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حمــاس دور جدیــدی از
پرتــاب راکت بــه مرکز و
جنــوب اســرائیل را آغاز
کــرده اســت .پیشتــر
شــاخه نظامی این گروه
هشــدار داده بــود کــه
"زدن شهرهای اسرائیل
از آب خــوردن راحــت
تــر اســت" .اســرائیل به
بمبــاران هوایی غــزه از
جملــه چهــار واحد ضد
تانــک ادامه داده اســت.
ساختمانهای بیشتری
در نتیجــه ایــن حمالت
تخریبشدهاند...

فلسطین و اسرائیل
بحران و جنگ تمام عیار؟!
مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

www.ParsPlumbing.ca

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

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

Tel: (514) 290-2959

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

نادرخاکسار

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

Ramier Realty

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

مشاور امالک در مونتریال

Cell.: 514-969-2492

ELEGANCE LEASING

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

فیروزهمتیان

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

مسعود هاشمی

Montreal Qc. H3B 2K4

Tel.: 514.426.7200

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

کلینیکدندانپزشکیآریا
1834 Ste Catherine W. Suite 200

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

100%

Chrtrd. Real Estate Broker

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

1155 Rene Levesque W. #2500

Financing
Approval

_____________________
Firouz Hemmatiyan
groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
9515 Lasalle boul.

Pointe-claire, Qc H9R 4S2

pg. 4

______________
Nader Khaksar

4010 Ste-Catherine W.

و South shore

6600 Trans-Canada, Suite 750

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

Pars Plumbing
& .Heating Inc

صـرافی  5ستاره

با 25سال سابقه کاری در کانادا

Montreal, QC H4B 1T8

6225A St-Jacques ouest,

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

مشاور امالک در سراسر مونتریال

مشاور امالک در مونتریال

مسکونی و جتاری

2 :

NET Exchange
MASSOOD HASHEMI

www.sarafinet.com

Residential Real Estate Broker

Cell.: 514-298-4567

Tel.: 514- 845-5959

Tel.: 514-871-1119

ﺳﺮﻋﺖ ،دﻗﺖ ،اﻋﺘﻤﺎد

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

Cell.: 514-967-5743

مینو اسالمی

Minoo Eslami

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

نرخ کمیسیون ترجیحی برای فروش خانه تان

همراه با شما در انتخاب ،خرید و فروش

با هزینه کمتر از اجاره صاحب خانه دخلواهتان شوید

مشاوره و ارزیابی رایگان

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

Immo-Plus

MASSOOD HASHEMI

Residential Real Estate Broker

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

)

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

!!Hiring new doctors

پزشک خانواده :اورژانس

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 مهرنوش البرزی

ختنه کودکان 6 - 0 :سالگی

DR JEAN LOUIS BOURQUE

Please note: Alpha medic moved,

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

دکتر محمد ال بذال

Tel.: 450-926-2622

Centre-Ville

>> توجه توجه <<
فقط با وقت قبلی

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


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

Taschereau Blvd 7801-2
Brossard, QC J4Y 1A3

Clinique Medicale Alphamedic

Dr. Raymond Rezaie

• دکتر بهروز شریف نایینی

>> دفتر بروسارد:

کلینیک مدیکال آلفامدیک
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
__________________________

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

Tel.: 514-731-1443

The clinic will reopen end of June,
Our new address is
)1198 crescent st. (Montreal.
If you need a to see a doctor, please call

514-521-5555 Ext 202












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

 کمک برای اخذ وام مسکونی و جتاری با کمترین بهره
کمک برای تهیه وام مسکن برای تازه واردین

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

هدیه ما به خریداران 1200دالر هزینه محضر

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

Cell.: 514-969-2492

نادرخاکسار

______________
Nader Khaksar
Real Estate Broker
Ramier Realty

3675 DES SOURCES، SUITE 109
D.D.O., QC H9B 2T6
Tel.: 514-683-8686
nader.khaksar@gmail.com
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1400  اردیبهشت25  1526  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  اردیبهشت25  1526  شماره 27 سال
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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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عملکرد اشغالگران در همهجا یکسان است

هادی خرسندی
بچه های اورشلیم
فلسطین بچه ،اسرائیل بچه
چه حالی در کالس درس دارند
ز تاق و توق و قیل و قال بیرون
دوباره طفلکی ها ترس دارند
فلسطین بچه ،اسرائیل بچه
چه رنگ از رخ پریده ،در کالسند
و تا آواره و اشغالگر هست
همیشه این عزیزان در هراسند
و تا آواره و اشغالگر هست
نپنداری که صلحی سر بگیرد
فلسطین بچه ،اسرائیل بچه
چه دلواپس  ...عمو هادی بمیرد
--------------با یاد منصور اوجی
(تولد  9آذر - ۱۳۱۶
درگذشت  19اردیبهشت )۱۴۰۰
از عمر ما چه باقی ست
جز حیرتی از آن خوش
گیالس سهم ما را
امسال گو مچینید
سهم کبوتران باد...
--------

روسپیدی
................
چنانم که تا هستم و بوده ام
وجدان آسوده ام ؛
هم آوازِ
ِ
ِ
نظم بیدادگر
به
تأیید این ِ
دهان را به «آری!» نیالوده ام
از آن روسپیدم که در عمر خویش
به عمرسیاهی نیفزوده ام
م.سحر
8.4.2021

کجاستکاوه؟

مهران رفیعی

سارق خرداد ،پرکینه و شیاد،
ای
ِ
ای مظهر بیداد،
قلب مرا شاد،
یک دم نکنی ِ
لحن سخنت نیست بجز داد.
ِ
ِ
خاک ترا باد،
فردا که َبرد
چون دیو و ددان از تو شود یاد.
سینه خود چاک،
هر دم که ُکنی
ِ
دل این خاک.
خون پاکان برود در ِ
ِ
مادری ناله کند ،بی کس و غمناک:
سر ضحاک؟
"کاوهای کوکه زند بر ِ
وای از این والی سفاک" .
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وقتی رژیم جمهوری اسالمی ایران اعــام میکننــد آنها را
فلســطینیها را
اخــراج میکنــد،
در اشغالگری و پایمال کردن حقوق در کنتــرل خــود دارند و زندگی ،امنیت و
رهبــران ســپاه
دیگران حــد و مرز نمیشناســد ،تمــام تصمیمگیریهای آزادیفلسطینان
چگونه میتوانــد ادعای حمایت از نظامی ،امنیتی و سیاسی با خطر مواجه است پاسداران ایران هم
مردم فلسطین را داشته باشد؟
در پایتختهای یادشــده
کشورهای اروپایی
بدیع یونس در دست آنها است.
را تهدیــد میکنند
در عصــر کنونــی تنها یــک ملت را همانگونــه کــه شهرکنشــینان که اگر به خواســتههای آنها پاسخ
میشناسیم که سرزمین آنها اشغال اشغالگر خواستار تیراندازی وکشتار مثبت ندهنــد« ،در عرض کمتر از
شده وکشور آنها ازدست رفته است اعــراب و اخــراج آنهــا از خانهها و  ۲۴ساعت ،میلیونها آواره سوری را
و با زشتترین نوع جنایت و اشغال محلههایی که برای چندین نســل به مهاجرت از مسیر ترکیه به سمت
روبهرو هستند .به همین دلیل شمار در آنها زندگی کردهاند ،میشــوند ،اروپا وادار میکنند».
ی که اسرائيل در تالش برای
زیادی از فلسطینیان در کشورهای شــبهنظامیان ایرانــی ،لبنانــی ،در حال 
همســایه و سایر کشــورهای جهان پاکستانی و افغان موردحمایت ایران اخــراج دههــا خانــواده فلســطینی
پراکنده شــدهاند .زندگی ،امنیت و نیز مردم سوریه را به گلوله میبندند از محله شــیخ جــراح اســت ،رژیم
آزادی آنهایی که در فلسطین باقی و آنهــا را از روســتاها ،شــهرها و ایران تمام محلههای بغداد و ســایر
ماندهاند ،با خطر مواجه اســت؛
اســتانهای عراق را از ســاکنان
عالوه بر اینکــه مهاجرتهای
آنهــا تخلیه کــرد .در ســوریه،
زیر بمباران اسرائیل ،فلسطینی ها
اجباری و محکومیتهای نیروی
حومه شــرقی و غربی دمشــق و
اشغالگر ،پیوسته آنها را تهدید نه آژیر حمالت هوایی دارند و نه پناهگاه استراحتگاههایی پایتخت سوریه
میکند.
کندین پرس خبــری در باره حمالت هوایی و منطقــه قلمــون نیــز خالی از
در ایــن روزهــا ،بیتالمقــدس اســرائیل به غزه منتشــرکرده که در آن می ســکنه شــدند تا زمینه اجرایی
عربــی که مــردم فلســطین آن گوید در نوار ســاحلی غزه که دو میلیون نفر شــدن برنامــه رژیم ایــران برای
را پایتخــت همیشــگی خــود زندگی می کنند نه آژیر حمالت هوایی وجود کنترل این مناطق در چارچوب
میداننــد ،به طــور کل و محله دارد و نه پناهگاهــی برای پناه بردن هنگام آنچه به عنوان «سوریه مفید»،
شــیخ جــراح ،بــه طــور خاص ،فرود بمبها و موشکها .آنها حتی نمی توانند یاد میشــود و شــامل پایتخت،
برخوردهای خشــونتآمیزی را نوار غزه را ترک کنند.
اطــراف حلب و نوار ســاحلی در
ظهرپنجشــنبه
تا
،
ها
شاهد هســتند .این درگیریها بنابرگزارش رســانه
ســواحل دریای مدیترانه است،
به دلیل تالش فلسطینیان برای حداقل  ۸۹فلسطینی در این بمبارانها کشته فراهم شود.
جلوگیری از غصب امالک محله شده اندکه  17نفر آنها کودک بودند .بیش از البته موفقیــت این طرح ،باعث
 480نفر نیز مجروح شده اند.
مجاور باب العمود (ورودی شهر
آواره شــدن میلیونها شــهروند
ارتــش اســرائیل نیز گفتــه تا کنــون 1600
قدیمــی بیتالمقدس) توســط
ســوریه شــد که در حــال حاضر
موشک از نوار غزه به سمت اسرائیل شلیک
شهرکنشــینان صهیونیســت
در چادرهــای پناهجویی زندگی
شده وهفت نفرکشته شده اندکه یکی از آنها
و دوم بــرای ممانعــت از اخراج
دشواری را میگذرانند.
کودک بوده.
اجباری دهها خانواده فلسطینی
مــردم یمــن نیــز در مقایســه با
به گزارش روزنامه ها آرتص چاپ اســرائیل،
از خانههــای آنهــا توســط
ساکنان بغداد ،دمشق و حلب،
اســرائیل تا کنون به  600هدف در نوار غزه
انجمنهای محلی شــهرکهای
وضعیــت بهتــری ندارنــد؛ زیرا
حملهکرده.
یهودینشین ،جریان دارد.
منازعــه میان اســرائیل و حمــاس در حالی رژیــم اشــغالگر ایــران ابزارهای
در حالیکــه برخوردهــای شدت گرفته که خشونتهای داخلی در داخل معمولش از جمله افسران سپاه
خشونتآمیز در قدس همچنان اسرائیل نیزگسترش پیدا کرده  ،و بعضی از پاســداران ،کارشناسان ارتش و
ادامــه دارد ،انجمنهــای مسئوالن اســرائیلی از احتمال وقوع جنگ جنگجویــان حزباللــه لبنان را
بــه شــهرها وکوهپایههای یمن
شهرکســازی تظاهراتــی را در داخلی ابراز نگرانی کرده اند.
حمایت از اخراج فلسطینیان از بنجامین نتان یاهو نخســت وزیر اســرائیل آورده اســت .البتــه رژیــم ایران
خانهها و محلههای آنها برگزار مقابل دوربینها گفت اسرائیل دچار شورش این لشــکر را برخالف ادعاهایی
کــه در رســانههای تبیلغاتــی
کردنــد .ایتامار بــن گویر ،رهبر شده.
حزب افراطی ضد عرب «قدرت در داخل اسرائیل درگیری بین افراطی های خــود میکند ،بــرای حمایت از
کنســت ،یهــودی و اعراب اســرائیلی بــه ثقریبا همه مردم یمن به این کشــور انتقال
یهودیــت» و نماینده ِ
بــا دیدار از محله شــیخ جراح از شهرها کشیده شــده و به اماکن مذهبی و نــداده اســت؛ بلکــه میخواهد
پلیــس اســرائیل خواســت« :با بیزنسها حمله شده.
بــا اســتفاده از آنهــا دســت به
استفاده از سالح به فلسطینیها
اقدامــی بزند کــه به آواره شــدن
حملهکنید»
مردم یمن منجر شود .شهرها،
همزمان با برپایی راهپیماییهایی سرزمینشــان بیــرون میکننــد .روســتاها ،مدارس ،بیمارســتانها
بــا مشــارکت هــزاران تــن از همچنان که اسرائیل باعث پراکنده و خانههــای شــهروندان یمــن بــا
هــواداران شهرکســازی بــرای شدن مردم فلسطین به کشورهای بمبها ،موشــکهای بالستیک و
گرامیداشــت جشــن موســوم بــه همسایه شــد ،رژیم ایران نیز مردم پرتابههــای جنگی بــه ویرانه تبدیل
«روز بیتالمقــدس» ،چهــار تن از ســوریه را به هر ســو پراکنده و آواره شــوند و نه شــهر مأرب و نه شهرها
نمایندگان «صهیونیسم مذهبی» ،کرد.
و فرودگاههــای دیگــر یــا بنــدرگاه
طرحی را ارائه کردهاندکه هدف از آن در واقــع ،همان طور ک ه اســرائیل ،حدیــده ،از آتش ایــن جنگافزارها
«مبارزه با ســهلانگاری در
ســالم بمانند .در نتیجه ،از
تحمیلحاکمیتاسرائيلبر
 I am deeply saddened by the violenceبیمارســتانهای یمــن تــا
engulfing
the
part
of
the
world
I
call
قدس شرقی» است.
مدارس آن ،همه به دســتور
home. This violence is not a natural
اقدامــات خشــونتآمیز
مســتقیم تهــران و اخیرا به
disaster or a spontaneous emotional
هــواداران شــهرکهای
 outburst. Hatred is a plant that needsدســتور فرمانــدار ایــران در
یهودینشین در فلسطین،
 to be sown and watered for years, andصنعا و توســط کارشناسان
به ویژه وضعیت بحرانی که در
 large-scale violence is always the resultجنگی سپاه پاسداران ایران،
of
calculated
human
decisions.
Some
پایتخت آن «بیتالمقدس»
به ویرانه تبدیل شدند.
people think they can advance their own
حاکم اســت ،درست مانند
دســتورات حاکــم ایــران در
interests through hatred, violence and
وضعیــت ناهنجــار چهــار
 death. They call it politics. It also goesصنعا مــا را به یاد دیدارهای
پایتخــت عربــی اســت که
 by the name of human sacrifice.قاســم ســلیمانی و رهبران
Yuval Noah Harari
رهبــران ایــران بهصراحــت
{>> ادامه در صفحه}14 :

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 ّ

م .آزرم
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Vancouver:
Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN
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پیوند جویای دیدگاه های متفاوت
با نوشته های چاپ شده است.
پیوند در ویرایش نوشته ها (با حفظ
دیدگاه نویسنده) آزاد است.
نظرات چاپ شده لزوما بیانگــر
دیدگاه های پیوند نیست.
پیوند از درج نامه های فاقد نام و
نشانی و نوشتارهای توهین آمیز
معذور است.
نقل نوشته ها  -با ذکر ماخذ -
آزاد است.
استفاده از طرح آگهی ها مجاز نیست.

■ توضیــح مهم 1
آخــــرین مهلت!

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

■ توضیــح مهم 2

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

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

•

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

•
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ژاپنی  اروپایی آمریکایی

چرا ابراهیم رئیسی؟
کردهاند .این امر دست
اصولگرایــان را بــرای
ارتقای موقعیت سیاسی
او بــاز گذاشــته اســت.
اصالحطلبان امید دارند
که اگر نتوانستند بعد از
خامنهای حسن خمینی
را بــر کرســی رهبــری
بنشــانند ،همچنــان
بتواننــد با کســی مثل
رئیسی کارکنند.

•

مجیدمحمدی
-------- 10مــی  -شــواهد بــرای آنکه
نامزد جریان وفادار به خامنهای
و نیروهــای امنیتــی و نظامــی •
برای ریاست قوه مجریه ابراهیم  -۲تداوم سیاستهای امنیتی
رئیســی خواهد بــود؛ روز افزون رژیم و تبعیت رئیسی از منویات
سپاهیان و امنیتیها؛
است:
از نامــه  ۲۲۰عضــو مجلــس •
 -۳نحوه حکمرانی
بهمنظــور دعــوت
فرایند بر ختت
رئیسی؛
از رئیســی بــرای
نامــزدی در بیعــت نشاندنماشین •
امضای مرگ و
 -۴زیــن کــردن
 ۱۴۰۰تــا ســخنانی
سرکوب برای
اسب رهبری برای
کــه از قالیبــاف در
جمهوری
ریاست
کســی کــه نقــش
مــورد نیامــدن بــه
صحنــه در صــورت و رهبری آینده
ماشــین امضــا را
برای ریختن خون
حضور رئیســی نقل
هــزاران نفــر در
شــده اســت ،مثل
اینکه «رقابت با ایشان را خالف زندانها بازی کرده است.
مصالح انقالب میداند» (فارس •
 ۱۹ ،اردیبهشــت  ،)۱۴۰۰از ریاست قوه قضاییه و حذف
مشــروط کردن نامزدی خود به رقبا
نیامدن رئیسی از سوی برخی از بــه مجمــوع پروندههایــی که
نامزدهای جریان اصولگرا (مثل تحت عنوان مبارزه با فســاد در
ســعید محمد و علی الریجانی) دوران دو ساله ریاست رئیسی در
تا سفرهای استانی رئیسی ،و از قوه قضاییه رسیدگی شده است،
اعالم حمایت شورای ائتالف از نــگاه کنید .اکثــر آنها متضمن
تضعیف بنیه مالی
رئیســی در صورت
رئیسی تنها
و حامیــان بالقــوه
نامزدی تا حمایت
قطعــی شــورای کاندیدایی است
کسانی بوده است
که نیروهای
کــه میتوانســتند
وحــدت از وی (دو
امنیتی،سپاه،
ریاست جمهوری
شــورای ائتالفــی
روحانیون و
و رهبری رئیسی را
تصمیمگیر در این
اصالحطلبان
به چالش کشــند:
زمینــه) .یکــی از
اعضــای مجلــس میتوانند روی او از صادق الریجانی
دهم نیز اعالم کرده برای رهبری آینده (پرونــده اکبــر
به توافق برسند
طبــری ،معــاون
اســت که رئیســی
وی همکارانش) تا
ثبــت نــام خواهــد
فرزندان مقامات ســابق این قوه
کرد.
نیامــدن رئیســی ،موجب تعدد ( دری نجف آبادی و مقتدایی)،
نامزدهــای جنــاح والیتگــرا حسن روحانی (تامین کنندگان
خواهد شــد و از این رو رئیســی هزینههــای ریاســت جمهوری
میتوانــد تفــرق میان آنهــا را از او و بــرادرش) و همــکاران او
میان ببرد .اصولگرایان شکست (بازداشت مهدی جهانگیری).
خــود را در بیعت ســالهای  ۹۲چرا از میان انبوه سوءاســتفاده
(جلیلی و قالیباف) و ( ۹۶رئیسی کننــدگان از قــدرت و فاســدان
و قالیباف تا روزهای آخر) ناشی مالــی بــر روی این افــراد تمرکز
از تفــرق در نامزدهــای خــود شده است؟
اصالحطلبان برای کاهش فشار
میدانند.
تبدیل شدن رئیسی به تنها نامزد قضایی از خود در طی سالهای
مورد توجــه اصولگرایان ،چهار دولت روحانی ،نه تنها به انتقاد
از قوه قضاییه نپرداختهاند ،بلکه
موضوع را برجسته میسازد:
•
در مــواردی از وی تمجیــد هم
 -۱کارنامه رئیســی در ریاست
قــوه قضاییه در حذف پشــتوانه
مالی و تضعیــف حامیان رقبای
سیاسی؛

قوه قضاییه رئیسی در
خدمت سپاه
ســرکوبها از سوی قوه قضاییه
و نیــز همکاری آن بــا نهادهای
امنیتــی ،در دوران ریاســت
رئیسی به شــدت گذشته ادامه
داشــته اســت .با این که اعدام
قاچاقچیان مواد مخدر در ایران
کاهــش یافته اســت ،در ســال
 ۲۰۲۰حداقل  ۲۳۶نفر درکشور
اعدام شــدهاند .پخش اعترافات
اجباری از تلویزیــون جمهوری
اســامی ایــران ادامــه داشــته
اســت .ربودن فعاالن سیاسی و
شــبکههای مجازی و محاکمه
و اعــدام آنان در ایــران نیز ادامه
دارد .رئیســی بــا ایــن کارها به
نهادهــای امنیتــی نشــان داده
است که جانشین مناسبی برای
خامنهای و خمینی در ســرکوب
و تــرور و آدمربایــی و تاییــد و
همکاری با آنهاست.

.Pièces d'Autos N.D.G

حتویلدرمحل:رایگان
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گارانتی

مت ارزان
قی
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____________________
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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

•

حنوه مطلوب حکومتداری
رئیسی
محوریــت امور معیشــتی برای
اصولگرایــان در انتقــاد از دولت
روحانــی بــه ایــن معنا نیســت
که آنهــا به دنبال کســی جهت
رســیدگی به تــورم و بیــکاری و
فقر و فالکت عمومی هســتند.
آنهــا میدانند کــه در چارچوب
سیاستهای موجود ،باالخص
تروریسم و جهانگشــایی رژیم،
حتی بعد از رفع تحریمها توسط
دولــت بایدن هم ســرمایههای
خارجی به ســمت ایران ســرازیر
نمیشــود؛ همــان طور کــه در
دوران اوبامــا نیــز بعــد از رفــع
تحریمها چنیــن اتفاقی نیفتاد.
اصولگرایــان بــه دنبــال رئیس
دولتی هستندکه با شعار مبارزه
با فساد و رسیدگی به محرومان،
برنامههای موشکی و هستهای
و تروریســم و گســترشطلبی
جمهوری اسالمی را با قوت اداره
کند (مثل احمدینژاد ،اما بدون
دور زدن ســپاه و روحانیــت) ،و
رئیسی چنین کسی است.
جمهــوری اســامی ایــران نــه
منابع کافی بــرای بهبود زندگی
مردم تخصیص خواهد داد و نه
ساختار ناکارامد و فاسد آن تغییر
خواهــدکــرد .اتــاف همچنان
{>> ادامه در صفحه}14 :

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
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گزیده خبرهای مونتریال ،کبک ،کانادا

پیشبینی ثبات در بازار مسکن ،همراه با
افزایش قیمت تا سال ۲۰۲۳
ســازمان دولتــی وام
و مســکن کانــادا
در
()CMHC
جدیدتریــن گزارش خود
پیشبینــی کــرد رشــد
فــروش مســکن و نیــز
قیمت خانــه در کانادا در
ی آینده ،روندی
ســالها 
متعادل خواهد داشت .بر اساس
ایــن گــزارش ،اگر چــه التهاب
ایجاد شــده در بــازار امالک در
ســال  ۲۰۲۰تکــرار نمیشــود،
قیمتهــا و آمــار فــروش خانه
همچنان روند صعودی را ادامه
خواهد داد .همچنین پروژههای
ساخت مسکن جدید نیز تا پایان
ســال  ۲۰۲۳بــه ثباتــی نســبی
خواهد رسید.
با دشــوارتر شدن شــرایط برای
دریافت وام مســکن از یک ســو
و افزایــش قیمــت مســکن از
سال گذشــته تاکنون ،از شمار
خریداران بالقــوه خانه در کانادا
کاســته میشــود .با این وجود،
در این گزارش پیشبینی شــده
که قیمت خانه در ســال جاری
به صورت متوسط نزدیک به 15
درصد افزایش یابد.
بــاب دوگان (اقتصــاددان ایــن

سازمان) در توضیح این گزارش
گفتــه« :انتظار مــیرود تا پایان
سال  ،۲۰۲۳شــرایط اقتصادی
به وضعیت پیــش از همهگیری
باز گردد .ســرعت رشــد فروش
مسکن و قیمت آن نیز از جمله
ایــن موارد هســتند کــه انتظار
میرود روندی مالیمتر را نسبت
بــه التهــاب ســال  ۲۰۲۰دنبال
کنند».
خالصه اینکــه از نظر ســازمان
وام و مسکن کانادا ،قرار نیست
قیمــت خانــه تــا ســال ۲۰۲۳
کاهش یابد.
البتــه ایــن پیشبینــی میتواند
به دلیل برخــی عوامل ،محقق
نشود .تداوم همهگیری ،افزایش
ســریعتر از انتظــار نــرخ بهره و
همچنین تــداوم روند مهاجرت
کاناداییهــا از شــهرهای بزرگ
به حومه شهرها میتواند بر این

پیشبینیهــا تاثیرگــذار
باشد.
ســازمان وام و مســکن
کانــادا در ماه می ســال
گذشــته پیشبینــی
کــرده بــود که بــه دلیل
همهگیــری ،پروژههــای
ساختوســاز ،قیمــت
و فروش مســکن با افــت روبرو
شود.
اما واقعیت بازار به شــکلی دیگر
رقم خورد .میانگین قیمت خانه
در کانادا در مارس  ۲۰۲۱رشدی
نزدیــک به 32درصد نســبت به
ســال قبــل داشــت .پروژههای
جدید ســاخت مســکن نیــز در
مارس یــک رکورد جدید را ثبت
کرد.
در گــزارش جدید این ســازمان
آمده کــه انتظار مــیرود تقاضا
برای اجاره تا سال  ۲۰۲۳دوباره
به حالت سابق بازگردد .افزایش
تعداد مهاجــران جدیــد ،ادامه
مهاجرتهــای بیــن اســتانی و
بازگشت دانشجویان به دانشگاه
از اصلیتریــن عوامــل افزایــش
تقاضــا بــرای اجــاره مســکن
خواهند بود.
•

رشد  6.5درصدی اقتصاد کانادا
در سهماهه نخست 2021
بنابــر گــزارش Statistics
 Canadaتولید ناخالص داخلی
کانــادا در ماه فوریــه  0.4درصد
بیشتر شده است .این روند پس
از رشــد  0.7درصدی ماه ژانویه
رخ داده و دادههــای اولیــه ماه
مــارچ نیز از رشــد  0.9درصدی
خبر میدهند .بنابراین میتوان
بــه بهبــود اقتصــاد و خــروج از
بحران کرونا امیدوار بود.
همزمان دادههای ایاالتمتحده
از رشــد  6.4درصدی این کشور
خبر میدهند .بنابراین کانادا با
اختالف اندک از همسایه جنوبی
پیش افتاده است.
داگ پورتــر اقتصــاددان بانــک
مونتریــال در ایــن بــاره گفت:

پیامدهای پاندمی :موج تازه تورم و گرانی اجناس

در هفته های اخیر ،همزمان با بهبود
شــرایط اقتصادی در دوران پاندمی،
چندیــن شــرکت در لیســت عمومی
اعالم افزایش قیمت کردند؛ از جمله
کمپانی پراکتر اندگمبل ،کناگرا برندز
و گروه صنایع غذایی  MTYمســتقر
در کبــک که صاحــب امتیــاز تقریبا
7هــزار فضای رســتورانی با برندهای
مختلف است.
در توجیه این حرکــت مدیران اجرایی
می گویند که هزینه های ورودی شان
به شــدت بــاال رفتــه و این امــر تا حد
زیادی ناشــی از رونق کاالیی است که
در طیــف گســترده ای از بازارها مانند
چوب ،مس و دانه های سویا موج می
زند .بعالوه کمبود مسیرهای حمل و

نقل متراکم نیز منجر به ایجاد اختالل
در زنجیره تامین شده است.
طبــق گفتــه مدیــران این مســائل به
راحتــی حل نخواهد شــد و همین امر
فشــاری مضاعف به قیمت ها وارد می
کند ،درست همانطور که خانواده های
کانادایی با شکوفایی اقتصاد شروع به
خرج پس انداز دوران پاندمی می کنند.

به زبان دیگر ،مصرف
کننده ها باید منتظر
انواع محصوالت –از
فســت فود گرفته تا
ماشین ظرفشویی،
ماشــین های دست
دوم تــا پوشــک– با
برچسب قیمت های
تندتریباشند.
افزایش قیمت ها چند تحلیلگر را بر آن
داشت تا از شــرکت دالراما درخصوص
معرفــی اجنــاس  4.5و  5دالری در
فروشــگاه هایش ســوال کنند .مایکل
راس ،مشاور و مدیرمالی سابق شرکت
در ایــن مورد گفــت« :ما هنــوز آماده
نیســتیم ».اوگفت« :تورمی که باعث

ارقام اخیر نشــان میدهند که با
وجــود اعمــال محدودیتهای
شدید ،روند کند واکسیناسیون
و نبود بســته محرک اقتصادی
ایاالتمتحــده ،کانــادا طــی
ماههای زمســتان شانه به شانه
ایاالتمتحده پیش رفته است.
هرچنــد آمار مــاه مــارچ نهایی
نیســت ،اما با نگاه به آمار فوریه
و ژانویه میتوان تصویری کلی از
وضعیت بدست آورد.
 14مــورد از  20صنعت بررســی
شده در این گزارش روند مثبت
داشتهاند .ازجمله آنها میتوان
به بخــش خردهفروشــی ،غذا و
اقامت اشــاره کرد که در مواجه
با موج نخســت پاندمی شــدیدا

افزایــش قیمت هــای اصلی در ســال
 2016شد ،دوباره دارد اتفاق می افتد و
ما زمانی آن را اعمال می کنیم که آماده
باشیم».
قیمت بعضــی اقــام جهــش فراوانی
داشــته؛ به عنوان مثال میوه تازه 8.5
درصد نســبت به ســال قبل ،مبلمان
 5.8درصد و لــوازم خانگی  5.6درصد
افزایش داشتند.
شاید ملموس ترین مثال وسایل نقلیه
کرایه ای باشدکه  22درصد رشد داشته
است .با زمین خوردن صنعت مسافرت
در سال گذشته ،شــرکت های وسایل
نقلیه کرایه ای به سمت فروش ماشین
هایشــان رفتند .در عین حال کمبود
جهانی تراشــه های مورد اســتفاده در
اتومبیل هــا و وســایل الکترونیکی بر
تولید خودرو تأثیرگذاشــته ،به نحوی

آسیب دیدند.
میزان رشــد فــروش در بخش
خردهفروشــی  4.5درصد بوده
که پس از دو ماه نزولی دسامبر
و ژانویه خبر بسیار خوبیست.
بخش غــذا و اقامت نیز رشــد
 3.5درصدی را تجربه کرده که
اولین ماه مثبت پس از آگست
 2020بحساب میآید.
در مقابــل بخــش تولیــد برای
دومیــن ماه متوالــی کوچک تر
شــده و اینبار افت  0.9درصدی
داشته اســت .در بخش معدن،
نفت و گاز نیز افت  2.8درصدی
داشــتیم و در حوزه حملونقل
هم افت  2درصدی ثبت شد.
هرچنــد آمار اخیر پس از ســال
وحشتناک  2020امیدوارکننده
اســت ،اما به باور کارشناســان
روند بهبود اقتصاد بسیار آرام و
زمانبر خواهــد بود .همچنین
تاثیر ویروس بــر اقتصاد از بین
نرفته است.
خوشبختانه طی هفتههای اخیر
واکسیناسیون سرعت بیشتری
پیدا کرده و امیدها برای بازگشت
شــرایط نرمال در تابستان رو به
افزایش میباشــد .شاید تا کنار
رفتن ســایه کرونا از روی زندگی
روزمره فاصله چندانی نداریم!
•

که اجاره وســایل نقلیه از شــرکتهایی
که اکنون در تالشــند تا ناوگان خود را
بازسازی کنند ،دشوار و گران است.
در کنــار این ها قیمــت بعضی کاالها
ارزانتر شــد .با توجه به دورکاری خیلی
از مردم در خانه ،خرده فروشی پوشاک
بســیار متضــرر شــده و قیمــت لباس
نســبت بــه ســال گذشــته  4.3درصد
کاهش یافته است.
تحویــل کاال یکی دیگــر از منابع تورم
اســت .رســتوران هــای آمریکایــی و
زنجیــره ای چیپوتلــه منــوی بیرون
برشان را پارســال دو بار گران کردند و
مثل بسیاری جاهای دیگر  MTYهم
قیمت ســفارش های مربوط به برنامه
های بیرون بر مانند  Uber Eatsرا باال
برد تا بتواند از پس هزینه های تحمیل
شده از جانب شرکای دیگرش بر بیاید.
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تکخال رستوران های ایرانی کبابسرا

پیامدهای پاندمی :کمک های دولتی به
جیب چه شرکت هایی رفته است؟!

صنــدوق هــای
سرمایه گذاری و
صاحبان شرکت
هــای مدیریــت
ثروت امســال یکی
از بهترین ســال های مالی را از
نظر بازگشــت سرمایه پشت سر
گذاشتند و این در حالیست که
بســیاری از آنها از طرح حمایتی
دولــت برای پرداخت دســتمزد
کارکنان نیز بهره مند شدند.
بــا بررســی داده هــای انجمــن
سرمایه گذاری کانادا و همچنین
پایــگاه داده های دولت 80 ،نفر
از فهرســت  300نفــره مدیــران
سرمایه شناسایی شدکه از بسته
حمایتــی دولت اســتفاده کرده
بودند.
ســه شــرکت بــزرگ فرانکلیــن
تمپلتون ،ســی آی فایننشال و
گالســکین شــف و شــرکا ،که
حدود  110میلیــارد دالر ثروت
کانادا در انحصار آنهاســت ،نیز
جــزو دریافت کننــدگان کمک
مالــی دولــت بــرای پرداخــت
دســتمزد کارکنــان شناســایی
شدند.
امــا برخــورداری برخــی از
ثروتمندتریــن شــرکت هــا و
صندوق های ســرمایه از بســته
حمایتی دولت ،و ثروت اندوزی
هــر چــه بیشــتر آنها بــه هزینه
مالیــات دهنــدگان کانادایــی،
ســواالتی اساســی را پیرامــون
طراحــی برنامــه هــای حمایتی
دولت ایجاد می کند.
شــاخص صندوق های سرمایه
گــذاری کانــادا کــه عملکــرد
صندوق هــای ســرمایه گذاری
داخلــی بــا حداقل ســرمایه 15
میلیــون دالر را اندازه گیری می
کند ،نشــان می دهد در ســال
 2020ایــن صنــدوق هــا با 11
درصد بازگشــت ســرمایه ،یکی
از پررونق ترین ســال های دهه
هــای اخیــر را تجربــه کردنــد.
هرچند به دلیل خصوصی بودن
اکثر این شرکت ها ،دستیابی به
نمودار افت ســود آنها در دوران
پاندمی ممکن نیست ،اما بیشتر
آنهــا به منظــور جذب ســرمایه
گذار ،نرخ بازگشت سرمایه خود
را منتشر می کنند .برای مثال،
شرکت مدیریت سرمایه تیملوکه

یکــی از دریافت
کنندگان بسته
حمایتی دولت
اســت ،در ســال
 2020تا  30درصد بازگشت
ســرمایه را که ده برابر شــاخص
های موجــود در این زمینه بود
تجربه کرد.
جان فرانسوا تاردیف ،موسس و
مدیر این شرکت ،در مصاحبه ای
در مــاه ژانویه گفت این کمپانی
با اســتفاده از نوســان بــازار در
مــاه هــای اولیــه پاندمــی خود
را در موقعیــت مطلوبــی برای
برخــورداری از احیای اقتصادی
پسا پاندمی قرار داده است.
بررســی ها همچنین نشان داد
حــدود  400کمپانی از شــرکت
هــای دریافــت کننــده بســته
حمایتــی کمــک بــه پرداخــت
دســتمزد کارکنان ،نــه تنها در
دوران پاندمــی دچــار خســارت
نشــده اند؛ که در سه ماهه دوم
و ســوم ســال  2020و در زمانی
که کشــور ســخت ترین شرایط
اقتصادی پــس از رکود بزرگ را
تجربه می کرد ،شــاهد افزایش
سوددهی بوده اند.
در واقع برای بســیاری از شرکت
هــا و صنــدوق هــای ســرمایه
گذاری کاهــش درآمد در دوران
پاندمی وضعیتی موقــت و گذرا
بود کــه فرصــت دریافت کمک
های دولتی را بــرای آنها فراهم
کرد و پس از مدتی ،شرایط آنها
به حالت ســابق و حتــی بهتر از
آن ،بازگشت.
بــه گفتــه دیویــد مــک دونالد،
اقتصــاددان و عضــو انجمــن
سیاســت های جایگزین کانادا،
کمک های دولتی درآغازبصورت
محــدود و جهــت جلوگیــری از
تعدیل نیروی گسترده توزیع شد
اما به خواست صاحبان مشاغل
کــم کم گســترده تــر و دریافت
آن ســاده تر شــد .برنامه کمک
بــه پرداخت دســتمزد کارکنان
در ابتــدا  10درصد از دســتمزد
کارکنــان مشــاغل کوچــک را
پوشش می داد ،اما با بروز موج
انتقــادات از ناکافی بودن آن ،به
 75درصد افزایش پیدا کرد.
همچنیــن ،در شــرایطی که در
ابتــدا متقاضیــان بایــد افت 30

درصــدی درآمد خود را به
دولت ثابت می کردند ،این
شــرط نیز کم کم تسهیل
شــد تــا شــرکت هایی که
کمتر از  30درصد از درآمد
خود را از دست داده بودند
نیــز بتواننــد از حمایــت
دولت برخوردار شوند.
تــا کنــون دولت فــدرال
بیــش از  77میلیارد دالر
در قالــب برنامــه کمــک
بــه پرداخــت دســتمزد
کارکنان به حدود  443هزار
کمپانی پرداخت کرده اســت،
کــه یکی از بــزرگ ترین برنامه
های حمایتی دولتــی در تاریخ
کانادا بوده است.
دلیــل ایــن رقم باال نیــز چیزی
نیســت جز عدم تفکیک شرکت
های متضرر از پاندمی با شرکت
هــا و صنــدوق هایی کــه به هر
دلیل دیگــری دچــار ضرردهی
شــده یا افت مالــی آنها محدود
بــه ماه های اولیــه پاندمی بوده
است.
بــرای مثــال ،شــرکت ســی آی
فایننشــال ،یکــی از دریافــت
کننــدگان کمک هــای دولت،
در حالــی کــه در اوج پیــک اول
پاندمی با  5درصد کاهش درآمد
رو به رو شد ،در سه ماهه سوم و
چهارم سال به  19درصد افزایش
درآمد دست یافت.
حتــی برخــی از این شــرکت ها
مانند شــرکت مدیریت ســرمایه
پندر فاند ،با پشت سر گذاشتن
یک ســال مالی فــوق العاده ،در
پایان ســال  2020اقــدام به راه
انــدازی صندوق های ســرمایه
گذاری جدیدکردند.
این در حالیست که هیچ یک از
این شــرکت ها حاضر به انتشار
اطالعات مربوط به میزان کمک
هایــی که از دولت دریافت کرده
اند نیســتند .جالب اینجاســت
که آقای تاردیف ،مالک شــرکت
مدیریت سرمایه تیملو و یکی از
دریافت کنندگان بسته حمایتی
دولــت ،بــا تحقیر میلیــون ها
شــهروند بیکار شــده ای که در
دوران پاندمــی از کمــک هــای
مالــی دولــت اســتفاده کردند،
کمک های دولت به آنها را پول
بــادآورده ای دانســت که عامل
ایجاد نوسان در بازار شده است.
هرچند دولــت در برنامه بودجه
ماه آوریل با اضافه کردن تبصره
هایــی بــه برنامــه حمایــت از
پرداخت دستمزدها ،دسترسی
به آن را برای شرکت ها محدودتر
کــرد ،اما بــه نظر مــک دونالد
ایــن اقدام کافی نیســت و زمان
آن رســیده که دولت با بررســی
وضعیت متقاضیان ،کمک های
خود را از شرکت هایی که نیازی
به دریافت آن نداشــته اند ،پس
بگیرد .منبع :ایران جوان

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

فقط
 10دالر

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

KABABSARA

حتویل
در فوری غذا
من
زل و محل
کارشما
باکمت
رینهزینه

دلیوری با اوبر ایتز و دور دش

755 Atwater Ave,

Montreal, QC H3J 2K3

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

ساعات کار:

دوشنبه تا یکشنبه
از 11ونیم صبح تا  8شب

” برگرد به چین”! مونتریال پس از ونکوور:

«مرکز نفرت از آسیایی ها در آمریکای شمالی»!

 12مــی  -چــاپ مقالــه ای در
بلومبــرگ که بــه ونکــوور لقب
“پایتخــت نفــرت از آســیایی
هــای آمریــکای شــمالی» داد،
ســروصدای زیــادی در فضــای
مجــازی راه انداخــت ،امــا این
موضوع برای برخی از مردم این
شــهر اصال تعجب آور نیســت.
استیون نگو که یک آسیایی تبار
اســت ،اخیرا تالش کرده است
که یک مــورد از این نفرت را به
پلیس ونکــوور گــزارش دهد
و بگویــد کــه با موانــع زیادی
روبرو شده از جمله دسترسی
محدود فرم هــا برای گزارش
چنین مواردی.
«وقتی می خواســتم مورد را
آنالیــن گزارش کنــم حداقل
30دقیقه پشــت خــط تلفن
بــودم .گزینــه گــزارش بــه
انگلیســی وجــود نداشــت و
مــن مجبــور شــدم ترجمــه
گوگل را به فرمــی که به زبان
چینی سنتی است به
انگلیسیبرگردانم».
موجب
پاندمی
بر اســاس داده های
هــا بــا اصالــت
جمــع آوری شــده شد تا چیزی که
آســیایی در سال
همیشهبصورت
توســط بلومبــرگ،
گذشته برخوردی
سطح
در
پنهان
ونکوور سال گذشته
نژادپرســتانه در
شهر بوده حاال
نســبت به شهرهایی
ســطح اســتان را
خود را کامال
همچــون مونتــرال،
تجربه کرده اند.
عیان کند.
نیویــورک ،تورنتو و
نگــو که خــودش
لس آنجلس گزارش
وکیــل اســت،
هــای بیشــتری از حــوادث مــی گوید به انــدازه کافی درباره
ضدآســیایی داشــته است .نگو وجــود نفرت ضــد آســیایی در
میگویــد در دایره افرادی که می ونکوور حرف شــنیده اســت .او
شناسد ،چنین مسئله ای اصال می خواهد ببیند که این مسئله
شوکه کننده نیست.
به عنوان یک مشــکل واقعی در
آمارهــای اخیــر پلیــس ونکوور این شهر پذیرفته شده و اقدامی
حاکــی از افزایش بیــش از  700در مــوردش صــورت بگیــرد.
درصــدی نفــرت ضد آســیایی او احســاس مــی کنــد ایــن کار
نســبت به سال گذشــته است .بــا ســهولت در گــزارش چنین
در بخــش دیگری از این گزارش جرایمــی برای مــردم آغــاز می
ذکر شــده طبق نظرســنجی ها شود.
43درصد از بریتیش کلمبیایی به نوشــته بلومبرگ غالبا گفته

میشــد کــه شــیوع کوویــد 19
موجــب افزایش این موج نفرت
شــده ولی برخــی از آســیایی/
کاناداییهامعتقدندپاندمیتنها
موجب شد تا چیزی که همیشه
به صورت پنهان در سطح شهر
بوده حــاال خــود را کامال عیان
کند .تریکســی لینگ  38ســاله
مهاجر تایوانی -مدیریت یکیاز مراکز حمایت از پناهندگان را
بر عهــده دارد  .او در می ســال
گذشــته توســط مــردی مــورد
اهانت لفظی قرارگرفت و شخص
در انتها به صورت او تف کرد .به
گفتــه او توهین هایــی از جمله
” برگــرد به چیــن ” و “ویروس
پخش کن ” بدل به عبارتهایی
تکراری خطاب به آسیایی ها در
سطح شهر شده است.
•

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید
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شرکت حمل و نقل بین املللی
LOADEX TRANSPORT INC

این پاندمی قابل پیشگیری بود!

باشــد یکــی از عوامــل
دستوپاگیر در جلوگیری از
گســترش این بیماری بوده
تهران،
تبریز،
شیراز،
به
هوایی
سرویس
ل
است.
س کام
نرخ ها
سروی
برا ی ویژه
ی
ا
مشترک
رئیس
کالرک
هلن
ر
ب
اصفهان،کرمانشاهومشهد
ی
حمل
با اضافه
و
ت
ر
هیئــت تحقیــق هــم گفت
واردا کاالها ایران ،سراسر کانادا ،امریکا و سایر نقاط جهان
هوایی
م
س
ت
ا
ف
ا
ر
ر
ا
د
“یــک ســازمان بهداشــت
ن
صا
Tel.:514-234-3399 Fax.:514-685-3168
جهانــی قدرتمنــد” بــرای
info@loadextransport.com
www.loadextransport.com
حفــظ بهداشــت جهانیان
ضرورت حیاتی دارد:
“اگر محدودیت ســفر بین
کشورها با سرعت
گســتردگی
و
بیشــتری اعمــال
شــیوع
میشــد
حیوانات وحشی به
ظــر آن ارتباط با
ن
م
گ جهانــی دوم ،ه
جهانــی این بیماری
یها
امل انتقال بیمار 
کتــه گزارش جنــ
چنین عنوان ع
بهتر مهار میشد و این چشــم گیرترین ن
ــتند که دیگــر نباید
یری جهانی هس
به انسان است.
این است که همهگ
شود .اما وقتی اکثر
موضوع هنوز هم مهم
ن میگویند ویروس
رار
تک
ی
یز
چرنوبیل” قرن چ
ط در دانشــمندا
ظه
ح
“ل
فق
را
ن
کرونا
تها اقدامات شا
است”.
خفــاش به یــک ناقل
ده و گفته دول 
ســت آیا کرونــا از
ســت و یکم خوانــ
ا
ی
مل
بی
ـع
دولتهای اروپا و ایاالت
وز مشخص نیست
ل پیشــبرد منافـ
نــی واسط که هن
در مــاه فوریه ســا
یدار جها
تهــا
متحــده هم تمامــی ماه دول 
اصالحــات معنــ 
ده و از آن به انســان
ی کــه این ویروس
منتقل شــ
فوریــه را از دســت دادند  ،۲۰۲۰زمان
نپذیر خواهد بود؟
یکرد ،امکا 
سرایت کرده است.

م
یر
خ
س
ت
را
از
ن
ت
و تنها زمانی دست به کار داشت جها
ن مثــال ،این هیئ
کارشناســان تخریب
دســت به عنوا
سته تا به گفتــه
از
را
ی
ند
ـم
شـ
شــدند که بیمارستانها و زمان ارز
وا
ورهای ثروتمند خ
ستگا ههای حیوانات
کش
واحد گسترده زی
پتامبر یک میلیارد
بخشهای مراقبت ویژه پر دادند.
ســان را در تمــاس
تار ایجــاد ماه س
های وحشــی ،ان
ســ
وا
خ
ت
ئــ
ور
ایــن هی
ســن کرونــا به کشــ
شده بودند.
ک بــا آنها قرار داده
ســاختارهای واک
ی از دائم و نزدی
و
یار
ــا
ده
ســ
ین
یگــر بدهند امــا ب
در این گزارش آمده اســت فرآ
یهای
ــال انتقال بیمار 
ســایی عوامل د
ره بزرگ و احتم
نا
ش
ی
ـرا
بـ
خی
تر
ذ
به
که
ن حیوانــات و بــه
زمانــی کــه دولتهــا بایــد
تر این کشــورها
بول عفونــی ایــ
شده و بودجه بیش
ن دارند تمایلی به ق
نظام خدمــات درمانی خود بیماریزا
ی انسانی را افزایش
ت جهانی واکســ
تها
جمعی 
برای سازمان بهداش
صیه نشان ندادهاند.
را بــرای هجــوم بیمــاران
ختیار آن را این تو
ســت داده است.
و تقویت و افزایش ا
مهم دیگری هم ه
•
درگیر
کرونا آماده میکردند،
موارد
یکند.
ت به آنها نپرداخته

م
یه
رقابــت جهانــی بــرای خرید توص
رین که این هیئ
شــورها ،پس از بدت
کرده که مهم ترین
ک
مه
لــوازم محافظت شــخصی و ه
مان و توصیهای ن
اقتصاد جهان از ز
ضربه به
تجهیزات درمانی شدند.
ایــن گزارش برای جلوگیری از
شــیوع فاجعهبار یــک بیماری
دیگــر اصالحات اساســی زیر را
پیشنهاد کرده است:
• سازمان بهداشت جهانی باید
یک شورای جهانی برای نظارت
آمازون می گوید ســال گذشته
بر خطرهای بهداشتی تشکیل شمارکسانی که تالش می کنند
بیش از  700میلیون دالر صرف
دهــد که توانایــی و اختیار الزم اجناس بدلی را به جای اصل در
مبارزه با تالشهای بدلی فروشان
را بــرای بــه چالــش کشــیدن پلتفرم آمازون به فروش برسانند
رو بــه افزایــش اســت .آمــازون این هفته منتشر کرده می گوید کرده.
کشورهای عضو داشته باشد.
• بایــد یــک سیســتم نظارتی در ســال  ۲۰۱۹اعــام کــرد که که در ســال گذشــته از لیســت به گــزارش کندین پرس آمازون
بــرای زیر نظــر گرفتن شــیوع برای مبارزه با لیســت شــدن و شدن بیش از ده میلیارد کاالی بــرای مبارزه با لیســت شــدن
بیماریها ایجاد شود که بتواند فــروش کاالهای بدلــی در این بدلــی و یا مشــکوک جلوگیری کاالهــای بدلــی و خنثی کردن
اطالعات خــود را بدون نیاز به وب سایت ،ابزار و تکنولوژیهای کرده .این رقم نشانه  67درصد تالشهای کالهبرداران ،ده هزار
افزایش نسبت به سال قبل از آن نفر را استخدام کرده.
تایید کشــورهای درگیر منتشر جدیدی را به کار می گیرد.
این کمپانی عظیم در گزارشی که است.
کند.
ن بایــد بــه عنــوان
• واکســ 
محصول اجتماعی طبقهبندی
شــود و یــک مرکــز تأمیــن
مالــی بــرای واکسیناســیون
بیماریهــای همهگیــر ایجــاد
شود( .بیبیسی)

خدمات حمل و نقل :هوایی ،دریا یی و زمینی

تها به منافع ملی


«اما دول

ل” قرن بیست و یکم!

”لحظۀ چرنوبی

یــک هیئــت تحقیق مســتقل
میگوید جلوگیری از همهگیری
جهانــی کرونــا امکانپذیر بوده
اســت اما واکنش دیر و ناکافی
دولتها و ســازمان بهداشــت
جهانی به همهگیری کرونا ،یک
“معجون ســمی” ایجــاد کرده
بود.
این هیئت را سازمان بهداشت
جهانی به درخواست کشورهای
عضــو بــرای بررســی دالیــل
همهگیری کرونا ســازمان داده
بود.
در ایــن گــزارش آمــده کــه
بســیاری دولتها با بیتفاوتی
بــا همهگیری برخــورد کردند و
فرصت گرانبهــای فوریه ۲۰۲۰
را بــرای مهار شــیوع از دســت
دادنــد .ایــن گــزارش میگوید
ســازمان بهداشــت جهانی هم
باید زودتر وضعیــت اضطراری
بینالمللی اعالم میکرد.
نویســندگان گــزارش هشــدار
دادهاند که بدون تغییر اساســی
در رویکــرد کنونــی بــه شــیوع
امــراض ،جهانیــان بــا خطــر
همهگیریهای دیگر مواجهند.
تاکنون بیش از  ۳.۳میلیون نفر
در جهان به دلیل ابتال به کرونا
جان خود را از دست دادهاند.
در حالــی کــه ایــاالت متحده و
کشــورهای اروپایی بــه تدریج
محدودیتهــای کرونــا را کــم
میکننــد و زندگــی را به حالت
عادی بــاز میگردانند ،شــیوع
این ویروس در مناطقی از آسیا
همچنان کشتار میکند.
بخصــوص در هنــد رکوردهای
ابتال و مرگ شکســته میشوند
و سراســر این کشــور با کمبود

امکانات از جمله اکســیژ دست
بــه گریبان اســت .بیمــاری در
کشورهای همسایه هند مانند
نپال نیز رو به گسترش است.
گزارش چه گفته است؟
هیئت تحقیــق در گزارش خود
با عنــوان “بیاییــد کاری کنیم
این آخرین همهگیــری جهانی
باشــد” گفته هــدف از تحقیق
یافتن عوامل مرگ بیش از ۳.۳
میلیــون نفر و ابتــای بیش از
 ۱۵۹میلیون نفر بوده است.
ریاســت مشــترک ایــن گــروه
تحقیق به عهــده هلن کالرک
نخســتوزیر ســابق نیوزیلند و
ِا ِلن جانســون سیرلیف ،رئیس
جمهوری سابق لیبریا بود.
خانم ســیرلیف بــه خبرنگاران
گفت “قطعا امکانش بود که از
وضعیتی که امروز در آن هستیم
جلوگیری شــود” چــرا که این
شرایط “ناشــی از مجموعهای
از ضعفها ،کندی در واکنش و
تاخیر در آمادگی برای برخورد با
این بیماری است”.
این هیئت استدالل کرده است
کــه کمیته اضطراری ســازمان
بهداشــت جهانــی میبایســت
یک هفته زودتر شیوع بیماری
در چیــن را وضعیت اضطراری
جهانی اعالم میکرد ،یعنی این
کار بایــد در اولیــن جلســه این
سازمان در روز  ۲۲ژانویه اتخاذ
میشــد و بــه جلســه  ۳۰ژانویه
 ۲۰۲۰موکول نمیشد.
اعضــای ایــن گــروه تحقیــق
گفتهانــد کــه مقررات ســازمان
بهداشت جهانی که محدودیت
ســفر باید آخریــن راه حل برای
مقابله بــا بیماریهای واگیردار

www.paivand.ca
Advertise with us ) 514-996-9692
یکم و پانزدهم هر ماه >> پیوند را بر روی سایت ما بخوانید:
www.paivand.ca

خود فکر می کنند»

آمازون :از فروش ده میلیارد قلم جنس
بدلی جلوگیری کرده ایم

نان سنگک

•کیفیت عالی،
• بهای مناسب

•پخــت روز
6925 Sherbrooke W.

Tel.: 514-894-8372

www.shaterabbas.ca

دلیـوری روزانه (تلفنی)

)
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بحران کرونا..

100%
Financing
Approval

حمایت دولت بایدن از لغو حق مالکیت
معنوی واکسنهای کرونا؛

نماینــده تجــاری
ایاالت متحده آمریکا
اعالم کــرد که دولت
پرزیدنت بایدن از لغو
حق مالکیت معنوی
ســاخت
فرمــول
واکســن ضد ویروس
کوویــد ۱۹-حمایت
میکند.
کاترین تای با انتشار
بیانیه ای گفت« :این
یک بحران بهداشــت
جهانی است و شرایط
فوق العاده همهگیری
کووید ،۱۹-نیازمنــد اقداماتی
فوق العاده است .به رغم این که
دولت پرزیدنت بایدن به شــدت
به حمایت از مالکیت معنوی باور
دارد ،اما در راستای پایان دادن
به این همه گیــری ،از لغو حق
مالکیــت معنوی واکســنهای
کووید ۱۹-پشتیبانی می کند».
حمایت مکرون و پوتین،

11

مخالفتمرکل
ایــن خبــر ،حمایت تعــدادی از
رهبــران جهان از جمله امانوئل
مکــرون ،رئیــس جمهــوری
فرانســه ،و والدیمیــر پوتیــن،
رئیــس جمهوری روســیه ،را به
همراه داشت.
اما خبرگــزاری فرانســه گزارش
داد که آنگال مــرکل ،صدراعظم

آلمان ،موافق پا بر جا
ماندن حــق مالکیت
معنــوی واکســن
اســت .خانــم مرکل
ظرفیتهــای تولیــد
و اســتانداردهای
باکیفیت بــاال  -و نه
حــق ثبت اختــراع و
مالکیــت معنــوی -
را بــه عنــوان عوامل
محدودکننــده در
واکســن
تامیــن
برشمرد.
اورسوال فون درالین،
رئیــس کمیســیون اروپــا ،از
پیشــنهاد دولت بایدن حمایت
کرد؛ اما گفــت در حال حاضر،
اولویت باید افزایش تولید باشد.
آنتونیوگوترش ،دبیرکل سازمان
ملــل متحــد ،نیــز در توییتی از
«حمایت کمســابقه» آمریکا از
لغــو حــق مالکیت معنــوی در
رابطه با واکسن کرونا استقبال

Montreal, QC H4B 1T8

6225A St-Jacques ouest,

Tel.: 514-482-4500

www.eleganceleasing.com

کرد و گفت« :هیچ یک از ما در
برابر ویروس ایمن نیستیم ،مگر
آن که همه ما ایمن باشیم».
تدروسآدهانوم،دبیرکلسازمان
بهداشت جهانی ،حمایت دولت
بایــدن از لغو مالکیــت معنوی
واکســن را «اقدامی جسورانه»
برای پایــان دادن به همهگیری
کرونــا و «لحظــهای مهــم» در
مقابله بــا بیمــاری کووید۱۹-
توصیف کرد.
مخالفان چه نظری دارند؟
مخالفانلغوحقمالکیتمعنوی
واکســن اکثر ًا تولیدکنندههای
دارو هســتند .آنهــا معتقدنــد
چشمپوشی از حق ثبت اختراع
ممکن است «زنجیره شکننده»
تأمین واکســن را مختل کند و
بهتر است کشــورهای ثروتمند
در ســهیم شــدن واکســن بــا

کیاگابــریلوست:
منایندگی کیا در مونترال

کشــورهای در حــال توســعه
سخاوتمدانهترعملکنند.
شــرکت «بیــو ان تــکوان» در
آلمــان کــه از تولیدکنندههــای
واکسن فایزر است میگوید بیش
از یک دهه طول کشید تا فرآیند
تولید واکســن آنها به سرانجام
برسد و تکثیر این فرآیند ،فرای
حــق ثبــت اختــراع ،نیازمنــد
داشتن پرسنل مجرب و انتقال
دقیق فنآوری است.
مدیرعامــل شــرکتهای فایزر و
مدرنا نیز با این تصمیم مخالفت
کردهانــد و هشــدار دادهانــد که
چنین اقدامی باعث خواهد شد
کشــورهای چیــن و روســیه به
اسرار تجاری دست پیدا کنند.
آنهــا همچنیــن میگوینــد این
تصمیم ممکن اســت اثر عکس
داشــته باشــد و افزایــش تقاضا

visit us at:

برای مواد اولیه محدود واکسن،
پاسخگویی به انواع جهشیافته
کرونا را دچار مشکل کند.
راه حل فوریتر چیست؟
مقامــات و دیپلماتهــای
بروکســل معتقدنــد چنیــن
بحثهایی ماهها به طول خواهد
انجامیــد و احتمال توافق میان
اتحادیه اروپا و آمریکا کم است.
آنهــا میگوینــد با توجــه به این
که اکثر کشــورهای فقیر جهان
توانایی و تخصــص الزم را برای
تولید چنیــن روشهای درمانی
پیشرفته ندارند ،راه حل فوریتر
این اســت کــه ایــاالت متحده،
بریتانیا ،و دیگران از اتحادیه اروپا
پیروی کنند و واکسن بیشتری
بــه کشــورهای نیازمنــد صادر
کنند.
•

برای دیدن تمامی مدل های نو

در نمایشگاه مجازی ما جستجوکنید!

www.iagabrielouest.com

واقع در در شماره  250بلوار  Crémazie Ouestبلوار ،مونترال،
انتخاب گسترده ای از اتومبیل های نو و دست دوم
با کیفیت برتر و قیمت های بسیار رقابتی را ارائه می دهد.

وبسیاریموارددیگر

250 boul. Crémazie O., Montreal, Qc.

همین امروز با ما تماس بگیرید:

________________________________

KIA GABRIEL OUEST

T. 514-695-7777

برای آگاهیازبرنامههایاعتباریجدید
و همچنین برای یک تست درایو

حمیدرضاهمایونفر
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اردیبهشت :خیام

بیوگرافیوزندگینامه
حکیم عمر خیام

----------------Omar Khayyam

Omar Khayyam was a Persian polymath, mathematician, astronomer,
philosopher, and poet; was contemporary with the rule of the Seljuks
around the time of the First Crusade.
Born: May 18, 1048, Neyshabur
Died: Dec. 4, 1131, Neyshabur
-------------------

خیام نیشــابوری ،ستاره
شناس ،فیلسوف ،ریاضی
دان و شــاعر دوره ی
سلجوقیان است که مقام
علمی باالیی که داشت؛
بیشتر شــهرت و آوازه ی
او به خاطر جایگاه ادبی و
رباعیاتش می باشد که به
چندین زبان زنده ی دنیا
ترجمــه شــده و در اروپا
شــهرت فراوانی به دست
آورده است.
شرح زندگی خیام
وی در قرن پنجم هجری
قمــری در شــهر نیشــابور این چرخ فلک که ما در او حیرانیم
بــه دنیــا آمــد .در ســنین
فانوس خیال از او مثالی دانیم
میانســالی اصــول فقــه را خورشید چراغدان و عالم فانوس
نزد امام موفق نیشــابوری
ما چون صوریم کاندر او گردانیم
آمــوزش دید و پــس از آن
فلســفه ،حدیث ،تفســیر،
حکمــت و ســتاره شناســی را که به نام جالل الدین ملک شاه
بخوبی فراگرفــت .بعضی ها در معروف است دسته بندی کرد،
مورد ایشان این گونه نوشته اند اما پس از مرگ ملک شاه این گاه
که خیام فلســفه را مستقیما از شماری به کارگرفته نشد.
زبان یونانی آموخته بود.
در این زمان عمر خیام به عنوان
حدود سال  ۴۴۹هجری قمری ستاره شــناس در دربار مشغول
زیر نظر و به سرپرستی ابوطاهر خدمت بــود ،اگرچه خودش به
که قاضی القضات سمرقند بود ،ســتاره شناســی اعتقــاد زیادی
یک کتاب به زبان عربی در مورد نداشت ،توانســت مهم ترین و
معادله های درجه ســوم نوشت تاثیرگذارترین اثر ریاضی خود را
و نام آن را «رساله فی البراهین به نام «رساله فی شرح ما اشکل
علی مســائل الجبر و المقابله» من مصادرات اقلیدس» تالیف
گذاشــت ،و از آن جایــی کــه با کــرد و در آن بــه شــرح خطوط
خواجــه نظــام الملک طوســی مــوازی و نظریــه ی نســبت ها
رابطــه ای صمیمــی و نزدیــک پرداخت.
داشــت ،ایــن کتــاب را بــه وی همچنین گفته شــده هنگامی
تقدیم نمود.
که ســلطان ســنجر ،پسر ملک
پس از گذشــت این دوران خیام شاه در کودکی دچار بیماری آبله
توســط پادشــاه جــال الدیــن شده بود ،خیام او را درمان کرده
ملک شــاه ســلجوقی و وزیرش و از چنــگال این بیماری نجات
نظــام الملک بــه اصفهان
دعوت شــد تا مســئولیت اين قافله ی عمر عجب می گذرد!
درياب دمی که با طرب میگذرد؛
و سرپرســتی رصدخانه ی
اصفهان را بر عهده بگیرد .ساقی ،غم فردای حريفان چه خوری
زمان اقامت وی در اصفهان
پيش آر پياله را ،که شب می گذرد
هجده سال طول کشید.
با مدیریت خیام زیج ملکشاهی یا داده بود.
همان سالنامه آماده شد و طرح ولــی پــس از مرگ ملک شــاه و
ســر و سامان دادن به گاه شمار کشته شدن نظام الملک ،خیام
را تنظیم کــرد .وی گاه شــمار مورد بی مهری های زیادی قرار
جاللی یا همان تقویم جاللی را گرفت ،بــه گونــه ای که کمک

مالی بــه رصدخانــه زیج
قطع شــد .پس از ســال
 ۴۷۹هجــری قمــری،
خیــام تصمیــم گرفــت
اصفهان را ترک کند و به
مرو که به عنوان پایتخت
جدیدسلجوقیانانتخاب
شده بود برود.
کتــاب هــای «میــزان
الحکــم» و «قســطاس
المســتقیم» را احتمــاال
در همان جا تالیف کرد.
و کتــاب «مشــکالت
الحساب» را نیز احتماال
در همیــن ســال هــا بــه
رشــته ی تحریــر در آورده
است .غالمحسین مراقبی
پژوهشــگر و محقــق در
زمینــه ی تاریخ ایــران در
مــورد حکیــم عمــر خیام
نیشــابوری گفته که ایشــان در
طول زندگی خود هرگــز ازدواج
نکرده و همسری نداشته است.
دستاوردهای خیام
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 مهد کودک  دبستان و دبیرستان
رمسی کانادایی فرانسه زبان ،دروس دینی
مراسم مذهبی پنچ شنبه ها و جمعه ها
مراسم فرهنگی و ورزشی نوجوانان وجوانان
امور مربوط به عقد و ازدواج شرعی

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

T: 514-341-2235

هایکهارتونیان

مشــاورامالک

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

Cell. : 514 574-6162

HAYK HARTOUNIAN

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

ریاضیات و ستاره شناسی

خیام نخستین کسی است که به
تحقیق منظم علمی در معادله
هــای درجــه اول ،دوم و ســوم
پرداختــه و آن هــا را بــه صورت
تحســین آوری طبقــه بنــدی
نموده است .کتاب وی در مورد
علم جبرکه شامل این تحقیقات
اســت ،نشــان دهنــده ی فکــر
منظم علمی او می باشد و یکی از
برجسته ترین آثار قرون وسطایی
در این علم می باشد.
همچنیــن یکی از مهــم ترین و
برجسته ترین کارهای خیام سرو
سامان دادن به گاه شماری ایران
در زمــان وزارت خواجــه نظــام
الملک در دوره پادشــاهی
ملــک شــاه ســلجوقی به
شــمار می آیــد .وی برای
ایــن کار مدار گــردش کره
ی زمین به دور خورشــید
را تا  ۱۶رقم اعشار محاسبه
کرد .کار او در  ۲۵فروردین سال
 ۴۵۸هجری شمســی بــه اتمام
رسید.

صابر جلیل زاده

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

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

Tel.: (514) 549-4697

saberjalilzadeh@yahoo.ca

{>> ادامه در صفحه}14 :

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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سازمان ملل...

انتخاب ناشایست و نابجای ج.ا: .
سیلی بر صورت فعاالن زن ایرانی!
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فعاالن حقوق زنان ایران انتخاب
مــادر به فرزند ،حــق ارث برابر،
بشر»
حقوق
سیاه
«روز
حکومت جمهوری اسالمی برای
حق انتخاب محــل زندگی ،لغو
عضویت در کمیسیون مقام زن
حجاب اجباری ،دیه برابر و سایر
را پسرفت از برابری جنسیتی می بــا مجبور کــردن به پوشــیدن قوانین تبعیض آمیز ،که با نهایت
دانندو به آن معترض هستند.
حجــاب اجباری اســامی مورد تاسف تاکنون حکومت حاضر به
روز  ۲۱آوریــل  ،۲۰۲۱در خشــونت و آزار میدهد ،فعاالن تغییر هیچکدام از این قوانین زن
انتخابــات تعییــن نهادهــای حقوق زنان با کمترین اعتراض ستیز نشده است.
سازمان ملل در شهر نیویورک ،در خطر بازداشت و زندان های حــال چنیــن حکومتی بــر چه
جمهوری اســامی ،بــرای یک طوالنــی مدت هســتند ،روزانه مبنایــی بــرای تحقــق برابری
Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.
Dr. Faranak Hashemi D.M.D.
دوره چهارســاله ( -2022دهها زن با خشونت و آزارکالمی جنسیتی انتخاب وگمارده شده
.Dr. Zahra Tabatabaei D.M.D
Dr. Shahrouz Rezania
D.M.D.
)2026به عضویت کمیســیون و جسمی و حتی جنسی ماموران اســت ؟ آیــا این انتخــاب مانند Dr. Mehri Heidari D.M.D.
Dr. Mana Vojdani, D.M.D.
مقام زن منطقه آسیا و اقیانوس گشت ارشــاد و امر به معروف و گمــاردن گرگی بــه چوپانی گله Dr. Mahsa Zamani, D.M.D.
آرام در آمد.
نهی از منکر ،که یکی از نهادهای نیست؟!
 ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم Invsalign
انتشــار این خبــر و اینکه چهار قدرتمنــد و ســرکوبگر حکومت انجمن زنان همگام با دیگر امضا
 ردیف کردن دندانها بصورت سریع
کشــور اروپایی بــا رای مخفی و اسالمی است روبرو می شوند؛
کننــدگان این بیانیــه ،انتخاب
در کمتر از یک سال Rapid Orthodontics
مثبت خود بر این انتخاب مهر • حکومتی که کشور را تبدیل به ناشایســت و نابجــا را ســیلی بر
 کاشتن دندان Implant
تایید گذاشته اند فعاالن حقوق قتلگاه زنان کرده است ،بطوری صــورت فعاالن زنــان ایرانی می
 درمان ریشه Root Canal
دهه
زنان ایرانی را در بهت و ناباوری کــه در پنــاه قوانیــن زن ســتیز دانیــم که بیــش از چهــار
Invisalign
 سفید کردن دندانها توسط دستگاه Zoom 2 ACP
فرو برد.
به
رسیدن
و عقــب افتــاده؛ ســاالنه صدها اســت بی وقفه برای

زندان و  کشیدن و جراحی دندانهای عقل 
کمیســیون زنان ســازمان ملل تــن از زنان بــرای حفظ غیرت برابری هزینه می دهند،
 دندان اطفال
ترک
باالتریــن ارگان ســازمان ملــل و مردانگــی و نامــوس ،کشــته شکنجه شده و یا مجبور به
دندانهای مصنوعی
گذاشتن

Rapid Orthodontics








برای رســیدگی به موقعیت زنان میشوند.
وطن شده اند.
 پر کردن دندان ها (همرنگ دندان)

Implant
CEREC
AC Bluecam 
و نهادی اســت کــه وظیفهاش • کودک-همســری که تجاوز مــا امضاکننــدگان ایــن بیانیه،
1834 Ste Catherine W. Suite 200
نسبت به
ارتقــای برابــری جنســیتی و آشکار به حقوق کودکان است نه اعتراض صریح خود را

Root Canal
)Montreal, Qc H3H 1M1 (Metro: Guy
توانمندســازی زنان در سراســر تنها قانونی ،که توسط ارگانهای عضویت جمهوری اســامی در
Zoom 2 ACP
جهان است.
ملل
حکومتــی تبلیــغ و توصیــه کمیسیون مقام زن سازمان
قبولکلیه
را به
سوال ما از کشــور های اروپایی میشود .توجه داشته باشید که بیان داشــته و این انتخاب
بیمه های مدیکال
رای دهنــده این اســت ،چگونه سن ازدواج قانونی برای دختران شدت محکوم میکنیم.

و بیمه های دانشجوئی
کشــوری با مشــخصات زیر می  13ســال و بــرای پســران  15مــا مصــرا از "ســازمان ملل" و
توانــد مدعــی ارتقــای برابــری است.
انتخــاب
دولــت هایــی کــه در

جنسیتیباشد؟
• در حکومت جمهوری اسالمی جمهــوری اســامی و عضویت
رای
• کشــوری کــه خــود در نقض دهها قانون ضــد زن و تبعیض آن در کمیســیون مقام زن
 بــه
حقوق زنــان در صــدر جدول و آمیز علیــه زنان وجــود دارد که مثبــت داده انــد را دعــوت
از نظر شاخص برابری جنسیتی سالها است فعاالن حقوق زنان بازنگری در رای خود می نمائیم تخریب سیستماتیک گورهای دفن درگذشــتگان خود بر روی تبدیل شود و نســل های آینده
Veneerگورهای دســته
در قعر جدول اســت (بین  153ایــران بی وقفه بــرای تغییر آنها و برای تحقق برابری جنســیتی دســته جمعــی خــاوران و آزار و
Lumineersجمعی خاوران ایران و مردم جهان بدانند زنان
تالش کــرده اند ماننــد قوانین در کنــار زنان ایــران قرارگرفتن اذیــت مــادران و خانــواده های متوســل شده است .این توطئه و مردان آزادیخواه این کشور چه
کشور رتبه  )148است
داغــدار خــاوران ،بــرای پــاک حکومــت اســامی را بــا یــک بهای ســنگینی با جان و زندگی
• حکومتــی کــه رســما و مربوط به طالق ،حق حضانت ،آنان را انتظار داریم• .
انجمنزنانمونتریال ســاختن لکــه ننــگ جنایــت اعتراض ملی و جهانی باید درهم خــود بــرای آزادی و برقــراری
بطورقانونــی هــر روزه زنــان را خروج از کشــور ،انتقال تابعیت
دمکراسی و حقوق بشر در ایران
هولناک کشتار زندانیان سیاسی شکست.
در تابســتان  ۱۳۶۷از حافظــه خــاوران بــه همیــن صورتی که پرداخته اند
مادران صلح مونترآل
شــود تــا در
H3Hباید حفظ
1M1هســت
تاریخــی مــردم ایــران و جهان،
Montreal,
Quebec
در بخشی از بیانیه خانواده های بــر ایــران اســت .خــاوران یک و مــرز تمدن بشــری با توحش اکنــون به ترفنــد جدید مجبور فــردای آزادی ایــران بــه مــوزه
, Fax: (514) 933-2861
کشتار 67چنین میخوانیم:
گورستان معمولی نیست ،موزه جانوری را مخدوش کرده است .کــردن جامعه بهائیــان ایران به بزرگ جنایات جمهوری اسالمی
خاوران آئینه تمام نمای ماهیت جنایت است ،جنایت حکومتی در خــاوران هــزاران زن و مــرد
ضد بشــری جمهوری اســامی ســر بــرآورده از اعمــاق توحش دگراندیش و آزادیخواه ایرانی در
اســت .خــاوران مهمترین نماد و بربریــت تاریخ کــه ارتکاب هر گورهای دسته جمعی بی نام و
دگراندیــش کشــی و بــارز ترین جنایتــی را بــا نام خــدا و دین و نشان خفته اند.
هــد «از می گوید:
ش پیشــنهاد مــی د
ـه ســرود ملی فعلی
بارها
از
پس
اســامی
نشانه فاشیســم مذهبی حاکم مذهــب مجاز و قانونی شــمرده جمهوری
ــری ،یکــی از کــ
ود تا «از آن رو کـ
آقــای علــی رهب
ازان بزرگ دعوت ش
ن «کمــی غریبه»
نگســازان آهنگس
روی بــرای ایرانیا
ســیقیدانان و آه
شــعری که اکنون
مو
ــا در جشــن هــای
ظ
در نامــه با حف
برای اســت آن ه
ـی
انـ
یر
ا
ی
ته
نی
برجســ
ود است ،آهنگی ایرا
ســرود «ای ایران»
ــر فرهنگ و سر
مختلــف از
مشاور امالک در مونتریال:
ی خطــاب بــه وزی
».
ا
حکومتبسازند
ستفاده می کنند».
که
ت
س
ا
اد اســامی نوشته
ا
مسکونی و جتــاری
ارش
یعنی برای این شعر:
هنرمند برجســته!
جمهوری اسالمی
یعنــی ایــن
ود
سر
ن
گ
ورا
هن
خا
آ
سرزد از افق مهر
نیانی که (در خارج
ی به سرود ملی کره
نمی داند ایرا
شباهت زیاد
 ارزیابی رایگان از خانه شما
وغ دیده حق باوران
داخــل) بــا وجــود
ن ها خواسته فر
و حتــی در
آ
از
جنوبی دارد .و
همن فر ایمان ماست
 کمک به تهیه وام مسکن با کمترین بهره
از ســرود ای ایران
که بویی از ایران ب
ممنوعیــت،
را
ود
ــر
س
تا این
کنند ،بــرای بدی
ویا پیامت ای امام
 مشاوره رایگان برای خرید و فروش خانه
اســتفاده می
شــام نمی رسد و گ
م
به
ن
آ
ی»
از
جمهوری اسالمی
ده «استقالل آزاد
 پرداخت هزینه محضر تا 1300دالر
آهنگ سرود
یرایرانیان نوشته ش
توســط غ
نقش جان ماست
به دلیل ضد ایرانی
ـد و نیست ،بلکه
تغییردهند.
ســتی یــک هنرمنـ
کراهت نام شخصی
ظر می آید بــه را
حران بودن شعر و
ن
به
مه
نا
ی
تا ایــن جا
ب
تار
ســیقیدان باید گرف
کــه ایــران و ایرانی
مــی خواهد مو
سال در آن اســت
ی
بر
ره
Kazem Partow Tehrani
که جنــاب
باشــد که پس از 42
ل ها نکبت و سیه
ی که نمی شــده
ی و را گرفتار ســا
Real Estate Broker
غیرمستقیم به آنهای
تی که جز تیره روز
ســرود به حکوم
Groupe sutton Sur L’île inc.
روزی کرده است.
ـد حالــی کند «این
ویرانگری برای ایران
38 Pl.Du Commerce #280
داننـ
و
ـی
ختـ
دب
ایرانیــت نبــرده ب
شکوه میرزادگی
L’Île-des-Soeurs,QC H3E 1T8
هیــچ بویــی از
یزی نداشــته چنین
عدی و ایرانــی چ
bur: (514) 769-7010
ششم می 2021
 ».اما توضیحــات ب
Fax: (514) 769-7030
اســت
پیشنهادی را بدهد.
نیاد میراث پاسارگاد
هد که آقای رهبری
kpartowtehrani@sutton.com
ب
ن
دا
د
قی
می
سی
ن
savepasargad.c
تر از این ،جناب مو
نشــا
www.suttonquebec.com
om
گ ستیزِ آزادی بد
به حکومت فرهن
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New

1834 Ste-Catherine W., Suite 200

خاوران سندی از جنایت تابستان 67

Tel.: (514) 933-3337

Guy

Cell.: (514) 971-7407

کاظم پرتو تهرانی

www.clinique-arya.com

موسیقیدان برجسته!
شرم بر شما ،آقای
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محیط زیست...

خشکسالی و کشوری که شیره جانش کشیده
میشود؛ «تهیسازی سرزمین» ،وضعیت
بحرانی روستاییان و عشایر!

بر اســاس گزارشهای منتشــر
شــده ،بارشهای بهار امســال
حــدود ۸۵درصد تا کنون کمتر
از اندازه طبیعی این فصل بوده و
بسیاری بر این باورند که کمآبی
شــدید و کمســابقهای در سال
 ۱۴۰۰در پیش است.
طبــق پیشبینی کارشناســان
محیطزیست،خشکسالیبهویژه
در مناطقی چون جنوب فارس،
هرمزگان ،بوشــهر و سیستان و
بلوچستان به وضعیت خطرناکی
رسیده و بیش از پیش به منشاء
بروز ریزگردها تبدیل میشود.
در این بین ،رودخانههای کشور
آرام آرام در حال حذف شــدن از
نقشه کشورند و در بازه زمانی ۱۰
ســاله میتوان به خشــک شدن
بسیاری از رودخانههای کشور از
جمله زایندهرود رسیدکه یکی از
بزرگترین رودهای مرکزی ایران
است.
آنگونــه کــه مدیــرکل حفاظــت
محیط زیست اســتان مازندران
در زمینه خشکسالی تاالبهای
شــمال کشــور گفتــه اســت:
«۲۵درصــد تــاالب میانکالــه
خشــک شــد ه و ایــن موضــوع
میتواند باعث بــروز گرد و غبار
شدید در شمال کشور شود».
دریاچــه اورمیــه و هامون نیز با
خشکســالیهای شــدید روبــرو
هســتند در حالــی کــه هامون
پس از دریاچه کاسپین و اورمیه
ســومین دریاچــه بــزرگ ایران
اســت اما اکنون بــه جزیرههای
خشکسالی تبدیل شده است.
دریاچــه اورمیــه دریاچــه نمکی
عظیــم در شــمال غربــی ایران
(خواهرخوانــده دریاچــه نمک
بــزرگ یوتا) در  ۲دهه گذشــته
نزدیــک به ۹۵درصــد حجم آب
خود را از دست داده است.

دریاچه پریشان نیز به عنوان
بزرگترین دریاچه آب شیرین
ایــران از ســال  ۹۰تــا کنون
بیــش از ۹۰درصد آب خود را
از دست داده است .وضعیت
تاالب انزلی نیز بحرانی است
و میزان خشــکیهای تاالب
«هورالعظیــم» از میزان آب
درون تــاالب پیشــی گرفتــه
است وضعیت خشکسالی در
جنوب و جنوب شرق کشور
وخیمتر است.
خشکســالی در بخشهایــی
ازسیســتان و بلوچســتان،
خراســان جنوبــی ،اصفهــان،
هرمــزگان و کهگیلویــه و بویــر
احمد بیسابقه است.
فضل خرم مدیرعامــل اتحادیه
عشــایری دامــداران متحــرک
فروردینمــاه گفتــه بــود« :در
ســال جاری بــه دلیــل کمبود
بارش شدید در ماههای بهمن و
اسفند سال گذشته ،خشکسالی
وحشــتناکی در مراتعــی کــه
معمو ًال دام عشایر را از آن تعلیف
میکردهاند ،داریم و متأســفانه
وضعیت تأمین علوفه دام عشایر
بحرانی است».
به گفتهی او ،در ســال گذشــته
بــا وجــود نیــاز یک میلیــون و
 ۳۰۰هزار تنی عشــایر به علوفه
برای دامهایشان فقط توانستیم
 ۵۰۹هــزار تن را تأمین و توزیع
کنیم ،ولی امسال نیاز دام عشایر
بهدلیل خشکســالی کــه اتفاق
افتــاده به  ۲میلیون و  ۳۰۰هزار
تــن افزایش یافتــه و ما کماکان
با محدودیتهایی برای واردات
علوفــه مواجــه هســتیم و ایــن
شرایط موجب شده ما شرمنده
عشایر شویم ،زیرا کار بیشتری از
دستمان بر نمیآید.
گزارشهــای منتشــر شــده در

ارتبــاط بــا دشــتهای کشــور
نشــان میدهــد که زنــگ خطر
خشکســالی دشــتها در ایران
مدتهاســت به صــدا در آمده و
ســفرههای زیرزمینی به عنوان
مهمترین مخــازن ذخیــره آب
کشور ،تهی شــده است .بیش
از  ۳۰۰دشــت از  ۶۰۹دشــت
کشــور اکنون به عنوان «دشت
ممنوعه» اعالم شده که در آنها
بیش از اندازه از ســرمایه ذخیره
راهبردی آب استفاده میشود و
به همین دلیل ،ساالنه نزدیک
به پنج میلیون مترمکعب بیالن
منفی دارند.
گزارشها حاکیســت از شــمال
تا جنوب کشــور درگیــر بحران
خشکســالی اســت و این امر بر
روند آب و آبرسانی پایتخت ایران
(با حدود  ۱۳میلیون جمعیت)
نیز تاثیرگذار بوده است.
احــد وظیفــه رئیــس مرکز ملی
خشکســالی و مدیریــت بحران
ســازمان هواشناسی پیشبینی
کرده که امســال ،خشکســالی
بیســابقهای در انتظــار ایــران
اســت .او دربــاره چرایــی وقوع
خشکســالی شــدید در ایــران
توضیح داد« :بطور کلی کشــور
ما از گذشــته تا کنون نوسانات
بارشی شــدیدی را تجربه کرده

حکیم عمر خیام نیشابوری >> ...ادامه از صفحه12 :
حکیم خیام نیشابوری در زمینه
ی ستاره شناســی و ریاضیدانی
کتاب ها و پژوهش های مهمی
از خود بر جای گذاشــته است.
کــه از جمله آن ها مــی توان به
کتاب زیر اشاره کرد:
رساله فی البراهین علی مسائل
الجبــر و المقابلــه ،کــه در آن
بیشتر از جبر هندسی برای حل
معادالت درجه سوم استفاده می
کند .برگن معتقد است هرکسی
که ترجمه ی انگلیسی جبر خیام
را بــه دفعــات بخوانــد ،متوجه
استدالالت روشن خیام خواهد
شــد و از نــکات خیلــی جالبی
در مــورد تاریخ انــواع گوناگون
معــادالت اطــاع پیــدا خواهد

کرد.
موسیقی و ادبیات
عمــر خیــام در دوران زندگــی
خود به واکاوی ریاضی موسیقی
نیز همــت گماشــته و در کتاب
«القــول علــی اجنــاس التــی
باالربعاء» مسئله ی تقسیم یک
چهارم را به سه فاصله ی مربوط
به مایه های بی نیم پرده ،با نیم
پرده ی باالرونــده و یک چهارم
پرده توضیح می دهد.
خیــام تمــام زندگــی خــود را به
عنــوان فیلســوف و ریاضیدانی
مشــهور پشت ســرگذاشت ،در
صورتــی کــه حتی شــاعران هم
دوره اش مانند ابوالحسن بیهقی
و نظامــی عروضــی از اشــعار و

رباعیاتی که اکنون باعث شهرت
و افتخار او شــده است ،اطالعی
نداشتند.
گمان مــی رود شــمار رباعیات
خیام  ۵۷باشــد که به کمک آن
ها می توان تا حد زیادی به زبان
شــاعری و روش فلســفی او پی
برد .زبان خیام در شــعر بســیار
ساده ،طبیعی و بی آالیش است
و در شاعری پیرو کسی نیست.
مشــخص اســت که هدف این
حکیم بزرگــوار از ســرودن این
رباعیات شــاعری نبوده اســت
بلکه بیشتر به خاطر داشتن ذوق
شاعری بینش های فلسفی خود
را در قالب شــعر بیان می کرده
است.
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است و طی  ۶۰سال اخیر همواره
با ترســالیها و خشکسالیها در
ایران دست و پنجه نرم کردهایم
البته بخشــی از ایــن موضوع به
تغییــرات اقلیم مربوط اســت.
تغییــر اقلیــم پدیــدهای جهانی
اســت کــه در کشــور ما ســبب

افزایش تعداد سالهای خشک

و افزایش دما شده است».
طبــق پیشبینــی ســازمان
هواشناســی کشــور ،فصل بهار
به عنوان آخریــن فرصت بارش
در ســال آبــی  ،۱۴۰۰تقریبــا
از دســت رفتــه و در ایــن مدت
بارشهای قابل مالحظهای رخ
نداده اســت .از این رو کشور با
احتمال خشکســالی شدیدی
روبروست.
در این بین ،انتقادهای جدی
به کشاورزی آببر محصوالتی
چــون هندوانــه و اســتفاده از
سفرههای آب زیرزمینی برای
تولید محصوالتی چون فوالد
وجــود دارد .چنانکــه گفتــه
میشــود برای تولیــد هرکیلو
فوالد ۳۰هزار لیتر آب مصرف
میشــود و هر دانه هندوانه ۸
لیتر آب مصرف میکند.
ایــن در حالیســت کــه دیوان
محاســبات کشــور اخیــرا بــا

انتشار گزارشــی نسبت به اتمام
ذخایر سنگ آهن کشــور تا ۱۸
ســال آینده هشــدار داده است!
کارشناسان می گویند این ادعا
بایــد توســط مراجــع بیطرف
راســتیآزمایی شود و در صورت
صحت آن بایــد در مصرف آهن
و فوالد در کشور تغییراتی ایجاد
شود.
در گزارش دیوان محاسبات نیز
آمده اســت :بر اساس اطالعات
ارائه شده توسط وزارت صنعت،
معدن و تجارت ،طی سال ۱۳۹۸
و شش ماهه اول سال  ۱۳۹۹در
مجموع  ۵۷فقره اکتشاف سنگ
آهن صادر شــده که هیچیک از
آنها منتــج به گواهی کشــف یا
پروانه بهرهبرداری نشده است و
این موضوع ،ضعف جدی بخش
اکتشــاف معادن کشور را نشان
میدهد.
•

www.ParsPlumbing.ca

لوله کشی و نصب شوفاژ پارس

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

Pars Plumbing
& .Heating Inc

Tel: (514) 290-2959

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

رباعیات خیام به چند دسته ی
کلی تقســیم می شود که شامل
راز آفرینش ،از ازل نوشــته ،درد
زندگــی ،گــردش دوران ،دم را
دریابیــم ،ذرات گردنده و هرچه
بادا باد می باشد.
مرگ و آرامگاه عمر خیام
مورخــان زمــان مــرگ خیــام
نیشــابوری را در ســال ۵۱۷
هجــری قمــری در زادگاه خود
نیشابور می دانند.
آرامــگاه وی در حــال حاضر در
شهر نیشابور قرار دارد ،در باغی
که آرامگاه امامزاده محروق واقع
شده است.
یادبودهای عمر خیام
جالــب اســت بدانیدکــه یکی از
حفــره های مــاه به افتخــار این

حکیم عالی قدر به نام عمر خیام
نام گذاری شده است .و سیارک
 ۳۰۹۵در سال  ۱۹۸۰به نام وی
نامگذاری شد.
یک هتل در تونــس به نام عمر
خیام اســت ،و شــراب هایی در
کشــور فرانسه و مصر تولید می
شود که خیام نام دارد.
در ســال  ۱۹۵۶فیلــم آمریکایی
عمر خیام ساخته شد .همچنین
فیلــم میــراث دار :افســانه عمر
خیــام ،فیلم آمریکایــی دیگری
اســت که در سال  ۲۰۰۵ساخته
شد.
خیــام شــخصیت اصلــی رمان
ســمرقند اثر امین معلوف می
باشــد .وی همچنیــن یکــی از
موضوعــات بحث میــان دو تن

از شــخصیت های رمان «گرگ
دریــا» اثــر جک لنــدن نیز می
باشد.
کتاب ها و آثار خیام
 رســاله فــی البراهیــن علــیمســائل الجبــر و المقابلــه – به
زبان عربی
 رساله فی شرح ما اشکل منمصادرات کتاب اقلیدس
 میزان الحکمه قسطاس المستقیم رساله مسائل الحساب القــول علــی اجنــاس آلتــیباالربعاء
 رساله َکون و تکلیف•
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شوم تخاصم اسرائيل و فلسطینیها
بازگشت ِ

آرش عزیزی
 12مــی  -بنیامین نتانیاهو
بــرای بیــش از دوازده ســال
پیاپی اســت که نخستوزیر
اســرائیل بوده و با احتساب
دوره ســه ســاله قبلــیاش
دیرپاتریــن نخســتوزیر ایــن
کشور محسوب میشــود .او را
شــاید خیلیها با ناسیونالیسم
راســتگرا ،گســترشطلب و
خشن بشناسند ،اما بزرگترین
دســتاوردش و راز ماندگاریاش
آن چیزی بوده که یک نویسنده
به شوخی «کیکیســم» نامیده
بــود :او بــه قــول ضربالمثــل
انگلیســی هــم کیکــش را نگه
داشــته و هم آنرا خورده اســت
(چیزی شبیه ضربالمثل «خدا
و خرمــا» ).یعنــی هم اشــغال
فلســطینیها را ادامه داده و هم
وارد تخاصــم بزرگــی کــه برای
مردمــش دردسرســاز باشــد،
نشده اســت .نتانیاهو زمانی به
قدرت رسید که خاطره حمالت
تروریســتی «انتفاضه دوم» که
در آن بیش از هزار نفر اسرائیلی
کشته شدند ،زنده بود .در زمان
او اما تخاصمهای پیاپی با گروه
حماس در غزه کمترکشتهای در
اسرائیل به جای گذاشته؛ چراکه
ســپر دفاعی اســرائيل موســوم
به «گنبد آهنین» موفق شــده
راکتهــای این گــروه را عموما
منهدم کند .این تجربهای بسیار
متفــاوت نــه فقط بــا «انتفاضه
دوم» که با جنــگ حزبالله در
ســال  ۲۰۰۶اســت که قریب دو
مــاه به طول انجامیــد و درواقع
اولیــن شــاخ بــه شــاخ شــدن
غیرمستقیم جمهوری اسالمی و
اسرائیل بود.
در هفتههــای اول مــاه مــه که
نتانیاهــو از یــک ســو بــه اتهام
رشــوهگیری در دادگاه محاکمه
میکرد و از سوی دیگر با احتمال
سرنگونی و تشکیل دولت توسط
رقبایش مواجه بود ،معلوم شد
» توهمی بیش
کــه «کیکیســم 

فلســطینیتبار اســرائيل در
شــهرهای مختلطــی مثــل
بندر حیفا و شهر عربنشین
ناصــره (همــان شــهری که
عیســی مســیح در آن بزرگ
شد و امروز پایتخت عربهای
اسرائیل است) درگرفت.
در اینجــا بود کــه نیروهایی
شوم پا به میدان گذاشتند:
حمــاس و جهــاد اســامی
فلســطین که بــا منابع مالی
مــردم ایــران ،کــه جمهوری
اســامی امــروز آنهــا را بــه
فالکت و فقر کشانده ،مجهز
بــه موشــکهایی هــر روز
پیشــرفتهتر میشــوند .ایــن
گروههای تروریســتی شــروع
به موشــکپراکنی به اسرائيل
کردند که با حمالت اسرائیل
ختاصم اسرائيل و فلسطینیها
بازگشته ؛ چرا که هرگز از میان علیه غزه ،جایی که در آن دو
میلیون نفر مدتها اســت در
نرفته بود.
حصــر و در شــرایط نومیدی
زندگی میکنند ،پاسخ گرفت؛
نبوده اســت :تخاصم اسرائيل و مثل همیشه قدرت آتش بیشتر
فلسطینیها بازگشــته ؛ چرا که اسرائیل به معنی کشتار بیشتر
هرگز از میان نرفته بود.
فلسطینیهااست.
دور خشونت همیشــه از جایی تــا زمانی ایــن که ایــن خطوط
یوپنج
آغاز میشــود و اینبــار از تالش را مینویســم حداقل ســ 
گروهــی از ناسیونالیســتهای فلسطینی در غزه کشته شدهاند
یهودی برای بیرون کردن مردم که حداقل ده نفرشان کودک و
جراح نوجوان بودهاند ،از جمله طفلی
فلســطینی محلــه شــیخ ِ
بیتالمقــدس (اورشــلیم) از دو ســاله و شــش کودک که در
خانههایی که تمام عمرشان در یک حمله در بیت حانون کشته
آن زندگی کرده بودند ،آغاز شد؛ شــدند (آمــار مرکز حقوق بشــر
خانههایــی که در دهــه  ،۱۹۵۰المیزان در غزه).
زمانــی که بیتالمقدس شــرقی از ســوی دیگر میلیونها نفر از
تحت اداره اردن بود ،با همکاری مردم اسرائیل نیز سهشنبه شب
سازمان ملل برای آنها ساخته را در پناهگا ه گذراندند و تا کنون
شده بود اما دادگاههای اسرائیلی حداقل ســه شــهروند اسرائیلی
به علت پیشینه یهودی مالکیت بــر اثــر راکتهــای حمــاس
زمیــن آنهــا در قــرن نوزدهم
امکان داشت آنها را از ساکنین
شان صلب کنند .ماجرای شیخ
جراح البتــه در حالی بود که در
ماه رمضــان شــاهد تنشهای
بسیار در این شهر مقدس بودیم
و برخورد تند پلیس اســرائیل با
مردم روزهدار فلسطینی که اجازه
تجمع در مکانهای سنتی خود
در شهر مثل باب العامود (دروازه
دمشــق یا نابلس ) را نداشتند ،کشــته شــدهاند که دو نفرشان
باعث بدتر شــدن اوضاع شــده فلسطینیتبار بودند :یک پدر و
بود؛ در این میان حزب راســت کودک خردسال هفت سالهاش.
افراطی «صهیونیست مذهبی» در ضمــن خشــونت بیــن
به مجلس راه پیدا کرد و گروهی شــهروندان عرب و یهــودی در
از فاشیستهای یهودی با شعار سراســر اســرائیل ادامــه دارد.
«مرگ بر عرب» در خیابانهای در شــهرهای مختلف یهودیان
اورشلیم تظاهرات کردند.
بــه عربها حملــه کر دهاند و بر
درگیریهای چنــد روز اخیر در عکس (این دومی بیشــتر بوده
بیتالمقدس به مسجداالقصی است ).نتانیاهو با حضور در شهر
کشــید و همان صحن مقدسی لود ،در نزدیکی فرودگاه تلآویو،
کــه پیامبــر اســام از آن روزی «هرج و مرج» را محکوم کرد و
بــه معــراج رفــت حــاال صحنه گفت« :بــدون حکومت قانون،
درگیریهــای زشــت و خشــن هیچ چیز سرجایش نمیماند».
شــد .در مقابــل تظاهــرات در این شــهر یک کنیســه و ۳۰
همبســتگی از سوی شهروندان خودروی سواری را آتش زدهاند.
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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

یک مرد  ۵۶ساله یهودی بعد از
سنگاندازی به سوی ماشینش
به شدت زخمی شــد .در برخی
تصاویر میبینیم که یهودیان به
راننــدگان عرب حمله میکنند.
تشــیعجنازه یک مــرد عرب که
دوشــنبه شــب با گلوله کشــته
شده بود به تظاهرات و درگیری
با پلیس انجامید .مردم به پلیس
حملــه کردنــد و خودروهــای
پلیس و اتوبوسها را آتش زدند.
در شــهر دیگری در آن نزدیکی،
رملــه ،کنیســه و بــازار را از یک
سو و گورستان مسلمانها را از
سوی دیگر آتش زدند.
در شــهر عکا در شــمال کشور،

که مثل حیفا به اختالط یهودی
و عرب/فلســطینیتبار مشهور
اســت ،ایســتگاه پلیــس ،یــک
رســتوران و یــک هتــل را آتش
زدنــد .اتــان نچین ،نویســنده
اسرائیلی که برای «ایندیپندنت
فارســی» هم مینویســد خبر از
تشدید تنشها در این شهر داد.
اتان مثل بسیاری از اسرائیلیها
تــا بامداد چهارشــنبه بیدار بود
چــون صــدای آژیــر و صــدای
موشــکها بــه او اجــازه خواب
نمیداد.
در حیفا جوانانی فلسطینیتبار
زبالههای شــهر را آتــش زدند و
به نیروهای پلیس حمله کردند.
پلیس هم با گاز اشکآور و بمب
صوتی به سراغشان آمد .در این
بندر زیبا برکرانه دریای مدیترانه
 ۱۹نفر دستگیر شدهاند.
پیشبینــی اینکــه ایــن دور از
تخاصم به کجا میکشد ،سخت
است .اما باید به دو عامل اشاره
کرد:

یکی نتانیاهو که بــرای حیات
سیاسیاش میجنگد و شاید هم
در میــان این تخاصم و یا پس از
فروکشــیدنش برکنار شود .او با
عدم پیشــبرد مذاکرات صلح و
اتکا به ریاســتجمهوری دونالد
ترامــپ که هر چه میخواســت
تحویلش مــیداد ،فکر میکرد،
میتوانــد موضوع اشــغال کرانه
غربی و نوار غزه را به فراموشــی
بسپارد؛ بخصوص پس از آنکه
با حمایت ترامپ با چهارکشــور
عربــی (امارات متحــده عربی،
بحریــن ،ســودان و مراکــش)
صلح برقرار کرد .حاال که شاهد
همزمانی خطرناک دعوای عرب
و یهــودی در شــهرهای قلــب
اسرائيل و جنگ راکتی-هوایی
بــا حمــاس و ســایر گروههــای
تروریســتی مــورد حمایــت
جمهــوری اســامی هســتیم
ایــن واقعیت برمال میشــود که
تخاصم هنوز همینجا است .هر

{>> ادامه در صفحه}21 :
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اقتصاد...

در مصاف تغییرات اقلیمی  /پیامدهای پاندمی:

گروه 7باید  ۱۰تریلیون دالر برای احیاء
پایدار اقتصاد جهان هزینه کند
براساس پژوهشی که به سفارش
نخســتوزیر بریتانیا انجام شده
است کشورهای عضوگروه هفت
برای احیاء پایدار اقتصاد جهان
طی دهه آینده باید هر سال یک
تریلیون دالر هزینه کنند.
نیکالس اســترن ،اقتصــاددان
ارشــد ســابق بانــک جهانــی و
تهیهکننــده ایــن گــزارش ،که
تحــت عنوان «بازبینی اســترن
از جنبههای اقتصادی تغییرات
اقلیمی» منتشر شده است گفت
تحت تاثیر همهگیــری ویروس
کرونا ،تولید ناخالص جهان در
سال  ۲۰۲۰چهار درصد کاهش
یافته است و برای گذار از مرحله
نجــات اقتصــادی بــه احیــای
اقتصادی سرمایهگذاریها باید
در جهت درستی انجام شود.
ایــن پژوهش تاکیــد میکند که
گذار از • ســوختهای فسیلی
به انرژیهــای قابل بازیافت• ،
حفاظــت از محیط زیســت• ،
کاهش نابرابریهای اجتماعی و
• واکسیناسیون در کشورهای
در حال توســعه بایــد همزمان
پیش برود.
نیکالس استرن در یک نشست
خبری مجازی گفــت« :جهان
بــا چالشهای درهــم تنیدهای
روبرو است .اگر همزمان با همه
آنها مقابله نشود در هیچیک از
زمینهها موفق نخواهیم شد .اگر
جهتگیری درست باشد زمینه
برای رشــد و توســعه اقتصادی
بســیار بهتــری فراهــم خواهد
شد».
او افــزود« :ولــی اگر خطا کنیم
یــک دهه حســاس برای رشــد
اقتصــادی را از دســت خواهیم
داد ،مشــکالت و نارضایتیهای
اجتماعــی حتی در کشــورهای
ثروتمنــد افزایــش خواهد یافت
و محیط زیســت و تنوع حیات
بــرای چندیــن نســل بــه خطر
خواهد افتاد».

نیکالس اســترن
اضافه کرد اجالس
رهبــران گــروه
هفــت کــه قــرار
است  ۱۱ژوئن در
بریتانیا برگزار شود
بهتریــن فرصــت
برای کشــورهای
ثروتمند اســت تا
ایــن تغییــرات را
رهبری کنند.

ایران :تحریم و کرونا یک میلیون شاغل را
خانهنشینکرد

Group of Seven

Founded: 1975
The Group of Seven is an intergovernmental organization consisting
of Canada, France, Germany, Italy,
Japan, the UK and the US. The heads
of government of the member states,
as well as the representatives of the
European Union, meet at the annual
G7 Summit.

ایــن پژوهــش میافزایــد کــه
اختصاص یک تریلیــون دالر در
سال از سوی کشــورهای گروه
هفت معــادل دو درصد از تولید
ناخالــص ایــن کشــورها قبل از
بحــران کرونــا اســت و تاکيــد
میکنــدکــه کشــورهای گــروه
هفت باید در اجــاس آتی خود
 ۲۰میلیارد دالر کســری بودجه
«کوواکس» طرح سازمان ملل
برای تامین واکسن کشورهای
فقیر را تامین کنند.
نیکالس اســترن بــه خبرگزاری
فرانسه گفت گروه هفت متعهد
شــده که هر ســال حــدود ۱۰۰
میلیارد دالر به تغییرات اقلیمی
اختصــاص دهد ولی این رقم در
مقایسه با ســرمایهگذاری مورد
نیاز بــرای چالشهایی که با آن
روبرو هستیم بسیار ناچیز است.
او افــزود« :ایــن تعهــد از نظــر
نمادین مهم است چون حداقل
نشــان میدهــدکه کشــورهای
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ثروتمنــد حاضرنــد بــه تحــول
اقتصــادی در کشــورهای فقیر
کمــک کننــد و در حد نمادین
اعتماد به وجود میآورد».
یکی از نکاتی که در این پژوهش
مورد تاکیــد قرارگرفته کاهش
تدریجــی و در نهایــت قطــع
یارانههای سوختهای فسیلی
است که میلیاردها دالر در سال
است.
نکتــه دیگــر اجبــاری کــردن
گزارشدهی شــفاف موسسات
مالــی و شــرکتهای تولیــدی
در زمینه تاثیــر فعالیت آنها بر
ضایعات زیست محیطی است.
در حــال حاضر این گزارشدهی
دواطلبانــه اســت و بــه گفتــه
نهادهای مستقل مدافع محیط
زیســت تقریبا نیمی از شرکتها
گــزارش عملکــرد خــود در این
زمینه را منتشر نمیکنند.
ایــن پژوهش طرحهــای اعالم
شــده از ســوی اتحادیــه اروپا و
دولــت آمریکا بــرای حذف دی
اکســید کربــن از چرخــه تولید
و مصــرف را ناکافــی میدانــد و
توصیه میکند کــه این طرحها
باید به چالش کشیده شوند.
«تعییــن اهداف کافی نیســت.
باید راههای تحقــق این اهداف
دقیقا مشخص شود».
ایــن پژوهش زیــر نظر نیکالس
اســترن و توســط پژوهشگران
دانشگاه اقتصاد و علوم سیاسی
لندن تهیه شده است.
•
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بررســی اطالعات رســمی مرکز
آمــار ایــران نشــان میدهــد که
محدودیتهای ناشی از تحریمها
و کرونــا باعث افت شــدیدی در
نرخ مشــارکت اقتصادی شــده
اســت .یک میلیون و  ۴۳۰هزار
نفر از جمعیت فعــال اقتصادی
ایران کاســته شده اســت که از
این تعداد یکمیلیون و  ۱۰هزار
و  ۴۷۰نفــر شــاغل و  ۴۱۹هزار
و  ۵۲۵نفــر بیــکار و جوینده کار
بودهاند.
نرخ مشــارکت اقتصادی ســال
 ۱۳۹۹در مقایســه با ســال قبل
 ۲ /۳درصد کاهش پیدا کرده و
بازار عرضه کار هم برای شاغالن
و هم برای بیکاران کمتر شــده
است.
گرچــه این وضعیت به حســاب
کرونــا گذاشــته شــده امــا در
گــزارش شــاخص "مدیریــت
پروژه" ( )PMIدر فروردین سال
جاری اعالم شدکه "پایین بودن
دســتمزد نیــروی کار در مقابل
هزینه معیشت و متناسب نبودن

این دو عمال باعث شده بخشی
از نیروی کار فعال کشور تمایلی
برای ادامه فعالیت نداشته باشند
و به اشتغال خود پایان دهند".
در گــزارش اقتصــاد  ۲۴آمــده
اســت« :در طــول ســال ۱۳۹۹
و در شــرایطی که کارگران بارها
نســبت بــه پایین آمــدن قدرت
خریــد معتــرض بودنــد ،در
حوزههــای غیرمولــد و داللــی،
ک شــبه و هنگفتی
درآمدهای ی 
روانه جیب برخی افراد میشد».
سهم زنان باز هم کمتر شد
بررسی آمارهای مربوط به ریزش
اشــتغال در سال  ۹۹به تفکیک
جنســیت نشــان میدهد که در
یک ســال گذشته نرخ مشارکت
اقتصادی مــردان  ۲ / ۴درصد
کاهش پیدا کــرده و به ۶۸ / ۷
درصد رســیده و نرخ مشــارکت
اقتصادی زنــان با کاهش ۳/ ۱
درصــدی  ۱۳/ ۹درصــد ثبــت
شده است.
در ســال گذشته  ۲۴۲هزار و ۳۴
فارغالتحصیــل بیــکار از جرگــه

بیــکاران خــارج
شــدهاند ،امــا در
مقابل کمتر از ۷۰
هزار نفــر از آنها
توانســتهاند بــه
جمعیت شاغالن
اضافه شوند.
ت دیگر ،با
ب ه عبار 
وجود اینکه سهم
مــردان در ایــران
از فعالیتهــای
۵
اقتصــادی
برابر زنان اســت ،بازهم ســهم
زنان کمتر شــده و بازارکار ایران
مردانهتر شده است .طبق آمارها
 ۶۶۲هــزار و  ۸۵۲شــاغل زن از
بازارکار ایران خارج شدهاند.
فارغ التحصیالن چه شدند؟
ســهم
آمارهــا
طبــق
فارغالتحصیــان دانشــگاهی
از کل بیــکاران کشــور در ســال
گذشــته ،بــا کاهــش ۲ /۷
درصــدی بــه  ۳۸ / ۹درصــد
رسیده است.
جالب اینکه براســاس اطالعاتی
که مرکز آمار ایران از اشــتغال و
بیکاری فارغالتحصیالن منتشر
کرده در سال گذشته  ۲۴۲هزار
و  ۳۴فارغالتحصیــل بیــکار از
جرگه بیکاران خارج شدهاند ،اما
در مقابــل کمتــر از  ۷۰هزار نفر
از آنها توانســتهاند به جمعیت
شاغالن اضافه شوند و وضعیت
شغلی بقیه نامشخص است.
•
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حکومتنکبت...

پسرم ،علیرضا ،گناه تو چه بود؟

مسعودنقرهکار
-----------

-- 1 --

پسرم،علیرضا!
ســال  ۱۳۵۵بــود ،کافــه تریای
بیمارستان فیروزگر تهران.
آمــد ،روبرویــم نشســت .مــن
انترن بودم و او دانشجوی سال
چهارم پزشــکی .مــرد به زیبائی
سیاه آنگونهای
او ،و چشــمهای
ِ
ندیده بودم .شنیده بود داستان
مینویســم .در حین خــوردن و
نوشــیدن کمی در بــارۀ ادبیات
صحبت کردیم و رفت.
خسرو ،همکالســیام که مدتی
زندانی سیاســی بود و مثل من
سمپات چریکهای فدائی خلق،
توی راهروی بخش زنان سراغام
آمد و گفت:
" دیــدم بــا اون بچــه کونی گرم
گرفته بودی" .
" بچه کونی؟!"
" اون بچه خوشگل سال چهاری
ِاوا خواهــرهُ ،ابنــه ایــه ،از حرف
زدن و راه رفتنش نفهمیدی؟ "
" نه"
" میخوای واسه تو هم حرف در
آرن؟ "
و بــرای اینکــه برایــم حــرف در
نیاورنــد از او میگریختم .او هم
فهمیده بود و سراغ من نمیآمد.
پس از چنــدی بازتوی کافه تریا
ســراغم آمد ،برایم کتــاب آورده
بود:
" میشه لطف کنی این کتاب رو
بخوونی بعد در باره ش صحبت
کنیم"
ِ
ســگ ولگــرد صــادق هدایت را
آورده بود.
گفتم " چشم" ،اما رفتارم چنان
سرد و بی ادبانه بود که خودش
دیگر سراغم نیامد.
خبرآوردنــد حلــق آویز شــده از
درختی در باغی در اطراف تهران
پیدایش کردند.
پسرمعلیرضا!
همجنس گرائی پیش از آشنایی
با چشــمان تو دو چشم سیاه و
زیبای آرمیده بر شــاخه درختی
در باغی در اطراف تهران بود که
نگاه دلگیر و سرزنش کنندهاش
را ازمن بر نمیگرفت.

-- ۲ --

پسرمعلیرضا!
اورلندو فلوریدا ،سال  ،۱۳۷۶به
جمع فرهنگــیای به نام " دیدار
و گفتار"دعوت شــدم ،دوســت
ایرانیای که من را برای شــرکت
در آن جمع دعوت میکرد گفت:
" تــو ذوقــت نخــوره ،یکــی از
پاهــای این جمع یه ِاوا خواهره،
همجنس بــازه ،گاهی همســر
سبیل کلفت شم میاره"
ساویز شفائی را میگفت ،شاعر
و پژوهشگر و کنشگر سیاسی و
حقوق بشرِ گرانقدری که بتدریج

دوســت نزدیــکام
شــد ،بلــه ،بتدریج،
چون در آغــاز به دلم
نمینشســت تــا به او
نزدیــک شــوم .هنوز
پدیــده همجنــس
گرائــی برایــم حــل
نشده بود و به عنوان
پدیدهای غیرعادی و
غیرطبیعیبرایمجلوه
میکــرد .آشــنایی
و دوســتی با ســاویز
پیشــداوریهایم را  ...علیرضــا فاضلــی منفــرد ،جــوان
همجنســگرای اهــوازی قصــد داشــت
دور ریخت.
برخــی از ایرانیهای پس از گرفتن کارت معافیت سربازی به
شــهر اورلنــدو ،که ترکیه برود و با پارتنر خود زندگی کند اما
ســالهای طوالنــی به دســت برخی نزدیــکان خانوادگیاش
در امریــکا زندگــی و کشــته شد .گزارش شــده است که سه
تحصیلکردهبودند ،نفر در اهواز به اتهام قتل علیرضا فاضلی
تحقیرها و توهینها منفرد بازداشت شدهاند...
و محدودیتهــا و
تهدیدهــا بــر ســاویز و مادرش زیبایــی و مهربانــی بــود ،فریاد
روا داشــتند .ســاویز براثر ابتال حنجره بریدۀ عشق.
به بیماری ســرطان درگذشت .و هنوز دو چشــ م از پشــت بلور
بعدها با یاری مادرش شعرهای اشــک خیرهی دهان توســت و
فریادی که رسا ترمی شود:
او را دردفتری منتشرکردم.
ســاویز پیــش از مــرگ ،پیش از "مگــر مــن چــه کــردهام کــه
آنکه مشتی خاکستر شود در حد پروانههای گلگون عشــق و مهر
خویش نقش آتشــین عشــق و را درون حنجره و سینهام گردن
دانایی بر پیکرنفرت و پیشداوری میزنید؟ من چه گناهی کردهام
و تعصــب و نادانــی زد .وصیت که گردن نازک و زیبای شادی،
و ســیب بلوریــناش را
نامهاش را سرود و رفت:
میدَریــد؟ مگــر من چه
"....
کردهام؟ من جز عشق و
الشهی من را بسوزانید
مهربانــی کالمی نگفتهام در هــر کــوی بــرزن بایــد از
شعرهایم را نه
و واژهای بــر ذهن و زبان دولتمــردان رژیــم جمهوری
شاید یک پیغام
اســامی ســوال شــود خرج
نداشتهام" .
سالهای سال بعد از من
سوریه برای نگهداری از بشار
پسرم،علیرضا!
آشنا برگوش یک ناآشنا گردد.
چشمهایت ،روشنای مهر اسد چقدر شد ؟
الشهی من را بسوزانید
خوابهای جوهرینم را نگه دارید و عشــق ،در آن لحظههای خرج برجام در این بیســت
هراس و درد که برادرت کارد سال ومذاکره چقدر شد؟
...
بر گلویت میکشید و زندگی خرج ترورهای خارج کشور
-- 3 -درون ســینهات َپر َپــر میزد و داخل کشور چقدر شد؟
پسرمعلیرضا!
این دونمونه را آوردم تا به توگفته به کجا خیره مانــده بود؟ به خــرج زدن هــوا پیمــای
باشم ما برشما ســتم کردهایم ،چشــم هائی ســنگدل وقاتل اوکراینی چه قدر شد؟
ســالیانی ســت در دیارمــان یــا به ابرهای تیرهی خشــم و خرج جنگ هشــت ساله شما
حتی برخی از" روشــنفکران" و نفرتی کور که آسمان زندگیات آقایان با صدام حسین چه قدر
تحصیلکــردگان -چه رســد به را تیره میکــرد ،و یا به رنگین شد؟
فروشدگان در لجن تعصبهای کمانــی که معصومانــه البالی خرج چادر بر ســرکردن زنان یا
مذهبی و ایدئولوژیک  -ســراز پلکهایت به دنبال بازیگوشــی حجاب چه قدر شد؟
تن مهربانی و عشق جدا کرده و بود؟ .بارش گلبرگهای رنگین خرج کشــتار جوانــان ایران در
و توفــان شــکوفهها ،و نرمــه سال  ۶۷چقدر شد؟
میکنند.
عــادی شــده اســت بریــدن بالهای ُترد پروانهای که هنوز بر
گردنهای ُتــرد و زیبا ،و عادت سرانگشتانت بود را میدیدی؟
شده است خبر سربریدنها.
بگــو ،درآن لحظــه بــه چه فکر
عادی شده است حیوانیت انسان میکــردی؟ به معنــای کینه و
در پوســتها و پوشــش هایــی ذهن سرشار از نفرت و خرافات
گونه گون ،مذهــب و تعصب و و اوهام برادر و پسر عموهایت؟
نامــوس و غیرت ،که شــادی و من این سوی جهان سوگوار توام
عشق و آزادی تو و علیرضاهای غنچهی َپر َپر ،من تو را میبینم
دیگر را ذبح کردهاند و خورشید پرندهی کوچک بال و َپر شکسته
زندگیتان را بزیرکشیدهاند.
و سر بریده .من این سوی جهان
قطره اشــکی شــدهام بــرای تو ،الاقل تو به من بگو ،برای زندگی
پسرمعلیرضا!
مــن فریاد قلــب تو را شــنیدم ،برای ساقهی معطر و ترد عشق کردن چقدر باید بمیریم؟
فریــادی کــه صــدا و معنا مرگ در گردونــهی ُپر هلهلهی مهر و ایــکاش میتوانســتم ازچشــمه
زالل دو چشــم ســیاه و زیبــای
نبــود ،صــدای ُخرد و له شــدن دوستی.

مسئولین همیشگی :خرج آن چقدر شده؟!...

را چه گونه خرج کردید ؟
آیا تا بحال هیچ گزارشی
به مــردم داده اید؟ خرج
چهــل ســال جنــگ بــا
اسرائیل چقدر شده؟
خــرج غرق کردن کشــتی
نفتکــش ســانچی چقــدر
شد؟
خــرج منهــدم کــردن
ســاختمان پالســکو چقدر
شد؟
خرج کشتار ارتش جوان ایران خرج چهل و دو ســال جنگ با
در اول انقالب چه قدر شد؟
آمریکا چقدر شد ؟
اعــدام بیش از یکصــد وهفتاد درســت کردن گروهای مسلح
هزارایرانی چه قدرشد؟
ترور وجنگ در منطقه چه قدر
شــما دولت مــردان جمهوری شد؟
اسالمی باید پاسخگو باشید.
آیــا ملت ایــران مجلــس ایران
میلیاردها دالر پول ملت ایران اطالعی از این مخارج دارند؟

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

نازگل فالح طوسی
آرمیده بر شاخه درختی در باغی
در اطــراف تهــران ،و چشــمه
چشمهای روشن وزیبای تو نیز
بنوشــم و بر لبان آبــی آبهای

دریائیاش بوسه بزنم.
پسرم ،علیرضا ،گناه تو چه بود؟
•
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آمار واقعی قربانیان کرونا نزدیک هفت
میلیون نفر است

کرونا :پژوهش جدید:

مثــا مصر تعــداد رســمی
قربانیــان کرونــا را ۱۳هــزار
و  ۵۲۹نفــر اعــام کــرده در
حالی کــه آمار واقعی میتواند
۱۷۰هزار و  ۴۱نفر باشد.
پژوهشــگران در مقایســه با
میانگیــن نــرخ مــرگ و میر
 ۱۰مــی  -در حالی که نســخه یــا آنتــی بــادی
هند کار بسیار دشواری
کشورها در سالهای گذشته
جهش یافتــه ویــروس کرونای کــه از طریــق
اســت ،زیرا این اپیدمی
واکسیناسیون
و بررســی علتهــای فــوت
در بین هــزاران نفر در
هنــدی موجب تــرس و نگرانی واکسیناسیون به تنهایی برای
چنین نتایجــی گرفتهاند .به
در سراســر جهان شــده است ،یــا از طریــق
حال شــیوع اســت لذا
کنترل مجدد
طــور مثال ،کاهش ســفرها
ســازمان بهداشــت جهانــی بــا ابتال به ویروس
متوقف کردن آن کاری
اوضاع کافی
در پژوهش موسســه وابسته به در کشــورهای ثروتمندی مثل و تــردد ،باعث شــده که مرگ و
اظهاراتیناامیدکنندهاعالمکرد ،در بــدن ایجــاد
بسیار دشوار است».
نیست.
واکسیناســیون بــه دانشگاه واشــنگتن برآورد شده آلمان ،مرگ ســالمندان به ویژه میر جادهای بســیار کمتر باشد
ویــروس جهــش یافتــه هندی شــدند ،مقاوم
تنهایی بــرای مبارزه با که میــزان مرگ و میــر مواقعی در خالل مراقبتهای طوالنیتر ،و مــدارک بیمهها و مطبها نیز
عامل اصلی شــیوع گســتردهتر میکند».
و ســریعتر بیماری کرونا در این هند هفتــه پیش برای اولین بار ویــروس کرونا و کنتــرل مجدد کرونا در جهان ۶میلیون و  ۹۰۰جــزو آمارهــای کرونایی لحاظ افت ابتال به ســایر بیماریها را
نشــان میدهند .پــس میتوان
هــزار نفر ،یعنی ســه برابــر آمار نمیشوند.
کشور شده است.
از زمان شیوع این نوع ویروس ،اوضاع کافی نیست.
سازمان جهانی بهداشت است .تفاوت آمارها در مورد روســیه فــرض گرفت کــه افزایش مرگ
ویــروس جهــش یافتــه هندی اعالم کــرد ،رکورد تلفات روزانه ماهها و سالها زمان برای
این برآورد بر مقایســه نرخ مرگ بارزتر اســت .در جدول سازمان ومیر ناشی از پاندمی باشد ،ولو
نسبت به نســخه اصلی ویروس  4هــزار مــورد فوتــی و بیش از واکسینه
کرونا ،مســریتر و کشــندهتر و چهارصد هزار مــورد ابتال ثبت او گفت ،واکســینه کردن  70تا کشورها در سالهای قبل متکی جهانــی بهداشــت ایــن تعــداد آن که مرگ تحت عنوان ابتال به
در برابــر واکســنهای مختلف شــده اســت .این درحالی است  ٪80درصــد از جمعیــت جهان است.
۱۱۲هزار نفر اســت اما موسسه کرونا ثبت نشده باشد.
مقاومت بیشتری از خود نشان که کارشناسان معتقدند ،اعداد ماههــا و شــاید ســالها طــول ســازمان جهانی بهداشــت آمار  IHMEرقم واقعی را ۵۹۳هزار موسســه ســنجش ســامت
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ªسراســر و  ۶۰۰نفر میداند.
در
کرونایی
میر
و
مرگ
و فرگشــت Institute for
شــرایط کنونــی
در
بکشــد و
دهد.
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مقامات هندی باید به اقدامات دنیــا را با اتکاء به ارقام رســمی در خــود آمریــکا آمــار واقعی Health Metrics and
نســخه جهــش یافتــه  B1617بسیار بیشتر است.
شده؛
اعالم
نفر
۳۰۰
و
۹۰۵هزار
۲۰۰هزار
و
۳میلیون
کشــورها
 ªاز زمــان
Evaluation
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کانون
که برای اولیــن بار در ماه اکتبر جتمعات گسترده
که
بهداشتی
مقررات
و
اجتماعی








¶





¢







¢

£














¢





©



¸




½



در هنــد ظاهر شــد ،قطع ًا یکی ویروس کرونا 
نفر
£



¨



عنوان میکند .اما کریستوفر حــال آن کــه ســازمان جهانــی همهگیــری کرونــا ،پیوســته 
ً
جلوگیری
در
خود را
آزمایش
قبال
¢





©
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از عوامل اصلی شــیوع بیماری اما نمیتــوان گونه جهش یافته از شیوع همه گیر پس دادهاند ،موری ،مدیر مســئول موسسه بهداشت میگوید ۵۷۳هزار نفر درحال رصد آمارهای مرگ و میر
تحقیقاتــی  IHMEوابســته به درگذشتهاند.
کشــورها بوده و از جمله اثبات
ت هنــدی را تنهــا عامــل شــیوع متوسل شوند.
کرونادردومینکشورپرجمعی 
گســترده کرونــا در این کشــور این کارشــناس هشــدار داد که دانشــگاه واشــنگتن میگویــد پژوهشگران موسسه تحقیقاتی کرده که اســتفاده از ماســک تا
جهان شده است.
هرچــه ویــروس بیشــتر تکثیر میزان واقعی میتواند ۶میلیون دانشــگاه واشــنگتن بــرآورد چه اندازه در ریزش این آمار موثر
دانست.
گونه هندی خطرناکترین




 







 


کردهانــد کــه در هند۶۴۵ ،هزار خواهد بود .
«مسئولیت شــیوع بیماری به شود ،گســترش و شیوع آن نیز و ۹۰۰هزار نفر باشد.
سویه کرونا














ســازمان جهانی بهداشت گونه عهده دولت هند است که ظاهرا بیشتر و خطر جهش گونههای پژوهشــگران توضیح دادهاندکه قربانی کرونا شدهاند ،اما سازمان کاخ ســفید در بسیاری از موارد
جهش یافته هندی را در لیست خیلــی زود قوانیــن قرنطینــه و جدید آن هم بیشتر خواهد بود .تقریبا در همه کشورها و با شدت جهانــی بهداشــت میگویــد الگوهــا و رهنمودهــای ایــن
گون ههای بســیار خطرناکتر از مقررات مبارزه با کرونا را رها کرد «جهشهای جدیــد در صورت و ضعف ،شکاف آشکاری در ثبت ۲۳۰هــزار نفر؛ یعنی یک ســوم موسســه را ســرلوحه قرار داده













نسخه اصلی ویروس کرونا طبقه و اجازه داد تجمعات گسترده به تکثیر ممکن است سرانجام در تعداد واقعی جانباختگان وجود کمتر.
اســت .ایــن موسســه مدیریت
























مــوری
کریســتوفر
 بندی کرد ،زیرا توانایی انتشــار کانونی برای شیوع بیماری کرونا برابــر واکســنهایی کــه اکنون دارد.
مــورد در ایران آمار رســمی قربانیان پــروژه تحقیقاتــی موســوم بــه
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در دســترس داریــم ،مقاومتــر آملان
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ها
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طبق
۱۲۰هزار و  ۷۰۰و ســازمان جهانی بهداشت نیز
این تحقیقات،
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دارد.
عهــده
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مشکلی برای همه کشورهای نفر بر اثر ابتــا به کرونادر این به همین میزان استناد میکند،
خطرات
بیماریها و
مرگ،
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توانایی
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کــه ســازمان 
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تعداد واقعی مرگ و میر ۱۷۴هزار


بهداشــت
جهانی
گزارش
شود.
تحلیل
تجزیهو
ی
م
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واکسنها را داشته و باعث مرگ عــوارض میتوانــد بــه صــورت گفتنی است که هند ،بزرگترین 
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مرگ
۸۴هزار
بــا
آلمان
واکســن در جهان میگوید
است.
نفر
۱۷۷
و
مجله
در
ها
ش
پژوه
این
ســاالنه






و میر بیشتری در میان بیماران گستردهای شیوع پیدا کند».
تولید کننده
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 و میر کرونایی در وضعیت بدی البتــه دالیــل تفــاوت آمارها در
«"لنســت" منتشــر
تخصصــی
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مختلف
کشــورهای
فرق دارد و میشود.














«جهشهایــی در

  ٪2از  1.3میلیــارد
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نیست .
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 تفاوت آمارها این است که حتی پنهانکاری است.
















































کــه ســرعت
دارد
است.
کرده
واکسینه
 



 










آیا واکسنهای کرونا حریف گونه
جهشیافتههندیمیشوند؟
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انتقــال آن را افزایش
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369-3474(Fرا در برابر
و ویــروس



5780 Sherbrooke
W., Tel.:
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Facebook.com/
paivand.montreal
به ما بپیوندید!












واکسن فایزر برای نوجوانان با اثر بخشی
« »٪۱۰۰مجوز گرفت
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5780 Sherbrooke
W.,
Tel.:
)369-3474(FISH
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بهترین نرخ روز

Tel.:514-844-4492













 10مــی -کانــادا نخســتین
کشوری بود که مجوز تزریق
واکســن فایــزر به ایــن گروه










آژانس
کــرد.
صــادر
را
ســنی
دارویــی اروپــا نیــز در حــال
مطالعه واکســن فایــزر برای
نوجوانان است.
 FDAســازمان غذا و داروی
ایــاالت متحده آمریــکا اعالم
کرد که مجوز استفاده اضطراری
واکســن تولیــدی شــرکتهای
فایــزر و بیونتک برای تزریق به
نوجوانان  ۱۲تا  ۱۵ساله در این
کشور داده شده است.
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است».
به سوی این هدف
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واکسن فایزر روی
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قبل و بعد از واکسیناسیون مسکن مصرف نکنید

از ُدز دوم واکسن کرونا صرف نظر نکنید

بله .حتی اگر به کووید۱۹-
مبتال شده باشید ،با تزریق
واکسن از ایمنسازی بیشتر
برخوردار خواهید شد.

•

دوز دوم واکسنهای کووید۱۹-
بیــش از آنچه تصور میکنید ،از
شــما در برابر عفونت محافظت
میکند .به همین دلیل اســت
که شما باید آن را دریافت کنید؛
حتی اگر زمان آن به تاخیر افتاده
باشد.
مقامهــای مرکــز کنتــرل و
پیشگیری از بیماریهای ایاالت
متحده ( )CDCمیگویند شما
باید هر دو دوز واکســن را برای
بیشــترین محافظــت در برابــر
کوویــد ۱۹-دریافــت کنید ،آن
هم در شرایطی که انواع جدیدی
از جهش ویروس در جهان وجود
دارد.
اما بر اساس جدیدترین دادههای
 ،CDCتقریب ًا  ۸درصد از کسانی
که اولین بار واکسنهای مبتنی
بر  mRNAرا دریافت کردهاند،
دوزهای دوم را یا به دلیل نگرانی
از تشــدید عــوارض جانبی یا به
دلیل ایــن که به اشــتباه تصور
کردهانــد که یــک دوز واکســن
کافیست ،از دست دادهاند.

آیا باید نگران عوارض جانبی
دوز دوم باشم؟
عــوارض جانبــی ماننــد
خستگی ،سردرد ،دردهای
عضالنــی و تــب بعــد از دوز
دوم واکســن بیشــتر است.
گرچــه عــوارض
جانبــی میتوانند
ایــن در حالــی
دُزدوم واکسن،
نا خو شــا یند
اســت کــه «دوز
آنتیبادیهای
باشــند ،امــا قابل
دوم واکســنهای
خنثیکننده
کنتــرل هســتند،
،m R N A
ویروس را ۱۰برابر
کوتاهمدت هستند
آ نتیبا د یهــا ی
بیشتر از دُز اول
و نشاندهنده این
خنثیکننده ویروس
ایجاد میکند
واقعیــت کــه بدن
را  ۱۰برابــر بیشــتر
شــما یــک پاســخ
از دوز اول ایجــاد
میکنــد .همچنیــن دوز دوم ایمنی قوی ایجادکرده است.
باعث ایمنی سلولی میشود ،که •
نهتنهامحافظتطوالنیتر،بلکه آیــا در صــورت واکنش شــدید
محافظت بهتر در برابرگونههای نسبت به دوز اول ،باید دوز دوم
مختلــف را در بــرداد .ضمنــا را دریافت کنم؟
جهشهای ویروســی میتوانند مــوارد نــادری وجــود دارد کــه
پس از فقط یک دوز واکسن ،از توصیــه میشــود از دریافت دوز
دوم اجتنــاب کنیــدCDC .
پادتنها تا حدی فرارکنند.
بــرای افــرادی کــه دوز دوم توصیه میکند اگر افــراد بعد از
واکســنهای کوویــد خــود را اولین دوز واکنش شدید آلرژیک
فرامــوش کردهانــد CDC ،بــه داشــته باشــند ،باید از دوز دوم
برخی از ســواالت متداول پاسخ خود صرف نظرکنند .در صورت
بروز عارضه جانبی نگرانکننده
داده است.
•
یا عوارض جانبی که بعد از چند
آیا افرادی که به کووید  ۱۹مبتال روز از بیــن نمیرونــد ،بایــد بــا
شــدهاند ،هنوز هم بــه دوز دوم پزشک خود مشورت کنید.
نیاز دارند؟
 -دویچه وله

مشابه افراد باالی  ۱۶سال است
و به مانند افراد باالی  ۱۶ســال
در دو دُز تزریق میشود.
در میان  ۱۰۰۵نوجوان واکسینه
شــده هیــچ مــوردی از ابتال به
کووید ۱۹-مشــاهده نشــد در
حالی کــه در میان  ۹۷۸نوجوان
که دارونمــا دریافت کرده بودند
 ۱۶مورد ابتال وجود داشت.
نوجــوان معمــوال نســبت بــه
بزرگساالن نوع خفیفتر بیماری
کوویــد ۱۹-را تجربــه کردهاند
بنابرایــن واکسیناســیون آنها
تاکنون در اولویت نبوده است.
بــه گفتــه مقامــات بهداشــتی
آمریکا از اول مارس  ۲۰۲۰تا ۳۰
آوریل  ۲۰۲۱حدود  ۱.۵میلیون
نوجــوان بین  ۱۱تا  ۱۷ســال به
کووید ۱۹-مبتال شدهاند و ۲۹۶
نفر بر اثر ابتال به این بیماری در

آمریکا جان باختهاند.
مقامهای بهداشــتی امیدوارند
که با واکسیناســیون نوجوانان
بازگشایی مدارس تسهیل شود.
از ســوی دیگر شرکتهای فایزر
و بیونتک هفته گذشــته اعالم
کردند امیدوارند که درخواســت
مجــوز اضطراری واکســن خود
را در ماه سپتامبر برای کودکان
 ۲تا  ۱۱ســاله در ایاالت متحده
آمریکا ارائه دهند.
فایــزر تنها شــرکتی نیســت که
واکسیناســیون نوجوانــان را در
دستور کار قرار داده بود .شرکت
مدرنا اخیــرا گفته اســت نتایج
اولیــه حاصل از مطالعه خود در
نوجوانان  ۱۲تا  ۱۷سال رضایت
بخــش بــوده اســت .شــرکت
آمریکایــی نوواواکــس کــه در
آخرین مرحله آزمایش واکســن

خود علیه کووید ۱۹-اســت به
تازگی مطالعــه روی افراد  ۱۲تا
 ۱۷ساله را آغاز کرد.
شــرکت آســترازنکا نیز در حال
بررســی واکســن خود در میان
افراد شش تا  ۱۷ساله در بریتانیا
است .شــرکت چینی سینوواک
اخیــرا اعــام کــرده اســت که
دادههای اولیه را به مراکز مرتبط
ارائــه کــرده که نشــان میدهد
واکســن تولیدی شــرکت آنها
در بین کودکان سه ساله به باال
بیخطر است.
متخصصــان میگوینــد اگــر
کشوری بخواهد  ۷۰تا  ۸۵درصد
جمعیت خود را برای رسیدن به
مصونیت جمعی واکسینه کند،
بنابراین واکسیناسیون کودکان
و نوجوانان نیز مهم است.
(یورونیوز)

آنهایــی کــه میخواهند
واکســن بزنند ،شاید این
سوال را داشته باشند که
آیــا مصرف مســکن قبل
یا بعد از دریافت واکســن
میتوانــد از عــوارض
جانبــی آن شــامل تــب،
لرز ،خستگی ،ســردرد و
احتمــاال دردی در بازوی
محل تزریق ،بکاهد؟
این در حالی است که کارشناسان
درباره مصرف هرگونه مسکنی
قبل یا بعد از دریافت واکسن
کووید ،هشدار دادهاند.
چرا نباید مسکن مصرف
کرد؟
به گفته کارشناسان ،شما
باید از مصرف مســکن قبل
یا بعد از دریافت واکســن کووید
خــودداری کنید تا به سیســتم
ایمنی بــدن خود اجازه دهید به
بهترین شکل ،شــیوه مبارزه با
ویروس کرونا را فرا بگیرد.
از طرفی مسکنها ممکن است
با تأثیر واکســن تداخل داشــته
باشــند؛ کما این که با واکســن
آنفلوآنزا تداخل دارند .مطالعات
نشــان داده اســت کودکانی که
بعد از دریافت واکســن آنفلوآنزا
داروهــای ضد التهاب یا کاهش
تب مصرف کردهاند ،در مقایسه
با کودکانی که بعد از واکســن،
تب کردند و دارو مصرف نکردند،
پادتنهای کمتری داشتند.

بــروز عالیم مالیمــی مانند تب
حاکــی از این اســت که
سیســتم ایمنــی بــدن
شــما در حــال «آماده
شــدن» برای یادگیری
نحــوه مبــارزه بــا این
ویروس است.
ایــن عالئم ،عــادی و
نشانه آماده شدن سیستم ایمنی
بدن علیه ویروس کرونا است.
اگــر به بــدن خود اجــازه دهید
بــدون کمک مســکن به مقابله
بــا ویــروس بــرود« ،حافظــه
ایمیونولوژیک» ایجاد میشود.
قبل از واکسن ،مسکن مصرف
نکنیــد .مردم بایــد تمام تالش
خــود را بکنند که بعد از دریافت
واکســن هم مســکن اســتفاده
نکنند.
چگونه بدون استفاده از
مسکن ،از تأثیر عوارض
جانبیبکاهیم؟
کارشناسان پیشــنهاد میکنند
بعد از تزریق واکســن حســابی

استراحت کنید
و مطمئــن
باشــید بــه
میزان کافی آب
مینوشید.
اگــر در محــل
تزریق،احساس
کوفتگی دارید از
کمپرس ســرد
استفاده کنید تا
کوفتگی را کــم کند یا با آن بازو
ورزش کنید تا از دردش کاسته
شود.
نوشــیدن مایعــات فــراوان و
پوشیدن لباسهای رنگ روشن
نیــز میتوانــد بــه کاهــش آثار
نامالیم تب کمک کند.
اگر باید مســکن مصرف کنید،
ســازمان جهانــی بهداشــت،
استامینوفن را برای درمان درد
یا تب بعد از واکســن پیشــنهاد
میدهد.
اکثــر عــوارض جانبی واکســن
کوویــد ۱۹-مالیــم هســتند و
نبایــد بیــش از یک هفتــه باقی
بمانند .بــا این وجــود ،اگر تب
باالیــی تجربه کردیــد که بیش
از دو روز ادامــه یافــت یا ســرفه
جدیــد و ادامهداری داشــتید یا
با از دســت دادن یا تغییر حس
بویایی مواجه شدید ،احتماال به
کووید ۱۹-مبتال شدهاید و باید
در خانه بمانید و آزمایش دهید.

 5ماه می :روز جهانی بهداشت دست

ثانیههایی که جانها را نجات میدهند!
جهانــی
کمپیــن
"بهداشــت دســت"
بــه ابتــکار ســازمان
بهداشــت جهانــی
( )WHOاز ســال
 ۲۰۰۹آغاز شده است.
روز جهانی بهداشــت
دســت هر ســال در ۵
ماه مه برگزار میشود.
شستن دســت میزان
عفونتهــای خــاص
دســتگاه تنفســی و گوارشــی را
بــه ترتیــب تــا  ۲۳و  ۴۸درصــد
کاهــش میدهــد .تکنیکهای
شستشوی موثر دستها توسط
 CDCو ســازمان بهداشــت
جهانی از این قرار است:
• دستهای خود را با آب تمیز
خیس کنید.
• بــه اندازه کافــی صابون بزنید
تــا تمام ســطح دســتها و مچ
دستهای شما را بپوشاند.
• ســطح دســتها ،نــوک
انگشــتان ،ناخنهــا و مچهــا
را حداقــل بــه مــدت  ۲۰ثانیــه
بشــویید .اگــر برای ایــن کار به
تایمر نیاز دارید ،آهنگ "تولدت
مبارک!" را دوبار بخوانید.
• دســتها و مچهای خود را با
یک حوله تمیز خشــک کنید یا

بگذارید تا در معرض هوا خشک
شوند.
• برای بســتن شیر آب از حوله
استفادهکنید.
خشــکی پوســت ناشــی از
شستشــوی مکــرر دســتها
میتوانــد خطــر عفونــت را
افزایش دهد .آســیب به پوست
شــما میتوانــد فلور پوســت را
تغییر دهد و باعث شــود زندگی
میکروبهــا بــر روی دســت
شما راحتتر باشــد .بنابراین از
شستشوی دستها با آب خیلی
گرم خودداری کنید.
نکتــه دیگــر ایــن اســت کــه
صابونهای ضدباکتری در ازبین
بردن میکروبها هیچ برتری بر
صابونهای معمولی ندارند.
ســازمان غــذا و داروی آمریــکا

( )FDAنیــز اســتفاده از مــواد
ضدباکتــری تریکلــوزان و
تریکلوکربــان را بــه دلیل خطر
ابتال به اختالل غــدد درونریز و
واکنشهایهای آلرژیک ممنوع
کرده است.
در صــورت در دســترسنبودن
از
میتوانیــد
صابــون،
ضدعفونیکنندههــا اســتفاده
کنید؛ البته اگر حــاوی متانول
نباشــند .بنا به اعــام ،FDA
ضدعفونیکنندههــای حــاوی
متانول میتواند در طوالنیمدت
باعــث حالــت تهوع ،اســتفراغ
یا ســردرد ،نابینایی ،تشــنج یا
آسیب به سیستم عصبی شود.
•
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محیط زیست...

انشاء زیست محیطی؛ موضوع :آب!

آب مایه حیات است.

زندگــی تمــام جانــداران به آب
وابســته اســت .انســان و همه
جانداران برای زندگی رو به رشد
بــه آب نیــاز دارنــد ۷۵ .درصــد
ســطح زمیــن را آب فراگرفتــه
امــا  ۹۸درصــد این آبها شــور
اســت .فقط  ۲درصد از آبهای
ســطح زمین شــیرین اســت و
بیشــتر آبهــای شــیرین روی
زمین یخزده اســت و ما کمتر از
 ۱درصــد این آبها را اســتفاده
میکنیم.
آبازمنابعطبیعیتجدیدشونده
اســت .یعنی بــه طور مــدام در
طبیعت در حال تولید است.
نــزوالت آســمانی تامین کننده
آب شــیرین هســتند .بخشی از
آب بــاران در زمین نفوذ میکند
و ســفرههای آب زیرزمینــی را
تشکیل میدهد .بخشی بر روی
زمین جاری میشود و جویبارها
و نهرها و رودخانهها را میسازد.
آب بیشــتر رودخانهها نهایت ًا به
دریا میریزد.
میزان آب تولیدشده در طبیعت
تقریب ًا ثابت اســت .اما جمعیت
مصرفکننــده آب روزبــهروز
بیشتر میشود .یکی از مشکالت
انســان در آینــده مشــکل آب
خواهــد بــود .همین حــاال هم
در کشــورهای کــم آب مثــل
کشورهای خاورمیانه یکی از علل
جنگ و جدال ،دسترسی به آب
رودخانهها میباشــد .انســان با
برداشــت بیش از حد و حساب
از منابــع آب زیرزمینــی و یــا با

تلف کردن آب در انواع مصارف
یعنی مصارف خانگی و شهری،
کشــاورزی و صنعتی موجب از
بین رفتن این موهبت میشود.
انسان از دو طریق باعث کاهش
آب میشــود .یکــی از طریــق
نابود کردن جنگلها و پوشــش
گیاهی زمین که از ذخیرهسازان
آبهای زیرزمینی هستند و دیگر
از طریق برداشــت بیاندازه آب
همراه با آلوده کردن منابع آبی،
افزایش جمعیت در هر دو مورد
اثر تشدیدکنندهای دارد.
آبهــای ســطحی از طریــق
فعالیتهایمختلفانسانبطور
مســتقیم و غیرمســتقیم آلوده
میشــود .آلودگــی مســتقیم با
واردکردن فاضالبهای خانگی
و صنعتی و پسابهای کشاورزی
و انــواع زباله به آب رودخانهها و
دریاها و آلودگی غیرمستقیم با
فعالیتهای صنعتی آلودهکننده
هوا که منجر به بارش بارانهای
اسیدی میشود ،ایجاد میگردد.
آبهــای زیرزمینــی از طریــق
مختلفــی در معــرض آلودگــی
هستند .نشــت نفت و بنزین از
مخازن زیرزمینی ،نفوذ شیرابه
زبالــه در مکان جمعآوری زباله،
نفوذ کودها و سموم کشاورزی
همــراه بــا آبیــاری زمینهــای
کشــاورزی و نفوذ فاضالبهای
خانگــی ،منابــع آب زیرزمینــی
را آلــوده میکنند .ازت و فســفر
موجود در کودهای شیمیایی،
سرب موجود در بنزین ،جیوه و
دیگر عناصر شیمیایی موجود در

فاضالب صنعتی و چنانچه وارد
آبهای مورد اســتفاده انســان
شــوند ،منجر بــه بیماریهای
خطرناکــی و گاهــی غیرقابــل
درمان می شوند .انواع سرطان
از جملــه بیماریهای هســتند
که مواد شــیمیایی در ایجاد آن
دخالت دارند.
حداقل کارهای که میتوان برای
بهبود وضع انجام دارد:
• ســازمانهای مســئول در
برنامهریزهــای کوتــاه مــدت و
بلندمــدت خود باید به حفاظت
آب و بهرهبــرداری صحیــح از
آن توجــه داشــت و تصمیمات
خــود را بر این مبنا اتخاذ کنند.
در غیــر این صورت بحــران آب
در ســالهای آینده بــا توجه به
افزایــش جمعیــت و افزایــش
آلودگیها اجتنابناپذیر خواهد
بود.
• افزایش آگاهی مردم در مورد
ارزش آب و همچنیــن خطراتی
که ایــن مایــه حیــات را تهدید
میکند از ضروریات غیرقابلانکار
است.
• ایجاد سدهای کوچک خاکی
برای جمعآوری سیالبها و هرز
آبها و استفاده از آنها با ایجاد
شبکه اصولی آبیاری و استفاده از
شــیوه آبیاری قطرهای و بارانی
و مانند آنهــا ،صرفه جوی آب
را در بخــش کشــاورزی ممکن
سازد.
•
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بایادمنصوراوجی ،شاع ِر«کوتاه مثل آه»!

منصــور اوجی ،از پیشــروان
شعرکوتاه نیمایی که دوست
نداشت شبیه
کــس

دیگری
با شــد ،
شامگاه شنبه  ۱۸اردیبهشت
در خانهاش در شــیراز بر اثر
بیماری کبدی در  ۸۴سالگی
از دنیا رفت.
آخرین کتــاب منصور اوجی
«یــک عمــر شــاعری» نام
داشــت کــه ســال ۱۳۹۷
منتشر شــد و گزیدهای بود
از میان حدود دو هزار شــعر
و  ۲۵کتاب که ً
قبال منتشــر
کرده بود.
منصــور اوجــی از دوســتان
نزدیــک ســیمین بهبهانی
و ســیمین دانشــور بــود
نامهنگاریهــای
کــه
خاطرهانگیــزش بــا ایــن دو
ادیب فقیــد در کتابی به نام
« ۱۱۰نامه به دو ســیمین»
منتشر شده است.
از منصــور اوجــی بهعنــوان
یکــی از تأثیرگــذاران شــعر
نیمایی در ایران یاد میشود
و بیش از  ۳۰مجموعهشــعر
از او راهــی بازار نشــر شــده

تداوم خواهد یافت (مثل نابودی
 ۵۰کیلومتر از جاده اصفهان-
نطنز در یک سیل) و فرار مغزها
(استادان دانشــگاه) ،نیروهای
ماهر (پرســتاران در اوج کرونا)
و ســرمایه (ده برابر شدن خرید
خانه توسط ایرانیان در ترکیه در
طی ســه ســال) به خارج کشور
تشدید خواهد شد .تنها انتظاری
که قشــر حاکم در این شرایط از
یــک رئیس دولــت دارد ،فراهم
آوردن زمینههای بقــای رژیم و
مقابله با تهدیدهاست که رئیسی
نشان داده چنین ظرفیتی دارد.

•

زین کردن اسب رئیسی برای
«رهبری» آینده
پــس از مــرگ روحانیــون
قدرتمندی مثل اکبر هاشــمی
رفســنجانی ( ،)۱۳۹۵محمــود
هاشــمی شــاهرودی (،)۱۳۹۶
محمــد یــزدی (،)۱۳۹۹
محمدتقــی مصبــاح یــزدی
( ،)۱۳۹۹و محمد رضا مهدوی
کنی ( )۱۳۹۳در سالهای دهه
 ،۹۰به پنج دلیل ابراهیم رئیسی
تنها کســی اســت که نیروهای

•

 -۱او دو سالی است که در مقام
رئیس قوه قضاییه نشسته است
و کرسی ریاست جمهوری ،وی
را یک گام بــه رهبری نزدیکتر
میکند،

•

 -۲در میــان روحانیانــی که در
نظام حاکم بر ایران در ردههای
باالی حکومتی هستند ،رئیسی
به عنوان عضــو هیئت مرگ در
سال  ۱۳۶۷و نیز مشارکت موثر
در ســرکوب چهــل ســاله مردم
ایران (در مناصب عالی قضایی)
از هر جهت مورد قبول سازمان
ســرکوب در جمهوری اسالمی
اســت؛ جنتی به علت پیری (در
مقام رئیس خبــرگان) و صادق
الریجانــی به علــت پروندههای
فســاد (در مقــام رئیس مجمع
تشخیص مصلحت) نمیتوانند
مورد اجمــاع اعضای رده باالی
قوای قهریه قرارگیرند،

اســت که از میــان آنها دو و بعــد از او غــول دیگــری
مجموعٔه «کوتاه مثل آه» و پیدا شــد و شــعر را به مسیر
«شعرهایی به کوتاهی عمر» تازهتری انداخت و امروزهروز
بیشــتر در یادها مانده گرچه هنوز هستند شاعرانی
است.
کــه در اوزان نیمایــی کار
حالــی اســت مرا ،میکنند ،اما شــاعران کمتر
بــاغ شــب ،خواب عالقهای به فعالیت در شعر
درخــت و تنهایی نیمایی دارند.
زمین ،شهر خسته ،بهعقیــدٔه او« ،جوانترهــا
ایــن سوســن اســت بیشترازشعرسپیداستقبال
که میخواند ،مرغ ســحر ،کرده و میکنندکه متأسفانه
صــد ا ی
آن هــم بیشــتر در
همیشــه ،
فضای ژورنالیستی
و
کوتاه
داستان
خوشــا تولد
است وکارکرد عملی
شعر
جای
رمان
و پــرواز و
ندارد».
را گرفته است
شــعر ها ی
منصــور اوجــی
مصــری از
همچنیــن بــر این
دیگر آثار منصور اوجی است .نظر بود که داســتان کوتاه و
منصــور اوجــی پــدرش هم رمان جای شــعر را در ایران
شاعر بود و بهتعبیر خودش گرفته و شــعر بــه هیچ وجه
«ارثــی و محیطــی شــاعر آن جایــگاه قبلی خــود را که
شــد» .ابتدا با غزل ساختن تا پیــش از انقالب داشــت،
در دوران دبیرستان آغاز کرد ندارد.
تــا در دورٔه دوم دبیرســتان نقد او بر اغلب شاعران جوان
که با دو کتاب «زمســتان» این بود که «همگی عین هم
مهدی اخوان ثالث و «هوای هســتند و این بــه دلیل آن
تازه» احمد شاملو آشنا شد است که هیچ کدام به دنبال
و به دنیای شــعر نیمایی راه دســتیابی بــه اثــر انگشــت
پیدا کرد.
مشخصنیستند».
او دربارٔه شعر نو و شعر سپید منصــور اوجــی چهار ســال
معتقد بــود کــه بزرگترین پیــش در جایــی گفتــه بود
هنر نیمــا این بود که شــعر «در هشتاد سال عمرم سعی
سنگشدٔه فارسی را از رکود کــردم خــودم و زندگــیام را
سنگشــدگی نجات داد و به بنویسم و هیچ وقت دوست
مســیر واقعی خــود انداخت نداشتم شبیه کسی باشم».

zarbarg paivand

چرا ابراهیم رئیسی؟  >> ...ادامه از صفحه7 :
امنیتی ،سپاه ،روحانیون قم ،و
جمعی از اصالحطلبان میتوانند
روی او بــرای رهبــری آینــده به
توافق برسند:
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•

 -۳چند سالی است که دستگاه
تبلیغاتــی رژیــم از وی فــردی
ضدفساد ســاخته است؛ آن هم
در حکومتی که از صدر تا ذیل آن
فاســدند .قوه قضاییه در دوران
رئیسی کاری در مسیر استیفای
حقوق مردم و دسترسی عمومی
به عدالــت انجام نداده اســت و
صرفا پروندههایی نمایشی برای
مقابله با فساد به جریان انداخته
اســت .جمهوری اسالمی ایران
میتوانــد هــر مقامــی را بــرای
فســاد محاکمه کنــد (از جمله
خامنــهای) و تنهــا بــر اســاس
مالحظــات سیاســی اســت که
این کار فقط در مورد چند مهره
انجام میشود،

•

 -۴رئیســی سید اســت و بهتر
میتوان وی را با عمامه سیاه به
عنوان فرزند پیامبر و نایب امام
زمان به تودههای باورمند قالب
کرد،

•

 -۵او همچنیــن نــه جوانی ۵۲
ســاله مانند مجتبــی خامنهای

Z
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www.paivand.ca
اســت که گروهی از وی تبعیت
نکننــد یا زیــر بــار وی نروند ،و
نه پیرمردی  ۸۰ســاله که نظام
نتواند روی رهبری ۳۰سالهاش
حساب کند.
شکســت ســال  ۹۶رئیســی از
روحانــی در چارچوب جمهوری
اســامی ایــران کــه نظامــی
تکلیفمحــور و بیتوجه به رای
مــردم اســت ،اهمیتی نــدارد.
علی خامنــهای در نظرســنجی
موسســه پژوهش افکار عمومی
در ســال  ۱۳۷۹هفــت درصــد
محبوبیت داشــت (و به همین

علت این موسســه بســته شد و
مدیران آن بازداشــت شــدند)،
اما دو دهه بعد از آن هنوز رهبر
جمهوری اسالمی ایران است و
مطمئنا امروز رقمی پایین را به
خود اختصــاص میدهد .نظام
مشــروعیتش را نــه از مــردم،
بلکه از موشک و چماق و تیربار
میگیــرد که رئیســی نیز مانند
خامنــهای ،در اســتفاده از آنهــا
(مثل سراوان و ماهشهر) تردید
به خود راه نمیدهد.
جمهــوری اســامی ایــران در
ســالهای پیــش رهبرانــش را

به عنــوان مرجع تقلیــد و زاهد
و ریاضتکــش و سادهزیســت
به مــردم ایــران میفروخت .اما
حکومتی که بر موشــک و پهپاد
و بمب اتمی و حشدالشــعبی و
حزبالله لبنــان میخواهد اتکا
کنــد (مثل کیم جونــگ اون)،
دیگر نیازی به این امور ندارد .از
این رو رئیسی ،هر چند با سابقه
سیاه در کشــتار جمعی و بدون
تجربه اجرایی ،رئیس جمهوری
و رهبــری در قــد و قامت تظام
جمهوری اسالمی ایران است.
•
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زیر سایه ی کرونا...

How to Raise Resilient Kids

کودکان مقاوم و انعطافپذیر تربیت کنیم
هنوز هم که یک ســال و اندی
از پاندمی می گذرد ،کسی دقیقا
نمی داند این کابوس دقیقا کی
به پایان خود نزدیک می شــود؛
در چند ماه گذشته کم کم پدر و
مادرها پی بردندکه چالشهایی
طوالنیمدت در پیــش رو دارند
و فرزندانشــان بــا اســترس و
اختــال در یادگیــری و تنهایی
مواجهاند .برای خیلی از آنها کم
کــم این موضوع جدی شــد که
چطور بایــد از خالل این تجربه
به رشد فرزندشان کمک کنند و
کودکانی مقاوم بار بیاورند.
انعطافپذیــری ،یعنــی توانایی
بازگشــت به وضعیت مناســب
پس از تجربیات ســخت یکی از
مهمترین مهارتهاست .ماهها
انزوا ،اضطــراب و بیحوصلگی
بــر کــودکان و نوجوانــان در
طوالنی مــدت تأثیــر میگذارد
اما خوشــبختانه راههایی وجود
دارد کــه والدیــن میتواننــد به
فرزندانشــان کمک کننــد تا از
خود در برابر اثرات منفی استرس
محافظــت کننــد .تــابآوری
مهارتی اســت که میتوان آن را
آموخت ،تمرین کرد و به دنبال
آن رشدکرد .آموختن این تجربه
مهم اســت زیرا همه در دورهای
از زندگــی خــود بــا چالشهــا
یــا عقبنشــینیهایی روبــهرو
میشوند و اگر فرصتی برای رشد
انعطافپذیری خود پیداکنند،
بهتر میتواننــد از این چالشها
عبور کنند.
البته والدیــن نمیتوانند انتظار
داشــته باشند که بچهها به طور
طبیعی مقاومت داشته باشند.
این مهارتی است که میتوان آن
را آموخت و تمرین کرد .کمک به
جوانان در ایجاد انعطافپذیری،
کاری نیست که والدین بتوانند
ظرف یــک روز یا با یک مکالمه
انجــام دهند .ایــن روند چیزی
اســت که بــا گذشــت زمــان از

طریق تعامالت پویای والدین
وکــودک اتفاق میافتد ،زیرا
والدین تصمیمــات آگاهانه
خود را بر اساس تواناییهایی
که دوست دارند فرزندانشان
به مرور زمان نشــاندهند،
اتخاذمیکنند.
حقیقت این اســت که هیچ
کتابچــه راهنمایــی بــرای
پــرورش فرزنــدان مقــاوم
وجــود نــدارد ،اما بــه گفته
کارشناسان ،استراتژیهایی
وجــود دارد که بــه کارگیری آن
از سوی والدین میتواند تفاوت
مهمی ایجاد کند .مهم نیســت
کــه شــرایط خانوادگــی شــما
چیســت یا بچههای شما با چه
چالشهایی مواجه هستند ،اما
آموزش تابآوری ممکن است.

•

آگاه باش
ً
والدیــن غالبــا شــخصیت
فرزندشــان را هنگام بزرگسالی
تصور میکنند .مثال شخصیتی
بــا یــک اخــاق کاری قــوی،
مهربان یا دارای نگرش مثبت به
زندگی در باالترین سطح .هرچه
کــه در فهرســت خواســتههای
والدیــن برای فرزندشــان وجود
باشــد ،یــک فلســفه راهنمــا
میتواند بــه والدین کمک کند
تا گزینههایی را انتخاب کنندکه
فرزندشــان را به آن سمت سوق
دهند .وقتی والدین تابآوری را
به عنوان خصلتی که میخواهند
فرزندشــان در بزرگسالی داشته
باشــد تمنا داشته باشــند ،باید
بداننــد که برای ســاختن آن به
زمان و تمرین احتیاج هســت.
تصمیمهــا و عملکــرد روزانــه
والدیــن میتواند به فرزندشــان
کمک کند تا انعطافپذیر شوند.
به عنوان مثال ،دانســتن اینکه
انعطافپذیریچقدربرایبچهها
مهم اســت ،میتواند به والدین
کمــک کند تــا وقتی کــودک از

انجام تکالیف مدرســهاش ابراز
ناامیــدی میکنــد ،چــه موقــع
قــدم پیــش بگذارند یــا چگونه
هنــگام بلــوغ او را برای کســب
مهارتهــای جدیــد راهنمایی
کننــد .این فراینــد را به آموزش
رانندگیبهفرزندتشبیهمیکنند.
هدف نهایی ،داشــتن فرزندی
است که بتواند با خیال راحت در
هر جایی رانندگی کند ،اما شما
آموزش آنها را از آزادراهها شروع
نمیکنید از یک خیابان کوچک
شــروع میکنید و به آنها کمک
میکنید تا پیشرفت کنند.

به بچهها بیاموزید که
احساسات خود را بشناسند و
نام ببرند
اگــر بچههابتوانند احساســات
خود را به طور موثر شناســایی
و نامگــذاری کننــد ،خواهنــد
توانســت ایــن احساســات را به
اســتراتژیهای خاصــی متصل
کنند که در نهایت به آنها کمک
میکند تا با روشی سالم به جلو
حرکت کنند.
به عنوان مثال ،بچهها با شناخت
احساسات ،میتوانند تشخیص
دهنــد کــه چــه موقــع عصبی
هســتند و بفهمنــد که صحبت
با والدیــن یا مراقبــان میتواند
به آنها کمک کند تا آرام شــوند.
یا اینکــه بفهمند اگر احســاس
عصبانیــت میکننــد ،دویــدن

تقویت روابط حمایتی
روابــط مثبــت غالب ًا بــه عنوان
یــک مســکن در وضعیتهــای
خشن در زندگی عمل میکنند.
هرچند والدین نباید سعی کنند
کل زندگی اجتماعی فرزندشان
را تنظیــم کننــد ،امــا آمــوزش
نحــوه برقــراری روابــط ســالم
بــه آنهــا امــکان میدهــد که به
تنهایی ایــن کار را انجام دهند.

•

K AB A B S A RA
روزهای شنبه و یک شنبه >> بین ساعت سه تا شش
چلو کباب کوبیده >> با آش یا ساالد

فقط
 10دالر

KABABSARA

حتویل
در فوری غذا
من
زل و محل
کارشما
باکمت
رینهزینه

دلیوری با اوبر ایتز و دور دش

755 Atwater Ave,

Montreal, QC H3J 2K3

میتواند باعث آرامششان شود.
این نوع مدیریت عاطفی ،یکی از
جنبههای اصلی تابآوری است.
یكی از اولین قدمها برای تنظیم
احساسات این است كه بتوانیم
آنچــه را كه احســاس میكنیم
نامگذاریكنیم.
والدیــن میتواننــد با اشــاره به

حــاالت صــورت و واکنشهای
بدنی وگره زدن آنها به احساسات
خاص ،این نوع آموزش را حتی
از زمانی که بچهها نوپا هستند،
شروع کنند .میتوانند بگویند:
«اخم کردهای یا مشــتهایت را
محکم فشــرده کردهای .به نظر
می رســد که عصبانی هســتی،
درست است؟»
هنگام بلوغ ،والدین میتوانند به
کودک کمک کنند احساساتی را
که تجربه میکند به عنوان اولین
قدم در شناخت بحرانها و غلبه
بر آنها تشخیص دهد.

تکخال رستوران های ایرانی کبابسرا

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

والدین میتوانند با گفتوگو در
مورد چگونگی انتخاب دوست،
نحــوه عملکــرد به عنــوان یک
دوســت خوب و نحــوه برخورد
بــا تعارضها ،روابط مثبت را به
بچههابیاموزند.

•

به کودکان بیاموزید که کمک
بخواهند
یک فــرد انعطافپذیر همیشــه
خــودش بــه تنهایــی از پــس
موقعیتهای سخت بر نمیآید.
درخواســت کمک امری حیاتی
اســت اما این کار همیشه برای
بچهها آسان نیست .درخواست
کمــک و پشــتیبانی ،مهــارت
مهمی هم بــرای کودکان و هم
برای بزرگســاالن اســت ،اما به
دالیل مختلف درخواست کمک
میتواند سخت باشد .اما والدین
میتوانند با الگوسازی از آنچه در
زندگی آنها چالش به نظر میرسد
و بیان مواقعی که به حمایت نیاز
داشــتهاند و همچنیــن پذیرش
حمایتــی که از ســوی بچهها به
آنهــا ابراز میشــود ،بــه بچه ها
کمک کنند تا درخواست کمک
را بیاموزند.

•

به بچهها کمک کنید طیف
وسیعی از استراتژیهای
مقابله را مترین کنند
داشتن یک استراتژی کامل برای
دریافت کمک در هنگام هجوم
احساساتناراحتکنندهبهترین
چیز است ،اما حتی داشتن یک
راهحل ساده هم میتواند کمک
کند .والدین میتوانند به بچهها
پیشنهادات سادهای مانند نفس
عمیق کشیدن ،گفتوگو با یک
دوســت یــا پیــادهروی بدهند.
هرچه کودک بزرگتر میشود،
والدیــن میتواننــد ســواالت
متنوعتری بپرســند ،از جمله:
«فکر میکنی چــه چیزی بهت
کمــک میکند تا آرام شــوی؟»
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کشف شــرایط ســخت بچهها،
خود یک راهکار مفید است.

•

به بچهها فرصت دهید
مهارتهای زندگی خود را
مترین کنند
هــر پــدر و مــادری میخواهــد
از فرزنــد خــود در برابر مســائل
ســخت دنیــا محافظــت كند.
این موضــوع قابل فهم اســت،
اما محافظــت از بچهها در برابر
همه ســختیها باعث میشــود
نتوانند مهارتهای الزم را برای
مقاومســازی تقویــت و تمرین
كننــد .بــه ســمت چالشهای
زندگی بروید و بگذارید بچهها هم
تجربه کنند .اگرچه ممکن است
برای والدین وسوسه انگیز باشد
کــه در مقابل یک مربی که بچه
را از تیم جدا میکند بایســتند،
یا وســایلی را که فرزندشــان جا
گذاشته به مدرسه برده و تحویل
دهند ،اما تکرار این کارها باعث
میشود بچهها خودشان مهارت
حــل مشــکل را پیــدا نکننــد.
والدیــن باید در نظــر بگیرند که
اگــر هربــار در مســاله دخالــت
کنند ،فرزندشان فرصت تمرین
مهارتها را پیدا نمیکند.
یادتــان باشــد کــه گرچــه
موقعیتهــای اســترس زا
تاثیرات منفی به همــراه دارند،
امــا میتواننــد فرصتهایــی
برای یادگیری انعطــاف پذیری
فراهم کنند .درســت اســت که
وضعیت این روزها برای بچهها
بســیار ســخت اســت اما به هر
حال آنها هم کســب عادتها و
مهارتهــای جدید را برای کنار
آمدن بــا این موقعیتها تمرین
میکنند.
-------برگرفته از مقاله زیر:
https://time.
com/5943404/how-toraise-resilient-kids/

شوم ختاصم اسرائيل >> ...ادامه از صفحه15 :
بازگشت ِ
نخستوزیر اســرائیل که منافع
ملی این کشور را در نظر داشته
باشد ،باید برای پایان آن تالش
کند.
نکته دوم نقش شــوم جمهوری
اسالمی است؛ همــان حکومتی
کــه در تمام چند دهه گذشــته
مقابل صلح در منطقه و آشــتی
بین اسرائيل و فلسطین ایستاده
است .امروز تنها و تنها به لطف
جمهــوری اســامی اســت که
گروههایی مثل حماس و جهاد
اســامی از منابع مالی میلیارد
دالری و آخریــن تجهیــزات
نظامی برخوردارند .در پی کنار
رفتــن صــدام حســین و معمر
قذافی ،ســالها اســت که هیچ
دولتی ،حتــی دولت حزب بعث
در دمشق ،کمکی جدی به این
گروههــا نمیکند .دمشــق نیز
خود بارها نشان داده که حاضر
به آشتی با اسرائیل هست.
این جمهــوری اســامی تحت
رهبری آیتالله خامنهای اســت
که نفرت از اسرائیل را در محور

«مقاومت» خود قــرار داده و با
تجهیزگروههایی مثل حزبالله،
حمــاس و جهــاد اســامی
میکوشــد تنها دولــت یهودی
جهــان را از شــمال و جنــوب
محاصــره کنــد .سیاســتی که
ربطی به منافع مردم ایران ندارد،
منابع ملی ما را هدر میدهد و در
ضمن برای مردم فلسطین نیز
مضر اســت و نتیجهاش کشتار
آنها اســت .رهبران منطقه اگر
میخواهنــد این تخاصم شــوم
پایان یابد باید رهبری اســرائیل
و فلســطین را بــه ســوی صلح
ســوق دهند؛ این بهترین ضربه
به صلحستیزی و جنگافروزی
خامنهای خواهد بود.
این تخاصــم تنها زمانــی پایان
مییابد که یک واقعیت بنیادین
در محــور درکمان قرار بگیرد.
بگذارید این واقعیت را از زبان دو
فلسطینی بشنویم که جمهوری
اسالمی شاید اسمشان را بیاورد،
اما هرگز نمیگذارد افکارشان در
رسانههای رسمی مطرح شود.

یکی ادوارد سعید ،دانشور متولد
بیتالمقــدس ،مشــاور یاســر
عرفات و عضو رهبری ســازمان
آزادیبخش فلســطین (ساف)،
که رویکرد خــود به این تخاصم
را با یک عبارت توصیف میکرد:
«دو مردم ،یک سرزمین».
یعنــی او حق تعیین سرنوشــت
یهودیــان را نیــز همانقــدر بــه
رســمیت میشــناخت که حق
مــردم فلســطینی خــودش را.
دیگری ،محمود درویش ،شاعر
ملی فلسطین که پیش از آنکه
با خروج از اسرائیل به نیروهای
ســاف بپیونــدد ،ســالها عضو
حزب کمونیســت اسرائیل بود.
درویــش میگفت« :مــا دولت
اســرائیل و حق مردم فلسطین
بــرای تعییــن سرنوشــت را به
رسمیت میشناسیم .این نقطه
شروع تمام کارهای ما است:
این ســرزمین به هــر دوی این
مردمــان تعلــق دارد و ما هر دو
حق مساوی موجودیت داریم».
•
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شان کرنان
اخیرا گزارشــی منتشر شده که
در آن فقــط  ۱۴درصــد از افــراد
گفتهاند در زندگی خود احساس
رضایت و خوشــحالی میکنند.
در واقع ما نســبت به  ۵۰ســال
پیش ،خیلی غمگینتر هستیم.
اما بســیاری از ما ،نمیدانیم که
غمگین هســتیم .اکثر مردم با
اندوهشان قدم به بیرون از خانه
نمیگذارند .دوستان به سادگی
میتوانند در برابر یکدیگر تظاهر
به شادی کنند .ما هم به راحتی
فریــب میخوریــم .اما
گاهی رفتار آن دوست
تغییر میکند ،آن را به
صورت شخصی ،تعبیر
میکنیــم .فرامــوش
میکنیــم کــه در ایــن
بین ،عالئمی بوده که
متوجه آنها نشدهایم.
قضیــه اصال شــخصی
نیست.
بایــد عالئــم ظریــف
غمگینی یک شــخص
ِ
را بشناســید تا بتوانید
با او همــدردی کنید.
با شناخت این عالئم،
خودتــان را هــم بهتر
خواهید شناخت .از همه مهمتر
اینکه ،روابط اجتماعی شما هم
پیشرفت خواهدکرد ،روابطی که
کامال مرتبط با سالمت و شادی
است.

•

 .۱بروز خشم ناگهانی
من ســه ســال در یک فروشگاه
خردهفروشــی کار میکردم .آن
کار را دوســت داشــتم .فشــار
کمــی بــود و حیــن آن کار ،بــا
افراد مختلفــی دیدار و گفتوگو
میکــردم .تنها مشــکل مربوط
به برخی مشــتریانی میشــد که
رفتاری متفاوت داشــتند .مثال
روزی مــادری به فروشــگاه آمد
که از ظاهرش میشد فرسودگی
و خســتگی را تشــخیص داد.
من ســعی کــردم خیلــی زود به
کارهایش رســیدگی کنم .وقتی
جعبهای را کــه خرید کرده بود،
دید ،خیلی سریع بدون مالحظه
گفت« :ببخشید جناب! این را
اشتباه بستهبندی کردید».
من بررسی کردم و به نظرم آمد
که همهچیز درســت است .از او
پرسیدم مشکل چیست .گفت:
«شــما کاغذ کادوی اشــتباهی
داخل جعبه گذاشتید .من گفته
بودم آبی باشد».
دوبــاره نگاهــی بــه کاغــذ کادو
انداختــم و گفتــم« :خانــم این
تنها کاغذ کادوی آبی اســت که
ما داریــم ».او کاغــذ را از جعبه
بیــرون آورد و گفت« :خیر! این
فیروزهای است .گوش نمیدهید
بــه مــن!» پرخاشــگری آن زن
غافلگیــرم کــرده بــود .برایش
توضیح دادم کــه آبی فیروزهای
تنها کاغذ کادوی آبی اســت که
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سالمت روان...
ما داریم .او هم عصبانی شــد و
با خشم بسیار مغازه را ترک کرد.
راســتش را بخواهیــد قبــا در
دورههــای آموزشــی ،رفتــار در
چنین موقعیتهایی را به ما یاد
داده بودند .یکی از مدیران ارشد
میگفتچنینپرخاشگریهایی
را شخصی برداشت نکنیم.
اغلب این مشــتریان ،مشکالت
بزرگتری در زندگیشان دارند.
البته این مسئله ،گستاخی آنها
را توجیــه نمیکند .اما به هر
حــال به مــا کمــک میکند

موقعیت را بهتر درک کنیم...
تصور کنید ،فردی که مشــغول
ً
عمــا از او
به یک کار اســت اما
ً
قدردانی نمیشــود .احتماال در
زندگی زناشویی هم از او قدردانی
نمیشــود .کنترل بچههایش را
از دســت دادهاســت .همسرش
در خانــه به او کمــک نمیکند.
حاال رنگ کاغــذ کادو به کانالی
بــرای انتقال فرســودگیهایش
تبدیل می شــود .پرخــاش این
زن ،شــبیه به پرخاشهای پدر
و مــادر مــا در زمانی اســت که
بچــه بودیــم و تختخوابمان را
مرتب نمیکردیم .در حقیقت از
چیزهای دیگری ناراحت هستند
امــا در مــواردی کماهمیــت
آن خشــم و فرســودگی را بــروز
میدهند.

نوســانات بســیاری در ســطح •

•

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

بود که قابل درک نبود.
کمــی بعــد ،مشــخص شــدکه
آن مرد ،افســردگی حــاد دارد و
ً
کامــا گمراهکننده
عالئمــش
بودهاست .کسانیکه بیخوابی
دارنــد و همچنیــن کســانیکه
زیاد میخوابند یا آنها که تمام
شــب بیــدار هســتند در واقــع
عالئمی را از ناراحتی و نارضایتی
از خودشــان بــروز میدهنــد.
و
تغییــر ا ت

 .۲خواب زیاد یا انرژی زیاد
یکــی از زوجهایــی کــه مــن
میشــناختم دقیقــا چنیــن
موقعیتــی داشــتند .خانم مدام
از شــوهرش گالیــه میکــرد.
مــرد تمام اوقاتــی را که در خانه
بــود میخوابیــد یــا بــه بطالت
میگذرانــد .فقط از جایش بلند
میشــد و میرفــت ســر کار و
خیلی ســخت کار میکــرد .باز
ً
کامال
هــم برمیگشــت خانــه و
خاموش میشد!
ً
کامال از وضعیت زندگی
این زوج
خود ناراضی بودنــد و زن گالیه
میکــرد که مــرد بــه او توجهی
نــدارد و درکارهــای خانــه به او
کمک نمیکنــد .در نهایت پس
از مشاجرههای بسیار ،این زن و
شوهر از همدیگر جدا شدند که
دلیل اصلــی آن ،همین رفتاری
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Cell. : 514 574-6162
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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
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انرژی یک شــخص در حقیقت
نشاندهنده یک خبر بد است.
من هر بار میبینم یکی در دو سر
این طیف اســت ،برایش نگران
میشوم.

•

 .۳فروپاشی رابطهها
مــن دوســتی دارم کــه
باستانشــناس اســت .او در
آزمایشگاهش به یک همکار نیاز
داشــت .در نهایت به شــخصی
مبلغــی را پیشپرداخــت کرد تا
کار را انجام دهد .اما ماهها طول
کشــید و آن مرد با اینکه پول را
گرفتــه بود ،به بهانههای واهی،
کار را بــه بعــد موکــول میکرد.
مدام جلسهها را کنسل میکرد
و دالیلش همیشه مسخره بود.
اگــر بخواهــم کمــی از جزئیات
برایتان بگویم ،او زیاد نوشیدنی
الکلــی مصرف میکــرد و درگیر
مسائل و مشکالت شخصی در
زندگــیاش بود .امــا او پول یک
شرکت را گرفته بود و خدماتش
را ارائه نمیکــرد .روابط کاری و
حرفــهایاش را ویــران میکرد.
ً
عمــا در حــال نابــودی زندگی
حرفهای خودش بود.
وقتی کســی روابط واقعیاش را
نابود میکرد ،تماسهای تلفنی
را جــواب نمیدهد و به کارهای
عادیاش نمیرسد ،نشانههای
جدی از ناراحتی و نارضایتیاش
در زندگی را بروز میدهد .افرادی
کــه افســرده هســتند مــدام از
روابط با دیگران طفره میروند.
ایــن افــراد دوســتیها و روابط
کاری خــود را نابــود میکنند از
رئیسشان گرفته تا شریکشان.

میدهم ،احســاس
ناراحتــی میکــرد.
در ایــن بیــن ،من
ً
اصــا عالقــهای

 .۴طفره رفنت از واقعیت
ســالها پیــش در یــک رابطــه
ً
اصال
عاطفــی بــودم کــه در آن
احســاس خوشــحالی و رضایت
نمیکــردم .البته همــان موقع،
نمیفهمیــدم کــه خوشــحال
نیستم .خودآگاهی کافی در این
زمینه نداشــتم و نمیتوانســتم
احساســاتم را بشناســم و بیان
کنم .بهعالوه ،در انکار هم بودم.
مــن اصــو ًال آدم خوشخلقــی
هستم و احتما ًال با حرف زدن با
من ،شما هم متوجه نمیشدید
که خوشحال نیستم.
امــا دقیقتــر نــگاه کنیــم قابل
تشخیص میشــود .من خودم
را زیر انبوهی از سرگرمیها دفن
کرده بودم به جای اینکه با شریک
عاطفیام وقت بگذرانم .ســعی
میکردم هرکار احمقانهای انجام
دهم تا دور و بر او نباشم .او هم
به درستی ،از اینکه من چیزهای
احمقانــه را به بودن با او ترجیح

بــه وقتگذرانــی
مشــترک بــا او
نداشتم چون مدام با هم بر سر
هر مسئلهای بحث میکردیم .در
عالم واقعیت ،ما برای همدیگر
ساخته نشده بودیم .او دختری
فوقالعــاده اســت و اکنون از آن
روزها گذشتهاست .من هم برای
او خوشحال هستم.
مــن کاری را میکــردم کــه هر
زوج ناراحتــی انجــام میدهند.
من داشــتم از او فــرار میکردم.
وقتــی مــرد ســرگرم قماربازی،
بازیهای ویدیویی یا چرخیدن
با دوستانش میشود ،میتوانید
ایــن فــرار از رابطــه را ببینیــد.
گاهی چیزهای جدیدی میآیند
و تمــام وقتــش را پــر میکنند.
حتــی میتــوان به شــکلی ،فرار
از رابطــه را نوعــی خیانت تعبیر
کرد .فــرد خــودش را چیزهای
مختلفی سرگرم میکند تا نگاهی
بــه مشــکالتش نیفتــد .طفره
رفتن یکی از نشــانههای بزرگ
ناخشنودی و ناراحتی است.
همــدردی یکــی از مهارتهای

خدمات حسابداری لوئی

مهم زندگی است .چهارچشمی
حواستانبهنشانههای
ناراحتی باشد تا بتواند
جلــوی بــروز آن را در
خودتان هم بگیرید.
شمامیتوانیدباشناختن
این عالئم ،تغییری را در
زندگی افــراد ایجــاد کنید
کــه خودشــان متوجــه آن
نیســتند .ســالها پیــش،
کســی متوجه مشکالت من
در زندگی شــد و دستم را گرفت
و از آن مشکالت بیرون کشید.
به دنبال این نشانههای ظریف از
اندوه باشید.
مختصــر و مفیــد بگویم تــا در
ذهنتان بماند:
• آنهــا کــه زیــاد میخوابند یا
سطح انرژیشان نوسان ناگهانی
زیادی دارد.
• آنها که دســت بــه کارهای
احمقانــه میزننــد .کســانیکه
ناراحتی عمیق خود را به شکلی
نامنتظره بروز میدهند.
• آنها که روابطشــان در حال
خــراب شــدن اســت و حتــی
دشــمنیهایی برایشــان شکل
گرفت ه است .کسانیکه از رابطه
و توضیح دادن ،طفره میروند.
• آنها که ناگهان سرگرمیهای
جدیــدی بــرای خودشــان پیدا
میکننــد تــا از واقعیــت طفــره
بروند .کسانیکه فرار میکنند.
این افراد ،غمگین هســتند و به
کمک شما نیاز دارند!
منبعmedium :
Four Signs a Person Is
Secretly Unhappy with
Their Life
ترجمه :نسیم بنایی
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Tax specialist with 20 years of experience
• مشاوره و تهیه اظهارنامه مالی
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Tel.: (514) 652-7623
Financial Statements | by appointment
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دیالیــز و
نبود
بــه معرفت
منجــرمنبع
نشــود ،تنه��ا
وارد قلم��رو تازهاي كرد .در اين فلس��فه عقل
وارد قلم��رو تازهاي كرد .در اين فلس��فه عقل تنه��ا منبع معرفت نبود و
و
تحقيقات
در
عقل
پاي
نهایت پابه
عالوه برآن ،منبع دل ،ش��هود و كش��ف نيز
گرفت:
تماس
پزشکی
چشم
عالوه برآن ،منبع دل ،ش��هود ودر یک
پیوندکلیه خواهد شد .به
عقل در تحقيقات و
دوپاي
كش��فیانيزهرپابه
فلسفي
پژوهش
همراه با
هايسینه
قفسه
پژوهشهاي فلسفي پيشرفت كرد .طور معمول عالئم کلیوی ناشی ناراحتی در
كرد .احســاس لکههــای ســیاه،
پيشرفت -
تالش سهروردي در ترويج تفكر اسالمي نقادانه بود .وي در دوران
تاريخي
خاکســتریدربادوران
اسالميونقادانه بود .وي
سهروردي در
تاريخي احساس تالش
برای یک
فشــار و درد
حرکت
ترويج تفكرســفید
زمانیبهکه
از
پیشــرفتو
نقد گذاش��ت
دیابــت تاخود را
فلس��فه پيش از
و ظرف فلس��في خود متدولوژي
و ظرف فلس��في خود متدولوژي فلس��فه پيش از خود را به نقد گذاش��ت و
رفت
با
همراه
و
کوتاه
زمان
مدت
چشم
مردمک
دادن
با
نیســتند.
توجه
قابل
نکنند،
صرفاً به روش تحقيق تعقلي اكتفا نكرد .پس از وي در قرن يازدهم هجري،
صرفاً به روش تحقيق تعقلي اكتفا نكرد .پس از وي در قرن يازدهم هجري،
دل ،منبع
عقل و
عالوه بر
هایظهور كرد
اسالمي
فيلسوف
مالصدرا،
درد در
وحي و بازگشــت
دل،هر
یک یا
درد
اسالمي -
تجربه هر
شــما
اگــر
ایــنو حال
بزرگتاول
توســط
شــده
مبتالیــان بــه دیابــت نــوع دو یک تاول کوچک میتواند منجر احاطه
دووحي
منبع
فشــاربردرعقل و
كردیاو عالوه
ظهور
عالمت،بزرگ
این فيلسوف
مالصدرا،
داد.
قرار
استفاده
مورد
و
كرد
وارد
اسالمي
فلسفه
در
تر
پررنگ
بسيار
را نيز
چشم وارد كرد و مورد استفاده قرار داد.
فلسفه اسالمي
در
تر
پررنگ
بسيار
نيز
را
کدام از این عالئم را داشتید ،با فــک ،معده یا گــردن و یا یک و
در معــرض خطــر بســیاری از بــه قطع عضو شــود ،مگــر این کوچک
شرحي
بود،
بزرگ
مفسر
و
محدث
يك
فيلسوف،
بر
عالوه
مالصدرا
مرحوم
مرحوم مالصدرا عالوه بر فيلسوف ،يك محدث و مفسر بزرگ بود ،شرحي
نگاشته• ،
كافي تهوع
اصولنفس،
تنگی
دست،
بگیرید:
نظيرتان
پزشک
نگاشته،روی
كافيیا تاول
اصولزخم،
بریدگبریها،
تماس قول
است و به
شرحي كم
مشــکالت جدی از جمله حمله که پای بیمار مــدام از نظر بروز -كه وي
شرحي كم نظير است و به قول استاد شهيد
وي بر
استاد شهيد هر دو كه
صدرالمتألهين
مطه��ري آث��ار
خون:
نقلقند
ازدیاد
ضربه.
وحياني و ديني اس��ت ،یا سبکی سر،
هايمچ پا
قول در
نقلتورم
مملو از -
پاســخ
درمان آهســته
قلبی ،ســکته مغزی ،از دســت زخمها کنترل شود وکوچکترین پــا که به
وحياني و ديني اس��ت،
قولهاي
آث��ار صدرالمتألهين مملو از
مطه��ري
كرد.
آغاز
نقد
با
را
خود
فلسفي
فعاليت
صدرا
بنابراين
قنــد نقد
فلسفي خود را با
فعاليت
صدرا
بنابراين
كرد .و بیــش از حد
آغازبــاال
خون
عالئم هشــدار دهنده ســکته
 گرفتگی عضالت پادهند
دادن بینایــی و قطــع عضــو عفونتها به سرعت مورد درمان می
صدرالمتألهين ش��يرازي ش��اگرد ميرداماد بود و با وجود اينكه ميرداماد
ميرداماد
كه
اين
وجود
با
و
بود
ميرداماد
ش��اگرد
ش��يرازي
صدرالمتألهين
اغلب شاید تولید عالمت نکند
هستند.
ويژهبهاي مغزی نیز از این قرارند:
شــب
در
ادرار
دفع
به
نیــاز
شدن
سوزن
سوزن
حسی،
ی
ب
قرارگیرد .عفونت درمان نشــده -فيلسوف مشاء و قائل به اصالت ماهيت بود ،وي براي ميرداماد احترام
فيلسوف مشاء و قائل به اصالت ماهيت بود ،وي براي ميرداماد احترام ويژهاي
بنابرایــن در
ضعف
ناگهانی و
اعتكاف در قم به فعاليت نقادانه بی حسی
دفعات
دست
سوزشاز در
احساس
با این حال بــا چک کردن مدام منجر به مرگ بافت یا گانگرن و و یا
هااصفهان و
حوزه
ترك
صدرا پس
قائل بود.
دیابتنقادانه
مبتالیانبهبهفعاليت
اعتكاف در قم
تركدرحوزه اصفهان و
صدرا یاپس از
قائل بود.
تهوع وعالمه
ديگري چون
عالوه بر وي
قندهمين
منظمنيز
طباطبايي
چون
ديگري
پاها،بر وي
پرداخت.یاعالوه
عالمهطور
که به
است
صاحبنظرانمهم
بخصوص
طباطبايي نيز همين صورت ،بــازو
استفراغ
صاحبنظران -
انگشتان
پرداخت.جمله
قند خون و حفظ و کنترل آن ،و در نهایت قطع عضو مبتال شده یا پاها از
مس��ير را دنبال كردند .متأس��فانه حوزه نقد فلس��في درجامعه
افزایشايران
درجامعه امروز
فلس��في
متأس��فانه حوزه نقد
طرفدنبال
مس��ير را
کننــد.
خونشــان چک
كردند.دهد،
بدن رخ
پریدگیامروز ايران اگر در یک
دانستن و به رسمیت شناختن خواهد شــد .دیابــت همچنین  -درد شــدید کــه بخصــوص  -ضعف و رنگ
موقعيت ضعيف تري را دارا است .البته در اين حوزه فعاليتهايي در حوزه و
موقعيت ضعيف تري را دارا است .البته در اين حوزه فعاليتهايي در حوزه و
اغلب با:
خون
گیجی،
احســاس
تالش خارش
بازهم نيازمند -
شدهمامایشود
آغازبدتر
دانشگاهشب
عوامــل خطــر و عالئم هشــدار میتوانــد توانایی بــدن را برای هنگام
بيشتري هستيم.
هستيم.
بيشتري
قندتالش
شدیدنيازمند
سردرد بازهم
آغاز شده اما
دانشگاه
سنتي
نقد
فضاي
از
شدن
دور
حوزه
اين
پيش��رفت
براي
راهكارها
از
يكي
ادرار
تکرر
روشن.
دلیل
بدون
از
جلوگیری
بــرای
راه
بهتریــن
باعث
کــه
عضالنــی
ضعــف
دهنــده ،میتواند از بســیاری از مبارزه با عفونتها مشکل کند و -
يكي از راهكارها براي پيش��رفت اين حوزه دور شدن از فضاي نقد سنتي
است.
دانشگاهي
هاي
محيط
در
فلسفه
نقد
آموزش
درسي
برنامه
گنجاندن
و
محيطهاي دانشگاهي است.
در
فلسفه
نقد
آموزش
درسي
برنامه
گنجاندن
و
مشــکالت کلیــوی مرتبــط بــا •
 تشنگی شدیداین عوارض جلوگیری کند:
باعث مشکالت پوستی شود .هر
دشواری در راه رفتن میشود
فهم صحيح و درس��ت انديشههاي فيلسوفان اسالمي چون مالصدرا نيازمند
فهم صحيح و درس��ت انديشههاي فيلسوفان اسالمي چون مالصدرا نيازمند
چشم:
مشکالت
•
 احساس خستگی و ضعففشار خون
بودننوع
مشــکالتزمانبردیابت
زمانبرو یا
هايمثانه
عفونت
دركوتاه
کنترلگرفتن
،۲نتيجه
مان��ع
اس��ت ،همين
گونه ضربه ،بریدگیها یا خراش -آموزش
آموزشهاي زمانبر اس��ت ،همين زمانبر بودن مان��ع نتيجه گرفتن دركوتاه
مبتال به
آسیب عصبی:
دیابت نوع دو در  -تاری دید
در مبتالیــان به دیابــت باید به
مثانه
شود.
کنترلمي
مدت
ميشود.
به طور منظم و حفظ قند خون افــراد مدت
اسالمي
فالسفه
از
آنچه
كنيم
تصور
نبايد
فلسفه
حوزه
در
كه
اين
آخر
نكته
اسالمي
فالسفه
احساس كنيم آنچه
نبايد تصورچشمیفلسفه
كه در حوزه
آخر اين
معرض نكته
جدی
مشکالت
بعد از
گرسنگی ازحتی
افراد مبتال به دیابت در معرض ســرعت تمیــز و درمــان با کرم  -نفــخ ،درد معده ،یبوســت ،در محدوده مشخص است.
است و پس
مانده حرف
باقي
است.تكامل وجود ندارد،
پيشرفت و
امكان
دیابتــی،پس از اين
رتینوپاتــی آخر است و
باقي مانده حرف
اســهال،از اين•امكان پيشرفت و تكامل وجود ندارد ،از جملــه
همراه
خوردن
خطر آســیب عصبی یا نوروپاتی آنتی بیوتیک و  ...شــود .با این
آخریــا
اســتفراغ
تهــوع،
تحول پس از فلس��فه مالصدرا در محيطهاي حوزه ودانشگاه الزم و ضروري
تحول پس از فلس��فه مالصدرا در محيطهاي حوزه ودانشگاه الزم و ضروري
توسطقلبی:
منطقيیا بايدسکته
دانشجويان و طلبههاي فلسفه گلوکوم و
دارید،
توسطقند خون
بايدشــما
هســتند.منطقياگر
دیابتی به خاطر قند خون کنترل حال بیمار اگــر متوجه هر کدام
مــردان و
نعــوظ در
شجاعانه و
اختــالاين فضا،
است و
هاي بافلسفه
باالطلبه
دانشجويان و
مرواریدشجاعانه و
آبو اين فضا،
است
خشکیشود.
ايجاد
ايجادهــا
بیمــاری قلبی و ســکته شــایع این بیماری
شود.در صورت عدم پزشــک تان در تماس باشــید و
نشــده هستند .آســیب عصبی از عالئم زیر شــد ،باید با پزشک
واژن در زنان.
تربيت
عواملتعليم و
گروه فلسفه
اسالمي
درتربيت
تعليم و
برای فلسفه
مؤسس گروه
•
ناتوانی در
مــرگ و
٭ دانشيار و مؤسسترین
اسالمي درمان میتوانند باعث ٭از دست
داروها،
تغییــرات
دانشيار و آنهم
مرتبط با دیابت نوع  ۲میتواند تماس بگیرد:
دانشگاه عالمه طباطبايي
دانشگاه عالمه طباطبايي
منجر بــه از دســت دادن حس  -التهاب و حساسیت به لمس بیماریکلیوی:
افــراد مبتال به دیابت هســتند .دادن بینایی شوند.
رژیــم غذایی و تغییرات شــیوه
88761257
انديشه:
و
دين
گروه
تلفن
به
ابتال
خطــر
با
دیابــت نــوع ۲
اســت
قلبی
نشــان
شــود و فرد را
در
بگیرید
88761257خون.
برای حفظ قند
زندگی
بدن
حكمتروی
نقطه از
خردادهر
نسبت ـبهاول در
انديشه:
گروه دين و
صدرا با پزشــک تــان تمــاستلفن
صدرا
اسالمي
ماه ،بنياد
بزرگداشت مالصدرا
پاها همايش
شانزدهمين
ممکناسالمي
بنياد حكمت
های ماه،
اوله خرداد
شانزدهمين همايش بزرگداشت مالصدرا ـ
everydayhealth
عفونتها آسیب پذیرکند .حتی  -قرمــزی ،بثورات خــارش دار نفروپاتی دیابتی؛ یک بیماری که بــه طور ناگهانی یا خفیف ظاهر اگــر هــر کــدام از ایــن عالئــم
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سالمت...
تخاري
داردپرافتخاري دارد
فلسفي
سنت

t

دیابت نوع ۲

هشدار که باید جدی بگیرید!

یک جدول با دو شرح

5086

سودوکو و

یک جدول با دو شرح

Easy Sudoku
5086Puzzles 1

حل کرده
ايران مداد
روزنامهها را با
جدولاز شرح
جدول روزنامه ايران دارای دو «شرح عادی و ويژه» است .در صورت تمايل به حل دو شرح ابتدا يکی
«شرحوعادی و ويژه» است .در صورت تمايل به حل دو شرح ابتدا يکی از شرحها را با مداد حل کرده و
دارای دو
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازيد.
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازيد.

www.printablesudoku99.com
ویژهعادي____________________
های ____________________ عادی و
جدول
ويژه
جدول
عادي
جدول
جدول

افقي:
 -1ش��كم -پيشخدمت رس��توران-
1
هال
 -2وقت��ي ميگوين��د كه ش��خص 2
بخواه��د محلي را به قه��ر و اعتراض 3
ترك كند
4
 -3غمباد -عضو تفنگ -ش��هري در
5
استان زنجان
 -4س��ريع -دختر -به معني بخت6 -
قطب مثبت باتري
7
 -5سوره س��ي و ششم قرآن -آتي-
8
برنج فروش
 -6ارتفاع و درازاي چيزي -گريزان9 -
عنصر شيميايي
10
 -7پچ پچ -يكي از رشتههاي هنرهاي
11
سنتي ايران -مته
 -8پائي��ن ب��ازو -قربان��گاه مك��ه12 -
باسكول
13
 -9زنگ -تخمين -تشنه فريب
 -10وي -پرن��دهاي ش��بيه كبك14 -
پرنده پيامآور بهار
15
 -11نيس��ت ،ناب��ود -كن��ج -حرف
كشاورزي
انتخاب
 -12خالف بقا -الغر -رود ش��ولوخف -9 -ناممكن -حشره قطاري -طاليي
 -10ش��هري در استان ايالم -سالم-
كشتي جنگي
 -13رودي در آلم��ان -احتياج -نوعي بارش مشكل به مقصد برسد
 -11عدد يك رقم��ي -آمپول زدن-
عدسي
 -14به آدم سالخورده گويند كه كاري پزشك فرعون
 -12نوعي تن پوش -الفباي آباداني-
كند كه متناسب با سن او نباشد
 -15خياله��ا و پنداره��ا -حاص��ل -عضو آجيل -گندم
 -13مهرهاي در ش��طرنج -شفابخش
فراموشي
اس��ت اگر خدا بخواهد -بر انگشتري
عمودي:
 -1انتخ��اب كردن -خس��ته كننده ،سوار است
 -14گرو گذارنده -حنا -مددكار
دردناك
 -2پرن��ده زيبا -ابزاري در منزل براي  -15دلتن��گ و مل��ول -از ح��واس
پنجگانه
پاكيزگي -زدني نارفيق
بازار
 -3سرش��ت ،طينت-
حل جدول عادی شماره 5085
سهام -مركز تايوان
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 -4صن��م -اكنون -خرس
ر ي ز ي
م ه
ب ر ن ا
 1م ش ك ل
ا ل م و
م
ل ي ب ي
ر
 2م ن ا
فلكي -پدربزرگ
برای
سالم
راه
یک
م
ا
ي م
د م
ا
ه
د
م ز
 3ن ا
 -5روزنامه مش��هور چاپ
ا
م
ا
کــاهش ا س ف
ت
ر م
و ل
 4و
وزن:
انگليس -تالفي -ش��هري
ل
و ي ن
ا
ا ج ن ب ي
 5ع ر
در ايتاليا
غذایی
رژیم
مورد
در
اگر
6
ش ح
م ك ر م
ر
ا
ا ن ه
 -6طمع -نه��ري پرآب يا
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال
ایران :حرکتی گسترده علیه
خشونت جنسی توسط زنان

تمدن است.
این یک جنایت در قرن  21اســت ،از سوی
بشــری که بر تمدن و فرهنگ انسانی خود
افتخار می کند ،افتخار بشردوستانه ای که
روی دیگرش در سیاســت جنــگ افروزی،
زورگویی و زر طلبی ،اشــغال سرزمین ها و
کشتار مردمان آن نمود می یابد .بر فرهنگ
جهالت ،باور های واپســگرا و زن ســتیزانه
تکیــه می کنــد و زمینه گســترش آن ها را
فراهــم می کند ،دســت نشــاندگان داخلی
خــود را بــر جایگاه قــدرت می نشــاند و به
دست ایادی پیدا و ناپیدای خود اسلحه می
دهد.دیروز به خاک و خون کشاندن سوریه
بود ،آوارگی ،غرق شــدن پناهندگان در دریا
و تصویــرکودک تنهای باز مانده نشســته در
ساحل ،ویرانی شهر های قدیمی و دیروز ،امروز و
فردا ،کشــتار بی دفاع مردم عادی در شــهر های
افغانستان ،کشوری بی دفاع.
جهان شرمنده این جنایت است ،تمام مردم دنیا
و بیــش از همــه دولت هــا ،در رخداد این ســتم،
مسئولیت جمعی دارند.
عالوهبرعامالنمستقیم،دولتهاوسیاستمداران
باید پاسخگوی این کشتار باشند .وظیفه نهاد های
زنان،حقوق بشری ،نهاد های فرهنگی و رسانه ها
صرف ًا به تصویر کشــیدن این جنایت و ابراز تاسف
نباید محدود می شــود ،بلکــه باید زمینه فکری و
چهره ی بانیان اصلی را آشکارکنند.
زنــان افغان به خوبی می دانند کــه صلح ،آرامش
و پیشــرفت کشورشان ،جز با نابود شدن فرهنگ
زن ســتیز میسر نمی شــود و اساسا" رفع تبعیض
جنسیتی گفتمان مسلط مبارزاتی برای دستیابی
به آزادی و رفع استثمار ،استعمار و عدالت در این
کشــور است .بی سبب نیســت که زنان قربانیان
اصلی خشم نیرو های واپسگرا باشند .تاریخ به راه
خود ادامه می دهد و مبارزه زنان افغان برای آزادی
خود و کشورشــان اگر چه با دادن قربانی زیاد هم
چنان پا برجا خواهد بود .رهایی زنان دیر اســت و
دور نیست.
•

مســئله تجــاوز جنســی و آزار
کالمی و جنسی تقریبا موضوع
بیان نشــده در جامعه است که
بــه نوعــی تحقیقات و گــزارش
ســکوت زنــان ایرانــی بعــد از را به چالش می کشــد خود نیز رســمی از میزان آن در دسترس
سالها خودسانسوری در جامعه قربانی آزار و اذیت جنســی بوده قرار ندارد .همچنین هیچگونه
مردســاالر ایرانی شکســته شده اند و مورد شــکنجه قــرارگرفته آموزشــی درباره آزار جنســی به
اســت .از تابستان  ١٣٩٩موجی اند ،برخــی از آنــان در دورهای زنــان و مــردان داده نمی شــود خبر هولناک اســت .کشــتار دانش آموزان دختر
در حالی که بســیاری در غرب کابل ،بیش از  60کشــته و  100زخمی.
از روایت زنان ایرانــی از آزارهای مختلــف ســرکوب
از زنــان آزار کالمــی تصاویــر تــکان دهنده اســت ،پیکرهــای خونین
جنسی در شبکه های اجتماعی کشــور را تــرک
و لمــس جنســی را دختران ،نوگالن در خون غلتیده ،بیگناهی و بهت
به ویژه در توئیتر آغاز شــد ،این کرده اند.
در رده آزار جنســی کودکان کوچک چشــم دوخته بــر پیکر بی جان
اتفاق شبیه به جنبش (من_هم زنانی که در شبکه
قــرار نمــی دهنــد مــادر و حس دردی که خارج از توانشــان اســت،
) me-too .بله به من هم تجاوز های اجتماعی از
چــون آگاهــی در کفش های به جا مانده از دختری بی جان شــده
شده است بود که در سال  2017آزار جنســی خود
مــورد این نــوع ازار و فریاد همراه با وحشــت دختــری گریان که ورق
جنجــال های زیادی را به وجود صحبت کرده اند
جنسی بسیار پایین پاره های دفتر درســش را به دست دارد و از آن ها
آورد.
در برابر ظلم و آزار
می باشــد .عملکرد حفاظت می کند.فریادی که به خشمی طوفان زا
صدهــا زن ایرانــی از تجربیــات سر فرود نیاوردند
نامناسب به این نوع بدل خواهد شد.
خــود از آزار جنســی در شــبکه و خواستار حقوق
آزار جنسی منجر به این ها بیان قساوتی شنیع از کشتاری است که پی
های اجتماعی پرده برداشــتند ،خــود بــوده انــد.
و شــهامت آنان ســتودنی ست زنــان ایرانی حاال ســکوت خود عادی و طبیعی بودن این رفتار در پی در این سرزمین مردم را به سوک می نشاند.
کشــتاری که مردان و از آن بیشتر زنان و کودکان
کــه قرارگرفتن زیر فشــار روحی را شکسته اند ،موضوعی مانند می شود.
و نگاه ناباورانه جامعه را به جان آزار جنســی و تجاوز جنسی که ایــن افشــاگری هــا عــاوه بــر را هدف گرفته اســت .دیروز کشتار زنان خبرنگار،
خریدند و ســالها تحت مراقبت موضوعــی تابــو در جمهــوری هنرمندان شامل افراد مختلف زنان معلم ،پزشک ،مجری تلویزیون و امروزکشتار
اســامی بــوده اســت حــاال بــا از جملــه نماینــدگان مجلس و دختران دانش آموز" .افغانستان سرزمینی خسته
های روانشناسانه بسر بردند
اما برای بســیاری از زنان ایرانی جنبــش من-هم نوعــی تغییر مقامات دولتــی را نیز در بر می از جفایی".
کشــتار دختران دانش آموز نمــودی از نیات پلید
ایــن آغاز حرکتی گســترده علیه فرهنگــی بزرگ در کشــور بوده گیرد.
در ســال  ٢٠١٧یکــی از روزنامه مردانی اســت که خواهان زندانی شــدن زن ها در
خشونت جنسی می باشد.
است.
بســیاری از زنــان نــگاران ایرانی پس از  ١٧ســال خانــه ها ،و محروم شــدن از همه حقوق انســانی
این موج زمانی آغاز شــد
ایرانــی پیــش از سکوت آیدین آغداشلو را متهم شان هستند ،نشانه ای از درهم آمیختگی فرهنگ
کــه عــده ای از زنــان
ایــن حاضــر بــه به تجاوز جنسی می کند یا چند واپســگرا ،ســنتی ،تبعیض جنســیتی با سیاست
روزنامــه نــگار ویدئویی
بازگوییتجربیات تن از زنان ایرانی از جمله زنی با جنگ افروزی ،اشغال و غارت نظام سرمایه ،مدعی
را منتشــرکردنــد که در
آن از تجربیــات تجاوز و
آزار جنســی خود نام مستعار «ماهی» ،محسن
آزار جنســی که توســط
نبوده انــد چون نامجو را به آزار جنسی متهم
همکاران یا افراد بانفوذ
تــرس از اینکــه می کند .محســن نامجو اما
اتفــاق افتاده بــود را به
نخست خودشان در ویدئویــی از رفتار خود در
اشــتراک گذاشــته اند.
مورد اتهــام قرار مقابل زنــان عذرخواهی می
سپس عده ای از زنان با
بگیریــد مانــع از کنــد و علــت رفتار خــود را
زب
ــان در
حساب های ناشناس در
برمــا کردن این ناشی از عدم آموزش روابط
دهــان نمــی چرخد،
قلـ
ـم
در
توئیتر دست به اشتراک گذاری مسئله بوده است.
صحیــح در یــک فرهنــگ
دســت نمــی
فرهنــ
گ مردســاالرانه و
گــ
رد
د؛
د
ســکوت
که
زنانی
از آزار جنسی و یا تجاوز جنسی از آنچنــان کــه
می
مردساالر
ساله
هزاران
ل
ق
رار ندارد
پدر
ســاالرانه ،نابــودی
و
ذ
جمله مردان در موقعیت قدرت خــود را در مــورد آزار جنســی داند اما هــم زمان صدای
هــن کلمه ای نمی
استث
مار و سلطه قدرت
یا
بد
که
ب
گو
کردند .در حالی که مسئله تجاوز می شــکنند متحمل وحشت و دیگــری از او منتشــر می
ید ما با شما
هــا
ی خارجی و دســت
ه
مد
رد
یــ
جنسی محدودیت های قانونی و تحقیر بیشتری از سوی جامعه شــود کــه مــی گویــد در
م،
چ
گونه باید
نشـ
ـاندگان داخلــی آن
گف
ت
س
سرکوب جامعه مدنی را در ایران بودند و اغلب عواقب ســختی را فرهنــگ ایرانــی نــه زن
رتا ن سالمت؟
ها
و نجات ســرزمین
ق
تــ
ل
عــ
ام
به همراه داشــته اما این حرکت تجربه می کنند ،انگشــت اتهام ایرانــی به معنی نه واقعی
کــودکا ن،
مان.
نو
ج
وان
ســرآغاز جنبش «من-هم» و همــواره بــر روی زن ایرانی بوده نمی باشدکه باعث خشم
ــان و مــادران ،در
ام
ــروز بــا شــما در
م
در
ســ
ه؟
نیز منبع الهام بخشی برای زنان اســت یا او را متهم به درغگویی مدافعان حقوق زنان می
این چه قساوتی
ســوگ می نشینیم
ا
س
ت؟
به
ایرانی بوده است.
می کنند یا سرزنش به نامناسب شود.
چه
منظور؟ برای
و همــواره یــار و
د
ست
یاب
ی
حوادث اخیر ثابت کرده بسیاری بودن پوشــش .مسئله ناموس بازگــو کردن و ســکوت
به چه هدف شوم
پشــتیبان تــاش
و
ناپ
اک
ی؟
ای
از زنان علیه جامعه مردســاالر و پرستی و پاکی زنان نه تنها باعث نکــردن در مقابــل آزار
ن ستم از کدامین
شــما
بــرای
با
ور
اه
ری
من
جن
ی
هنجارهای ســنتی ،سیاســی و در امان نگه داشــتن زنان از آزار جنســی و با اشــتراک
س
سر
یت
بر م
ی دســتیابی
ی کشد؟ ه
ســ
تی
به حقوق طبیعی و
م.
ما
خ
با
وا
هـ
شــ
ـرا
ما
عقیدتی ســرپیچی می کنند ،و جنسی نبوده بلکه انگشت اتهام گذاری توســط رسانه
ن افغان ،خواهران
همدرد ،انســانی ه
هم همدل و
ســتیم .حقوقی که
ه
ک
مر
یــ
اه
یم
ش
و
و
م
هـ
ی
علیه اذیت و آزار جنسی سکوت را بــر روی زنان قــرار می دهد و هــا و شــبکه هــای
ـم
دانیم حداقــل آ
زبان ،مــا هم به
که
تن
ها
ن ،داشــتن امنیت و
مر
ن
هم
وع
ای
ی
ن
زخ
درد
نمی کنند و به پا می خیزند.
کار مجرم را آسان تر می کند.
اجتماعی هم توسط
کشیده و درد آشنا
م ،مبارزه زندگی شــ
اد و بــری از هرگونه
ی است و باز
ا
هم
یــ
م
ن
بار
نــ
زه
وع
.
اما جایــی که امــروز زنان
مخاطــب و هم
خ
بــی عدالتــی ها ی
شونت ورزی است.
مبــارزه بــا
ا
ب
ج
او
تم
ره
اع
ــا
ی
ی،
ا
قت
عمیق
همدلی
و
فاضلی
علیرضا
بیاد
نتیجه
ایرانی ایســتاده اند
گذار،
اشتراک
خرا
ص
فــ
ی
ادی،
انجمن
سیاسی و و
ا
رت
جا
زنان ایرانی مونترا ل
عــ
ی،
با مادراین جوان هم جنس گرا
ســالها تــاش توســط
شــاید بتوانــد
مبــارزه بــا
 11می 2021
مدافعیــن حقــوق زنــان بار دیگر ثابت شد" ،ناموس" در ساختار جامعــه ای
اســت کــه از دیربــاز برای مردساالر ،تنها زنی نیست که به دست همدل بــه وجود آورد تا در
احقاق حقوق خود در ایران مردان خانواده سالخی می شود.
مقابل آزار جنســی و تجاوز
جنگیــده اند .بســیاری از قربانــی حتی مــی تواند مردی باشــدکه جنســی تمام قد بایستد و
فعاالن حقــوق زنان آغازگر ویژگیهای مورد نظر این جامعه را برای بســتری امن را برای زنان
یکم و پانزدهم ماه
کمپین یک میلیون امضا "مردانگی"ندارد.
ایرانی به ارمغان آورد.
را بر روی سایت بخوانید
کــه قوانین تبعیــض آمیز
زینب رستمی

زنان
و
م
ر
دا
ن
ب
ه
س
و
گ
ن
شسته افغان
من درد
مشترکم ،مرا فریاد
کن...
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یکی از بزرگان اهل ادب. ..
محمد رضا باطنی:
حقیقت و فریبکاری زبان

www.paivand.ca since 1993

Dr. Mohammad Reza Bateni
The community of Iranian linguists lost one of its finest. Dr.
Bateni was known as the father
of modern linguistics in Iran. He
was the first to introduce generative linguistics to Iranian students
مر
گ چنی
ن
and trained many. Dr. Bateni was
خ
و
کاری است اجه نه
also a vocal critic of the dictaخرد!
torship in Iran and paid a heavy
price for the principled positions
he took against injustice over the
years...
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عبدالوهاب شهیدی ۴۲ ،سال محرومیت و سکوت

بدالوهابشهیدی،خواننده ایران ادامه داد.
ع
سرشناس ایرانی که در یکــی دو دهــه گذشــته
و نوازندٔه
از تزریق واکسن برخــی محافــل موســیقی
چهار روز پس
ســالگی دچــار دوبــاره به او توجه نشــان
کرونــا در ۹۹
شــده بــود ،یک دادنــد و حتــی برخــی
عارضه قلبی
بســتری شــدن در آثــار او پــس از دورهای
روز پس از
مداد دوشنبه  ۲۰طوالنــی ممنوع بــودن،
بیمارستان ،با
در دهــه هشــتاد از رادیو
اردیبهشتدرگذشت.
هاب شــهیدی عودنواز پخش شــد ،اما با
عبدالو
نــدهای بــود کــه پس از واکنش تند برخی
و خوان
اب  ،۵۷دادگاه انقــاب رسان ههای وابسته
انقــ
فهان او را به اتهام «ساواکی حکومــت ازجمله
اص
دن» به چهار مــاه «حبس ر و ز نا مههــا ی
بــو
عبدالوهــاب
بی» محکوم کرد و پس از کیهان و جمهوری
تأدی
ی
شــهید
برای همیشه از فعالیت اســامی نســبت
آن نیز
بــه هرگونه حضور او در مجامع فعالیت رادیویــی خود را هم از
در عرصٔه موسیقی کنارگذاشته
فــاق خاصی برای او در عرصه سال  ۱۳۳۵با برنامه ارتش آغاز
ات
شد.
موســیقی رخ نداد و سکوت او کــرد و پس از مدتــی به برنامٔه
عبدالوهــاب شــهیدی متولد
همچنان و تــا پایان عمر ادامه «گلهــا» راه پیدا کــرد و پس از
ســال  ۱۳۰۱در «میمــه»
آن بود که همکاری پیوســتٔه او
اصفهــان بــود .او از اوایل دهه یافت.
این در حالی است که محمدرضا با ین برنامه در کنار آهنگســاز
 ۱۳۲۰فعالیت هنری خود را با
شــجریان در توصیــف جایگاه و نوازنــدٔه بزرگی چــون فرامرز
فراگیری آواز ،سنتور و عود نزد
نری عبدالوهاب شهیدی در پایــور چه در رادیو و چه بر روی
اســماعیل مهرتاش آغــاز کرد .ه
موسیقی ایرانی او را «بزرگمرد صحنه ازجمله جشن هنر شیراز
شــهیدی ب هجــز آواز خوانــدن
ازی ،نوازنــدهای هنر آواز ایران» خطاب میکرد ادامه یافت.
و آهنگســ
هوشنگ ابتهاج نیز دربارهاش زندهیــاد شــهیدی حتــی در
و
منحصربهفرد با ساز عود بود.
تهایی خارج از ایران نیز
سابقٔه همکاری با گفته بود« :شــهیدی همیشه کنسر 
او همچنین
ـرای من یک تصویر از آرزویی شرکت داشت ،ازجمله کنسرتی
اســتادان نامداری چون جلیل بـ
بود که دربار ه هنرمند داشتم .بــا همــکاری احمــد عبــادی
شهناز ،فرامرز پایور ،علیاصغر
ٔ
همیشه میتوانســتم بهعنوان در ســال  ۱۳۵۵در جشــنواره
بهــاری ،حســین تهرانــی،
یــک هنرمند بــه او تکیه کنم؛ هنرهــای اســامی در لندن و
رحمتالله بدیعی ،حسن ناهید
به اخــاق هنری و بــه اخالق کنســرتی که در قونیــه بر مزار
و محمد اسماعیلی را داشت.
موالنا برگزار شد.
عبدالوهاب شهیدی در اجرای انسانیاش».
فهایعبدالوهاب
پیشرو بود عبدالوهاب از بیســت ســالگی ازمیانتصنی 
آوازهای محلی نیز
فهــای «یار
گی» با وارد ارتــش شــد و در ارتــش شــهیدی ،تصنی 
و تصنیف معروف «زند
به عنــوان کارمنــد غیرنظامی بیوفــا» و «آی ســوزه» نیز از
مطلع «آن نگاه گرم تو» از این
زمان بازنشســتگی در ســال اجراهــای معــروف و محبوب
هنرمند در میان اهل موسیقی تا
 ۱۳۵۰کارکــرد .بــا این حال او اوســت .او قطعــات قدیمــی
بسیار مشهور و محبوب است.
موســیقی و آوازخوانــی را که از معروفی مانند آثار عارف قزوینی
عبدالوهــاب شــهیدی پس از
نوجوانی با کشف صدای خوش را نیز اجرا کرده است که از میان
دوران زندان همچون بسیاری
فهای
خود آغــاز کرده بــود ،در اوایل آنها میتــوان به تصنی 
دیگــر ایــران را ترک کــرد و به
دهــه  ۱۳۲۰بــا فراگیــری آواز« ،گریه را به مستی بهانه کردم»
آمریکا رفــت ،اما پــس از چند
در ســنتور و عود بهطور جدی پی و «گریه کن» اشاره کرد.
ســال بــه ایــران برگشــت و
•
انزوای ناخواســته به زندگی در گرفت.

مســتقل فراهــم آمــد .فــرج
سرکوهی ،سردبیر وقت نشریه
آدینهمینویسد:
«سالها پیش با او مصاحبه و
محمدرضا باطنی ،زبانشــناس فقط  ۴۷ســال داشــت ،مجبور مصاحبه را با عنوان "دانشمند
شورشی" در آدینه منتشر کردم
نامآشــنا در پی تحمل یک دوره شد تن به بازنشستگی
و در مقدمــه
بیماری سهشنبه  ۲۱اردیبهشت اجبــاری دهــد .در
"
ا
ج
ا
مصاحبهتوضیح
در  87ســالگی چشــم بر جهان مصاحبه با سیروس
زه
غلطب بدهید
ن
دادم کــه در او
فروبســت .زبان در نظــر او یک علینژاد دربــاره آن
وی
سیم!"
دانــش گســترده
پدیده در حال تحول بود نه یک ایام گفته است:
ِ
ذهنیت
چنــان بــا
امر مقدس بیحرکت .میگفت «ســال  ۵۹بــود .دانشــگاهها
زبــان میتوانــد هــم در خدمت تعطیل شد ،ولی ما به دانشکده انتقادی ،آزادگــی ،پایبندی به
ِ
بیان بیپرده
حقیقت قرارگیرد هم در خدمت ســر میزدیــم .یــک روز خبــر حقیقت و
شجاعت ِ
ِ
فریب.
دادندکه ســتاد انقالب فرهنگی نقد و شرافت انسانی تلفیق شده
انتشــارات فرهنــگ معاصــر ،از اســتادان دانشــکده ادبیــات اســت کــه آدمــی در محضــرِ او
جلیل دانشمندانی چون
ناشــر «فرهنــگ معاصــر پویا» خواســته اســت در دانشــکده سلسل ه
ِ
جردانو برونو را
(انگلیســی  -فارســی) تالیــف حقــوق جمع شــوند تا
بــه یاد مــیآورد
محمدرضا باطنــی و همچنین مطالبشــان را بــرای
«زبان یک
کــه بــه گفتــه
انجمن زبانشناسی ایران فقدان آنهــا بگوینــد .پس از
پدیده در حال
حافــظ «داو
او را به جامعه فرهنگی و خانواده افتتــاح جلســه ،آقــای
حتول است نه
اول» عشــق را
ِ
این زبانشــناس فقید تســلیت [عبدالکریــم] ســروش یک امر مقدس
ِ
گفته است.
با «نقــد جان»
مفصل صحبــت کرد.
بیحرکت!»
میزننــد و پروا
بعد هم یــک نفر دیگر
فرهنگ ،انقالب برمنیدارد
نمیکنند».
حرف زد .اینها به این
محمدرضــا باطنی ســال  ۱۳۱۳نیت آمده بودند که وانمود کنند محمدرضــا باطنــی در دورهای
در اصفهان متولد شد .اوکودک با استادان مشــورت شده است که بسیاری «غلط ننویسیم»
کار بود .بیماری پدر
و بعدهــا نگوینــد نوشــته ابوالحســن نجفــی را
و فقر خانواده ســبب
پشتدرهایبسته میستودند در مقالهای با عنوان
«زبان فارسی
شــد کــه در دوازده
تصمیم گرفتهاند« .اجازه بدهید غلط بنویسیم» به
زبان
یک
قابلیت
ســالگی از تحصیــل
ایــن بود کــه بلند نقد صریح این کتاب پرداخت.
بازبمانــد و بــرای علمی را ندارد» شــدم و گفتــم باطنی معتقد بود خط فارســی
---کسب معاش در بازار
فرهنــگ ،انقالب اصو ًال «سامانپذیر» نیست:
فارسی
«خط
اصفهان پادویی کند.
بــر نمــیدارد .به «میتوان گفت که خط فارســی
ً
پس از چند سال کار اصوال سامانپذیر فــرض هــم کــه معایــب ذاتــی دارد و بــه هیــچ
نیست»
در بازار ،شــاگرد یک
بــردارد به ســتاد نوع سامانپذیر نیست .در واقع
مغازه خرازیفروشی
احتیاج نــدارد ،به یــا باید خــط را عوض کــرد یا با
در چهــار باغ اصفهان شــد .در ستاد هم که احتیاج داشته باشد همین خط ســاخت تــا این که
کالسهای شــبانه ســیکل اول آیا شما بهترین پنج نفری بودید زمان برای تغییر آن فرابرسد».
دبیرســتان را بــه پایان رســاند که میبایست گزیده میشدید؟» باطنی همچنین اعتقاد داشت
و وارد کار معلمــی شــد .پنــج باطنــی در ایران مانــد .در این کــه ســرعت تغییر زبان نشــانه
تحوالت اجتماعی است:
سال در روســتاها و بخشهای موردگفته است:
ابزار فریب و اغفال نیز
هیــچ
اصفهــان معلم بــود .در ســال «مــن کجــا بــروم؟ اصــا چرا «ایــن
باشــد؛ همانطور که
 ۱۳۳۹از رشــته زبــان و ادبیات بــروم؟ اینجــا خانه من اســت ،افتخاری نیســت «هیچ افتخاری
میتوانــد آگاهکننــده
انگلیســی فارغالتحصیل شــد .وطن من اســت ،اگر قرار باشد کــه بگوئیــم مــا
نیست که
باشــد ،میتوانــد
در ســال  ۱۳۴۰بــه انگلســتان کسی برود دیگران باید بروند .به زبان اجدادمان را
بگوئیم ما زبان
گمراهکنندهنیزباشد؛
رفــت و از دانشــگاه لیــدز فوق قول شــاملو "من اینجائی ام" و میفهمیــم چون
اجدادمان را
همانطورکهمیتواند
لیســانس زبانشناسی گرفت و به قول حافظ "مرغ زیرک چون معنــیاش ایــن
میفهمیم!»
در خدمــت حــق و
با دفاع از رســالهای که بنا بود از به دام افتد تحمل بایدش" .من اســت کــه مثــل
حقیقــت قــرار گیرد،
آن در لنــدن دفاع کند ،در دوره با پول آن تراخمی بندر عباســی اجدادمان زندگی
تازهتاسیس دکتری زبانشناسی درس خوانــدهام و باید دین ام را میکنیــم ( )...صحبــت خوبی میتوانــد در خدمــت باطل نیز
دانشگاه تهران ،در خرداد  ۱۳۴۶به آنها ادا کنم .باید اینجا ماند و و بدی نیســت ،موضوع تشریح قرارگیرد؛ همانطور که موهبتی
یــک وضعیــت اســت .تحوالت بــرای انســانهای اندیشــمند
دکتری زبانشناســی همگانی و با نامردمیها جنگید».
زبان با تحوالت اجتماعی سخت است ،ابزارکاری برای شیادان و
زبانهای باستانی دریافت کرد.
ســپس در مهر  ۱۳۴۶به عنوان دانشمندشورشی
دغلکاران نیز هست .در سیاست
در ارتباط است».
اســتادیار زبانشناســی در گروه در ســالهای دهــه  ۱۳۷۰بــا او همچنیــن کارکــرد دوگانه و است که از جنبههای منفی زبان
زبانشناسی دانشگاه تهران آغاز انتشــار نشــریات ادبی مستقل متضادی را برای زبان قائل بود :بیشتر استفاده میشود».
بــه کارکــرد .پــس از «انقــاب به ویــژه آدینــه زمینــهای برای «زبــان همانطور کــه میتواند باطنی اعتقاد داشــت کــه زبان
فرهنگی» در سال  ،۱۳۶۰او که تداوم کار او و ســایر روشنفکران وسیلۀ روشنگری باشد ،میتواند فارســی قابلیت یک زبان علمی

را ندارد:
«زبــان فارســی ،در وضع فعلی
برای برآوردن نیازهــای روزمره
مردم با مشکلی مواجه نیست،
ولــی بــرای واژهســازی علمی از
زوایایی الزم برخوردار نیســت و
نمیتواند یک زبان علمی باشد،
مگر اینکه برای کاســتیهای آن
چارهای اندیشیده شود».
محمدرضــا باطنــی عــاوه
بــر فرهنگنویســی و تالیــف
حــوزه
در
کتابهایــی
زبانشناســی ،آثــاری را نیــز در
ایــن زمینــه و دیگــر زمینههــا
ترجمــه کرده اســت« .توصیف
ســاختمان دســتوری زبــان
فارسی»« ،مسائل زبانشناسی

نوین»« ،نگاهی تازه به دســتور
زبــان»« ،چهــارگفتــار دربــارٔه
زبــان» و «دربــارٔه زبــان» ،از
آثــار تالیفــی او و همچنیــن
«زبان و زبانشناســی» نوشــته
رابــرت هــال و «زبانشناســی
جدید» اثر مانفــرد بی یرویش،
از آثــار ترجمــهای او در حــوزه
زبانشناسی است .از ترجمههای
غیــر زبانشناســی باطنــی نیز
میتوان به «درآمدی بر فلسفه»
نوشته بوخینسکی و «انسان به
روایت زیستشناســی» نوشته
آنتونی بارنت اشاره کرد.
•
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دکتر کورش عرفانی

آن چه رژیم کنونی بر سر ایران آورد
تردیدینیستکهرژیمجمهوری
اسالمی و روش حکومتگری آن
در ایــران بعدها به عنــوان یک
«ضد الگو» در کالسهای علوم
سیاسی و مدیریت دولتی آموزش
داده خواهــد شــد .نظامی که با
وجود مشــروعیت اولیــه خود،
که از یک «انقالب» بر میآمد،
به منفورترین حکومتها تبدیل
شــد .تردیدی نیســت که برای
ملت ایران ایــن رژیم همان قدر
مــورد تنفر اســت که ســلطهی
مغوالن آدمخوار در زمان اشغال
کشورمان.
کارکــرد چهــل دو ســالهی این
حاکمیــت فروبــردن کشــور به
محــاق یــک فاجعــهی تاریخی
است .فاجعهای که جلوی چشم
دهها میلیون ایرانی سال به سال
شکل گرفت ،بعد به جایی رسید
کــه ماه بــه ماه وخامــت اوضاع
آشــکار شــد و اینــک ،در ۱۴۰۰
خورشیدی به مرحلهای رسیدیم
که هر ایرانی شــاهد فــرو رفتن
میهــن در باتالق تاریخ اســت،
هفتــه به هفته و بــه زودی ،روز
به روز.
ایــن کــه آیــا نظــام جمهــوری
اســامی میتوانست به گونهای
دیگــر عمل کند و نکــرد ،جای
ســئوال دارد؛ اما حتی پاسخ به
این ســئوال بدیهی هــم بدیهی
نیســت .لیکن این کــه ،به طور
واقعی ،جماعتی که هدایت ایران
را در طول این بیش از چهاردهه
بــر عهــده گرفتنــدکشــور را به
کجا رســاندند روشن و شفاف و
مشخص است.

نبود مدیریت استراتژیک
ویژگی اصلی روش حکومتگری
رژیــم اســامی ،فــرار از هرگونه
«مدیریت استراتژیک» در عمل
بود .با وجود نوشتن برنامههای
پنج ،ده و بیست ساله یا بیشتر بر
روی کاغذ ،سران نظام کمترین
درکــی از چگونگــی و ضروریات
پیــاده کــردن ایــن طرحهــای
درازمــدت نداشــتند .به همین
دلیل ،به طور تجربی آموختند
که کشــور را بــا روش «آزمایش
و خطــا» و بــه صــورت «کوتاه
مــدت» ( )short termادامــه
دهند .آنها حتی مفهوم «میان
مــدت» ( )medium termرا
هم نمیدانســتند ،چه رســد به
«دراز مدت» (.)long term
این امر سبب شد تمام اقداماتی
کــه الزم بــود تــا ســاختارهای
جامعــه پابرجا بماند مــورد بی
توجهی ،غفلت وکم توجهی قرار
گرفت .به همین دلیــل ،امروز
این پایهها و ساختارها یکی بعد
از دیگری جلوی چشم خودشان

و مردم در حال فرو ریختن است
و میبینیم کــه باز هم کمترین
فهمی از عواقب آن در حاکمیت
کنونــی دیــده نمیشــود .هنوز
نیــز کل نظــام در ایــن خالصه
میشود که از طریق «برجام »۲
احتمالی ،اندک پولی به دســت
آورنــد و چنــد ماهی را ســپری
کنند.
هر نظام مدیریتی که نتواند وجه
چندجانبهگــی را در تصمیمات
خویش منظــور کند ،باید آماده
مواجهه با عوارض و نتایج منفی
وجــوه فراموش شــده یــا مورد
غفلت قرارگرفته باشد .این اصل
سادهی مدیریتی ،به طور دقیق،
اتفاقی اســت که در کشور ما رخ
داده:
وقتــی در مقطع مناســب خود،
قیمــت الزم بــرای یــک امــر را
نمیپردازید ،با قدری تاخیر ،باید
هزینهای به مراتب ســنگین تر
پرداخت کنید.

کارنامهی تباهی ایران:
آن چه در پاییــن به صورت یک
لیست خواهد آمد اشاره به یک
درصــد از خطاهــای کوچــک و
بزرگ نظــام بر راس قــدرت در
ایران در چهل و دو سال گذشته
دارد کــه به عنوان نمونــه آورده
شده است:
(این لیســت نه مفصل است نه
کامل)
• وقتی نخستین افسران ارتش
را بــدون محاکمــهی واقعــی بر
پشت بام مدرســهی رفاه اعدام
کردنــد بایــد میدانســتند کــه
دارنــد یک نظــام حکومتی را بر
حذف فیزیکــی ،نبــود عدالت،
نقض حقوق بشــر و جنایت بنا
میکنند.
• وقتــی رفراندم قالبــی «آری
به جمهوری اســامی» را به راه
انداختند باید میدانستندکه این
نظام برای همیشــه بر پایههای
غیردمکراتیک یک مشــروعیت
لرزان سوار میشود.
• وقتی قانون اساسی را بر مبنای
«قدرت مطلقهی والیت فقیه»
تنظیم کردند باید میدانســتند
که این ساختار استبداد مذهبی
چگونه نطفهی هرگونه مشارکت
شهروندی را برای احیای کشور
از میان خواهد برد.
• وقتــی خمینــی را بــه عنوان
«فرمانــدهی کل قــوا» و همــه
کارهی نظــام مــورد تقــدس
و ســتایش قــرار دادنــد بایــد
میدانستند به چاه سیاه جهل و
دشمنی با انسانیت و ایرانیت پا
گذاشتهاند.
• وقتــی بهتریــن مدیــران و
فرماندهــان را از همــان ابتدای

انقــاب پاکســازی کردنــد باید
میدانستند که ساختار دولتی را
از همان ابتدا فشل کردهاند.
• وقتــی زنجیــر بــه دســتان
و چماقــداران را بــه خیابــان
فرســتادند باید میدانســتندکه
در حال بناکــردن پایههای یک
دیکتاتوری نابودساز برای ایران
و ایرانی هستند.
• وقتــی دانشــگاهها را تعطیل
کردند باید میدانستندکه توقف
تربیــت متخصــص چه بر ســر
اقتصاد و مدیریت جامعه میآورد
و «اســامی کردن» دانشگاهها
توســط باند تبهــکار عبدالکریم
ســروش با علم و دانــش در آن
کشور چه خواهدکرد.
• وقتی دســتور سرکوب و قتل
عام نیروهای سیاســی طبقهی
متوســط را در ابتــدای دهــهی
 ۶۰خورشیدی صادر کردند باید
میدانستندکه قهر اجتماعی این
طبقه بــا حاکمیت چه بالیی بر
سر مشروعیت اجتماعی نظام و
آیندهی کشور خواهد آورد.
• وقتــی نخســتین انتخابــات
ریاســت جمهــوری را بــا
انحصارگری و خدشــهی بسیار
برگزار کردند باید میدانستند که
مبنای قدرت ساختار سیاسی از
این پس زیر سئوال است.
• وقتی رئیس جمهور منطبق
با قانون اساســی خودشــان را با
توطئه از قدرت خلع کردند باید
میدانستندکه این نهاد و جایگاه
برای همیشــه اعتبار خود را در
این نظام باخته است.
• وقتــی فرصتهای پیش آمده
بــرای دریافــت غرامــت و پایان
بخشــیدن بــه جنــگ را نادیده
گرفتنــد و طوالنــی ترین جنگ
قــرن بیســتم را رقم زدنــد باید
میدانستند که چگونه باید ضرر
هزارمیلیارد دالری و تلفات یک
میلیون نفری آن را جبران کنند.
• وقتی صدها هــزار خانواده را
با کشتن سرپرستان خانواده در
میدانهای جنگ بی سرپرست
کردند ،باید میدانســتندکه چه
بالیی بر ســر اعضای خانواده و
تاثیر اجتماعی و فرهنگی آنها بر
جامعهی ایرانی میآورند.
• وقتــی در دهــهی شــصت
خورشــیدی و بــا چشــم انــداز
ادامهی بیست سالهی جنگ به
سوی سیاســتهای تشویق زاد
و ولــد رفتند باید میدانســتند
که در دههی هفتاد و هشتاد با
این ازدیاد جمعیت جوان جامعه
و نیــاز آن به تحصیــات وکار و
سرگرمی چه خواهدکرد.
• وقتی جنگ را به صورت فاجعه
بار خاتمه دادند باید میدانستند
که یک هیــوالی نظامــی پدید

آمــده در دوران جنــگ بــه نــام
سپاه پاسداران را میخواهند چه
کنند.
• زمانی که قتل عام تابستان ۶۷
را به راه انداختند باید میدانستند
که به عنوان رژیم کشتارگر روزی
هدف اصلی خشــم مسلحانهی
تودهها خواهند بود.
• وقتی اقتصادکشور را به دزدان
تــازه مســلمان هئیــت موتلفه
بازار ســپردند نمیدانســتند که
بازاریمنــش کردن اقتصاد یک
کشــور ثروتمنــد و نیازمنــد به
تولید چه معنا و عوارضی دارد.
• وقتی یــک آخوند بیمار روانی
و عقدهای را به عنوان جانشین
ولی فقیه دیوانه و آدمکش قبلی
جایگزین کردند باید میدانستند
که تیر خالص به مغز نظام خود
زدهاند.
• وقتــی یک فرد بیســواد فاقد
هرگونه دانش مدیریتی به اســم
رفســنجانی را بــرای دو دوره
رئیس جمهوری کشــور کردند
باید میدانســتندکه مملکت در
سرازیری نابودی قرار دادهاند.
• زمانی که با طمع گرفتن وام از
«صندوق جهانی پول» و «بانک
جهانــی» سیاســتهای ضــد
عدالت اجتماعــی را اجرا کردند
بایــد میدانســتند کــه نابرابری
طبقاتی را در این کشــور به کجا
میرسانند.
• وقتــی نخســتین اعتراضات
الیههــای محروم جامعــه را در
ابتدای دههی هفتاد خورشیدی
در اســام شــهر تهران و قزوین
و مشــهد به گلوله بســتند باید
میدانســتند کــه بــه محرومان
جامعــه اعــام جنــگ طبقاتی
دادهاند.
• وقتی با سفارش دستگاههای
اطالعاتی جریان قالبی «اصالح
طلبــی» را بــا عــدهای آخوند و
شــکنجه گر ســابق تبدیــل به
روزنامه نگار آزادیخواه شــده به
راه انداختند تا پتانسیل سیاسی
طبقهی متوسط را کنترل کنند
باید میدانســتندکــه این طبقه
باز هم بیشــتر به ســوی انتقال
سرمایهی فکری ،انسانی و مادی
خود بــه بیرون از ایــران خواهد
بود.
• وقتــی هشــت ســال دوران
به قــول خود اصــاح طلبان را
تبدیل به فرصتی برای نهادهای
اطالعاتــی و امنیتی کردند تا به
شــکار مخالفیــن بپردازند باید
میدانســتندکه در حــال از بین
بردن ریشههای هرگونه بازگشت
روشنفکران به صحنهی سیاسی
و اجتماعی بودند.
• زمانی که قتلهای زنجیرهای
به راه انداختند باید میدانستند
که مهر جنایت برای همیشه بر
پیشانی شان خواهد ماند.
• زمانی که جنبش دانشجویی
 ۱۸تیــر را بــه خــاک و خــون
کشــیدند باید میدانســتند که
از آن پــس دیگر دانشــگاه محل

تجمــع دانشــجویانی اســت که
نسل اندر نسل از سر تا پای این
نظاممتنفرند.
• وقتی «اصالح طلبان» قالبی
نظام با «حکــم حکومتی» ولی
فقیه تمام ادعاهای خود را پس
گرفتــه و زبــان فروبســتند باید
میدانستندکه مردم این شیادان
بــه اصطالح اصــاح طلب را به
عنــوان «پاســداران سیاســی»
نظام معرفی خواهندکرد.
• زمانــی که مــادون حیوانی به
اســم احمدی نــژاد جنایتکار را
روی کار آوردند باید میدانستند
کــه ســپردن ادارهی کشــور به
مشــتی درنــدهی خــوی عقب
افتادهی سپاهی به چه معناست.
• وقتــی که  ۸۰۰میلیــارد دالر
درآمد نفتی کشــور را در هشت
ســال دوران احمــدی نژاد برباد
دادنــد بایــد میدانســتند کــه
ســال هایی خواهــد بود که کل
درآمدشــان  ۱۲میلیــارد از قبل
نفت خواهد بود.
• زمانــی کــه در ســال  ۸۸در
انتخابــات تقلــب کردنــد بایــد
میدانســتند که آخرین شــانس
خود بــرای ســپردن کشــور به
برخی از تکنوکراتهای وفادار به
نظام را از دست دادهاند.
• زمانــی که مردم را در جنبش
ســبز کهریزکــی کردنــد بایــد
میدانســتند که نیــم میلیون از
آخریــن الیههای قــادر به ایجاد
تحول در کشور در دو سال بعد
از آن از ایران خارج شدند.
• زمانــی که به پــای قمار اتمی
رفتند باید میدانســتند که این
قمار بــی نتیجه نه ،انرژی اتمی
و نه بمب هستهای نصیبشان
میکنــد و نــه ایــن که مانــع از
یک ضرر دیگر بیســت ســاله و
هزارمیلیــارد دالری بــه کشــور
خواهد شد.
• زمانی که میلیاردها دالر صرف
ساختن شبکههای تروریستی در
کشورهای همسایه و خاورمیانه
میکردنــد باید میدانســتند که
یک جبههی وسیع از کشورهای
منطقــه و فرامنطقــهای را بــه
دشمن خود تبدیل میسازند.
• زمانی که حساب خود و گرگ
زادههــای خــارج از کشورشــان
را بــا پــول دزدی و اختــاس و
سرقت و ارتشاء پر میکردند باید
میدانستند که وقت حسابرسی
هم در راه خواهد بود.
• وقتــی که برای منفعت کوتاه
مدت خود به سدســازی و سایر
اقدامات غیرکارشناســی دســت
زدند باید میدانستندکه مدیریت
چند هزارسالهی آب در کشور را
مختل کرده و به زودی مملکت
را به ســوی جنــگ آب خواهند
برد.
• زمانــی کــه در بازارچههــا و
ســبزی فروشــیهای تهــران
ســبزیها پــرورش یافتــه با آب
فاضــاب را ارائــه دادنــد و در
قصابیها گوشت گاومیشهای

بیمــار پاکســتانی و در خواربــار
فروشــیها برنج آرسینک دار را،
باید میدانستند که کشور ایران
به مقام نخست سرطان دستگاه
گوارش در خاورمیانه به دســت
میآورد.
• زمانــی که ســرداران قاچاقی
سپاه برای کسب درآمد شخصی
و تامین هزینههای نیروی قدس
سپاه و نیز آرام کردن نسل جوان
به ورود و پخش گستردهی مواد
مخــدر ســنتی و صنعتــی روی
آوردند باید میدانستند که ایران
مقام نخســت مصرف تریاک در
جهان را خواهد شکست و هزار
و یــک عارضهی دیگر ناشــی از
مســئلهی معتاد نصیب جامعه
خواهد شد.
• زمانــی کــه فرهنــگ عــزا و
مصیبت و حساس سازی حتی
کودکان به موضوعات جنســی
را رواج دادید باید منتظر باشید
که روحیهی اجتماعی افسرده،
روانپریشــی گســترده و سکس
گرایی بیمار گونه به یک بحران
تبدیل شود.
• زمانی که بدون کوچک ترین
ضابطــه و قاعدهی شهرســازی
پایتخت را از  ۳میلیون جمعیت
بــه  ۱۴میلیــون رســاندند باید
میدانستند که با اولین زلزلهی
پرقــدرت تهــران بــه بزرگترین
قتلگاه تاریخ بشر تبدیل خواهد
شد.
• زمانی که بی حســاب وکتاب
خودروهای بی کیفیت و سوخت
غیر اســتاندارد تولید کرده و به
بازار آوردند باید میدانســتندکه
در حــال آماده کــردن باالترین
میزان مرگ و میر ناشی از آلودگی
هــوا و بیماریهای تنفســی در
شهرهای بزرگ باید بود.
• زمانــی کــه پارازیتهای چند
برابر استاندارد بر روی سر مردم
فــرود میآورند تا بــه ماهوارهها
دسترســی نداشته باشــند باید
میدانســتند کــه چگونــه رقــم
ســرطان ناشــی از تومورهــای
مغــزی در مملکت غوغا خواهد
کرد.
• زمانی که بیکاری را گسترده.
و ظلم بر زنــان را افزایش دادند
باید میدانســتند که رقــم زنان
و دخترانــی کــه در پناه اســام
نــاب محمدی به تن فروشــی و
کارگــری جنســی روی خواهند
آورد رقم کشورهایی مانند تایلند
را که درآمد اصلیشان از توریسم
جنسی است خواهد شکست.
• وقتی اخالق انسانی را محو و
آن را با اخالق اسالمی جایگزین
کردند باید میدانستندکه تجاوز
بــه دختــران  ۸و  ۹ســاله تحت
عنوان ازدواج شرعی اسالم ناب
محمدی هر سال فزون تر شده،
تجاوز پــدران به دختــران خود
اوج گرفته و امثال سعید طوسی
پســربچههای مکتــب آمــوزش
قران کریــم و مجید خود
را تقدیم هیوالهای بیت
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نطــنـز...

سوراخ دعا؟!
سعید نمکی وزیر بهداشت گفت:
با قولی که به مردم داده بودیم،
بهــار امســال واکسیناســیون
عمومی در کشــور را با واکســن
کرونــای م ّلی محقــق خواهیم
کرد .خبرهای بســیار خوشــی
بــرای مــردم دارم .مــردک تــا
همین االن بیشــتر دولت های
جهان اکثــر مردم خودشــان را
واکســینه کرده اند به جز دولت
جمهوری افالســی ایران! امروز
عمده مردم جهان دارند با خیال
راحت زندگی شــان را می کنند
فقط کشــور بال زده ایران است
کــه روزی هــزار تن کشــته می
دهد .و روز به روز هم این تلفات
بیشتر می شود.
گفت شخصی خوب ورد آورده ای
لیک سوراخ دعا ُگم کرده ای
جنــاب وزیــر اگر این خبــر را به
بسیجی ها بگوئی ذوق می کنند
چــون از حال و روز مردم جهان
خبر ندارند ولی اگر به ما بگوئی
خر ّیت خــودت را ثابت کرده ای
این واکسن سازی باید دو سال
پیش شــروع و پارسال هم تمام
می شد.
جنگ گرگ ها؟
وقتی سردارچوپان حجازی ُمرد
آخوندها به تته پته افتادند .اوّل
گفتنــد عارضه قلبی بــوده بعد
گفتند شیمیایی بوده و عوارض
شــیمیایی او را کشته و بعد هم
گفتنــدکرونا گرفته بود .نظر ما
این اســت که در جنگ گرگ ها
این بار حجازی ُچرت زد و کلک
اش را کندنــد! خــدا کنــد ایــن
جنگ گرگ ها به بیت بکشــد تا
کار مردم راحت شود!

رهبری میکند.
• وقتی جامعه را گرسنه و فقیر و
عصبی بار میآورند باید بدانندکه
قتل و دعوا و آدمکشی و استفاده
از ســاح ســرد به آمارهای بی
سابقه دست مییابد و خودکشی
به حدی میرســد که اعالم آمار
آن ممنوع میشود.
• زمانی کــه فاجعهی مدیریتی
بانــد تبهــکار احمــدی نــژاد را
دیدند و گفتند کــه افکار آنها به
افــکار رهبری نزدیک تر اســت
باید میدانســتند که مملکت را
به پای چه درهی ســقوطی هل
میدهند.
• زمانــی که باالتریــن مهرهی
امنیتــی نظــام یعنــی حســن
روحانــی آدمکــش را بــه عنوان
رئیس جمهور معرفی کردند باید
میدانستند که دارند کشور را به
زیــر «کنترل» میبرنــد و دیگر
«مدیریتی» بــر مملکت اعمال
نخواهد شد.
• وقتــی ذلــت نامــهی برجــام
را امضــاء کردنــد و تاسیســات
هستهای کشور را به چوب حراج
آژانس و بازرســان جاســوس آن

www.paivand.ca since 1993
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ترس؟!
می گویند :دزد هم از روشــنائی
مــی ترســد چــون نمــی توانــد
خــودش را پنهــان کنــد ،هم از
تاریکی می ترسد چون نمی تواند
تشخیص دهد کسی که نزدیک
می شــود همــکار اش اســت یا
پاسبان!؟ و این درست حکایت
آخوند است از مهرگان می ترسد
چون جشــن م ّلــی ماســت ،از
یلدا ،چهارشنبه سوری و نوروز
هم می ترســد چون همه آن ها
جشن های ایرانی هستند .حاال
کار آخونــد جماعــت بــه جائی
محــرم ،صفــر و
رســیده کــه از
ّ
رمضان هم می ترسدکه مبادا در
این مناسبت ها یا مردم شورش
و به جائی حمله کنند یا ماموران
شــان نخواهند به فرمان آن ها
مردم را بکشند؟!
چوب خدا؟
مریــدی از مــا پرســیده چرا می
گویند :چوب خدا صــدا ندارد؟
چون چوب خدا برقی اســت آن
هم از نوع ولتاژ باال و بی َســر و
صدا کار می کند ،مثل آیت الله
کوســوی رفسنجانی که زیر آبی
البته یک
رفت و دیگر برنگشتّ .
مدل اش هم هســت کــه زدنی
نیست بلکه فروکردنی است! که
صدا هم ندارد چون به لب های
طرف چسب می زنند تا صدایش
در نیاید.
فرشتگان؟
آخونــدی روی منبــر می گفت:
فرشــتگان بــر لبــان کســی که
صلوات می فرســتد ،بوســه می
زنند! کســی گفت فرشته ها هم
چنــد مدل هســتند یک ســری
مثل خواجه لواط الملک توسی
که امیدوارم سراغ ما نیایند! ولی

پهلوانان؟
کشــتی گیــر ایتالیایــی در
مســابقات قهرمانی اروپا خاطره
ن پهلــوان تختی را
حرکــت جها 
زنده کرد« .چامیــزو» در حالی
کــه رقیــب اش «زامالــوف» از
ناحیه کتف آسیب دیده بود ،در
دقایــق باقی مانده از کشــتی ،با
وجود حمالت کشتیگیر روس،
تالش کــرد برخــوردی با کتف

آســیبدیده او نداشــته باشــد.
ل هاست به عنوان
حرکتی که سا 
الگــوی جوانمــردی در ورزش،
زبانزد خاص و عام اســت .و این
جاست که می گویند :پهلوانان
هرگز نمی میرند ،می آیند و می
روند ولی انسانیت هم چنان پا بر
جا می ماند.
مابرگشتیم!؟
پــس از حمله بــه نطنــز ،حاج
فریــدون عباســی ،رئیــس

ســپردند بایــد میدانســتند که
سندی بی پایه و اساس است که
چند ماهی بیشتر دوام نمیآورد.
• زمانی که بــا دولت ترامپ در
افتادند بدون آن که بدانند برای
تحریمها چه میخواهند بکنند
اقتصاد ایــران را برای تورم ۱۰۰
درصــدی و پــول آن را برای بی
ارزش شدن هزار درصدی آماده
میکردند.
• موقعی کــه در دی ماه ۱۳۹۶
مــردم معتــرض ناراضــی را بــه
گلوله بستند باید میدانستندکه
جامعه را در مسیر انتخاب میان
مرگ و مبارزه تــا پای مرگ قرار
خواهند داد.
• موقعی که مردم فقرزده را که
در اعتــراض بــه افزایش قیمت
بنزین در آبان  ۹۸کشــتارکردند
بایــد میدانســتند کــه یکــی از
نیازهای روانی جامعه برای آماده
شدن جهت یک تسویه حساب
تاریخی را آماده میکنند.
• زمانی که بــورس تهران را به
میدان حقه بازی برای سرکیسه
کــردن پنجــاه میلیــون ایرانــی
تبدیل کردند باید میدانســتند

که این مالباختگی بــا این ابعاد
چه بر ســر آیندهی اقتصاد ایران
میآورد.
• وقتی که قیمــت دالر را مورد
بازی و دســتکاری قرار دادند تا
کسری بودجهی دولت را تامین
کنند باید میدانستندکه دارند از
طریق تورم آخرین تکههای نان
را از ســفرهی میلیونهــا ایرانی
میربایند.
• زمانــی کــه به طــور خیالی و
احمقانــه روی برداشــتن تمــام
تحریمهــا بــه ســرعت بعــد از
بازگشــت تیــم بایدن بــه قدرت
حســاب بازکــرده بودنــد بایــد
میدانســتند که دارنــد آیندهی
ایــران را روی رویاهای احمقانه
و محاســبات غلط برنامه ریزی
میکنند.
• زمانی که با شعارهای توخالی
و قالبــی ضــد اســرائیلی خــود
ســعی در جلب نظر مســلمانان
منطقه داشتند باید میدانستند
که بعدها که در یک ســال ۲۰۰
بار مــورد هجــوم جنگندههای
اسرائیلی در سوریه قرار میگیرند
و نمیتواننــد یــک گلولــه به آن

جــواب دهند چه بــی آبرویی را
برای خود فراهم میسازند.
و حاال
• وقتی فکر میکنندکه با دلقک
هایی چــون جواد ظریف معلوم
الحال و ســردار پاسدار سیاسی
«تاجــزاده» و افشــاگری نــوار
مصاحبه و شــامورتی بازیهای
مثل این میتوانند باز هم مردم
را فریــب دهنــد بایــد بدانند که
این ادامهی همان راه فاجعه بار
پرحماقت گذشته است و بس،
قدری بیشتر قدری کمتر.
آری ،آن چه آمد بخش کوچکی
از ســرکوه یخی است که بدنهی
اصلی آن تنها بعد از نابودی رژیم
کنونی و رسیدگی دقیق و مستند
به عملکرد آن بعد از دهها ســال
تحقیق و بررسی منتشر خواهد
شد.
اینرژیمباچنینعملکردیایران
را به مرز نابودی کشانده است:
سیاست در ایران به مجموعهای
از نهادهای متشکل از باندهای
تبهکار قدرت طلب و ثروت جو
تبدیل شــده اســت ،اقتصاد به

از مــدل دیگــری کــه در
کالس جنیفر لوپز و کیم
کارداشیان هســتند ،نه
تنها اســتقبال می کنیم
بلکــه بــرای شــان فرش
قرمز هــم پهن می کنیم
می بینید که هم میهنان
ما چقــدر خــوش ذوق و
خــوش اشــتها هســتند
درود بــر همــه آن ها .در
هر صورت شــما عجالت ًا
صلوات را بفرستید شاید
شانس تان زد و مدل دوّم
گیرتان آمد کسی چه می
داند؟

واکسیناسیون؟

سخنگوی ستاد مقابله با کرونا در
واکنش به زمزمــ ه هایی پیرامون
پولی شدن واکسیناسیون کرونا
گفت :همه مردم تا پایان ســال
رایگان واکسینه خواهند شد ،ولــی
اگر فــردی مــی خواهد زودتــر از موعد
مق ّررکه در سند ملی واکسیناسیون درج
شده واکسن دریافت کند باید هزینه آن
را بپــردازد .این خط این هم نشــان اگر
آخوند عُ رضه داشت تا پایان سال به همه
مردم واکسن کرونا بزند ما همین جا عبا
عمامه بر سرمان
و نعلین می پوشــیم و ّ
می گذاریم!

انفجارکابل
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کمیســیون انــرژی مجلس
شــوربای افالســی گفتــه:
طراحی دشمن قشنگ بوده!
به توزیع بــرق و کابل باتری
ها آســیب زده اســت .نخیر
جناب ،شــما بیق هســتید!
وسائل تان را برای تعمیر می
فرستید خدمت استکباریون
و زمانــی که بر می گردد یک
سگ نداری که بو کند و این
موا ّد منفجره جا سازی شده
در بدنــه دســتگاه را کشــف
کنــدُ .خب وقتی نماز خوانی
مثل تو و افراد باهوشی!؟ مثل
همکارانت در راس امور باشــید
اما علی
نتیجه معلــوم اســتّ .
ربیعی سخنگوی دولت آقا امام
زمــان (عج) چه گفته؟ ایشــان
فرمــوده :ما ّ
حق خــود را برای
انتقام محفوظ می دانیم! جناب
ربیعــی تعــداد حق های شــما
خیلی زیاد شده است ،دیگر کار
از یک کیسه و دوکیسه و دو سه
وانت گذشته سال هاست مر ّتب
شــما را می زنند و شــما زرنگ
هــا فقط حق جمع مــی کنید!
دشــمن قوی و شــما مشــنگ!
حــاال حاج شــیخ حســن آقای
پرزیدنت هر چه می خواهد و می
تواند بگوید آمریــکا توبه کرده،
آمریکائی ها گفته اند ما پشیمان
شده ایم و برگشتیم!
مدال؟
کیانــوش رســتمی وزنــه بــردار
دسته  89کیلوگرم کشورمان در
رقابت های وزنه برداری قهرمانی

ویرانی و ورشکستگی و تولید فقر
و مشکل بدل شده است ،جامعه
از هم پاشیده و به سوی نوعی از
خودزنی جمعی در قالب گسست
اجتماعی مصیبت بــار به پیش
مــیرود ،فرهنگ به مجموعه از
دروغ و ضد ارزش تبدیل شــده
است ،شــرایط اقلیمی و زیست
محیطی مــیرود کــه بزرگترین
چالش وجودی ســرزمین ایران
تبدیل شــود و امنیت و آسایش
از ایــن کشــور رخــت بربســته
اســت .در یــک کالم ،ایــران
در حــال نابودیســت ،امــا برای
هیوالهــای حاکــم موضوعیتی
به اســم ایران مطرح نیست .با
پولهــای دزدی ،ســپردههای
بانکی کالنی در خارج از کشــور
دارنــد ،چندیــن پاســپورت بــا
نامهای مختلف فراهم کردهاند،
ویــا و خانه و اقامتگاه در لندن
و کالیفرنیــا و ونکــوور و تل آویو
دارند و به قول یکی از آنها ،حتی
«جزیره» خریدهاندکه به آن فرار
کنند .چهل ســال دزدیدهاند بر
ســر منقل و بافور و ســفرههای

آسیا توانست مدال طال بگیرد.
پهلوان رستمی با زبان انگلیسی
گفتــه 6 :ماهــه به مــن چیزی
نداده اند و از من نتیجه المپیک
میخواهند! داداش منتظر پول
نباش پــول ها با چمــدان رفت
به ســوریه و لبنان ،رفت تا حرم
حربــن یزید ریاحی رونق بگیرد!
ّ
مدال به چه دردمان می خورد؟
قنــا عت؟
گروهی از مریدان ما پرسیده اند:
خراســانی چرا در اسالم عزیز و
به ویژه مذهب حقّ ه اثنی عشریه،
بیشــتر از چهار زن عقدی نمی
شود گرفت؟ عرض می شود به
حضــور انورتان که این مســئله
برمی گــردد به فروع دین مبین
آخوندی! چون اگر چهار تا بشود
پنج تــا ،خمس به آن تع ّلق می
گیــرد و یکی از آن ها می شــود
مال آخوند ،پس بهتر اســت که
مومنیــن روی شــان را کم و به
همان چهار تا قناعت کنند!
کانادا – مدینه منوّره مونرآل –
پانزدهم ماه می الحرام! سال

 2021دربدری خون جگری!

برابر با بیست و پنجم اردیبهشت ماه
سال  1400مهرورزی زنجیره ای!
شاد و آزاد و سربلند باشید.

پیر خراسانی

ننگیــن خویــش به دختــران و
پســران ایرانی تجــاوز کردهاند و
به شهوترانی و جنایت و خباثت
و عیاشــی پرداختهانــد .ایــن
موجودات دوزیست بی هویت،
که عــزت نفس را حتــی در حد
حیوانــات هم تجربه نمیکنند،
در زمــان نابــودی ایــران نیز به
کشورهای امنی مانند انگلیس
و کانــادا و اســرائیل میرونــد تا
بــه واســطهی دزدیها و جهت
پاداش انجام ماموریت خویش،
باقــی عمر را با خانــواده ،خوش
بگذرانند.
در آن زمان ،من و شما ماندهایم
و ایران ویران ،فرو رفته در جنگ
آب ،فقیــر ،آشــفته ،بــی نظم،
تجزیه شده ،کووید زده ،گرسنه
و در حال کشتار و جنگ داخلی
برای لقمهای نان .این سرنوشت
حتمی کشور ماست اگر فرصت
دقیقــه  ۹۰را از دســت دهیــم.
این نوشــته و امثال آن شاهدی
بر ایــن خواهند بود که حرفها
گفته شــده بود .باشدکه این بار
کسی نگوید نمیدانستم• .

با دو شرح

5087

جدول روزنامه ایران دارای دو «شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرحها را با مداد حل کرده و
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.
www.paivand.ca since 1993
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asy Sudoku Puzzles 1Sam The Handyman

برای کار در
به چند
حرفتمسخر
14نفر 15
13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
امورنصب فورا نیازمندیم.
لپردازان
-7گل��يمعطر–معج��زهحضرت
1
وقت،
پاره
بصورت
ابتدا
در
شكوه،عظمت
موسي(ع)–وصف
2
تمام وقت
-8مهرباني–مقابلفراموش��ي–روديدر
We are hiring interested individuals
صيك��هازراه 3
آلمان
as Handyman assistant.
اعصاب
-9پارچه
نخي–محلتقاطعFull
time/Part time/On
call.
استوضوابط 4
اطالعات آگهی خود را به
Experience is an asset,
but not necessary.
بينايي–الزم
–وسيلهايدر
نشانی زیر ایمیل کنید:
(training will be provided).
Puzzle 2 Solution
بهروشكباب 5
PARSudoku
-10ضربهسرفوتباليست–ساحل
TICIPATE in
Positions available immediately.
info@paivand.ca
COM2MUN8ITY6our 9 4Please
1
7 send
3 application
–هماهنگ 5
at:
6
https://sam-thehandyman.com/career/
-11مزدور–پوستهكرهچشم–رنگمو
–همسرمرد–
-12پرتابسنگ–آراستهومنظم 5 7 3 1 8
2And9send6CV to:
4 info@sam-thehandyman.com
7
استخـــدام
توجهخامنها
قابل 8
–چاش��نيمعطرغذا–اززيباترين 6 4 9 7 5
3 1 2 8
حواريخائن–
Panneton
&
Panneton
شرکت
شهرهاياستانكردستان
فال9قهـوه
اوراقشركتي 2 8 1 5 6
ظرفشوی 7
-13آش��كاروعلني–3 4
به 9
تعداد محدودی نیروی کا رجنرال
یک نفر
CARWASH
و همچنین راننده با حقوق مناسب
آنلباس،عطر و10ورق
–جمعمكتب و7کمک5آشپز 3 9 4 8 2 1 6
يش��ود–كال
به چند نفر کارگر
استخدام می کند.
• باتجربه •
ی
ازقولپيغمبر

نقلكردنحديث

-14
11
شاد
توسط
وقت)
تمام
یا
وقت
(پاره
های
تلفن
شماره
با
تمایل
صورت
در
7Published
5 Since
6 1993
رستوران 4 3 9
برای2کار در8 1
برا ی کار در کارواش
 514939009و ( 5145721356پیمان)
وامامان–وادارشده–بليغ
ش��ندل–ابزار
نیازمندیم.
کبابسرا
(678-645112)514
BIWEEKLY NEWSPAPER
نیازمندیم.
فورا
info@pannetonpanneton.com
ایمیل
ویا
4
6
5
3
7
8
2
9
1
-15نامرمانينوش��تهنويس��ندهو FOR PERSIAN COMMUNITY
Tel.: 514-933-0-933
تماسبگیرید.
تلفن اطالعات( :احمد)
ت–همراههرج 13
فيلمس��ازفرانسويآلنربگرييه– (Montreal, Toronto, Ottawa,
8 Calgary
3 2& Vancouver
9 1 5 4 7 6
)Victoria,
Tel.:
514-651-2661
تبعيدگاهناپلئون
14
خدماتمالیاتی
:
9 Mailing
1 7 Address
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ 2 4 6
ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ 5
عمودي:ﺗﻬﯿﻪ ﻭ3ﺗﻨﻈﯿﻢ 8
شرقش��ناس–
4010 Ste-Catherine W.
15
-1نامقديمبابل–ش��هريدربخش
ﮐﻮﭼﮏ

ﺍﺷﺨﺎص و ﻣﺸﺎﻏﻞ
MONTRÉAL QC
ثبت شرکت و دفترداری
آبادشهرستانمياندوآب
مرحمت
ود – مس��ير
Sudoku Puzzle 4 Solution
افقي:
معادلدهمتر–جمعرمز
حسابها با نازل ترین قیمت
-2فرمانرواي��ي،س��روري–قاصد– 514-996-9692
زآنانچشمياري
3ﺩﺭ ﻃﻮﻝ 1
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ
-8هادي–سوپكلم–شهروبندري -1گي��اهبومادران–پايتختاس��تان
ﺳﺎﻝ 5 6 7 4 9 8
2
>>ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺮﺩﺑﯿﻦ
جايگاه
سوماترايجنوبيدراندونزي
درجنوبفرانسه
9 4:Email
-3ضرب��هبان��وكپنجهپ��ا–گياه 8 1 3
2 6514-242-6034
5 7
سرانه–هنوزآدم -9پرهيزكار–كش��وريدرقارهسياه -2كيش،رسم–ركوردداربيشترين
info@paivand.ca
گلزدهدربازيه��ايمقدمات��يجام
–رودآرام
2www.paivand.ca
شيرين!–درگمانانداختن 3 1 5 7 6 9
8 4
-4نانجي��ب–خورش��يدگرفتگي–
وان–سازمولوي
ها
ي
جهاني–داراي
-10مرتعش–شهرزعفران–دريا
هرهفته
درونکـــــوور 3
پیوند 7 4 6
عموجان8 9 2
کلبه 1
-3گ��زارش–مق��واين��ازك–واژه اريب–محاسن 5
ز
-11رطوبت–ثالثهمصر–متداول
به چند نفر ویترس
منتشرمیشود:
يار
ي
-5خودروجنگي–بزرگداشت–ب
يس��بزرنگ–
-12خ��وبميب��رد–نوعيخاك– استلزام
1 Vancouver:
وقت • 2 6 3 4 5
• نیمه8وقت و9تمام 7
قراب��ت –
نوع��ي
کلبه عموجان
–کار در
سنگينيكهبرجس��مفرودميآيد– -4ش��هريدراستانفارس–پسوند  -6رمزين��هبرای
8Ramin
9 Mahjouri
نیازمندیم5 2 1 7 3 .
دالبرزمان–جمعنجيب–ش��هري كمككننده 4 6
و–كش��وريدر قورباغه
Tel.: (604) 921-IRAN,
لطفا با شماره تلفن زیر
-7آس��يب–واحدس��نجشكمانو
765
-13دختربيپدر–ازگازهايبيرنگ درهندوستان
6 GREENWOOD
بگیرید8 3 7Rd., 5 1 4:
تماس 2
9
W. Vancouver, B.C., V7S 1X8
-5همسراسكارلت–غذايآماده!– زاويه–افترا
يتج��اوزبهمال وبيبو–تندوزود
ترينصدايمرددر 4 5 2 9 6
3 Tel.:
8 514-484-8072
-8ازس��ازها–بم7 1
-----------------------��دهايكوچكو -14سازيبادي–اشك–زينتدادن مادهخوشبو
موسيقي–سندعقد
7 1 9 8 2 4 5 6 3
-15جايسوگواري–آسمانغرنبه
-6آشع��دس–اش��عهمجه��ول–
فري��دون در
-9
صفحه 23
پس��ر از
ویژه:
و
 حل سودوکو | جدولهای عادی
عصبي
ش��اهنامه – س��دي در
حل جدول ويژه شماره 5086
حل جدول عادی شماره 5086
Sudoku Puzzle 6 Solution
 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1استانآذربايجانشرقي–
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ميخوش 3 2 5 9 4 7 1 6
8
1
م ش ك و ك
ش ط ر ن ج
ا ق ا
ا
س ر س ر
ر س ن
گ ا
–الهه  1ب ط ن
ا ف ت ا ب
ر
ه ي ب ه ك ش و
ا
 2ر
ز
ا
ر
د
ه
د
و ج ا
ز
ه ب ا
ا
 2ر
-10ترجيحدادن–جوش
4 6 1 8 2 5 7 9 3
ز
ن ي ا
و ي
ر
 3ش و
ر
ا ب ه
ا ش ه
م
ا ت ر
 3گ و
نهاي
ا م ر ي صورت–سودن
ا ث ر
م ز م ن
خ ش
 4ي و م
ا ن د
و ل ت
د
د خ
د
و
 4ز
-11آبعرب��ي–منك��ر 7 8 9 3 1
6 4 2 5
رقي–
ك
ا ي م ن
ا ن
ت و م
 5د ت
ه
ز
ا
ز
ر
ه
ا ي ن د
 5ي س
شدن–اهرم
ق و
د ي ر ك
ر ن ي خ
ز
 6و
ي د
ر ب
ا
ه
ب ل ن د ي
 6د
5 3 6 7 8 1 9 4 2
م ت ل ا ش ي ب ل ه -12س��الحمخرب–كافي–
 7ك ا ي ن
ر ل
د
ق ل م ز ن ي
ا
ورزش  7ن ج و
ورمعفوني–بهمعنيمحصول 1 9 8 4 6
2 3 5 7
8
گور– 8
ا ن و
ز
ل
ا
ل
ز
خ ب ا
ق پ ا ن
م ن ا
ر ن ج
ا
9
9
ب
ه
ا
و
ك
ي
ت
ا
ب
ر
ا
و
ل
ب
ا
ر
س
د
ر
و
ا
ر
ب
س
ر
ج
-13معادلفارسيآيفون 2 4 7 5 9
3 6 8 1
ي
ل ق ا ب
ا
ا ت ف
ه
 10ي ر
س
پ ر س ت و
ا ج
ر
د
و
 10ا
–مقاصد–محصولچتر
س��ت
واژه 6 7 2 1 5
نوردهن��ده4 –8
 11ن ت ب ا ه ز ا و ي ه ي ا  11ز ج ر ع ه ب ن ي ا ن ه ب 3 9 -14
م ر ض
د ب
ت و ج ه
 12و ج ب
و
ن ا
د ن
ر
ا
ن ز
 12ف ن ا
ا ي ك ا
ل
ا ش ر
و
ا
 13ز ي ر
ا
ا گ ر
و
ز
ن ي ا
ا ي ن
تازهو  13ر
توضيحكالم–كشتهشده 8 1 4 2 3
9 5 7 6
 14س ر پ ي ر ي م ع ر ك ه گ ي ر ي  14و ر و د ز ن د ه ه ا م م ن و ع -15پل��يمعلقدرش��هر
سانفرانسيسكو–پرخاشگر 9 5 3 6 7
8 2 1 4
و ل ت
ه
ر
ا
ر
ه
 15م ه ت ا ب
ن س ي
ن ت ي ج ه
م
ا
ه
و
دطول  15ا

نیازمندیهای

www.printablesudoku99.com
با م
د شارکت
خ
و
د
،
ر تقو
یت آن
ب
ک
و
ش
یم!

کامیونیتی ایرانیان

استخدام استخدام

PAIVAND

aznov152104nikpour

abedi free

استخدام
hosskherad@yahoo.ca azjan12paid60+120+120

نیـازمنـدی هـای پیوند

جدول اعداد سودوکو در صفحه 16

آرایشـــــگاه

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

آژانس مسافرتی

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

آموزش موسیقی

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

آموزش نقاشی

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

آموزشگاهحتصیلی

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

اتومبیل-تعمیر

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

اتومبیل :خرید و فروش

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

ازدواج

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

ارز

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

امالک و مسکن

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

اجنمن ها و سازمانها

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

28

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

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

بیمه و مشاور مالی

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

پزشــکی

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

تاکـسی

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

تبلیغات

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

ترجمه

1 2 8 3 6

المپیک935-3300...........................................
5 7 ..........................
مونترال/تورونتو1 9.
2
887-0432

دندانپزشک 6 3
7 4 5
933-3337
7 4 ..................
(آریا) 5
شهروزرضانیا 1
9
شریف نائینی731-1443............................... .
2 8 4 6 7
دندان سازی (کلینیک)
9 5 .................................
هادی3 2 .
افخم 8
737-6363
رستــوران8 1
6 5 4
524-0-524
4 6 ...............................
پیتزااطلس 9 7
3
کبابسرا 933-0-933 .....................................
484-8072
3 9 ...............
عموجان2 8.
کلبه 1
فاروس270-8437.............................................

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

روانشناسی  /روانکاوی

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

سوپر و فروشگاه

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

شیرینی پزی و قنادی

حمل و نقل

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

ها 9
نیازمنــدی 3
6 7 5
2 5 1 8 9
شانس اول را به آنها
1 7 3 2 4
بدهید!
6 4 8 5 3
بسیاری از ایرانیان تازه وارد
کارگاه8،
رستوران1 ،
در 2
کـارند6 :
در جستجوی 7
آژانس7 ،
گاراژ2 ،
فروشگاه9 ،
اداره ،کارخانه4 1،
کارواش و...
استخدام7کنید!3 6
آنـان را9 8
5 9 4---------------1 6
 اگر جویای کمک ،کارگر ،کارمند و...
صفحه 4
استخدام3خود را5در 8
هستید ،آگهی 2

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

5 4 9 8 6
جای شما در این صفحه
6 8 7 9 2
خالی است!
1 9 8 3 4
با ما تماس بگیرید.
2 3 info@paivand.ca
6 1 5

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

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

1
5
7
4

uzzle 5 Solution
مراکز پخش پیوند

مونتریال7 2 6:
مرکز5شهر 9
تپــش ،شــاطرعباس ،کارتیه پــرس ،ماهی
6 4 3 7 8
ســن لوران ،عموجــان ،کوپلــی ،2:فرحت،
9
5 4 ،NDG
1 auto
اتوکلیفتــون2 ،
فتوشــاپ ،ارز
 8اکس،
موندیــال ،اف
3
فایواســتار ،آپادانا4،الیت7 2
مارشه  ،PAکلینیک آریا ،آلفامدیک ،المیزان،
بازار ،متروپولیس3،کبابسرا5و2 1 9 ...
آدونیس1،مارشه7افغان5،
نور1و8 ،2
ریوسود :کوه 6
مراکزفرهنگی و8...
میرا9 5 ،
کلینیک 6
مارشه آریا7 ،
وست آیلند  :آدونیس ،سمی فروت ،پنراسلکت
شاتوکباب ،و4 6 8 ...
3 1
 2فروت1 3
سن لوران4 9:
آدونیس ،سمی

3
1
8
9
6
4
2
7
5

الوال :کوه نور ،آدونیس ،سمی فروت و...

9 5 7 4
ز488-7121.................................................
8فتو ُر 6 4 3
عینک8سازی
2 1 9
فرهت(ایرانخواه)481-0671..........................
3 8 2 6
فـرش
1 9 5 3
قالیشوییکارگاهفرش739-4888...............
7 6 4 1
فـیزیوتراپی
دنـــــــــا2 3
9 7
900-3633 .............................
5 1 8 2
فـال
678-6451 ............................................
5شادی4 7 6.
کــــارواش

uzzle 7 Solution

حقوقی 5
خدمات7 1
وکیل 2
8
ریاحی 4
نیــوشا 9 7
3 5
کبک
استان 8
دادگستری 2
رسمی 6 9
وکیل 4
حقوق تجاری در کانادا
قرارداد2 3 ،
شرکت5 ،
7 1
تاسیس
/سهام
ت
شرک
خریدوفروش
9 1 2 4 6
حقوق خانواده در کبک
توافقی7 ،
توافقی8و غیر6 3
طالق 9
فرزندان 3 8
تقسیم7اموال4 6،
Tel.: 514-953-3570
6 5 8 1 3
کشی 1 4
9 5
 2لوله

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

8
4
6
9
5
3
2
7
1

پرتردد نیازمندی های پیوند درج کنید.
uzzle 3 Solution
 جویای دوست ،همسر ،هم خانه،
هستید؟ 6 9 1 3 2
هم صحبت 8
 آیا وسائل خانه برای فروش دارید؟
شناسید7که به 3 4
حرفه ای6می 5
 آیا فنی و 1
میخورد؟ 2 8 5 4 7
درد دیگران 9
 آیا به سفر می روید ،جویای همسفر
8 3 2 1 5 7
هستید؟
اجاره،
برای
جایی
فروش،
برای
چیزی

9 7 6 2 4 3
حرفه و هنری برای عرضه دارید؟...

Sudoku Puzzle 8 Solution

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

حسابداریومالیاتی

uzzle 1 Solution

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

3
6
1
8
5
4
2
9
7
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ســاختمانهای فلسطینیان در و مشکالت ملی در حاشیه قرار آیتاللههــا آموخــت؛ هنگامــی
(با الهام از قلعه حیوانات)














در
کبیر»
«کوروش
آرامــگاه
محله شــیخ جــراح بــا حمایت میگیرند و هیچ توجهی به آنها که
در یوتیوب ،در  12قسمت
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تخریب
معرض
 در
ایران
جنوب
>> به زبان انگلیسی

























اطالعــات اســرائیل ،درســت در حالــ 
الهام از
با
نیز
طالبان
گرفت،
ی کــه اســرائيل ،قرار


















¡
ماننــد هجــوم شــبهنظامیان فلســطینیان را مورد شکنجه و
در
را
بــودا
تندیس
رویکرد،
این

















¢

£



¤















¥



¥



¤
وفــادار بــه ایــران در محلههای ســتم قرار میدهد ،رژیــم ایران بامیان منفجرکردند.
بغداد و شــهرهای دیگــر عراق نیــز اقلیتهای فکــری و ملی را وقتی رژیم ایران در اشغالگری و
بود که تحت حمایت و پوشــش در داخل ایران و در کشــورهای پایمال کردن حقــوق دیگران از
سرویسهای امنیتی انجام شد« .هــال مقاومــت» به شــدت هر حد و مرزی گذشــته است،
حمله حزبالله به بیروت غربی ســرکوب میکند و تشــیع را بر چگونه میتــوان ادعاهای ایران
وکنتــرل آن در مــاه مه  ۲۰۰۸و اکثریت اهل سنت در کشورهای را باور کرد که از مردم فلسطین
به آتشکشــیدن ســاختمانها همسایه تحمیل میکند و برای در برابر اشغال اسرائیل حمایت
ی کــه رژیــم
و ایســتگاههای رادیوهــا و تحقق این هداف ،هرگونه ستم میکنــد؟ در حالــ 
تلویزیونهــا ،تفــاوت چندانــی و خشــونتی را به کار میگیرد؛ تهران جز سوءاستفاده از مسئله
با آنچــه اســرائیل امــروز انجام درســت مانند سیاست خشم و فلسطین ،از این میان ،دستاورد
میدهد ،نداشت.
خشونتی که در برابر اقلیتهای دیگری ندارد .در گزارش بعدی
اگــر پلیــس اســرائیل ،فکــری و سیاســی همچــون میــزان ضرر و آســیبی که رژیم
شهرکنشــینان را در حمــات آذریهــا ،گیلکهــاُ ،کردهــا ،ایــران بــه آرمــان فلســطینیان
آنها همراهی میکرد ،در لبنان عربهــا ،بلوچهــا ،ترکمنها و وارد کرده اســت را موردبحث و
هــم افــرادی بــا «پیراهنهای ارمنیها در ایران جریان دارد.
بررسی قرار خواهیم داد.
سیاه» ،بیروت را به دستور رژیم رژیم جمهــوری اســامی ایران
ایران اشغال کردند.
با خشــونت و فشــاری که علیه
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عینکفرهت
جواد ایراخنواه

____________________

5655 Sherbrooke W.
NDG, H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

توجه :پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد.

9

2

99

باپیوندهمکاریکنید
نویسندگان ،مترجمان ،روزنامه نویسان
جوان و تازه وارد،
حتــی شــما...
اگر دستی به قلم دارید ،اگر عالقه مندید،
ذوق دارید ،در گزارش نویسی ،ترجمه و...
داوطلبـــانه-با ما همکاری کنید.
توجه :برای گزینش سوژه ها،
لطفا از پیش با تحریریه هماهنگی شود:

Tel.: 514-996-9692

$

به نام خداوند بخشنده مهربان

مرکزاسالمیایرانیان

ساعــاتکار:
روزهایدوشنبه لغایت شنبه
از ساعت  11لغایت 17
جهت انجام اموردر روزهای دیگر،
هماهنگی قبلی الزم است.

9

)210 St-Jacques (Lachine

Tel.: 514-366-1509
514-247-1732
(450) 638-7078
 210سنت ژاک غربی >>مترو
واندوم :اتوبوس ،90به مست غرب

30

 سال  27شماره  25  1526اردیبهشت 1400

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
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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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صابر جلیل زاده

آمـوزشسنتــور
در كلیه سطوح

Please note: Alpha medic moved,
The clinic will reopen end of June,
Our new address is
1198 crescent st. (Montreal.)
If you need a to see a doctor, please call
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----------------

Tel.: (514) 549-4697

514-521-5555 Ext 202

saberjalilzadeh@yahoo.ca
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هایکهارتونیان

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

تایماز انصاری

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

شرکت حمل و نقل بین املللی

:توجـه
درصدی از کمیسیون دریافتی از طرف
بهبیمارستانکودکان،ریفرالشما
.مونتریالهدیهمیشود

LOADEX TRANSPORT INC
 دریا یی و زمینی، هوایی:خدمات حمل و نقل
 امریکا و سایر نقاط جهان، سراسر کانادا،به ایـــران

Tel.:514-234-3399

info@loadextransport.com

Fax.:514-685-3168

www.loadextransport.com

MONDIALE
صرافی موندیال

باسابقه ترین مرکز ارائه خدمات ارزی در مونتریال

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

بزودی
 ارائه: ارزها
ی دی
جیتال
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 بیژن احمدی:به مدیریت
در قلب مرکز شهر
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