواند به در واقــع برخــی از آنهــا بســیار
در اشکال گوناگون وجود داشته کاهش وزن کمک کند
منطقیتــر ،موثرتــر و پایدارتــر
اســت .اما به ویژه
روزهداری متنــاوب هســتند به ویــژه هنگامی که با
در ســال  ۲۰۱۲چربی های سالم ،مصداقــی شــهودی رژیمی مغذی ترکیب شوند.
توســط روزنامــه میوه و سبزیجات ،دارد .غذایــی کــه ما موجوداتی تکامل یافتهایم تا
نــگار  BBCدکتر
میخوریــم توســط بــا ریتم شــبانهروزی هماهنگ
فیبر و پروتئین
آنزیمهــای موجــود باشــیم .ســوخت و ســاز ما با
مایــکل مازلــی بیشتریبخوریم
 Dr.Michaelو از شکر ،غالت در معــده شکســته خــوردن در روز و خوابیدن در
 Mosleyشهرت
و ســرانجام بــه شب سازگاری یافته است.
تصفیه شده،
و محبوبیت یافت .غذاهای فراوری عنــوان مولکولهایی خوردن شبانه خطر چاقی و ابتال
سپس روزنامهنگار شده ،و به خاطر وارد جریــان خــون به دیابت را افزایش میدهد.
میشــوند.
مــا
و نویســنده کتاب خداهلههولهها
کر بو هید ر ا تهــا  ،چرا زمان بندی در این قضیه
رژیــم  ۲:۵کیــت
دوری کنیم!
مخصوصــ ًا قندهــا و کمکمیکند؟
هریســون Kate
ً
غالت تصفیه شــده چرا صرفا تغییر زمان وعدههای
Harrison
بــر اســاس تجربیــات خــود و (آرد سفید و برنج) به سرعت به غذاییمــان تا این حــد بر روی
متعاقب آن دکتر جیسون فانگ مولکولهای قند تجزیه میشوند بدنمــان تاثیرگذار اســت؟ یک
 Dr.Jason Fungبــه آوازه آن که ســلولهای ما از آن به عنوان بازبینــی ژرف دربــاره دانــش
افزودند .از آن زمان تا به اکنون انــرژی اســتفاده میکننــد .اگر روزهداری متنــاوب که به تازگی
ایده روزهگیری متناوب بسط و ســلولهای ما همه آن را مصرف در New England Journal
نکنــد ،در ســلولهای چربــی  of Medicineمنتشر شده این
توسعه بیشتری یافت.
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«بهترین سرمایه گذاری ممکن،
سرمایه گذاری بر روی خودتان است».
 ۳۰روش برای سرمایه گذاری بر روی خودتان:

.۱روزانه مطالعه کنید.
.۲سالمتر غذا بخورید.
.۳آشپزیبیاموزید.
.۴سحرخیزباشید.
.۵از تعللکردن دست بردارید.
ت کنید.
.۶زمان خود را مدیری 
.۷بیشتر سفرکنید.
.۸به یک روال ثابت ،پابند بمانید.
.۹پول خود را سرمایه گذاری کنید.
.۱۰خودتان را به چالش بکشید.
.۱۱موفقیت را تجسم کنید.
.۱۲دیگران را ببخشید.
.۱۳نگران خودتان باشید.
.۱۴یادداشت بردارید.
.۱۵به پادکستهای صوتی گوش کنید.

ماجرا را روشن میسازد.
روزهداری به گونهای تکاملی در
فیزیولوژی ما جای گرفته است
و موجــب برانگیختگــی چنــد
عملکرد سلولی حیاتی میشود.
تغییــر حالــت از غــذا خــوردن
بــه روزهداری کاری بیــش از
ســوزاندن کالری و کاهش وزن
انجــام میدهــد .پژوهشــگران
دســت بــه کار شــدند و دههــا
مطالعــه انســانی را آغــاز کردند
تا توصیــف کننــد روزهداری به
تنهایی ســوخت و ساز را بهبود
میدهــد ،قنــد خــون را پاییــن
میآورد ،التهاب را فرو مینشاند
کــه در واقــع این خــود موجب
بهبــود گســترهای از مســائل
مربوط به ســامتی میشود ،از
دردهای آرتروزی گرفته تا آسم و
حتی به دفع ســموم و سلولهای
آسیب دیده میکند ،که این خود
باعث کاهش ریسک سرطان و
افزایش عملکرد مغز میشــود.
مقالــه عمیقیســت امــا ارزش
خواندن دارد!

آیا روزهداری متناوب واقعًا
آنقدر که به نظر میرسد خوب
است؟
من نســبت به این قضیه خیلی
کنجــکاو بــودم بنابرایــن نظــر

.۱۶وسایل بهدردنخور نخرید.
.۱۷خردمندانه دوستانتان را انتخاب کنید.
.۱۸با خانواد ه خود در ارتباط بمانید.
.۱۹از دوستان زهرآگین تان فاصله بگیرید.
.۲۰هر روز ٪۱ ،بهتر شوید.
.۲۱کسب وکارتان را شروع کنید.
.۲۲شکایتنکنید.
.۲۳مشاوری باتجربه بیابید.
.۲۴چیز جدیدی بیاموزید.
.۲۵هدفگذاری کنید.
.۲۶برای هفته خود برنامهریزی کنید.
.۲۷با مدیتیشن(مراقبه) مأنوس شوید.
.۲۸با شکرگزاری مأنوس شوید.
.۲۹برای زندگیتان برنامه داشته باشید.
.۳۰نرمش کنید.

متخصــص متابولیســم دکتــر
دبــورا وکســلر Dr.Deborah
پرســیدم
را
Wexler
کــه مدیــر مرکــز دیابــت در
Massachusetts General
 Hospitalپرســیدم .در زیر به
آنچه او برایم گفت میپردازم:
“مدرکــی وجــود دارد دال بــر
اینکــه رویکــرد روزهداری ریتــم
شبانهروزی که در آن وعدههای
غذایی در بازه هشت تا ده ساعته
در طول روز میل میشود ،موثر
اســت ”.البته او توصیه میکند
که افراد رویکرد غذایی را به کار
ببندندکه برایشان کار میکند.
پــس قضیــه از این قرار اســت.
شــواهد مناســبی وجــود دارد
که حاکــی از آنند کــه روزهداری
بــا رویکرد ریتــم شــبانهروزی،
هنگامی که با یک سبک زندگی
و رژیم غذایی سالم ترکیب شود،
رویکردی موثر برای کاهش وزن
است ،به ویژه برای افرادی که در
معرض ابتال به دیابت هســتند.
اما افرادی هم هســتندکه نباید
بــدون نظــارت پزشــک روزه
بگیرنــد :زنان باردار و شــیرده،
بیمــاران دیابــت پیشــرفته یــا
آنهایی که داروی دیابت مصرف
میکنند و سرانجام اشخاصی که
از اختالل خــوردن رنج میبرند

مانند بیماران مبتال به آنورکسیا
و بولیمیــا ( در ایــن بیمــاری
شــخص بیش از اندازه میخورد
و به منظور کنترل وزن استفراغ
میکند)

چهار راه برای استفاده از این
اطالعات برای تندرستی بهتر
• از قندها و غالت تصفیه شده
دوری کنید.
• به جای آن میوه ،سبزیجات،
حبوبات ،گندم کامل و پروتئین
و چربیهای سالم بخورید.
• اجــازه دهیــد بــدن در فاصله
میان وعده ها چربی بسوزاند• .
پس هله هوله را کنار بگذارید و
در طول روز تحرک داشته باشید
تا عضله بسازید.
نخســت روزهداری متنــاوب
را بــه شــکل ســادهاش در نظر
بگیرید .ساعاتی را که در آن غذا
میخورید محــدود کنید و برای
تاثیر بهتر در ابتــدای روز (بین
هفت صبــح تا ســه بعدازظهر)
غــذا بخوریــد یا حتــی ده صبح
تا شــش عصــر اما قطعــ ًا نه در
هنگام خواب شبانه .همیشه از
هله هوله و غذا خوردن در شب
هنگامبپرهیزید.
•

zarbarg paivand

راهنمایمشاغل
ایرانیان مونتریال
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زیر سایه ی کرونا...

بهترین مکملها برای تجربه خوابی آرام

مشخص شــده است که
برخی مکمل های طبیعی
می توانند به بهبود شرایط
خواب کمک کنند.
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مد نظر قرار دهند .به دلیل این
که گابا دارای اثری آرامشبخش
است میتواند به خواب آلودگی
بیش از حد منجر شود .از این رو
باید این مکمل پیش از خواب و
نه در زمانهایی مانند رانندگی یا
کار با ماشینآالت استفاده شود.

•

سیبیدی
کانابیدیــول که بیشــتر بــه نام
ســیبیدی شــناخته میشود،
یکی از مکملهای تقویتکننده
خــواب اســت .ســیبیدی که
یکی از کانابینوئیدهای اصلی در
گیاه شاهدانه است ،با سیستم
اندوکانابینوئیــد ارتبــاط برقرار
میکند که به تنظیم بسیاری از
فرآیندها در بدن کمک میکند.
در شــرایطی که دشــواری در به
خــواب رفتــن ممکن اســت به
دالیــل مختلفی شــکل بگیرد،
اگر عواملی ماننــد اضطراب در
این زمینه نقش داشــته باشند،
اســتفاده از ســیبیدی ممکن
است مفید باشد.
پژوهشهــا نشــان میدهــد
کــه ســیبیدی میتوانــد اثری

•

آرامشبخش داشــته باشــد که
میتوانــد به کاهش اســترس و
بهبود کیفیت خواب کمک کند.
افزون بر این ،اگر درد مزمن در
خــواب اختالل ایجــاد میکند،
سیبیدی نشــان داده است که
به تســکین درد کمــک میکند
و از ایــن رو در بهبــود شــرایط
خــواب نقش دارد .ســیبیدی
ممکــن اســت بــا گیرندههایی
در مغز تعامل داشــته باشــد که
چرخههــای خواب-بیــداری
را کنتــرل میکننــد و بــه طور
مســتقیم نیز شــرایط خواب را
بهبودببخشد.
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مفیــد اســت .نوشــیدن چــای
باردنجبویه یا استفاده از مکمل
آن توصیه شده است .همچنین
اگر در به خواب رفتن با دشواری
مواجه هســتید میتوانید چند
قطــره عصاره بادرنجبویــه را در
آب ریخته و آن را مصرف کنید.

•

عناب
عناب یک ماده غذایی محبوب
در بسیاری از کشورهای آسیایی
است و به عنوان مثال ،دومین
گیاه دارویی پر استفاده در تایوان
برای پشــتیبانی از خواب سالم
محسوب میشود.
عنــاب درختچــه یــا درختــی
کوچک با برگهایی درخشان و
شاخههای خاردار است اما میوه
جاذبــه اصلــی این گیاه اســت.
میوه رسیده عناب همانند خرما
ظاهری چروک دارد .میوه عناب
به عنوان یک میانوعده مصرف
میشود اما عصارههای هسته و
میوه عناب نیز دیرزمانی اســت
که برای پیشــتبانی از سالمت و
خواب آرام استفاده میشوند.

مالتونین
مالتونیــن یکــی از
•
شنا خته شــد ه تر ین
بادرجنبویه
خــواب
مکملهــای
پژوهشهــا نشــان میدهــد
محســوب میشود .شما
منیزیم
کــه بادرنجبویــه ممکن اســت
نمیتوانید بدون نــام بردن از
که میتواند به خواب بهتر شبانه
اضطــراب را کاهــش داده و
مالتونین درباره خواب صحبت
منیز یــم کمک کند .مطالعهای در سال
اختــاالت خــواب را بهبــود
کنیــد .مالتونیــن هورمــون
یک مــاده معدنی  ۲۰۱۹نشــان داد که آشــواگاندا
ببخشد .این گیاه آرامشبخش
خــواب اســت و از اســید آمینه معجزهآسا برای خواب محسوب میتواند با اســترس و اضطراب
میتوانــد ســطوح اســترس و
ال-تریپتوفان تولید میشــود .میشــود .منیزیــم در بیــش از مقابله و بــه خواب خوب کمک
هورمــون کورتیــزول را کاهش
غــده صنوبری بــدن انســان با  ۳۰۰واکنش در بدن نقش دارد کند.
دهد .بادرنجبویه ممکن اســت
تاریکشدن هوا ترشح مالتونین و تصور بر این اســت که ساعت برگهای گیاه آشــواگاندا حاوی
افســردگی را کاهش دهد و این
را آغاز میکند و افزایش سطوح داخلــی بــدن را تنظیم کــرده و تریاتیلن گلیکول هســتند که
منبعEat this :
شــرایط برای بهبــود بیخوابی
ایــن هورمــون تا اواســط صبح ریتــم شــبانهروزی را ثابت نگه مشخص شــده اســت به القای
ادامه مییابد .ســطوح متوسط مــیدارد .همچنیــن منیزیم به خواب کمک میکند .آشواگاندا
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اســترس یا ورزش توانایی بدن تنظیم میزان هیجان سیســتم کیفیت 
برای ترشح مالتونین را افزایش عصبــی مرکزی کمــک میکند و به افــراد کمک میکنــد برای
کبابسرا
ایرانی
های
رستوران
تکخال
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میدهــد اما این چرخه اغلب در و با کاهش احســاس استرس و مدت زمان طوالنیتری بخوابند
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افرادی با الگوهای خواب ضعیف اضطراب پیوند خورده است.
و بهویــژه ممکــن اســت بــرای
و نامنظم مختل میشود.
منیزیــم میتوانــد بــه آرامــش افــرادی کــه از بیخوابــی رنــج
تولید مالتونین با افزایش ســن عضالت نیز کمک کند و کمبود میبرند ،مفید باشد.
روزهای شنبه و یک شنبه >> بین ساعت سه تا شش
انسان کاهش مییابدکه میتواند منیزیم احتماال به ســندرم پای •
چلو کباب کوبیده >> با آش یا ساالد
بخشی از دلیل کمخوابیدن افراد بیقــرار ،یکــی از دالیل شــایع گابا
حتویل
در فوری غذا
گابا(گاما-آمینوبوتیریکاسید)
مســن را توضیح دهد .در کنار اختالل خواب ،منجر میشود.
اهرمضان
من
سپشیالم
زل و محل
طور
به
که
است
آمینه
اسید
یک
ســال
سن باال ،زمانی که بین مناطق بنــا بر مطالعــهای که در
را
آشپزخانه
ا
ماه رمضان
کارشما
م
با
یا
برای ا
زمانی ســفر یا برای سازگاری با  ۲۰۱۲در نشــریه  Journal ofطبیعی در بدن تولید میشــود.
کمت
د!
رینهزینه
تعطیل کنی ز کبابهای
---------
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حداکثر دو پرس برای هر نفر.
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Tel.: (514) 933 -7726




£






















































£





¨













£





¨





منجر
بخش
ش
آرام
اثری
بــه
که
از
باشد
میتوانــد از خــواب آرام ،بهویژه سالمت برای مغز داشته













µ


















µ



























£
£


ª
ª







³














³
















شود.
ی
آن
در افــراد مبتال بــه بیماریهای جمله انواعی است که مصرف




























م




























































£




¨














 ¡
¡

























































£
£


ª
ª
انحطــاط عصبی ،افســردگی ،توسط متخصصان تغذیه توصیه افــرادی کــه بــا دشــواری در به












³




















































































































¡
¡






¥



¸





¥



¸
































































رفتــن
خــواب
خســتگی مزمن ،فیبرومیالژیا ،میشود.






 





مواجه هســتند،



















































«
¹






«
¹


§
§















































































¥



¸





¥



¸












ســردرد و بیخوابی پشــتیبانی •
بهویژه آنهایی که با سطوح پایین
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لــذا
ایــران ،وارد کنــد .در حیــن اینکه باید

















 











369-3474(Fبینید کــه
در ایــن مــی
 W.,را دســتگیر میکند و زنان را
جنبش زن
نتوانستند
 Sherbrookeاندکه
) 369-3474(FISHبوده
 Sherbrookeبه مثابه
 W.,از فرصتها زن وجــود نــدارد و زن
افشــا
شکســتو
را
ها
شایســته و الیــق بیشــترین ســکوت
5780
5780
Tel.:
Tel.:
"می تــو" در آمریــکا میداند چه فتنه هایی تعریف می کند که به استفاده بهینه کنند.
یک کاال یا برده جنســی تعریف حمایتهــا از جانــب رســانه ها ،کرد و خواهان محاکمه متهمین
میکنــد ،اما جنبش "می تو" در انحراف کشیدن مردان و جامعه آنچه محسن نامجو در این فایل می شــود .محســن نامجو چه حقوقدانــان ،فعالین حقوق زن خشونتهای جنســی بود ،نوک
ایران نمیداند و سردر گم است .در ذاتشــان اســت .جنبش می صوتی تحویل مخاطب میدهد خواسته چه ناخواسته در ترویج و حتی حمایتهای جهانی است .پیکان اعتــراض و نوک حمله را
در حالیکه تفاوت در اینجاســت تــو ایران ،اتفاقا لجن ته نشــین زنگ خطر دیگریست بر جامعه فرهنــگ حکومتــی کــه زن در باید ایــن جنبش جهانــی را که به سمت حاکمیت و ساختاری
کــه جنبش می تــو در آمریکا با شده از قوانین و دولت و دستگاه ایران که از چه معضالت هولناک آن ،یک انســان با هویت انسانی در ایران ،دستاورد مبارزه نفس حاکمی گرفت که مسبب اصلی
فرهنگ و اخالقیات مردساالرانه قضایی در این حکومت زن ستیز و چه خالءهای وحشتناکی رنج محسوب نمیشود ،نقش داشته گیر زنان علیه قوانین مذهبی و تراژدی انواع خشونتهای جنسی
و بخشا با قوانین نابرابر سر و کار را نمایان کرده اســت که با هیچ می برد و تا چه حد زنان قربانیان است.
فرهنگ مردساالرانه و حکومت است.
دارد ،اما جنبش می تو در ایران جــای دیگــر دنیا قابل مقایســه این معضل و خالء های موجود  ...خــاء نگران کننــده به این حاکم است ،به قدرتمندانه ترین
•
با یک حاکمیت مبتنی بر قوانین نیست.
هستند.
برمیگردد کــه جنبش می تو در شکل ممکن در فضای سیاسی
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 سال  27شماره  11  1524اردیبهشت 1400

سالمت روان...

ر زمان خیره
چطو

5

خیــره شــدن طوالنی مــدت به
صفحه نمایــش ،میتواند برای
سالمتی جســمی و روحی شما
مضر باشــد ،بنابراین چنان چه
گمان میکنید در این ایام بیش
از حــد از چنین دســتگاههایی
اســتفاده کــرده و میکنیــد،
میتوانید جهت حفظ سالمتی
خود بــه توصیههــای زیر عمل
کنید:

•

 -۱استراحت کنید
هیچ میزان معین و اســتاندارد
بهداشتی برای زمان خیره شدن
به صفحه نمایــش وجود ندارد.
اســتفاده از این وســایل انگاربه
یک عادت بدل شده ،چندان که
گاهی اوقات ناخودآگاه به سراغ
آنها میروید.
توصیــه پژوهشــگران بــرای
جلوگیری از این کار ،شناسایی
محرکها اســت .مواردی مانند
کســالت ،ناراحتــی یــا نوعی از
افسردگی.
در ایــن گونه مــوارد بــرای رفع
کســالت به جای رفتن به سراغ
نمایشگرها ،با شخصی در مورد
موضوع صحبت کنید یا نامهای
در مورد آن بنویسید ،به هر حال
جایگزینی برای این محرک پیدا
کنید.

•

www.paivand.ca since 1993

 -۳برای زمان کار با صفحه
منایش برنامهریزی کنید
هرچند مانند دیگر کارهایی که
انجــام میدهیــم ،برنامهریــزی
ممکن است به درازا بکشد.
تعیین زمانهایی در طول روز،
که به سراغ نمایشگرها نرویم ،به
بهبود این حس کمک میکند.
صبحها پیش از آن که سراغ آن
بروید ،زمانی را بدون این ابزارها
بگذرانید.
در حالی که بسیاری از ما از زنگ
تلفنمــان برای بیدار شــدن در
صبح اســتفاده میکنیم ،گزینه
آســان اســتفاده از ســاعتهای
زنگدار معمولی را به ما توصیه
میکند.
با ایــن روش میتوانیم صبحها
زمــان آرامــش بیشــتری برای
خودمان داشته باشیم.
شــما قطعــا نمیخواهیــد
ســاعتهای متمــادی بــه
نمایشگرها خیره شوید تا زندگی
عادیتان مختل شود.

شدن به موبای

ل را کم کنیم
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هایکهارتونیان
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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

در هر نوبت بیش از یک ساعت
مقابلنمایشگرهاننشینیدوبعد
از هر یک ســاعت ،پانزده دقیقه
به خود استراحت دهید .چرا که
کار طوالنــی مدت بــا کامپیوتر
چشــمان شما را خســته کرده،
باعث ســردرد و ناراحتی چشــم
میشود.
این رعایتها برای سالمت روانی
شما نیز ضروری است .فناوری
میتوانــد به آســانی ذهــن ما را
پریشان کند .با کمی استراحت
میتوانیــد به شــکل ســالمتری
از فنــاوری بهره برده ،ســامت
جســمی و روانی خــود را حفظ
کنید.

•

 -۲عوامل محرک را
شناساییکنید
چرا به سمت گوشی تلفن ،تبلت
یا تلویزیون کشیده میشویم؟
این مســئله در شــب از اهمیت
بیشتری برخوردار است.
پژوهشگران توصیه میکنند که
از یــک ســاعت پیــش از خواب
دیگــر بــه صفحههــای نمایش
نــگاه نکنیم ،چــرا که نــور آبی
نمایشگرها باعث میشود مغز ما
فریب بخورد و احساس کند که
همچنان روز است.

•

 -۴راههای جایگزین برای
متاس با دیگران پیدا کنید
تماسهای ویدیویی با استفاده
از اپلیکیشــن زوم ،فیــس تایم
و اســکایپ روشهای مناســب
دیگــری اســت کــه ایــن روزها
میتوانیــم از طریــق آنهــا
عزیزانمان را ببینیم.
بــا این همه دســتیابی بــه این
هدفهــا همیشــه از طریــق
اســتفاده از نمایشــگرها حاصل
نمیشود و مردم لزوما از طریق
ایــن گونــه ارتباطها احســاس
نزدیکینمیکنند.
در نهایت گفت و شنود با دیگران
از طریــق یــک تمــاس تلفنــی
معمولی میتوانــد روش بهتری
باشد.
ما بــه دوربین نــگاه میکنیم و
گاه دیر رسیدن تصویر وادارمان
میکنــد کــه بــا دقــت و توجــه
بیشتری به صدا گوش کنیم.
به این ترتیب هنوز هم میتوانید
بــا بهتریــن دوســت خــود گپ
بزنید ،تنها کافی است روشهای
قدیمی را به کار ببندید.

•

رابطه شگفتانگیز بهبودی حافظه با
پیادهرویسالمندان

 -۵فعالیتهای
فیزیکی بدون صفحه
منایش
در دوران پیــش از
ویروس کرونــا( ،به یاد نتایج یک پژوهش علمی نشان
کسانیکه مرتب
دارید؟!) میتوانســتید میدهــد ،پیــادهروی نقــش
ورزش کردنــد،
بعــد از کار با دوســتتان مهمی در بهبــودی اختالل
مشــکل ســفتی
قــرار بگذاریــد و بــا هــم شــناختی و ســامتی مغز و
عــروق کاروتیــد
شــام بخوریــد ،کارهایی تفکــر در ســالمندانی که از
آنها به طــور قابل
که برای انجامشــان هیچ ضعف حافظه رنج می برند،
توجهی رفع شــد و
نیــازی بــه صفحههــای ایفا میکند.
جریان خون به مغز
طبق پژوهشــی که بررسی
نمایش نبود.
آنها افزایش یافت.
البته روشــن است که این دادهــای آن یک ســال به
مهــم تریــن نتیجه
جــور کارهــا دیگــر ممکن طول انجامیــد ۷۰ ،زن و
ایــن آزمایــش ایــن
نیســت ،امــا در عــوض مرد میانســال و مســن
بــود کــه عملکــرد
میتوانیــم پــس از پایان کار با عالئم اولیه فراموشــی،
آنهایی که پیادهروی
مستقیما سراغ پلیاستیشن بــا پیــادهروی مرتب و ســریع عنوان یک گــروه کنترل فعال میکردند ،در برخی آزمونهای
یا نتفلیکس برویم.
توانستند ،درجه شناختی خود عمــل کننــد و مجموعــه دوم مهارتی مربوط به برنامهریزی و
پــس از اتمــام کار ،انجــام را افزایش دهند.
شــروع بــه ورزش پیــادهروی تصمیمگیری ،بهتــر از گروهی
دیگــری که تمرینات کششــی
فعالیتهای بدنــی که به دور محققان مرکز پزشکی دانشگاه کردند.
از سبک را انجام دادند بود.
محققــان
از نمایشگرها انجام میشود ،از «تگزاس ســاوت وســترن» در ســپس
اهمیت زیادی برخوردار است .داالس و سایر مراکز و موسسات شــرکتکنندگان خواســتند از دیگر نتایج مهم این پژوهش
بســیاری از مــا زندگــی بــدون تحقیقاتی،ازشرکتکنندگاندر فعالیت خــود را حفــظ کنند ،این بود که هر دوگروه توانستند
صفحههــای نمایــش را تجربه این پژوهش خواســتندکه پس بــه طوری کــه ضربــان قلب و امتیازات درجه آزمون حافظه و
کردهایم مثــل خواندن کتاب یا از انجام بررســیها ،آزمایشات تنفس آنها به طور قابل توجهی تفکر را با کمی اختالف ،افزایش
گذران وقت در کنار خانواده.
سالمتی،عملکردهایشناختی افزایش یابد .عالوه بر پیادهروی دهند.
زمــان آن اســت کــه تصمیمی وآمادگیجسمانی،فعالیتهای سریع ،به آنها اجازه ورزش شنا پیادهروی سریع برای مدت
بدنــی بیشــتری را آغــاز کنند .یا دوچرخهسواری نیز داده شد .طوالنیتر
عاقالنــه بــرای انجــام کارهای
سپس آنها را دوباره با استفاده همه افراد در این دو گروه ،سه در پایــان آزمایش ،محققان به
دیگری بعد از اتمام کار روزانهمان
از ســونوگرافی پیشرفته و سایر بار در هفته به مدت نی م ساعت این نتیجه رسیدندکه پیادهروی
بگیریم .کارهایی مانند آشپزی یا
تکنیکهایاندازهگیری،سفتی و برای شش ماه متوالی آموزش سریع در مدت زمان طوالنیتر،
دویدن.
سرخرگ کاروتید که خون را به دیدند .اغلب ایــن افراد پس از در مقایســه با شرکت کنندگان
یادتان باشــد کســانی که زمانی
مغز و مقدار خون جریان یافته طی کردن مراحل اولیه آموزش گــروه اول کــه فقــط تمرینات
طوالنی بــه صفحههای نمایش
به مغــز را وارد میکنــد ،مورد توانســتند حــدود پنج جلســه کششی سبک انجام میدهند،
خیره میشــوند ،در ســنین باال
آموزش را تا پایان ســال پشــت باعث افزایش قدرت شــناختی
بررسی قرار دادند.
گرفتار درد شانه یا گردن خواهند
بیشــتر و کاهــش کمتر ضعف
شــد .و دلیل این دردها عمدتا
ســرانجام شــرکتکنندگان به سر بگذارند.
دو گــروه تقســیم شــدند ،یک بهبودیحافظه
حافظه میشود.
ناشی از وضعیت بدن به هنگام
«نیویورک تایمز» ۶آوریل
مجموعــه تمرینــات کششــی نتایج حاصله از بررســی دادهها
اســتفاده از این وســایل اســت.
ســبک را شــروع کردنــد تا به در آزمایشــگاه ،نشــان داد
زمانی که مردم معموال به حالت
نشســته روی صندلی یا لم داده
در تخت خــواب به صفحههای
نمایش خیره میشوند.
با تع
یین وقت قبلی
البتــه بایــد ایــن واقعیــت را
• متخصص مالیات با  20سال سابقه برای افراد وشرکت ها
ACCOUNTING LOUIE
پذیرفت که تصــور زندگی بدون
Tax specialist with 20 years of experience
• مشاوره و تهیه اظهارنامه مالی
این وســایل برای ما غیرممکن
>> for individuals and companies
Tel.:
)(514
652-7623
Financial Statements | by appointment
اســت .آنها همه جا هستند ،به
زندگی ما کمک میکنند و ما به
آنها نیاز داریم.
به جای خیالبافی در مورد زندگی
بدون صفحههای نمایش ،کمی
از زمانــی را کــه صــرف آنهــا
میکنید ،بــرای خودتان حفظ
ارز :بهترین نرخ روز
ش خود
کنید و تالش کنید آرام 
را حفظ کنید.
•
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ندارند،
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را ميطلبد كه در حوزه مس��ئوالن اس��ت اما نقش ما به عنوان يك ايراني
را ميطلبد كه در حوزه مس��ئوالن اس��ت اما نقش ما به عنوان يك ايراني
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خواهد
توريست به داخل كشور است.
روحیكشور
ناخوشــایندداخل
توانید رنگ دیوارها را تغییر داده حس توريست به
چند دلیل عمده بی
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ايران دنبال دارند.
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داش��تههايمان اس��ت؛ چرا كه در حال حاضر جاذبههاي گردشگري ايران
بسياري
ديدن
از
حتي
ما
از
بسياري
و
شده
واقع
مظلوم
مردم
از
بعضي
بين
•
احساســات
توانند
نمــی
هــا
آن
تغذیه
مناســب
روش
که
زمانی
از
تا
کنیــد
اســتفاده
آبی
مانند
بين بعضي از مردم مظلوم واقع شده و بسياري از ما حتي از ديدن بسياري
از
خوبي
به
ولي
كنيم،
مي
دريغ
كشورمان
مشهور
و
معروف
تاريخي
اماكن
ازیکنواختیذهن
کنند.
توصیف
دچارمشهورخود را به
بیشتر
باشیم ،
ای
فشار و استرس شما کم کند.
خوبي از
ولي به
راحتیميكنيم،
كشورمان دريغ
معروف و
تاريخي
نداشتهاماكن
از
ذوق
و
شوق
با
و
هستيم
مطلع
ديگر
كشورهاي
گردشگري
مراكز تفريحي
یک ذوق
شوق و
هستيم و
ديگر مطلع
گردشگريیاكشورهاي
مراكز تفريحي
حوصلگیو گاهی ریشــه در •
بــی
آنچهباکه
شناختن
ناتوانی در
عصبی وشــدن و
ســردرگمی،
كه
اي
اندازه
تا
كنيم
مي
تعريف
يكديگر
براي
آنها
هاي
جاذبه
ف��راوان هم از
میاي كه
اندازه
تا
كنيم
مي
تعريف
يكديگر
براي
آنها
هاي
جاذبه
از
هم
ف��راوان
نیاز به
داشتهراو ناشی
ذهنی
خستگی
عدم تمرکز می شــویم .بنابراین نفر را خوشــحال مــی کند،
نوآوری كشور سفر كند.
حتماً به اين
مجابازميكنيم
همكارمان
دوستمان يا
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مان،وپيشنهاد
گردشگري
كشورمان قبل
اماكنباتاريخي
پيشنهادفرد
مان،بیشــتر
گردشگريکه
قبل می آورد .چیزی
كشورمانمی
تفريحياحســاس
گونــه افــراد
ایــن
چیــز
از یــک
تفريحيرا داریم.
جهانواطراف
بازديد ازتعامل
از معرفي جاذبههاي ساير
كشورهاست.
توجهساير
جاذبههاي
كشورهاست.کنند که دچار یکنواختی شده و را آزار از
کافی •
معرفي عدم
مــی دهد
حــد می توانــد از عوامل عمده
سفر
بار
فرصت
نخستين
در
كه
بود
خواهند
مشتاق
بدون شك بسياري
بدون شك بسياري مشتاق خواهند بود كه در نخستين فرصت بار سفر
داخلی
تفریحی
مهارتهای
حس بی حوصلگی و خســتگی فرد می آید.
است.
دیگران
نمی
شــاد
را
ها
آن
چیزی
دیگــر
باشد.
حوصلگی
سمت بی
بروزبهحالت
اين
است
ممكن
حتي
و
ببنديم
خارجي
نه
و
داخلي
يك مقصد
را
را به سمت يك مقصد داخلي و نه خارجي ببنديم و حتي ممكن است اين
ميان
در
كشورمان
گردش��گري
هاي
جاذبه
تبليغ
موجب
گردش��گري
رونق
درونــی
منابــع
بــدون
افــراد
معمول
طــور
به
حوصلگی
گاهی به سراغ همه ما می آید و بــی
که
اســت
ســخت
او
برای
پــس
در
خارجی
تحریک
به
نیاز
کند.
و
خســتگی
احســاس
بنابرایــن
رونق گردش��گري موجب تبليغ جاذبههاي گردش��گري كشورمان در ميان
سمت
به
را
دنيا
هاي
توريست
از
بسياري
و
شده
كش��ور
از
خارج
هموطنان
بیسمت
خســتگیراو به
توريستهاي دنيا
بسياري از
توجــه كش��ور
هموطنانوخارج از
مقابلــه با
دیگرانشده وبــرای
این افراد همیشــه وجود داشته بــدون پذیرش
در این زمان ما توان انجام دادن نوعــی حس روحی ناخوشــایند ضعف در فرد ایجاد می شود.
ايران بكشاند.
بكشاند.
ايران
هیــچ کاری را نداشــته و حتــی است که در طی آن ،فرد توانایی •
و نــوآوری هنــگام جســتجوی به کاری مشــغول شــده و روی
{>> ادامه در صفحه}24 :
نوعی حس افســردگی به سراغ انجــام کارهــای روزمــره را بــه شکل چیدمان خانه
کارهای جدید و ریســک پذیری آن تمرکــز کنــد .افــراد مبتال به
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13

سالمت...

10

دلیلبیحوصلگیتانکهنمیدانستید!

ستین سفر اهالي رسانه به مروارید خلیج فارس

ي پاي
ر
خبرنگارانزير پاي خبرنگاران
سفيد ابوموسي

یک جدول با دو شرح

5085

یک جدول با دو شرح

5085

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

ويژه
جدول
عادي
سودوکو و جدول
عادي____________________ >>
ویژه
های ____________________ عادی و
جدول
جدول
افقي:
كارها
و
مق��ررات
تنظيم
-1دش��وار-
1
براي انجام يك پروژه
 -2جاي روش��نايي -كش��ور قذافي2 -
بندري در كشور سوئد
3
 -3كاندي��دا -ويرانكنن��ده -كبوت��ر
4
صحرايي
 -4حركت كرم -مركز فراري -دريغ 5
خوردن -كلمه كار خرابكن
6
 -5گري��ه پرص��دا -بيگان��ه -منطقه
7
تفريحي تهران
 -6جويبارها -بزرگ داش��ته ش��ده8 -
ممسك
9
 -7دارا ب��ودن صفت��ي ك��ه م��ردم
ب��ه آن احت��رام نهن��د -ب��ه فرموده 10
حض��رت محمد(ص) ...س��رآمد همه 11
بديهاست -دستور سكوت
12
 -8جمع لقب -يار مش��هدي -داراي
13
آهنگ يكسان
كه
شيريني
نوعي
نيكي-
 -9تظاهر به
14
از شكر درست ميكنند و ميمكند-
15
مراسم
 -10آزاد و رها -سياهرگ -شترمرغ
 -7عضو تنفس -حاصل و نتيجه عمل-
جدولي
زينساز
است-
آن
نوع
ترين
خالص
الماس
-11
 -8گياهي -دروازه -ستايشكردن
تنها
يار،
بي
مقرر-
جيره
 -9نام دخترانه -هر س��ي روز يك بار-
 -12قوت اليموت -رفيق شفيق -تكيه صداي گربه
به پشتي -خونابه تزريقي
 -10خانهها -آيندهنگري -ريشه
 -13نشستن براي گفتوگو و رسيدگي -11 -نيز -ماه دوم ميالدي -پدر ش��عر
آرام خودماني -سكه طالي قرن 11
نو
شاعر-
 -14ديو ش��اهنامه -سخندان و
 -12انديش��ه ،نظر -دري��ا -يكي از دو
باركش شهري
جنس -ضربه ناگهاني
 -15ن��ام مجموع��ه ش��عري از نظامي  -13ضرب شمشير -هندي -بزرگان
گنجوي شاعر پرآوازه ايراني -تنه درخت  -14دهانه ،مهار -نام دخترانه -نيرنگ
عمودي:
زيركانه
گونه
ه��ر
وهش��تم
سي
اصل
-1طب��ق
 -15روز قيامت -انجمن خصوصي
ش��كنجه براي گرفتن اقرار
يا كس��ب اطالع  ...اس��ت-
حل جدول عادی شماره 5084
آشوب و ازدحام
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 -2وسيله نقليه آبي -خوار،
ت ل ه ك ا ب ي ن
 1د ب س ت ا ن
ر
ر خ س ا
ا ي ج
 2س ي ل ي
حقير -كار عبث و بيهوده
برای
سالم
یکرراه
م ت ه م
ا ش و ب
ر ت
 3ت ج ا
 -3ناق��ص نيس��ت -باق��ي
ن و ش
کــاهشج ي م
ر
ر
و
م
 4ب ا
وزن:
گذاش��تن -نماين��ده ي��ك
5
ا
ل ي
ا
ه
ا س ت
ف ر
ر
ا
غذایی
رژیم
مورد
در
اگر
دولت در يكي از ش��هرهاي
ق م
و ن س
ا
م ج و
ن ا
 6ف
بيگانه
ه
و
هستید :ا
و
کنجکاو ا
ا ن
کتوژنیک و
ه
 7ت ر ق ي
8
ه ب ر
ر
ش ي ب
و م
ر
ا
آي��د-
ت��ب
هم��راه
-4
follow
م ه ي ب
ر
و ش و
ب ر
 9ل ب ه
جم��ع-
ش��خص
سوم
Dr. Berg
ا
ر
ا
ه م و
م ت و ن
 10ي و
پرحرفي -با هوي آيد
گ ز
 onن
ا
 YOUTUBEو
ك ي
د س
س ا
 11م
خنياگ��ر
 -5پل��ه و رتب��ه-
ر
و
ا
 hereا  :andز ل
ي ر ن
ا
ر
 12و
معروف -دلآزار كهنه
ا ب ر ن گ
ا
ر
ي ا
 13ت س م ه
www.drberg.com
 -6مخترع تلفن -از صفات
ت ن ي ا
ت ي ش ه
و ك
ر
و
 14ر
ر ب ا ن
م ه
ز
و
ر
 15ش ب ا ن ه
باريتعالي -تهيدست
1

2

3

4

5

6

ketogenic diet

7

افقي 15 14 13 12 11:كشاورزي -پسگردن
10 9 8
6 5 4 3 2 1
 -8دربند انداختن -نرم تني ش��بيه
-1دش��وار -تنظيم مق��ررات و كارها
1
براي انجام يك پروژه
حلزون -دريچه اطمينان
 -2جاي روش��نايي -كش��ور قذافي2 -
 -9كنگ��ره روي دي��وار -ج��رس
بندري در كشور سوئد
3
كوچك -پايدار
كبوت��ر
كنن��ده-
 -3كاندي��دا -ويران
 -10ماه س��رياني -مي��وه كركدار-
4
صحرايي
آبزي آهكي
 -4حركت كرم -مركز فراري -دريغ 5
 -11پوس��تر -س��هلانگاري كردن-
خوردن -كلمه كار خرابكن
6
تب الزم
 -5گري��ه پرص��دا -بيگان��ه -منطقه
 -12درويش��ي -نهيكننده -سرما-
7
تفريحي تهران
جمع ملت
 -6جويبارها -بزرگ داش��ته ش��ده8 -
 -13فرمان��روا -رفي��ق مهرب��ان-
ممسك
9
نافرماني
 -7دارا ب��ودن صفت��ي ك��ه م��ردم
ب��ه آن احت��رام نهن��د -ب��ه فرموده 10
 -14فتنهانگي��زي -از گازه��اي
11رنگ -پاينده
حض��رت محمد(ص) ...س��رآمد همه بي
بديهاست -دستور سكوت
مس��ابقه
معتبرتري��ن
-15
12
 -8جمع لقب -يار مش��هدي -داراي دوچرخهسواري جاده دنيا -پزشك
آهنگ يكسان
 13عمودي:
كه
شيريني
نوعي
نيكي-
 -9تظاهر به
14
-1س��ال  366روزي -مجموع��ه
مكند-
مي
و
كنند
مي
درست
از شكر
داس��تاني پانزدهجل��دي ب��ه قل��م
15
مراسم
آر.الاستاين
شترمرغ
سياهرگ-
رها-
و
آزاد
-10
نتيجه عمل-
حاصل و
افقي:
فالني
تنفس-باعث-
عضوآمدن-
 -2به-7دنيا
جدولي
ساز
زين
از
كتابي
سواري-
دوچرخه
-1مسابقه
رمضان -حفظ ،امان-
م��اه
فريضه
-3
 -11الماس
 www.printablesudoku99.comستايشكردن
گياهي -دروازه-
خالصترين نوع آن است-8 -
علي ابن اسدي طوسي
جوشگاه زخم
تنها
يار،
بي
جيره مقرر-
طال-بار-
روز يك
هر س��ي
دخترانه-
گرم نام
-9 -4
بيان
نان-
قوتنوعي
كريستال-
سنجش
ميزان
نيست-
تكيه
شفيق-
رفيق
اليموت-
-12 -2
صداي
دورقم��ي-
ع��دد
گربههمسر زن
دستگاه-
يك��ي از دم و
 -3به پشتي -خونابه تزريقي
 -10خانهها -آيندهنگري -ريشه
آذربايج��ان
شهرس��تانهاي
داخل
آراستن-
شادي-
هلهله
-5
رسيدگي-
و
وگو
اس��تانگفت
نشستن براي
-13
 -11نيز -ماه دوم ميالدي -پدر ش��عر
ساساني
پادشاه
دروازه -عرصه بوكس -تازهداماد
-6
11
قرن
طالي
سكه
خودماني-
شرقي-آرام
نو
خفيف-
جنبش
باس��تاني-
 -4جشن
دربدري-
كريم-
قرآن
ام
سي
سوره
-7
شاعر-
و
سخندان
ش��اهنامه-
ديو
-14
 -12انديش��ه ،نظر -دري��ا -يكي از دو
مخروطي
درخت
جهت-
وجه و
شهري
باركش
بلند
فرياد
جنس -ضربه ناگهاني
 -5كاله -15ن��ام
مجموع��هزمخت
فرنگي -برهنه-
فارس��ي-
الفب��اي
زخم -از
بزرگان
هندي-
شمشير-
س��ياهضرب
ش��عري از نظامي-13 -8
گونهتنه
پرآوازه ازايراني-
سازهاي شاعر
 -6از گنجوي
موسيقي-
هايدرختساكن -14دهانه ،مهار -نام دخترانه -نيرنگ
عمودي:
شيرماهي -مذكر
 -9زيركانه
ش��ناس -ظرفي ب��راي طبخ غذا-
سيوهش��تم
-1طب��ق اصل
روز قيامت -انجمن خصوصي
ه��ر گونهضمير-15
اب��زاري در
ك��ردن-
 -7خواه��ش
ملكي
ش��كنجه براي گرفتن اقرار
 -10ش��أن و شكوه -تنگه
ويژهاس��ت-
اطالع ...
كس��ب
شماره
شماره 5084حل جدول عادی
جدول
ياحل
 5084در
جزي��رهاي
مع��روف،
ازدحام
و
آشوب
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 1فاصله هش��ت كيلومتري
نقليه
ت ل ه ك ا ب ي ن
ت ا ن
ر
آبي -و
ت
وسيلهي ه
ع
 1د ف-2ا
س ن
خوار ،م 1ا د لب ي
بندرعباس -گرداگرد لب
ر
ر خ س ا
ا ي ج
ر
ي 2هس وي دل اي
2
ا
عبث او و
حقير-ا كار م
ر ي
ا
بيهوده
پرس��تيدني دوره
ف ر د ا  3لت اج اك ري ت -11
م ت ه م
ا ش و ب
 3ن ي-3ن ج ا
ناق��ص نيس��ت -باق��ي
ايزومره��اي ش
ن و
جاهلي��ت -ازي م
ر ج
و ر
ا ي ك س 4ب ا
ش يم ر
د
 4گ ب ه
گذاش��تن -جنماين��ده ي��ك
ا
كامل ا ل ي
ه
ا س ت
وف ر
س كر
ن ا 5ا
ا ن
گ ي ل
 5ف ا
هندسي-
ش��هرهاي
از
يكي
در
دولت
ق م
و ن س
ا
ب م ج و
ين ا
ت و ن 6سف
ر
س ن ت و
 6ن
ماضي
س��فره-
بركت
-12
و ه
ا
و
ا ن ا
ه و
ي
و
ا
ه
بيگانه د
 7گ ش ا
ا ن ا  7ت عر زق ي
وخامت امر -بينياز
آي��د -ز 8خ ما ري و م شدن-
ر ه ب ر
ش ي ب
هم��راه
8
ت��ب ا ن
س
ف-4و م ن
بلندتري��ن
دنيا -ب
قله ه ي
م
-13و ش و ر
 9سل اب ده س ب ر
ن
ش��خصي ت ر ي
و
 9پ ي ه
جم��ع-
سوم
ا
خوشبو ر
ا
گلي و
باسكول -ه م
نم ت و ن
س ر ع 10يي نو
ه
ح م ز
هوي آيد
 10ا قپرحرفي -با
گ ز
ك ي و
ت د س
رس ا
ب ر ج ي 11سم
ك ل ي د
ش��دني -امكرن و ريا-
-14
خنياگ��ر
رتب��ه-
 11ار ن-5ر پل��ه و
و ر
ا
ز ل
س ا 12و بر اا ج ي ر ن ا
12
ا ن ا
د
راهنمايي
معروف -دل نآزار اكهنه
ا ب ر ن گ
ا
ر
ي ا
س دم وه
ن 13ات ن
ل ه
 13ش ا ب ك
صفات
مخترع
آفتاب -ا
معالج��ه ب��ا ت ن ي
ي رو ك -15ت ي ش ه
 14بر او ر
تلفن -ازن ي ا
خ
ا ن
 14و ي-6ل
م ه ر ب ا ن
درويشز
ن ه ر و
تهيدستگ
باريتعالي-ل ي ن
و
ا
 15ت ر
خ و 15رش مب وا ج
7

Easy Sudoku Puzzles 1
EASY

6 9 5
3
5
1
5 9 3
4
8 6 2
3
3 4
8 6
2
9 5 6
8
8 6
3 2 4 9

جدول اعداد سودوکو در صفحه 16

8 1 4
7
2 1 6
1
9
3
7

حل در صفحه28 :
....
جدول ويژه

 15 14 13 12 11 10 9 8كشاورزي -پسگردن
 -8دربند انداختن -نرم تني ش��بيه
حلزون -دريچه اطمينان
 -9كنگ��ره روي دي��وار -ج��رس
كوچك -پايدار
 -10ماه س��رياني -مي��وه كركدار-
آبزي آهكي
 -11پوس��تر -س��هلانگاري كردن-
تب الزم
 -12درويش��ي -نهيكننده -سرما-
جمع ملت
 -13فرمان��روا -رفي��ق مهرب��ان-
نافرماني
 -14فتنهانگي��زي -از گازه��اي
بيرنگ -پاينده
 -15معتبرتري��ن مس��ابقه
دوچرخهسواري جاده دنيا -پزشك
عمودي:
-1س��ال  366روزي -مجموع��ه
داس��تاني پانزدهجل��دي ب��ه قل��م
آر.الاستاين
افقي:
 -2به دنيا آمدن -باعث -فالني
-1مسابقه دوچرخهسواري -كتابي از  -3فريضه م��اه رمضان -حفظ ،امان-
علي ابن اسدي طوسي
جوشگاه زخم
 -2كريستال -نوعي نان -بيان
 -4گرم نيست -ميزان سنجش طال-
 -3ع��دد دورقم��ي -يك��ي از دم و دستگاه -همسر زن
شهرس��تانهاي اس��تان آذربايج��ان  -5هلهله شادي -آراستن -داخل
شرقي -پادشاه ساساني
 -6دروازه -عرصه بوكس -تازهداماد
 -4جشن باس��تاني-
 Sudokuجنبش خفيف -7 -سوره سيام قرآن كريم -دربدري-
درخت مخروطي
وجه و جهت-
فرياد بلند
Puzzle
 -5كاله فرنگي -برهنه -زمخت
 -8س��ياهزخم -از الفب��اي فارس��ي-
5
 -6از سازهاي موسيقي -از گونههاي ساكن
شيرماهي -مذكر
 -9ش��ناس -ظرفي ب��راي طبخ غذا-
 -7خواه��ش ك��ردن -اب��زاري در ضمير ملكي
 -10ش��أن و شكوه -تنگه
حل جدول ويژه شماره 5084
مع��روف ،جزي��رهاي در
 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1فاصله هش��ت كيلومتري
 1د ف ا ع ي ه ت و ر م ا ل ي ن بندرعباس -گرداگرد لب
ا
ي ه و د
ا
و
م ا
ر ي ا
 2ا
ل ا ك ي  -11پرس��تيدني دوره
ا
ف ر د
 3ن ي ن ج ا
ا ي ك س ش ي ر جاهلي��ت -از ايزومره��اي
د ج
 4گ ب ه
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وضعیت آزادی رسانهها در سال ۲۰۲۱
>> در میان  ۱۸۰کشور ایران در ردۀ ۱۷۴

سازمان بین المللی گزارشگران
بــدون مــرز ،تازهتریــن رده
بندی وضعیت آزادی رســانهها
در جهــان در ســال  ۲۰۲۱را
منتشــرکرد که در این لیست،
جمهــوری اســامی ایــران بــا
یک رتبه ســقوط ،در رده ۱۷۴
قــرارگرفــت .در ایــن گــزارش
 ۱۸۰کشــور مورد ارزیابی قرار
گرفتهاند.
این نهــاد بین المللــی که مقر
آن در پاریــس اســت ،وضعیت
آزادی بیان در جهان را ســاالنه
در گزارشهــای خــود اعــام
میکند.
ایــران
« در ایران ( )۱۷۴ ،-۱مقامات
حکومتی با سختترکردن مهار
اطالعات و افزایش بازداشت و
محکوم کــردن روزنامهنگاران
به حبسهای سنگین ،تالش

کردن شــمار مبتالیان و کشته
شــدگان بــر اثرکوویــد  ۱۹-را
کاهش دهند».
همچنیــن در بخــش دیگــری
از ایــن گــزارش دربــاره رفتــار
حکومت ایران با روزنامه نگاران
و خبرنگاران آمده است:
«جمهوری اسالمی ایران یکی
از کشــورهای جهان اســت که
از آغاز انتشــار ردهبندی جهانی
آزادی رسانهها از سال  ۱۳۸۱به
علت ســرکوب حکومتی آزادی
اطــاع رســانی همــواره در در
پایینتریــن ردههــای جــدول
قــرار داشــته اســت .وضعیتی
کــه جهانگیری کوویــد ۱۹-
با ســعی مقامــات حکومتی در
کاهش آمــار بیمــاران مبتال و
کشته شده بدتر شد .حکومت
در حالی از  80هزار کشته شده
ســخن میگویدکه بنا بر برخی

از آمارهای این شمار بیش از
180هزار نفر برآورد شدهاند.
مقامات حکومتــی افزون بر
مهار اطالعات در رسانههای
سنتی و رسمی و در اینترنت،
تهدید ،احضار و بازداشت و
محکوم کردن روزنامهنگاران
و شــهروند-خبرنگاران را
افزایــش دادهانــد .از ســوی
دیگــر ،ایــران در  ۵۰ســال
گذشــته بیشــترین شــمار
احکام اعدام علیه روزنامهنگاران
را صادر و یا اجرا کرده است.
روح الله زم مدیر سایت خبری
وکانال تلگرام آمدنیوز بعد از آن
که در یک محاکمه غیرعادالنه
محکــوم شــد ،بــه تاریــخ ۲۲
آذر ۱۳۹۹به دار آویخته شد».
در ردهبنــدی منتشــر شــده،
بعد از ایران کشــورهایی چون
ترکمنســتان ( ،)۱۷۸،+۱کره
شــمالی ( )۱۷۹،-۱و کشــور
آفریقایــی اریتــره ()۱۸۰،-۲
قرار دارند.
در ایــن گــزارش نــروژ بــرای
پنجمین سال پیاپی همچنان
رده نخســت از نظــر آزادی
رسانهها را داشته است.
در این ردهبندی ،ایاالت متحده
بــا یک پله صعــود ،در رتبه ۴۴
قرار دارد.
•
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ویژگی افراد با پِرنسیپ

محمودسریعالقلم  -۱۸ناجوانمــردی در ذهــن و عمــل آنها
 -۱به هر قیمتی ،ثروتمند نمیشوند؛
تعطیل است؛
 -۲بــه هر قیمتیُ ،پســت خــود را حفظ  -۱۹تاریــخ میخوانند تا گذشــتۀ خود و
نمیکنند؛
جامعۀ خود را بهتر بشناسند؛
 -۳در رابطه با موضوعات و افراد ،همه جا  -۲۰رُمــان میخوانند تا به پیچیدگیها و
یک نوع سخن میگویند؛
تنوع رفتار انسانها پی ببرند؛
 -۴کارهای ِ
خوب خود را تبلیع نمیکنند؛  -۲۱ســکوت را بــر دروغ گفتــن ترجیح
 -۵با افراد نادانُ ،مدارا میکنند؛
میدهند؛
 -۶حرص مطرح شدن روزانه در رسانهها  -۲۲همه نسبت به آنها ،احساس امنیت
را ندارند؛
میکنند؛
 -۷معتقدنــد کارهای خــوب و بد آنها را -۲۳ ،در صندلی که هنوز شایســتگی آن را
طبیعت پاسخ میدهد؛
کسبنکردهاند،نمینشینند؛
ِ
 -۸وقتی
تخریب شخصی مطرح میشود -۲۴ ،با خودشناســی و مطالعۀ فراوان ،به
آن محل را ترک میکنند؛
تدریج ریشههای جهل را کشف میکنند؛
 -۹به زندگی عمدت ًا به عنوان فرصتی برای  -۲۵منبع مفیدی برای یادگیری اطرافیان
توسعۀ فردی مینگرند؛
خود هستند؛
 -۱۰هشــتاد درصــد زندگــی آنهــا ،کار و  -۲۶بــه خــود میگویند :مــن حتی یک
سکوت فراوان است؛
درصد از جزئیات زندگی این فرد را نمیدانم.
 -۱۱جدیترین بیمرامی را ،رانتخواری بنابراین ،نباید درمورد او قضاوت کنم؛
میدانند؛
 -۲۷رفتارشــان ثبات دارد ولی افکارشان
 -۱۲برای رسیدن به آرامش درونی ،سالها دائم ًا در حال تکامل است؛
تمرین کرد ه اند؛
 -۲۸بــرای دو دهــه و هفتــهای چندیــن
-۱۳ســعی میکنند در ذهن خــود ،افراد ســاعت بــر روی توســعۀ فردی خــود کار
ِ
نادان را درک کنند؛
شــخصیت
میکنند تا درصد حســادت در
 -۱۴بــرای ُرقبــای خــود ،حقــوق قائــل خود را َتک رقمی کنند؛
هستند؛
 -۲۹بــرای دو دهــه و هفتــهای چندیــن
 -۱۵از واژههای احساسی  -عاطفی برای ساعت بر توسعۀ فردی خود کار میکنند تا
ِ
عوامفریبیاستفادهنمیکنند؛
شخصیت خود
درصد خشم و عصبانیت در
 -۱۶تا میتوانند بدون چشمداشــت ،کار را َتک رقمی کنند؛
دیگران را انجام میدهند؛
 -۳۰شــغل شــرافتمندانهای انتخــاب
 -۱۷دوستان محدودی دارند ولی با دقت میکنند.
از مناسبات خود با آنها مراقبت میکنند؛

دانشمندان به کمک باکتریها راهی برای
شکارریزپالستیکهایافتند

صابر جلیل زاده

آمـوزشسنتــور
در كلیه سطوح
-------------

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

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

 ۱۰دلیل بی حوصلگی  >> ...ادامه از صفحه23 :
حوصلگی ،معموال به تحریکات
خارجــی متکی هســتند .بدون
شــک ،با کمبود مهــارت های
تفریحی درونــی ،دنیای بیرونی
همیشــه قادر به ارائه هیجان و
انرژی نخواهد بود.

•

فقدانخودمختاری
افراد ضعیف و با اعتماد به نفس
پایین معموال بیشــتر دچار بی
حوصلگی می شوند .زیرا ضعف
در شــخصیت فــردی ،معموال
فــرد را به ســمت ســرخوردگی
های دیگر سوق می دهد.به این
ترتیب ،آن ها در یک نقطه ثابت

گیرکرده یا محدود می شوند.

ایجادکنند.

عدم دریافت مواد مغذی
الزم
موارد زیــادی می توانند در بروز
بی حوصلگی نقش داشته باشند
و یکی از این عوامل مهم ،کمبود
مــواد مغذی الزم اســت که می
تواند نوعی حس افســردگی در
فرد ایجادکند.
به عنوان مثال ،کمبود ویتامین
هایــی ماننــد ویتامیــن ب،
اســید های چرب امگا ۳و دیگر
ویتامین ها می تواند نوعی حس
سردرگمی و بی حوصلگی در فرد

خواب ناکافی
زمانــی که خواب کافی نداشــته
باشــیم ،در طــی روز کامــا بی
حوصله خواهیم بود زیرا بدن ما
به اندازه کافی استراحت نکرده و
قوای کافی بــرای انجام فعالیت
در روز را ندارد.
بنابراین برای داشتن روحیه ای
شــاد و پر انرژی سعی کنید زود
بخوابید و استراحت کافی داشته
باشید.
•

•

•
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پژوهشــگران در تازهتریــن
کوشــش خــود بــرای زدودن
ریزپالســتیکهای آالینــده
از زیســتبوم دســتبهدامان
باکتریهاشدهاند.
باکتریها معموال توده میشوند
و بهســطوح میچســبند و
بهایــن ترتیب ماد ه چســبناکی
میســازند کــه «زیســتالیه»
نامیــده میشــود .جــرم دندان
یکــی از شناختهشــدهترین
زیستالیههاست.
دانشمندان دانشگاه پلیتکنیک
هنگکنگ توانستهاند بهکمک
زیســتالیهها کــه بهســادگی
یافت و بازیافت میشــوند ،برای
بهدامانداختن ریزپالســتیکها
در آبهــای آلــوده نوعــی تــور
میکروســکوپی یــا «ریزتــور»
بسازند.
شیؤه کار ساده است:
باکتریهای کشتشــده رشــد

میکننــد و بهخاطــر خاص ّیــت
چسبندگیشان ریزپالستیکها
را در آب میگیرند و آنگاه میتوان
آنها را در حجم وسیع جمعآوری
و بهسهولت بازیافت کرد.
پروفســور ســیلویا النــگ لیــو،
میکروبیولوژیســت و سرپرست
ایــن پــروژه میگویــد« :بــرای
پالســتیک ُزدایی از زیســتبوم
طبیعیمــان الزامــی اســت
کــه راههــای مؤثــری بــرای
بهدامانداختــن و جمــعآوری و
حتــی بازیافت ریزپالســتیکها
بیابیــم ».و چــه راهــی بهتــر
از بــهکار گرفتــن باکتریهــا و
دوستساختن از دشمن.
از آنجــا کــه ریزپالســتیکها
ابعــاد مختلــف دارنــد ،یافتن و
بهدامانداختنشان دشوار است
و تــا پیش از این شــیوهای پایا و
کمهزینــه بــرای ایــن کار ابداع
نشده است.

دیگــر پژوهشــگران شــیؤه
دانشــمندان
ابداعــی
هنگکنگــی را بهخاطــر
بهکارگیــری هوشــمندانٔه
باکتریهــا ســتودهاند.
گرچــه این شــیوه تنهــا در
آزمایشگاه و به کمک نوعی
باکتری بیماریزا به نتیجه
رســیده ،اما تیم طــراح آن
معتقد اســت کــه میتوان
این شــیوه را بهخوبــی و با
دیگر باکتریها در سطح وسیع
آبهای آلوده بهکار برد.
قطعــات
ریزپالســتیکها
پالســتیکی عموما کوچکتر از ۵
میلیمتر اند که بهآســانی جذب
طبیعــت نمیشــوند و گاه مواد
ســمی را هم جــذب میکنند و
ّ
پس میدهند ،و چون بهوسیلٔه
ب وارد آب و خــاک  ،و
هــرزآ 
در نتیجــه خــوراک جانــداران
میشــوند به چرخٔه تغذیه آدمی
هم راه پیدا میکنند.
در پژوهش سال  ۲۰۱۸سازمان
بینالمللی دریانوردی معلوم شد
که ریزپالستیکها در بدن ۱۱۴
گونه از آبزیان موجودند و نیز در
پژوهشهای دیگر روشــن شــد
که ســروکلٔه آنها در محصوالتی
نظیر سیب وکاهو و نیز در نمک
خوراکی پیدا میشود.
•
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حسابداریوکلیهامورمالیاتی

آیا می دانستید...
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راه ارزان و ساده برای پر کردن اوقات فراغت
در این ایام فاصله ها و ایزوالسیون و تک افتادگی...

اوقــات فراغــت در افــراد
مختلف یکسان نیست و
بــه ســبک کاری ،زندگی
و بســیاری مــوارد دیگــر
بستگی دارد .برای پرکردن
اوقات فراغت خود لیستی
را کــه در ادامــه گردآوری
شده است را مطالعه کنید
و با توجه به ســلیقه خود
بهتریــن راهکارهــای را
انجام دهید.
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بیش از  20سال جتربه | منتخب حسابداران کانادا CGA
(514) 500-6186
(MTL_TILES@YAHOO.COM )514

یــک راه عالــی و ارزان بــرای
گذرانــدن اوقات فراغت ،بافتنی
کردن است .همچنین میتوانید

•

 .۲پیامها را چک کنید
پنج دقیقــه تا قــرار مالقاتتان
وقــت داریــد؟ میتوانیــد از این
زمــان بــرای خوانــدن پیامها یا
ایمیلها و خالی کردن صندوق
دریافت پیامها اســتفاده کنید.
ممکن اســت بــه بررســی همه
پیامهــا نرســید ،امــا در هــر
صــورت حتی یک پیــام هم کار
شــما تســریع و گذر زمان را نیز
نامحسوسمیکند.

•

 .۳یادداشت مالی
بســیاری از افــراد همــواره از
یادداشــت دخل و خــرج خود،
پرداخت اقســاط یا قبوض و ...
باز میمانند .دقایقــی را که نیاز
به وقت کشــی دارید و کاری جز
نشســتن از دستتان بر نمیآید،
صرف یادداشتهای مالی کنید.

•

 .۴ورزش کنید
وقــت کافی بــرای ورزش کردن
نداریــد؟  ۱۰دقیقه زمــان برای
انجام چند حرکت ورزشــی مثل
دراز و نشست یا تمرینات کششی
کافی اســت .بــرای انجــام این
تمرینات به باشگاه رفتن نیازی
ندارید و به راحتی میتوانید آنها
را انجام دهید.

میتوانــد اوقات فراغت شــما را
پرکنــد و البته برای افراد زیادی
مفید باشــد .شــما میتوانید به
مردم کمــک کنید،
کاری بــرای محیط
زیســت انجام دهید
یا از حیوانات بیپناه
مراقبتکنید.

•

•

.۵خودت اجنام بده!()DIY
اغلب در منزل وســایلی هستند
کــه نیاز به تعمیــر دارند ،با یک
جستجوی ساده در یوتوب روش
تعمیرات آنها را پیدا کنید و دست
به کار شوید .به عالوه میتوانید
تعمیر یک لباس ،درست کردن
یک کار دستی یا هدیه برای یک
دوســت را بیاموزید و شــروع به
کارکنید .به این ترتیب همزمان
با اینکه مشــکالت خانــه را رفع
میکنید یک مهارت تازه نیز یاد
خواهیدگرفت.

•

 .۶آنالین مستند ببینید
شمامیتوانیدمستندهایرایگان
و مختلفی را در وبســایتها و
کانالهای تلویزیونی آنالین پیدا
کنید که موضوعاتی مانند تاریخ
یا طبیعت را پوشــش میدهند.
همچنیــن
میتوانید به
تماشــای
مســتندها ی
مربــوط بــه
ز ندگینا مــه
با ز یگــر ،
نویسنده یا

نوازنــده مــورد عالقــ ه خــود
بنشینید.

•

 .۷آموزش ببینید
خودآمــوزی میتوانــد ســرگرم
کننده باشد .به چه چیزی عالقه
داریــد؟ علــوم؟ اقیانوسهــا یا
حتی فیلمهای ترسناک؟ برای
پرکردن اوقات فراغت خود کافی
اســت به سراغ گوگل بروید و در
رابطه بــا عالقهمندیهای خود
جستجوکنید و بیشتر بیاموزید.

•

 .۸باغبانی کنید
باغبانی و رسیدگی به گل و گیاه
میتواند بسیار رضایت بخش و
همچنین ســرگرم کننده باشد.
چند بســته خاک و چند گلدان
تهیه کنید و بعد بررسی کنیدکه
چه چیزهایی را میتوانید پرورش
دهید .ویدئوهای آموزشی زیادی
در رابطــه با پرورش ســبزیجات
خانگــی وجــود دارد .همچنین
میتوانید چنــد قلمه گل و گیاه
آپارتمانی از آشنایان خود بگیرید
و آنها را پرورش دهید.

•

 .۹به پیکنیک بروید
اگــر فرصــت داریــد بــرای پر
کــردن اوقــات فراغت خود
در آخر هفته ،با دوستان
یا خانواده برنامهریزی
کنیــد و بــه دل
طبیعت بروید .شما
همچنین میتوانید
شــب را در طبیعــت
بمانید و در چــادر بخوابید .اگر
نمیتوانید به جنگل یا به نزدیکی
یــک رود برویــد ،میتوانیــد در
پارکهــای محلی یا حتی باغچه
منزل این کار را انجام دهید.

•

 .۱۰بافتنی ببافید!

با تع

یین وقت قبلی

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

•

 .۱مطالعه کنید
مقاالت و صفحات جذاب
مجلهها را عالمت گذاری
کنیــد و درون یک پوشــه
به نــام «خواندنیها» نگهداری
کنید .این پوشه را همواره همراه
خود داشته باشید و زمانهایی
کــه وقت خالــی کوتاهــی برای
گذرانــدن پیــدا میکنیــد ،بــه
سراغ آن بروید .شما همچنین
میتوانیــد چنیــن پوشــهای را
روی لپتــاپ ،یا کامپیوتر خود
درســت کنید و آن را درون یک
فولدر اشــتراکی قــرار دهید تا از
طریق تلفن همراهتان نیز به ان
دسترسی داشته باشید.
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برای تولد دوســتان خود هدیه
درســت کنید .در اینصــورت با
یــک تیر دو نشــان زدهایــد .اگر
ابزار بافتنی را در دسترس دارید
در اولیــن فرصت دســت به کار
شوید.

•

 .۱۱آشپزی یاد بگیرید
آشپزی کردن یک مهارت بسیار
مفید و البته سرگرم کننده است.
مقداری مواد اولیه ارزان قیمت
تهیه کنیــد و به کمک اینترنت
یــا کتابهــای آشــپزی غــذای
مورد عالقهتان را درست کنید.
ویدئوهای زیــادی در این رابطه
در فضــای مجازی پیدا خواهید
کرد.

•

 .۱۲نقاشی بکشید
نقاشی کردن یک راه لذتبخش
بــرای بیــان احساســات و افکار
درونیاست.سبکهایمختلفی
از طراحی گرفته تا نقاشــیهای
خطی برای اینــکار وجود دارند.
هرکــدام را که بیشــتر دوســت
دارید انتخاب کنید و شــروع به
کشــیدن کنید .اهمیتــی ندارد
اگر در نقاشــی کشیدن حرفهای
نیســتید .فقط کافی است مداد
به دســت بگیرید و چیزی روی
کاغذبکشید.

•

 .۱۳بودجهبندی کنید
یک شــب در هر هفتــه را صرف
بودجــه بنــدی بــرای کل هفته
کنیــد .این یک ســرگرمی مفید
بــرای برنامهریزی و خرج کردن
پول به روشی درست است .شما
با اینکار موفق میشوید مقداری
پول ذخیره کنید و در نتیجه در
آینــدهای نزدیک یک ســرگرمی
بهتر را شروع کنید.

•

 .۱۴کار داوطلبانه اجنام
دهید
اگر زمان خالی زیادی در اختیار
دارید ،انجام کارهای داوطلبانه
یــک فعالیــت خــوب اســت که

 .۱۵یوگا
بــا اســتفاده از
ویدئوهای موجود در
یوتوب ،چند حرکت
یوگا را یــاد بگیرید و
ســعی کنید در آنها
به اســتادی برسید.
ایــن کاری بســیار
ارزان و البتــه مفیــد
بــرای ذهــن و بــدن
شماست .یوگا ورزشی است که
میتوانید آن را به آسانی در خانه
نیز انجام دهید.

•

 .۱۶شروع به نوشنت کنید
نوشتن یک راه آسان دیگر برای
سرگرم شدن است .اگر اینکار را
دوست دارید یک وبالگ آنالین
یــا یک دفترچه کوچک داشــته
باشید و شروع به نوشتن کنید.

•

 .۱۷رقصیدن یاد بگیرید
حــرکات مــوزون یک ســرگرمی
ارزان قیمت و عالی برای پرکردن
اوقــات فراغــت شــما اســت .از
فیلمهای آموزشــی موجــود در
اینترنــت اســتفاده کنید و چند
حرکــت رقص جدید یاد بگیرید.
رقصیدن عالوه بر اینکه شــما را
شاد میکند ،برای تناسب اندام
نیز مفید است.

•

 .۱۸یک زبان جدید را
شروع کنید
روشهای زیادی از منابع آنالین
گرفتــه تا کتــب آموزشــی برای
یادگیری یــک زبان جدید وجود
دارنــد .با جســتجو در اینترنت
روش مناســب خــود را پیــدا و
یادگیــری یــک زبــان جدیــد را
شروع کنید.

•

 .۱۹محل زندگیتان را
کشف کنید
آیا تمــام کوچهها و خیابانهای
اطــراف محــل زندگــی خــود را
میشناسید؟ قدم زدن در محل ه
های قدیم و جدید و تالش برای
فهمیــدن گذشــته آن میتواند
تجربه جالبی باشد.

•

 .۲۰اوریگامی یاد بگیرید
اوریگامی (کاغــذ و تا) یک هنر
زیبا ،سرگرم کننده و البته ارزان
قیمت اســت که به شما کمک
میکند دکوراســیون خانهتان را
خودتان تولید کنید .این کار به
نظر دشوار میرسد ،اما مطمئن

652-7623

باشــید به محض اینکه شــروع
کنیــد ،ترفندها برایتان آســان
خواهند شد.

•

 .۲۱آنالین به موزه بروید
ممکــن اســت در اطراف شــما
موزههایــی باشــند کــه ورودی
رایــگان یا بســیار ارزانــی دارند.
ســعی کنید همراه با دوســتان
خود یا به تنهایی به این موزهها
 آنالین  -سر بزنید و در موردآنها یاد بگیرید.

•

 .۲۲سودوکو بازی کنید
کتابهای سودوکو ،بسیار ارزان
هســتند و میتوانند ســاعتها
بــه پرکردن اوقات فراغت شــما
کمک کنند .این سرگرمی عالی
همچنین برای تقویت ذهن نیز
مفید است.

•

 .۲۳بدوید
کفش کتانی مناسبی به پاکنید،
در پارک نزدیک خانهتان شروع
بــه دویــدن کنید .دویــدن یک
راه عالــی بــرای حفظ تناســب
اندام و البتــه خالی کردن ذهن
اســت .همچنیــن میتوانید به
کمــک نــرم افزارهــای مختلف
پیشرفت و میزان فعالیت خود را
اندازهگیریکنید.

•

 .۲۴مدیتیشن کنید
اگــر عالقهمنــد هســتید ،برای
رسیدن به آرامش درونی شروع
به مدیتیشــن کنید .هیچ چیز
بهتــر از رها کــردن اضطرابها
نیســت .مدیتیشــن کــردن را
میتوانیــد از منابــع آنالین نیز
بیاموزید.

•

 .۲۵عکاسی کنید
اگــر از تماشــای عکــس لــذت
میبرید ،چرا از آن یک سرگرمی
مفید نســازیم؟ اگر یک دوربین
عکاسی دارید عالی است ،اگر نه
به فکر پس انداز کمی پول باشید
و دوربینهــای ارزان قیمــت
مخصــوص افــراد نیمهحرفهای
خریــداری کنیــد .در طــی این
مــدت میتوانید با کمک منابع
اینترنتی تکنیکهای عکاسی را
بیاموزید و با گوشی موبایل خود
آنها را تمرین کنید.
سخن پایانی
همانطــور که میبینیــد در این
ایــام فاصله ها و ایزوالســیون و
تک افتادگی ،روشهای بســیار
زیادی هســتند که میتوانید به
کمک آنهــا اوقات فراغت خود
را پرکنید .به کمک این روشها
تقریبــا هیچ هزینــهای پرداخت
نخواهیــد کــرد و همزمــان کار
مفیــدی نیز در رابطــه با ذهن،
بدن یا وضعیــت کلی زندگیتان
انجام میدهید.
•
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چرایی و چگونگی فروپاشی در ایران

سرنوشــت بســیاری از دولتها
را نــه جنگها تعیین میکند نه
جنبشهای مردمی وســیع اما
غیرســازمان یافته؛ آن چه آینده
یک رژیم سیاسی را رقم میزند،
قبل از هر چیــز ،عملکرد آن در
عرصهی مدیریت کشور است.
میبینیــم کــه ،به طــور مثال،
دولــت ژاپن ،در جنــگ جهانی
دوم ،حتی پس از بمباران اتمی
و امضــاءی تســلیم نامــه از هم
نپاشید .چرا که مدیریت مملکت
را به گونهای بــه پیش برده بود
که هدایت و به سرانجام رساندن
تمامی تغییرات سیاسی ،نظامی
و اقتصــادی بعــد از جنگ برای
آن میسر و ممکن بود .نتیجهی
کار را نیز میبینیم؛ این کشور به
فاصلهی چند دهه ،پس از پایان
جنگ دوم ،به صف کشــورهای
قدرتمنــد اقتصــادی و معتبــر
جهان بازگشت.
دولت هایی هم هســتند ،مثل
جمهــوری اســامی ،کــه برای
ازدســت دادن کنتــرل اوضــاع
کشــور نیــاز چندانــی بــه ورود
ارتشهای خارجی یا به راه افتادن
انقالب سراسری ندارند .به حال
خود هم اگر هم آنها را رها کنید
قادر به ادارهی کشــور نیستند.
اینهــا رژیــم هایی هســتندکه
دایــرهی تعریــف «خــودی» را
آن قــدر تنگ کردهاند که تمامی
نیروهای ضروری ،کیفی و موثر
در تعییــن سرنوشــت کشــور،
خواسته یا ناخواسته ،در دایرهی
گشــاد «غیرخودی» و بیرون از
حــوزهی تصمیم گیریهــا قرار
میگیرند.
ویژگی اصلی مدیریت جمهوری
اســامی از  ۲۳بهمــن  ۱۳۵۷تا
همین امروز  ۲اردیبهشت ۱۴۰۰
کــه این مقاله نوشــته میشــود
عــدم برخــورداری از مغزهــای
دانــش ورز و دارای صالحیــت
بوده اســت .قدرت ،در حلقهی
بستهی هزار فامیل باقی مانده و
«دست بر قضا» حتی یک مدیر
نابغــه از دل این جماعت بیرون
نیامده که بتواند هم ادامه حیات
نظــام جهنمی را تامیــن کند و
هم دست و سری به روی کشور
بکشــد .هر چه بوده اســت آدم
هایی کوتــه نظر ،تنگ اندیش،
بیســواد ،مبتالی به عقدههای
اجتماعــی ،فاقــد مهــارت و
تخصص ،تنبــل ،دزد و تبهکار
بودهانــد .نمونــه هایــی از ایــن
موجودات عقب افتادهی فکری
را در وجود خمینی ،خامنهای،
رفســنجانی ،خاتمــی ،جنتــی،
احمدی نژاد و روحانی و هزاران
کودن فاقد دانش مدیریت کشور
دیگر در راس امور میبینیم.
جامعــهی ایرانــی از نخبــگان

خــود تخلیه شــد؛ از
ایران را به تصرف
طریق کشتار ،تبعید،
جامعهی ایرانی درآورند چــارهای
ندیدنــد جــز این
اخراج ،محرومیت از از خنبگان خود
خدمت و امثــال آن ،ختلیه شده است کــه پــس از مرگ
تمــام نیروهای کیفی
او خود را با تمدن
از صحنــهی مدیریتی
برتری که از حیث
کشور کنار گذاشــته شدند و به نظامــی بر آن فائق شــده بودند
این ترتیب ،در حالی که تمام دنیا انطباق دهند .آنهــا به نوعی در
در چهار دههی حساس جهانی گستره غنای فرهنگ ایرانی حل
شــدن و انقالب فــن آوریهای شدند.
نویــن ارتباطاتی به ســوی عبور بعد از آنها اعراب اشــغالگر هم
از مدارهــای پیشــرفت علمــی ،چنین کردند .هر چند سختتر
صنعتی ،اقتصادی ،اجتماعی و و دیرتــر ،امــا در نهایــت به این
فرهنگی حرکت کرد ،ما از جایی امر تــن دادنــد و در زمینههای
که بودیم ،شــاید بتوان گفت در بســیاری ،مانند هنــر ،ادبیات
تمام زمینهها ،بــرای دههها به و دانــش کشــورداری ،برتــری
عقب ترکشیده شدیم.
فرهنگ سرزمین تصرف شدهی
در حالی که در سال  ۵۷نسبت به خویــش را بر فرهنــگ ابتدایی
بسیاری از کشورهای جهان در صحرا نشین خویش پذیرفتند.
ردهای باالتر قرار داشــتیم اینک مغــوالن آدمخــوار امــا چنیــن
اما ،از بســیاری لحاظ ،نســبت نکردنــد و تــا روزی کــه تارومار
به اکثریــت مطلق کشــورهای شدند بر توحش و بربریت قومی
جهان در آخرین ردهها دســت و خویش در قالب تفوق با اتکاء به
پا میزنیم.
شمشیر اصرار ورزیدند.
جایگاه تاریخی ایران هرگز تا این قــوم و قبیلهای که در  ،۱۳۵۷به
حد نازل نبوده است.
همت گودالوپیــان برفقر فکری
ایــن اتفــاق البتــه در تمــام نیروهــای جاهــل اجتماعی در
کشــورهایی که حــذف فیزیکی ایــران ســوار شــده و قــدرت را
مخالفــان و دگراندیشــان بــه به دســت گرفتنــد نیــز ،مانند
طــور نهادینــه دنبال میشــود مغــوالن ،ســودای تســلیم بــه
رخ میدهــد .تخلیهی جامعه از فرهیختگــی نهادینــه شــده در
اندیشه ورزی بهترین روش برای بخش نخبــگان جامعهی ایرانی
فروبردن آن در باتالق روزمره گی را نداشــتند .به همیــن دلیل،
و فراگیرسازی ابتذال در زندگی از همــان روزهای بهمــن  ۵۷با
اســت .آخوندها و حامیان تهی اعدام این جمع شــروع کردند و
مغز آنهــا در طول ایــن بیش از تا روزی که باشند بساط مرگ و
چهار دهه ،دو انتخاب داشتند :اعدام و قصاص و بریدن دســت
• یا سطح فکری قشر خود را به و بیرون آوردن چشم را به مثابه
اندازهی ســطح متوسط درک و اجــداد قومهای اشــغالگر قبلی
شعور فرهیختگان کشوری که بر خود ادامه خواهند داد.
آن مسلط شده بودند باال ببرند و این ترکیــب آخوند -پاســدار و
• یا ســطح عمومــی فرهنگ و بــازاری مؤتلفه ،همــان وارثان
فکــر جامعــه را به اندازه ســطح ســنت یاســای چنگیزی بوده و
خرافه گــری ،حماقــت و جهل هســتند .نه ثروت آنها را تغییر
خویش پایین بیاورند.
میدهد نه اینترنــت و فن آوری
آنها را راه دوم را در پیش گرفتند .جدیــد .چارچوب فکری آنان در
این امر نیز در تاریخ ایران سابقه کســب و تحکیم قدرت و ثروت
دارد.
در شــکل هرزه وار ،غارتگرانه و
سران سپاه مقدونیه که همراه با فاسد آن شکل گرفته و در طول
اسکندر جنگ طلب و آدمکش ۴۲ ،سال ،تغییری نکرده است.
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عملکــرد ســرکوبگرانه و
جنایتکارانــهی رژیــم ســبب
شــده اســت شــانس بــروز یک
جنبــش اجتماعی صلح آمیز ،با
ســازماندهی و رهبری الزم ،به
حداقل برسد.
آخریــن تالش جامعــهی ایرانی
در ســال  ۸۸بــرای ایــن گونــه

از حرکتهــا با پاســخ کهریزکی
بازماندگان مغول مواجه شد.
از آن پس ،حرکتهای اعتراضی
در ایــران خصلــت شورشــی،
جهشیوخشنبهخودگرفتهاند.
رادیکالیسم مورد بحث در واقع
پاسخ حداقلی جامعه به خشونت
حداکثری رژیم بوده است که در
دی  ۱۳۹۶و آبــان  ۱۳۹۸خود را
نشان داد و خبر از نوع حرکتها
در آیندهای بدتــر را میدهد .در
ســایهی قتل عام بی حد و مرز،
رژیم حاشیهی امن کاذبی را به
طــور موقت برای خود تراشــید
و در ســایهی آن به ردههای بی
سابقه از فاجعهی سوء مدیریت
کشور دســت یافت .فرونشست
نظام در باتالق از قتل عام  ۹۸به
این سو شدت یافت.
اینک اما بهار  ۱۴۰۰خبر از سال
سیاهحسابرسیشکمچرانیهای
چهل و دو ســالهی نظام مغولی
فرا رســیده اســت .با نگاهی به
مجموعــهی بحــران هایــی که
رژیم گریبانگیر آن است میتوان
حدس زد چه عاقبت سختی در
انتظار قشر حاکم فاسد و جنایت
پیشه نهفته است.
لیســت زیــر برخــی از ایــن
مشــکالت الینحــل و نتایــج
احتمالی آن را در بردارد:
• از دســت رفتــن انســجام
درونی رژیم در چشــم انداز مرگ
خامنهای به عنوان ســتونی که
مافیاهــای درون قــدرت را از
کشــیدن تیغ به صورت هم دور
نگه میداشــت( .جنــگ قدرت
میان باندهــای مافیایی میرود
که بــا ســفرهی خالــی خزانهی
دولــت وارد فاز داغ خود شــود.
در ظاهر همه چیز به رشته موی
نــازک عمر رهبر جنایتکار نظام
بسته است ،در باطن خالی بودن
ســفره اســت که موجب بستن
شمشیرها از رو میشود).
• شکاف امنیتی نظام با آشکار
شــدن قدرت ،گســتره و عمق
نفوذ عوامل اســرائیل در ایران.
معلوم بود و باز آشــکارتر شــده
که از بیت رهبری تا مراکز سری
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اتمی و درون شورای فرماندهی به کل کشور و به حاشیه راندن
ســپاه ،از وزارت اطالعــات تــا تمامی ماجراهایی مانند برجام ۲
ســازمان اطالعات ســپاه ،تمام (پروندهی اتمی) ،احتمال جنگ
رازهــا و رمزهــای رژیــم به طور بــا اســرائیل ،انتخابــات ،مرگ
مشــترک در اختیار تهران و تل خامنهای ،احتمــال براندازی و
آویو قرار دارد و هر حرکت نظام ،غیــره فقــط بحث زمان اســت.
قابــل شناســایی ،دســتکاری ،فالت ایران نخستین نشانههای
خرابــکاری و انحراف به ســوی پایــان امــکان حیــات در بخش
فاجعــه اســت .برای اســرائیل ،هایــی از خــود را در ایــن ســال
کــه خود در ســوارکــردن نظام و ســال آینــده تجربــه خواهــد
جهنمی کنونی از سال  ۱۳۵۴در کــرد و ایــن همان «آغــاز پایان
ایران در تدارک
ایران» اســت که رژیم به
و فعــال بــوده جایگاهتاریخی
کشورمان تحمیل کرده
اســت ،رازی ایران هرگز تا این است .فرصت برای پرهیز
در نظام نیست حد نازل نبوده
از این فاجعه بود اما رژیم
است.
کــه خامنهای
آخوندی-پاســداری-
بداند و موساد
بــازاری آنهــا را به تهدید
ندانــد ،فقــط
تبدیل کرد.
بحث زمان و موقعیت مناســب • بحــران کوویــد ۱۹-بــرای
اســت تــا بخواهــد چــه کنــد .کشــورهایی مانند ایــران فقط
آدمهایــش در باالترین ســطوح یک آغازِ بحران خانوادهی کرونا
نهادهای سرنوشــت ســاز رژیم ویروس میباشد .این ویروس ،با
مستقر و گوش به فرمانند .آنها ،متغیرهای جهش یافتهی خود،
به گفتهی محمــد نوری زاد ،در میرود که کشورهای فقیری که
قلب بیت رهبری حسین طائب نتوانســتهاند همه گیــری را به
را بــه عنــوان رئیــس ســازمان طــور منظــم و عقالنی مدیریت
اطالعات سپاه پاسداران دارند ،کنند بــا بحران هایــی جدی و
در قلب ایــران روزنامهی کیهان حتی حیاتــی مواجه ســازد .در
را بــه مثابــه نشــریهی فارســی هند ،هــم اکنــون ۷۰۰ ،نوع از
زبــان حــزب لیکود بــه خدمت این متغیرها یافت شــده است.
میگیرنــد و بیــش از  ۲۰۰اتاق نبود ســرمایه گــذاری بــر روی
بازرگانی ایران در اختیار اعوان و ساختارهای بهداشتی و درمانی
انصار ایشان در حزب موئتلفهی در ایــران از یک ســو و نیز ،نبود
اسالمی است .حزب موئتلفهی پول و مدیریت برای وارد کردن
اســامی  ۴۲ســال اســت که به دهها میلیون دوز واکســن الزم
عنــوان شــعبهی ایرانــی حزب برای کووید ۱۹-به خوبی خبر
لیکــود در بطن نظام جمهوری از یــک جریــان پرفراز و نشــیب
اســامی اقتصــاد کشــور را در اما ماندگار مــرگ و میر در ایران
دست دارد.
دارد .در جریان «قحطی بزرگ»
• ورشکســتگی مالی دولت رخ ظرف یک بازهی دو تا ســه ساله
داده اما اعالم نشده است.
نزدیک به نیمی از جمعیت ایران
مردم مالباخته وگرسنه اینک در در بین  ۱۹۱۷تا  ۱۹۱۹تلف شد.
خیابانها ،با شعارهای خود ،در این بار امــا ترکیبی از بیماری و
واقع این کار اعالم ورشکستگی قحطی و بی آبی میرود تا رکود
دولــت را بــه نیابــت از او انجام دیگری را در این زمینه در تاریخ
میدهند .بــه دلیل نبود بودجه ایران ثبــت کند .پنهــان کاری
از باال ،فرمان مدیریت «آتش به آمــاری دلیل اصلی عــدم توجه
اختیار» به دســتگاههای دولتی کافی به این امر است.
داده شده و آنها نیز به جان مردم • بــی ارزش شــدن جهانــی
در شهرها و روستاها افتادهاند تا جایگاه ،منابع و بازارهای ایران
صندوقهای خالی ورازتخانهها ،سبب شــده است که دیگر هیچ
اســتانداریها ،فرمانداریهــا و ابر قدرت بزرگی حاضر به سرمایه
غیــره را پر کنند .غــارت دولتی گــذاری کالن تــوام با ریســک
مردم رو به اوج تازهای گذاشــته پذیری در ایران نباشد .به همین
دلیل ،کشورمان ،مملکتی است
است.
• مشکالت زیست محیطی تیر به حال خود رها شده که در بین
خالص بر مغز نظام محســوب بــده و بســتانهای قدرتهای
کوچــک تــر ماننــد اســرائیل،
میشود
 .ایــن آن جایــی اســت کــه ترکیــه ،عربســتان و پاکســتان
سوءمدیریت ،فاجعهای غیرقابل تعییــن تکلیــف شــود .البته نه
گریز را شــکل داده اســت .سال حــاال ،زمانی کــه مصیبتهای
 ۱۴۰۰آغــاز پایــان تــاش برای چندگانــهی فهرســت شــده در
آخوندی این این لیست ،یکی بعد از دیگری،
ِ
رفع و رجوع از نوع
بحران زیست محیطی محسوب تاروپود این کشــور را به ســوی
میشــود .موضــوع آب دزدی از نابودی کشاند .چاشنی تقسیم
یک اســتان به استان دیگر ،که ایران میان قدرتهای منطقهای
نزدیک به دو دهه است به عنوان میتواند یک جنگ نظامی باشد؛
یگانه سیاست رژیم برای مشکل هر چند که این چشــم انداز نیز
ساختاری کم آبی در ایران مورد وجود دارد که عمق و ســرعتت
استفاده قرار میگرفت به انتهای تخریب ایران بــه اندازهای پیش
رفته که تصرف مســتقیم یا غیر
خود نزدیک میشود.
جنــگ آب در مناطق کم آب و مســتقیم کشور شــاید حتی به
در استانهای مرکزی آغاز شده جنــگ هــم نیاز نداشــته
است .کشــیده شدن جنگ آب باشد.
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سوال؟
حاج شیخ حسن آقای پرزیدنت
ً
قبال می گفت :سران کشورهای
دیگــر زنــگ مــی زننــد و راه
جلوگیــری از کرونــا را از مــا می
پرسند .شیخ حسن جان ما هم
در مقام وکیل فضول های مح ّله
از شما یکی دو تا ســوال داریم.
او ًال شــما چگونه ایــن همه قبر
می کنید و فوت شدگان کرونا را
شبانه و مخفیانه دفن می کنید
حتی کســی نمی تواند تعداد
که ّ
آن هــا را بشــمارد؟ ثانی ًا چطور
آمــار مــرگ و میــرکرونــا را یک
پنجم و یک دهم اعالم می کنید
تا کسی شک نکند؟!
آفرین بر ما؟!
آخونــد هــا مــی گوینــد :مــا از
حکومت های قانونی در ســوریه
و یمــن دفاع کردیــم خوب اگر
قــرار به زبان بازی باشــد ما هم
لباس رزم پوشیده ایم و مشغول
مبارزه با رژیم خبیث جمهوری
البته در ساحل
افالسی هستیم ّ
امن در کنــار اقیانوس اطلس و
در کنار زیبا رویان و با گیالســی
ُپر از شــراب ناب در یک دســت
و ســیگار برگ کوبائی در دست
دیگر؟! پس آفرین بر ما؟!
باالغیرتًا؟!
دوستی از ایران نوشته خراسانی
من چند روز قبل ساعت  7صبح
از خانه خارج شــدم تا به دنبال
کار اداری مهمــی کــه داشــتم
بروم .کیــف ام را زدنــد! از قول
من به ایــن دزد بی انصاف بگو
مرد مومن مــن مجبورم صبح
زود از خانــه خــارج شــوم تو که
برای خودت کار می کنی ،آقای
خودت هســتی و نوکر خودت و

آقا باالســر و رئیس نداریُ ،خب
ساعت  12یا یک بعد از ظهر برو
به دنبال دزدی ،دیگه باالغیرت ًا با
ما سحرخیزان کار نداشته باش؟
لوله کردیم!
هلندیهــا در کمتر از  3شــبانه
روز ،زیر یک بزرگراه تونل زدند!
پس سردار باقر قالیباف کجاست
تا ک ّلی بودجه و ده هزار پرســنل
نامریی و حراســت و حفاظت و
نماینده ولی فقیــه را به خدمت
بگیرد آخرسر هم بگوید پشت
به قبلــه کارکردن حرام بود؛
لوله کردیم!؟
پدیده هزاره س ّوم؟
چنــد روز قبل خوزســتان و
شهرهای جنوب ایران لرزید.
شــدت
بعضی خبرگزاری ها
ّ
آن را تا شــش ریشــتر اعالم
کردنــد! این زلزلــه های پی
درپینتیجهحماقتپرزیدنت
منفــور ابلهی نــژاد در دوران
زمامداری است! آن هم وقتی
که اعالم کرد هرکس هر جا
که می خواهد ،می تواند چاه
مدتی کوتاه
بزنــد و در طول ّ
صد ها بلکه هزاران چاه زده شد
و آب های زیر زمینی خالی شد.
حاال خاک ها و شن های بدون
آب فــرو می ریزند و زلزله حادث
می شود و این فقط یکی از نتایج
ریاست آن پدیده هزاره سوّم بوده
است.
پول ایران؟
رســانه هــا اعالم کردنــد آیا می
دانید که از بیــت کوین به جای
بخاری می توان اســتفاده کرد؟
والله تا آن جائی که ما می دانیم
همین اآلن هم مردم پول های
ایــران را از بس بی اعتبار شــده

تومانی بپوشاند برایش ارزان تر
تمام می شــود! یــادش به خیر
 1000تومان ایران در زمان شاه
ظالــم! برابر بــا  142دالر آمریکا
بــود و اکنــون و در عهــد امــام
عادل! همان هــزار تومان فقط
سه سنت آمریکائی ارزش دارد!
کشف بزرگ!
دیگر تمام مشکالت کشور حل
شدمردمخوشحالباشید.حتم ًا
می پرسد چرا؟ زیرا ،رئیس ستاد
استهالل! اســتان تهران گفته:
توجه بــه پارامترهــای هالل
بــا ّ
ماه رمضان ،روز چهارشــنبه 25

• رژیــم ایــران در این وضعیت
چــارهای جــز واگذاری هســت
و نیســت خــود و ملــت ایــران
ندارد .واگذاری کشــور ،منابع،
باقیماندهی ثروتها ،تاسیسات
و آینــدهی ایــران و یــا هــر چیز
دیگری که داریم و دارد ،تا بتواند
وجود منحوس خود را به قیمت
حــراج تاریخــی ایــران تطویــل
بخشــد .برجــام  ۲و توابع آن بر
ســر یک ویرانستان بزرگ است
که نــه برای آمریکا ارزشــی دارد
نه برای ســایر قدرتها .دعوای
کنونی بیشــتر جنبهی نمادین
برای بازتعریف صف بندیهای
قــدرت در خاورمیانــه دارد تا به
تدریــج ابرقدرتهای منطقهای
جای ابرقدرتهای جهانی را در
این حوزه از جغرافیای سیاســی
جهانبگیرند.
• اعتراضات مردم فقیر و گرسنه
آغاز شده است .مثل همیشه نه
سازماندهی دارد و نه رهبری ،اما
انگیزهی خوبی پشت آن نهفته
است :گرسنگی و بیخانمانی و
ی آبی .بنابراین ،ادامه و شدت
ب 
خواهنــد یافت و ســرکوب آنها
این حرکتها را به سوی واکنش
متقابــل خواهــد بــرد .شــکم

گرســنهای که غذا نیافته باشد،
در مقابل سرکوب به ناچار دست
به اسلحه میبرد .نخست برای
خشــونت اجتماعی و ســرانجام
برای خشونت سیاسی .هدایت
ایــن جنبــش از طریــق الگوی
«موج بــه مــوج» قابــل انجام
است ،اما نیاز هماهنگی خوبی
میان نیروهای سیاســی برانداز
در خــارج از کشــور و نیروهــای
اجتماعــی فعال و معتــرض در
داخل کشور دارد.
بــه ایــن صــورت میبینیــم که
فهرســت فوق ،حتــی اگر چند
ده مشــکل فاجعــه بــار دیگری
را کــه نیاوردهایــم از آن بیــرون
نگــه داریم ،خبر از نابودی نظام
میدهد .نابودیی که اپوزیسیون
و مخالفان میخواســتند شکل
منظم و هدفمنــد «براندازی»
در قالــب یک قیــام مردمی را به
آن بدهنــد اما تا ایــن جا در این
کار موفــق نشــده اند؛ آینــده را
نمیدانیــم .بــه همیــن دلیل،
هم اکنــون برای نابــودی نظام
یک مسیر بیشتر در چشم انداز
نیست:
فروپاشی نظام سوار بر حماقت،
غارت ،جهالت و جنایت.

نتیجهگیری
حکومتهــا میــان توســعهی
کشــور و باقــی مانــدن و یا باقی
ماندن به قیمت عدم توســعهی
کشور انتخاب دارند .جمهوری
اســامی انتخــاب دوم را کرده
اســت و هزینهی آن را هم خود
خواهــد پرداخــت و هــم مردم
ایران .هر چند که شکل و شدت
آن میتواند متفاوت باشــد ،اما
فروپاشی در راهست .با گسترش
و آشــکار شــدن آن در ســطح
کشــور ،نمیدانیم آیــا چیزی از
کشور باقی خواهد ماند یا خیر.
امــا با ایــن فرض کــه همچنان
و همیشــه چیزی باقی میماند
کــه بتوانیــم آن را مبنایی برای
بازسازی ایران کنیم ،بهتر است
امید خود را حفظ کنیم و به فکر
این باشــیم که «وقتی فروپاشی
شروع شد ،هر چه زودتر آن را در
جهــت منافع ملی تمام کنیم».
نظریهی «بی نهایت گرایی» به
ما میگویدکه راههای برون رفت
از این جهنم تاریخی بی شــمار
اســت ،اما باید آنها را پیدا کرد
و به کار بست.
•

اند به جای ســوخت به
کار مــی برنــد گاهی آن
هــا را در منقل ُکرســی
می ریزند تا پاهای شان
گرم شــود! چندی قبل
هم کســی به مــا گفت
حســاب کرده است که
اگر دیوارهای خانه اش
را به جای کاغذ دیواری
با اســکناس های هزار

رهبردرمانده؟

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفته:
متاسفانه شاهد افزایش ابتالی مردم به
ّ
ّ
کرونا در قم وکل کشور هستیم .مردک
وقتی مردم باید برای خرید همه چیز در
صف به انتظار بایســتند .انتظــار داری
کرونا در کشــور کاهش پیدا کند؟! این
فقط یکی از برکات اسالم عزیز و رهبری
داهیانه رهبردرمانده است.

اندر حکایت ارادت وزیر بهداشت به آقا

فروردین ماه سال  1400اوّل ماه
مبارک رمضان  1442است! این
امت همیشه
کشــف بزرگ را به ّ
حاضر در پیست رقص و حسینیه
ایران تبریک عرض می کنیم!؟
مقررات خوردن و
ّ
آشامیدن؟!
در ایــن ایــام ماه مبــارک «رم از
آن!» مــی خواهیــم نصیحتــی
بکنیم به شــما روزه داران عزیز
یا به قول شــهید مظلــوم زنده
یاد س ّید جواد ذبیحی رحمة الله
علیه که می فرمود :سحرخیزان
ارجمنــد! و آن هم ایــن که این
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کار درســت نیســت کــه بــه
هنگام سحر سه تا پارچ آب را
سربکشید به عشق این که در
طول روز تشــنه نشوید چون
ممکــن اســت افاقــه نکند و
خدای ناکرده مریض شوید
یا بترکید! چون تنها کسی
که مــی تواند یک حوضچه
آب را ســر بکشــد و تا چند
روز نیــاز بــه نوشــیدن آب
نداشته باشد و تشنه نشود
جناب شــتر اســت و بس،
شــما هم اگر با این حیوان
زحمت کش نســبتی دارید
ســی لیتــر آب را یــک جــا
بیاشامید اشکالی ندارد! در
مــورد غذا خــوردن در این
مــاه عزیز هــم رجوع کنید
به آداب غذا خوردن جناب
گاو!؟
استغفراهلل!
ّ
معظــم مســلمین و
رهبــر
مســتضعفین جهــان و حومــه
در ســخنرانی به مناسبت نوروز
فرمودند :سال  1300سال ورود
دیکتاتــوری بود و ســال 1400
ســال انتخاب حکومت مستقل
بــا رای و انتخاب مردم! کشــور
بــا تمام تحریم هــا هجدهمین
اقتصــاد دنیاســت! یعنــی ایران
جــزء بیســت کشــور صنعتی و
برتر و تاثیر گذار جهان است؟ و
از کشــورهای اروپایی هم باالتر
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اســت! مثلی اســت معروف که
می گویند :به گنجشک گفتند:
منار بالنســبت به فــان جات!
استغفرالله! گنجشک گفت :آخه
یک چیزی بگوکه ُ
بگنجه!؟
هم کالسی؟!
یکی از مســئولین گفته کاربران
ایرانی در برابر فیلترینگ مقاومت
ی کننــد! حــاج آقــا دوســت
مــ 
داری مــردم دســت های شــان
را بــاال ببرند تا تو هرکاری دلت
خواســت بــا آن ها بکنــی؟ می
خواهی بعد از فــروش جنوب و
شمال کشــور مرکز ایران را هم
ً
اصال
بفروشی؟ می خواهی مردم
ً
اصال همه مردم را
حرف نزنند؟
بکشید تا خیال تان راحت شود.
مــا یاد یکی از هم کالســی های
دوران دبســتان مان افتادیم که
گریه می کرد .از او پرسیدیم چرا
گریه می کنی؟ گفت :برای این
که این علی نمی ذاره بزنمش!
-----کانــادا – مدینه منــوّره مونرآل
– اوّل مــاه مــی الحــرام! ســال
 2021دربــدری خــون جگری!
برابر با یازدهم اردیبهشــت ماه
سال 1400مهرورزیزنجیره ای!
شــاد و آزاد و ســربلند باشــید.
پیر خراسانی

ل با دو شرح
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جدول روزنامه ايران دارای دو «شرح عادی و ويژه» است .در صورت تمايل به حل دو شرح ابتدا يکی از شرحها را با مداد حل کرده و
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازيد.
www.paivand.ca since 1993
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Puzzles
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Sam The Handyman
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عموديTel.: 514-933-0-933:
آنـان را استخدام کنید!
تماسبگیرید.
تلفن اطالعات( :احمد)
13
(Montreal, Toronto, Ottawa,
اتري��ش -از
 -1لق��ب
---------------3 2 8 7 5 9
ش��اهزادگان4 1
6
8 3 2 9 1 5 4 7 6
شنه فريب
)Victoria, Calgary & Vancouver
Tel.: 514-651-2661
ش��بيه كبك14 -
 اگر جویای کمک ،کارگر ،کارمند و...
جانوران
ياخته
درون
هاي
اندامك
مالیاتی
خدمات
:
Mailing
6 7
9 Address
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ 1 4 8
ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ 5
ﺗﻬﯿﻪ ﻭ 3 2
9 1 7 2 4 6 5 8 3
هستید ،آگهی استخدام خود رادر صفحه
هايﺗﻨﻈﯿﻢكرمان-
 -2از سوغاتي
اصطبل4010 Ste-Catherine W. -
15
پرتردد نیازمندی های پیوند درج کنید.
ﮐﻮﭼﮏ

ﺍﺷﺨﺎص و ﻣﺸﺎﻏﻞ
MONTRÉAL QC
خوراك روزانه
 كن��ج -حرفLittle
Hollywood
presents
ثبت شرکت و دفترداری
Sudoku Puzzle 3 Solution
Sudoku
Puzzle
افقي4 :
Solution
 جویای دوست ،همسر ،هم خانه،
كشاورزي
عظمت
ق��درت و
 -3بيرم-
قیمت
قش��نگ -با نازل ترین
حسابها
514-996-9692
هم صحبتهستید؟
 2ﻃﻮﻝ 3
8ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺩﺭ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ
ANIMAL
FARCE
ﺳﺎﻝ 4 5 7 6 9 1
يكي از5 6
س��رور7 -
طاليي 8 -1 1س��يد4 9،
 رود ش��ولوخف -9 -ناممكن -حشره قطاري3 2-مس��ابقات
الهي
>>ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺮﺩﺑﯿﻦ
 آیا وسائل خانه برای فروش دارید؟
A
Comedy
Film
by
مبهم
بازي -آقاي
2 9:Email
8 3 4 7
5514-242-6034
 -4ضمير بيگان��ه1-نوعي6
9 4 Dowlatshahi
عمومي8 1-
ورزشي 3
سالم2 6 -
ايالم5 -
 -10ش��هري در استان 7
 آیا فنی و حرفه ای می شناسید که به
Nader
ن -احتياج -نوعي بارش مشكل به مقصد برسد
 -2اثري از فرديناند كن
آلماني -انجام دادن
درد دیگران میخورد؟
6info@paivand.ca
كشاورزي4-مفت3 1 2 8 5
دستوري  -5حمله ناگهاني7 9-
احتياج2 3-
سابق1 -
زدن6 -3 9 -روسيه5 7
آمپول 8
 -11عدد يك رقم��ي4 -
www.paivand.ca
 آیا به سفر می روید ،جویای همسفر
ه گويند كه كاري پزشك فرعون
کلبه
ق��رآن -بوي
بيماري -6
هرهفته
درونکـــــوور
9
پیوند 4 6 8
3 2
عموجان1
مقطع��ه 5
دولشتاهیاز ح��روف 7
نادر3
کمدی از7
مخفف4
فیلمی 6
9 -4 2 1 5روز 8
خوش-
عرب-
هستید؟
آباداني-
الفباي
پوش-
تن
 -12نوعي
ن او نباشد
نفر ویترس
خوش -سلطانبه چند
جاي پا
حیوانات)
 چیزی برای فروش ،جایی برای اجاره،
1 :Vancouver:
9 7 6 • 2منتشر5میشود8
موسيقي4
• نیمه 3
قلعه 1 2
الهام3از 6
كهنه(-با4
5 7 9 8
تمام وقت
وقت و
داره��ا -حاص��ل -عضو آجيل -گندم
عموجان مك
کلبهكورمك
اثري از
رس��مي پول
یوتیوب،غير
دخت��ر -واح��د
حرفه و هنری برای عرضه دارید؟...
تفاوت -کار در
 -7پايه -برای
در 12
شفابخش  7 -5 3در
7Ramin
2 Mahjouri
قسمت كارتي (6 )2006نیازمندی8م3 1 5 4 9 .
8 9
در1پناه 5 2
 -13مهرهاي در ش��طرنج4 6 -
ايران-
انگشتري
اس��ت اگر خدا بخواهد -بر
Tel.:
)(604
921-IRAN,
>> به زبان انگلیسی
جای شما در این صفحه
تلفن زیر
مقام-با
 -8آش��يانه ،لطفا
شهري در
ولگرد-
پرنده
خيمه-
س��تون
ارس��نيك-
-6
765
3 GREENWOOD
1 4 5 Rd.,6 8
بگیرید7 :
شماره9
2
6
8
3
7
5
1
4
2
9
خس��ته كننده ،سوار است
تماس
W. Vancouver, B.C., V7S 1X8
استان مازندران
خالی است!
وفا
مظهر
مددكار
حنا-
گذارنده-
 -14گرو
5 6 2 7 1 9
8
ش��هري در3
 -9رخصت4 -
4 5 2 9 6 3 8 7 1
514-484-8072
-----------------------Tel.:ول و
چين-
ري در منزل براي  -15دلتن��گ و مل��ول -از ح��واس  -7نوع��ي از خ��ودرو پورش��ه -از هم
با ما تماس بگیرید.
يله
8 7 9 4 2 3 6 1 5
7 1 9
پاشيده2 -
4 5 6 3
info@paivand.ca
كلمه 8تصديق
يق
صفحه 23
تمري��ن از
ویژه:
و
پنجگانه  حل سودوکو | جدولهای عادی
نظامي -يار
-10
 بازارشماره 5085
حل جدول ويژه
حل جدول عادی شماره 5085
قف��ل -علوفهاي مخصوص
Sudoku Puzzle 5 Solution
Sudoku Puzzle 6 Solution
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 1گاو
8 1 4 3 7 2
م��ن و6 9
خرس  1م ش ك ل ب ر ن ا م ه ر 8ي ز 6ي  11ك 7و ر 4س  9گ 5ر ش 2ا س 3ب ن ا م ه 5 -11
مرکزشهرمونتریال:
جنابعال��ي-
ا ل م و
م
ل ي ب ي
ر
 2م ن ا
تپــش ،شــاطرعباس ،کارتیه پــرس ،ماهی
5 9 2 1 6 4
ر چاپ  3ن ا م ز د ه ا د م ي 3م ا 9م  237يب 5ال زو 2رد ه 8ل 1وم ار6نش د 4ت ان رو يس لي ش��هري8در 7
استان3فارس-
ســن لوران ،عموجــان ،کوپلــی ،2:فرحت،
دار براي
6 3 7 8 9 5
��هري  45وع رو ل ا رج من ب يت ا اس وف ي 5ان م 2ال  44س 6د ه 1و 3ر  9ب 8ا ب 7ت س ر و گونهاي2ظرف1در 4
اتوکلیفتــون ،NDG auto ،فتوشــاپ ،ارز
ع ر ي ا ن
 5ه ت
د ر ش ت ت طبخ غذا
6
ر
ن
د
ا
ب
ق
و
ن
ا
ي
پ
فایواســتار ،آپادانا ،الیت موندیــال ،اف اکس،
1 6 5 9 3 8
اب��ن 7
اث��ر 2
4 -12
ا ن ه ا ر م ك ر م  2ش 4ح 5 3 6 7 8 1 69
س��ينا-
رآب يا
ه ي س
ا ن ي
د
ن ا
 7ج ذ ب ه
ق ف ا
ه ن
ا
و
گ ا
 7ت م ن ا
مارشه  ،PAکلینیک آریا ،آلفامدیک ،المیزان،
هنگام9-اصل 4 7 8 6 2 1
سرراست5 -
3
1
9
8
4
6
2
3
5
7
�از كه
8
ا
ه م ن و
ه
ي ر
ا ل ق ا ب
8
س و پ ا پ
ا ب
ر
ر ت
ا س ا
بازار ،متروپولیس ،کبابسرا و...
ب ا ق ي  -13پنهان كردن -ش��هر
ا ب
د
ا
ا ب ن ب ا ت
 9ر ي ا
ز ن گ و ل ه
 9ل ب ه
آذري6 -بهشت9 2 3 4 5 7 1 8
غارت  10و ل و ر ي د ن ا ن د 1و  106 8ا 3ب  9ك ي 5و 7ي 2 4
ریوسود :کوه نور1و ،2آدونیس ،مارشه افغان،
م ر ج ا ن
ران در
ل
ا
ه م
ا
ا ف ي ش
 11ر
ت ك
س ه م ي ه
ك ر ب ن
 11ج
مارشه آریا ،کلینیک میرا ،مراکزفرهنگی و...
كلي��ه-
د ق  -14ارث
3 4 1 2 8 9
برن��ده5 -
6 7
6
7
2
1
5
4
8
3
9
تهديد
 12ن ا ن
د و س ت ل م س ر م  1213وح اي كس م ن اد هو يس ت ز عم ص مي ال لن پهلوان يونان
وست آیلند  :آدونیس ،سمی فروت ،پنراسلکت
��تان-
2 5 9 7 4 6
ك��وه 3
1 -15
 13ج ل س ه ا ر و م ا ش6ر ف 7ي 8 1 4 2 3 9 5
اس��تان8ايالم-
شاتوکباب ،و...
م خ ل د
ا ت ا ن
ر ت
ا
 14ش ر
ا ن ت
و
د ي ب
ا
ا ن
 14ا ك و
ت غذا 15 -ل ي ل ي و م ج ن و ن ك4ن د 1ه  152ت 8و ر 7د و 6ف 3ر ا 5ن س 9د ك ت ر فقير 7 8 6 5 1 3 2 4 9
سن لوران :آدونیس ،سمی فروت
الوال :کوه نور ،آدونیس ،سمی فروت و...

نیازمنــدیها

استخدام استخدام

PAIVAND

aznov152104nikpour

abedi free

استخدام
hosskherad@yahoo.ca azjan12paid60+120+120

Sudoku Puzzle 8 Solution
هـای پیوند
نیـازمنـدی
9 5 7 4 1 2 8

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

3 6
ازدواج 6 4 3 8 5 7
1 9 2
موسسهخوئی341-2235 ..............................
اتومبیل
2 1 9 366-1509بیمه 8
صالــح6 3 .......................
شــیخ7 4 5
ارز
اتو الگانس 482-4500 ...................................
3 8 2 6 223-6408
7 4.........................................
شریف5 1 9
بیمه و مشاور مالی
صرافی نــت ...........................
438-793-9168 .................
ملــک1 9
 3 871-1119م5 .
2 8...........................................
 5استار4 6 7.
585-2345
خضر 989-2229 ................................................علیپاکنـژاد296-9071...................................
7 6 4 1 937-5192
9 5..........................
موندیال3 2.
الیت 8
پزشــکی
آلفامدیک 3
9 7 844-4492
8 1................................Expert-FX
6 5 4
933-8383.................2
کلینیک.....
بنفشهحجازی288-4864...............................
مسکن 5 1 8 2 4
امالک و6 9
7 3
فیروزهمتیان 827-6364 ...........................
تاکـسی
4 7 6 5 969-2492
3 9......................
نادرخاکسار2 8.
1
موسسهخوئی341-2235 ..............................

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

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

تبلیغات

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

ترجمه

Sudoku Puzzle 7 Solution

5 7 1 2 8

المپیک935-3300...........................................
4 9 ..........................
مونترال/تورونتو7 3.
5
887-0432

دندانپزشک 8 2
6 9 4
933-3337
2 3 ..................
(آریا) 5
شهروزرضانیا 7
1
شریف نائینی731-1443............................... .
9 1 2 4 6
دندان سازی (کلینیک)
7 6 .................................
هادی3 8 .
افخم 9
737-6363
رستــوران 3 8
4 6 7
524-0-524
6 5 ...............................
پیتزااطلس8 1 3
کبابسرا 933-0-933 .....................................
484-8072
1 4 ...............
عموجان9 5.
کلبه 2

فاروس270-8437.............................................
کارتیه.پرس488-6367..................................
کوپولــی989-8580 ....................................
بیبلوس523-9596...........................................

روانشناسی  /روانکاوی

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

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

سوپر و فروشگاه

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

شیرینی پزی و قنادی

حسابداریومالیاتی

حمل و نقل

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

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

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

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

6 9 4 3
ز488-7121.................................................
6فتو ُر 2 1 8
عینک5
3 7 1
سازی
فرهت(ایرانخواه)481-0671..........................
4 6 9 8
فـرش
8 7 3 5
قالیشوییکارگاهفرش739-4888...............
1 2 5 4
فـیزیوتراپی
دنـــــــــا 9 5
1 2
900-3633 .............................
7 4 2 9
فـال
678-6451 ............................................
7شادی3 8 6.
کــــارواش

وکیل خدمات حقوقی
نیــوشا ریاحی

وکیلرسمیدادگستریاستانکبک

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

Tel.: 514-953-3570
لوله کشی

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

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

مهاجرت

کلینیککایروپرکتیک

محضر

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 .......................... .
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استخدام

جویای آرایشگرومتخصص زیبایی
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آپارمتان برای اجاره
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آپارتمان  2خوابه مدرن ،به زیبایی

USED-CAR LOT
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سالن آرایش بسیار شلوغ واقع در
تزئین شده و کامال مبله
همچنین  :جــویای متخصص
IE
به یک نفر
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شامل همه چیز ،همراه با
esthetician
زیبایی
برای انجام کارهای جنرال
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با حداقل  3سال تجربه ،به یک آرایشگر




با ورودی جداگانه
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آرایشگاه
در
خصوصی
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با هر نوع محصول زیبایی یا ماساژ بدن


 (گواهینامه رانندگی ضروری است) 
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1040 Rue Notre-Dame,

 1675.00دالر در ماه
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بگیرید:
«هادی»
با
تماس
لطفا
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بگیرید:
«جی»
تماسبا
لطفا
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www.salonninonamesse.com











 514-249-4707
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www.paivand.ca since 1993

Soleil dental clinic
Dr. Sharif Naeini (DDS-DMD

)

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

• دکتر بهروز شریف نایینی

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

• دکتر مهرنوش البرزی

----------------•

دکتر محمد ال بذال
:دفتر بروسارد >>

7801-2 Taschereau Blvd
Brossard, QC J4Y 1A3

Tel.: 450-926-2622

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

Tel.: 514-731-1443

PAIVAND: Vol. 27  no.1524  May 01, 2021

واکسیناسیون علیه کووید 19 -

واکســن های کوویــد  ، 19 -موجــود در کانادا
ایمن و موثر هستند .آنها توسط کمیته تخصصی
متشــکل از متخصصان علمی و پزشــکان تایید
می شوند .این واکسن ها از نظرکیفیت و ایمنی
مطابق با هر واکسن دیگری هستندکه در کانادا
اســتفاده می شــوند .کانــادا و کبــک دارای یک
سیستم نظارت بسیار
جامع بر واکسن هستند.
•
چرا باید واکسن بزمن؟
واکسن های کووید  ، 19 -مورد تایید بهداشت
کانادا ،از اشــکال شدید بیماری و خطر عوارض
جلوگیــری می کنند .واکسیناســیون همچنین
امکان کاهش بستری شدن در بیمارستان ،مرگ
و میر و گردش ویروس را در بین مردم فراهم می
کنند .هدف از واکسیناسیون بازگشت به زندگی
عادی یا تقریب ًا عادی است .همچنین ،این امر به
عملکرد روان سیستم کمک خواهدکرد.
•
افرادی که در معرض خطر هستند چه کسانی
هستند؟
در افراد مســن بیشــتر خطر ابتال بــه عوارض و
مرگ ناشی از کووید  19 -وجود دارد .افراد مبتال
به بیماری های مزمن ،یا کسانی که تماس مکرر
با افرادی که آلوده یا کاهش ایمنی دارند ،نیز در
معرض خطر هســتند ،اما ســن همچنان عامل
اصلی خطر است.
مثال :من در محیط بیمارستان کار می کنم ،آیا
می توانم به عنوان اولویت واکسن بزنم ،صرفنظر
از سن من؟
بلــه ،اگــر مراقبــت مســتقیم از بیمــار را انجام
می دهیــد ،در معرض خطر ابتال به کووید 19-
هســتید .بنابرایــن اقدامــات خاصی بــرای ارائه
واکسیناسیون در محل کار شما انجام می شود.
اکید ًا ،واکسیناسیون توصیه می شود زیرا به شما
در محافظت در برابر عوارض احتمالی ،افرادی که
از آنها مراقبت می کنید و اعضای خانواده شــما
کمک می کند.
•
کجا می توان واکسن زد؟
در حــال حاضر از گروه هــای اولویتی دعوت می
شود تا بصورت آنالین با مراجعه به سایت
Québec.ca/vaccinCOVID
در نزدیکترین مرکز اعالم شده به محل سکونت
خود وقت بگیرند.
واکسیناســیون رایگان است و فقط توسط ایمن
سازی کبک ( )PIQانجام می شود .دریافت دوز
واکسیناســیون در بازار خصوصــی برنامه امکان
پذیر نیست.
•
من در استفاده از اینترنت با مشکل روبرو هستم و
یا در مراکز واکسیناسیون نزدیک محل زندگی من،
وقت خالی برای چند هفته آینده وجود ندارد.
در این صورت ،با شماره
1-877-644-4545
تماس بگیرید تا ما به شما کمک کنیم.
همچنین می توانید برای دسترســی به خدمات
تلفنی ،کد منطقه خود را وارد کرده و به دنبال آن
 644-4545را شماره گیری کنید.
•
یک یا دو دوز؟
مطالعــات نشــان مــی دهــد کــه یــک دوز
واکسیناسیون ،تاثیر زیادی در کاهش عوارض و
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شکل شــدید کووید  ، 19 -حتی در افراد مسن
وجــود دارد .در اولین قرار مالقات برای دریافت
اولیــن دوز ،برای دوز دوم واکســن ،قرار دیگری
در  16هفته بعد به شــما داده می شــود .پس از
واکسیناســیون ،گواهی واکسیناســیون به شما
داده می شود.
برای افــرادی که قبل از واکسیناســیون ،مبتال
به کووید  19 -شــده اند ،فقط یک دوز واکسن
مورد نیاز است .عفونت (ابتال به بیماری) دقیق ًا
ماننــد اولیــن دوز واکســن عمل کــرده و باعث
پاسخ سیستم ایمنی بدن می شود .دوز واکسن
در شــخصی که قبال به کووید  19 -مبتال شده
است ،به عنوان یک اثر تقویت کننده ،مانند دوز
دوم واکســن در مورد شــخصی که هرگــز آلوده
نشــده است ،عمل می کند .توجه داشته باشید
که دریافت هر دو دوز واکسن خطرناک نیست،
حتی اگر ً
قبال مبتال به کووید  -19شده باشید.
•
آیا بعد از واکسیناسیون می توامن از فاصله
فیزیکی و پوشیدن ماسک صرف نظر کنم؟
توجه داشــته باشــید کــه موثــر بودن واکســن
کووید ،19-حداقل  14روز به طول می انجامد.
بــرای محافظــت کافــی از جمعیت با واكســن،
چندین ماه زمان الزم اســت .فاصله فیزیکی دو
متری ،پوشــیدن ماسک یا پوشــش صورت و
شستن مکرر دست از عادت هایی است که باید
حفظ شــود .وقتی اکثریت مردم واکسینه شوند
و شــیوع ویــروس کنترل شــود ،اقدامات جدید
توسط دولت اعالم خواهد شد.
•
آیا می توامن واکسن خود را انتخاب کنم؟
خیر  ،امکان انتخاب واکســنی که به شما تزریق
شــود وجود ندارد .این بسته به دوزهای موجود
تعیین می شود .همه واکسن های موجود بیش از
 ٪ 80در برابر اشکال شدیدکووید  19 -محافظت
می کنند و از بستری شدن در بیمارستان و مرگ
جلوگیری می کنند .هنگامی که نوبت شما برای
واکسیناسیون فرارسید ،ضروری است ،واکسنی
را کــه در مرکز واکسیناســیون موجود اســت را
دریافت کنید.
اگر در مورد واکســنی که به شــما پیشنهاد شده
نگرانی دارید  ،با پزشــک متخصص بهداشت در
مورد آن صحبت کنید و هنگام رســیدن به مرکز
واکسیناسیون ارزیابی خود را انجام دهید .سپس
می توانید آگاهانه تصمیم بگیرید.
•
من کارت بیمه درمانی ندارم  ،اقامت دائم
ندارم  ،آیا میتوامن واکسن بزمن؟
بلــــه  ،زیرا این یــک اقدام بهداشــت عمومی با
هــدف محافظــت از کل جمعیت ســاکن کبک
است .فرم آنالین این شرایط را فراهم کرده است
و شما می توانیدکادر نشانگر نداشتن کارت بیمه
درمانــی را عالمت بزنید .شــما باید تاریخ تولد ،
نــام و نام خانوادگی مادر خود و در صورت امکان
مشــخصات تماس را برای ارتباط با شــما برای
دریافت دوز دوم ارائه دهید.
صــرف نظــر از وضعیت مهاجــرت ،مــی توانید
واکســینه شوید .اگر مشــکلی دارید ،از تماس با
شماره کووید ذکر شده دریغ نکنید.
>> به یاد داشته باشید:
واکســن  ٪ 100در برابــرکووید  19 -محافظت
نمــی کنــد  ،اما عالئــم را کاهش می دهــد و از
عوارض جلوگیری می کند.
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COVID-19
تایلمع
نویسانیسکاو

ما همه میخواهیم بیشتر
درباره واکسیناسیون
 COVID-19بدانیم

چرا باید واکسن بزنم؟
واکسن از شما در مقابل  COVID-19محافظت کرده و کمک میکند بیمار نشوید.
حتی اگر تعداد زیادی بدون درمان ،بهبود یابند ،بعضی ممکن است به علت
 COVID-19بمیرند یا مبتال به مشکالت قلبی و تنفسی مثل ذاتالریه شوند .سیستم
عصبی نیز ممکن است متاثر شود.

بیایید به محافظت از خود ادامه دهیم!
در ماههای آینده که هنوز تعداد زیادی از مردم واکسینه نشدهاندCOVID-19 ،

هنوز وجود خواهد داشت.

فاصله خود را
حفظ کنید
20-279-31FA
2021-03-31 11:44

صورت خود را
بپوشانید

در آستین خود
سرفه کنید

دستهای خود را
بشویید

Québec.ca/vaccinCOVID
1 877 644-4545

A13124_20-279-31FA-Pubs-multilangues-Operation-Vaccination_FAR_10x15_EP.indd 1
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 فروش و اجاره امالک مسکونی،• مشاور شما در خرید
در مونترال بزرگ
• ارزیابی و مشاوره رایگان
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.مونتریالهدیهمیشود

Cell. : 514 574-6162
HAYK HARTOUNIAN
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9280 boul. L’Acadie
Ahuntsic-Cartierville, Qc, H4N 3C5
Ofc. : 514-333-3000
haykhartounian@yahoo.com
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LOADEX TRANSPORT INC
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 امریکا و سایر نقاط جهان، سراسر کانادا،به ایـــران

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

NET Exchange
www.sarafinet.com
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