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با یاد اسماعیل خویی؛
شاعر آزادی و عشق
و صدای رسای اعتراض
 حسابداری و مالیات:مهتاب ثقفی

www.ParsPlumbing.ca

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

سال سابقه کاری در کانادا25 با

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

لوله کشی و نصب شوفاژ پارس

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

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

Tel.: 514.426.7200

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

Tel: (514) 290-2959
pg. 4

کلینیکدندانپزشکیآریا
1834 Ste Catherine W. Suite 200

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

نادرخاکسار

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

______________
Nader Khaksar

4010 Ste-Catherine W.

Ramier Realty

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

Cell.: 514-969-2492

6225A St-Jacques ouest,

 ستاره5 صـرافی

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

South shore و

ELEGANCE LEASING
Lease, Finance,
or Purchase
your dream
car

pg. 5

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

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

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

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

مشاور امالک در سراسر مونتریال

Minoo Eslami

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

مینو اسالمی

www.sutton.com

مشاور امالک در مونتریال

مسکونی و جتاری

Cell.: 514-967-5743

فیروزهمتیان

Cell: (514) 827-6364

fhemmatiyan@sutton.com

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

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

Pars Plumbing
.Heating Inc &

2 :

مسعود هاشمی

NET Exchange
www.sarafinet.com

MASSOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

Tel.: 514-871-1119

Tel.: 514- 845-5959

 اﻋﺘﻤﺎد، دﻗﺖ،ﺳﺮﻋﺖ

Cell.: 514-298-4567
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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

)

پزشک خانواده :اورژانس

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

!!Hiring new doctors

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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We
can
all
help
bring families
together again.
Get vaccinated.
Canada.ca/covid-vaccine
1-833-784-4397

72300_4_Vac_ripple_print_10x14,5_families_English.indd 1
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production

Montréal (Québec) H3G 1X1
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NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
<< >> در وست آیلند

Dena

Sports Physio

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

کلینیکفیزیوتراپیدنا

: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

:برخی از خدمات ما
½ ½ فیزیوتراپی | کاردرمانی
½ ½ طب سوزنی | استئوپاتی
½ ½ ماساژدرمانی
،½ ½ قبولکلیهبیمههایتکمیلی

تصادفاترانندگی،دانشجویی
) و آسیب های شغلیSAAQ(
)CNESST(

و بسیاری دیگر

گ
شعشایش
بهدوم

ELEGANCE LEASING

100%
Financing

:▪ شعبه مونترویال
️

Approval
6225A St-Jacques ouest,

Montreal, QC H4B 1T8

:▪ شعبه کوتسنلوک
️

4480 Ch de la Côte-de-Liesse, Suite 102,
7005 Ch. Kildare, Suite 18,
Mount Royal, QC H4N-2R1
Côte Saint-Luc, QC H4W-1C1
-------------------------------------------------------------------

Tel.: 514-482-4500

Tel.: (514) 900-3959
www.denaphysio.ca

visit us at: www.eleganceleasing.com

مشاور امالک مسکونی در مونترآل و حومه

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

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

سارا تاثیری
Sara Taassiri
Residential Real Estate Broker
BLVD IMMOBILIER
111 - 4030 boul. de la Côte-Vertu
Saint-laurent, Quebec H4R1V4
Taassiris@blvdimmobilier.com

Cell.: 514-929-8425
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با یاد اسماعیل خویی ،شاعر ایرانی

ما مرگ را سـرودی کردیم...
میراب کینه بود
ما ،عشـق مان همانا،
ِ
ماکینهکاشـتیم
و ،تا ِکشـت مان ببار نشـیند
از خون خویش و مردم
رودی کردیم،
ما ،خام سـوختگان
ز آن آتش نهفته که در سـینه داشـتیم
در چشـم خویش و دشـمن دودی کردیم
ما ،آرمان هامان را
معنایواقعیتپنداشـتیم
ما -نفرین به ما-
بوده را نبوده گرفتیم
و از نبوده
ــ البته تنها در قلمروِ پندار خویش-
بودی کردیم
و غایت زیان بود
هرگاهی از همیشه که پنداشتیم
سودی کردیم
و ینگونه بود،
زیرا ما
ما "مرگ را سرودی" کردیم
و زندگانی را
بر سرگمراهه مان،
در رهگذر "هر چه شود گو شود!"
با گله ی سگان هر چه که پیش آید!
واگذاشتیم
ما
زیباترینحقیقترا،
عشق را-با زشتی همیشه ترین
باکینه-تنهاگذاشتیم.
ماکینهکاشـتیم
و خرمن خرمن
مرگبرداشـتیم
و ینگونه بود،
زیرا ما
نفرین به ما –ما “مرگ را سرودی” کردیم
آیندگان!
برمامبخشایید.
هر یاد و یادبود از ما را
به گور بی نشان فراموشی بسپارید.
و زما،
اگر به یاد می آرید،
هرگز ،مگر به ننگ و به بیزاری،
از ما به یاد میارید.
اسماعیل خویی
ای شاعری که نای دلم با تو هم نواست
نفس گرمت آشناست
وین جان خسته با ِ
ِ
جایگاه توست
غربت دگر ی
اکنون که
ِ
ِ
نشانی «بیدرکجا»کجاست؟
با من بگو
از م.سحر
به اسماعیل خویی

خویــی متولد  ۱۳۱۷مشــهد
این شیخ که آیت انیران باشد
بود و اولین مجموعه شعرش
وز فتنه ی او ایران ویران باشد
بــا نــام “بیتــاب” در ســال
دیرا که نبودست و ایران بودست
 ۱۳۳۵در مشهد منتشر شد.
زودا که نباشد وی و ایران باشد
اســماعیل خویــی دوران
کام همگان باد روا کام شما نه
آموزش ابتدایی و متوسطه را
ایام همه خرم و ایام شما نه
در مشــهد گذراند و در ســال
زان گونه عبوسیدکه گویید می نوروز
 ۱۳۳۶بــرای ادامــه تحصیل
در جام همه ریزد و در جام شما نه
بــه تهــران رفــت .پــس از
وان گونه شب اندوده که با صبح بهاری
فارغالتحصیلی از دانشسرای
شام همگان می گذرد شام شما نه
عالی با بورس تحصیلی شاگرد
ای عام شما در بدی و ددصفتی خاص
اولی به انگلســتان رفــت و از
وی خاص شما نیک تر از عام شما نه
دانشگاه لندن دکترای فلسفه
سنجیدم و دیدم که نشانی ز تکامل
گرفــت .پــس از بازگشــت به
احکام ِنرون دارد و احکام شما نه
ایــران مقیــم تهران شــده در
گــهر ماست که ما جام بهاریم
شادی ُ
دانشگاه تربیت معلم تهران به
ای ملت گریه به جز انعام شما نه
تدریس پرداخت ،ولی ساواک
انگارکه خورشید بهارانه ی ایران
او را از تدریس بازداشت.
بر بام همه تابد و بر بام شما نه
گذاران
اسماعیل خویی از پایه
ای مردم ما را به جز اندیشه و دانش
ِ
کانون نویسندگان ایران است
بیرون شدی از مهلکه ی دام شما نه
و دو دوره نیــز عضــو هیئــت
و اندر حق فرهنگ هنر پرور ایران
دبیران آن کانون بودهاست .او
اکرام عمر دیدم و اکرام شما نه
که در کنار دیگر آزاداندیشــان
اسماعیل خویی
همفکــر خویــش در مرکــز
جنبــش روشــنفکری ایــران
اسماعیل خویی ،شــاعر ایرانی و از بود ،پس از اعدام دوستش ،سعید
اعضای موسس کانون نویسندگان سلطانپور در سال  ،۱۳۶۰مخفیانه
ایــران صبح روز سهشــنبه  ۴خرداد زندگی میکرد و پس از مدتی از ایران
 ۱۴۰۰در ســن  ۸۳سالگی در لندن مهاجرت کرد .او از ســال  ۱۳۶۳در
درگذشت.
لندن زندگی میکند.

روز جهانی احمدرضا احمدی
اول از همــه امســال پوریــا عالمــی
طنزپرداز و نغمه ساز کودکان دست
به کار شد و ویدیویی ساخت با عنوان
روز جهانــی احمدرضا احمدی و در
مقدمه آن گفت :من خوشــحالم
که در جهانی به دنیا آمدم و نفس
کشیدم که احمدرضا احمدی بود
و از کودکی من جهانی ساخت که
هیچ جای دیگر نمیتوانش یافت.
پوریــا افــزود :تولــد احمــد رضا
احمدی شاعر مبارک همه ما که
در این جهان یگانه زندگی کردیم.
در ادامــه ویدیو احمدرضا بود که
در میان گلدانهایش نشســته،
شعری از خود خواند:

جهان ناگهان
غرق در شــکوفه ها و گل
های شقایق و بنفشه است
پنجره را باز می گذارم

خویــی بــه شــکل غریبــی ،تعهد
اجتماعــی خویش را که گاه در زبان
خشــمگین یک انقالبی به ســتوه
آمده از بیعدالتی جاری میشــود،
با اندیشههای فلسفی شرایط انسانی
در بیان انتقادی یک روشــنفکر؛ یا
با تغــزل میآمیزد .او زبان تصویری
بســیار ظریــف و دقیقــی را بــکار
میگیرد که از ســادهترین چیزهای
روزمــره گرفته تــا غیرمنتظرهترین
استعارهها (ایماژها) را در خود جای
دادهاست.
خویــی در دوران رژیــم پهلــوی
بــرای مقابلــه بــا سانســور از زبان
سمبولیک ویژهای استفاده میکرد.
اوگنجینٔه تصاویر جاودان شــاعران
کالســیک را بکار میگرفت ،اما آن
را –همانند دیگر نمایندگان مکتب
سمبولیستهای اجتماعی که او نیز
به آن تعلق داشــت و خدمت بزرگی
ً
کامال
به آن کرد -بــا محتوی نو و
متفاوتی پر میکــرد .به این ترتیب
او یکی از جانشینان جدی آن نسل
از شــاعران متعهد اســت که مانند
نیما یوشیج قلمشان سالحی برای
مبارزه علیه سرکوبهای اجتماعی و
سیاسی ،و پیش از هر چیز علیه خفه
کردن ادبیات ،و در راستای رسیدن
به آزادی اندیشه و بیان بودهاست.
از اســماعیل خویی نزدیــک به ۳۰
کتاب شــعر منتشر شــده که برخی
از آنهــا به چنــد زبان ترجمه شــده
اســت .آثــار اســماعیل خویــی در
شــهرها و کشــورهای مختلفــی به
چاپ رسیدهاند :از مشهد و تهران،
تا سوئد ،آمریکا ،کانادا ،انگلستان،
کرواسی و آلمان.
اســماعیل خویی از مخالفان نظام
جمهوری اســامی بود و در تبعید
زندگــی میکــرد .وی در دوران
سلطنت محمدرضا شــاه پهلوی از
طرفــداران چریکهای فدایی خلق
بود .او در  ۳۱ژانویه  ۲۰۰۹میالدی،
در مصاحبــه بــا تلویزیــون فارســی
بیبیســی بــه مناســبت ۳۰امین
ســالگرد پیروزی انقالب  ،۱۳۵۷از
اینکه مــردم ،از جمله خود وی ،به
هشدار شاپور بختیار مبنی بر خطر
ایجاد یک «دیکتاتوری مذهبی»،
توجه نکردند ،ابراز تاسف کرد.
•

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

Ahmadreza Ahmadi

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

Iranian poet
Born: May 20, 1940 (age 81
years), Kerman, Iran

باران می بارد.
در باران گفتم بهار را یافتم
در همیــن زمان ماهــور احمدی
دردانــه شــاعر نوشــت :چقــدر
ســخت اســت از کســی بنویسی
کــه تمــام خوبیســت .بــرای
کسی بنویسی که خالق بهترین
نوشتههاســت .چقــدر ســخت
اســت دختــر شــاعر محبوبــت
باشی .چقدر ســخت است مادر
پسرکی هشتاد و یک ساله باشی
کــه دلــش هنــوز مدادرنگــی و
آلبالو خشــکه میخواهد و چقدر

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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■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

•
•
•
•
•
•

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

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!

■ توضیــح مهم 2



•

_________
برای ما بنویسید ،اما...

کوتــاه ،زیباتر است

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

•

Distributed Free

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

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

انتخابات 1400

«پیروزی رئیسی در انتخابات و تبدیل وی به
رهبر آینده ایران»
امور خارجــه در کابینۀ مهدی
بــازرگان کــه در پاریس زندگی
میکند به خبرنگار لوموندگفته
اســت کــه ابراهیم رئیســی به
شیوۀ پوتین قوۀ قضائیه ایران
را اداره کــرده اســت .بــه گفتۀ
ســامتیان ،قوۀ قضائیه ایران
امــروز پلیســیتر ،متمرکزتر و
ســختتر از گذشته شــده و در
خدمت اهداف سیاسی رئیس
معمم آن عمل میکند.
لوموند در شمارۀ روز چهارشنبه لومونــد گفتــه اســت کــه حتی احمــد ســامتیان از ابراهیــم
 ٢٦ماه مه ،مطلبی به انتخابات گروههــای باصطــاح انقالبی رئیسی به عنوان "فرزند معنوی"
ریاست جمهوری ایران و آخرین حکومــت اســامی از
علی خامنهای یاد
دوبارۀ
کاهش
تصمیمهــای شــورای نگهبان حذف علــی الریجانی
کرده و با اشاره به
در
مشارکت
نرخ
اختصاص داده و نوشــته اســت ُبهتزدهاند ،به طوری
عالقــۀ خامنهای
انتخابات ؟!
که مقامات ایران برای به کرسی که حتــی بــرادر وی،
به ابراهیم رئیسی
نشــاندن نامزد مورد نظر خود ،صــادق الریجانــی،
پیــش بینــی
ابراهیمرئیسی،انتخاباتریاست رئیــس پیشــین قــوۀ قضائیه و کــرده اســت که رئیــس کنونی
جمهوری را با حذف رقبای وی عضو فقهای شــورای نگهبان ،قــوۀ قضائیــه پــس از انتخابات
قفل کردهاند.
تصمیمهــای اخیر ایــن نهاد را ریاست جمهوری به رهبر آینده
نویســندۀ مقاله ســپس تصریح غیرقابل دفاع دانسته است.
و جانشــین علی خامنــهای نیز
کــرده اســت که در نبــود رقیب لوموند بعید ندانسته که وضعیت تبدیل شــود .ســامتیان گفته
ابراهیــم رئیســی کــه در تمــام حاضــر به کاهــش دوبــارۀ نرخ است که هدف در مرحلۀ حاضر
پروندههــای بزرگ نقض حقوق مشــارکت در انتخابــات آینــدۀ صعود بی مانع رئیسی به ریاست
بشــر در ایران دست
ریاست جمهوری جمهوری اســت تا پس از کسب
شیوۀ
به
رئیسی
داشــته قــرار اســت
منجــر شــود .مشروعیت مردمی در مرحلۀ بعد
رئیس جمهوری آیندۀ پوتین قوۀ قضائیه لومونــد یــادآور جانشین علی خامنهای شود.
را اداره کرده!
ایران شود.
میشــود کــه در مقالهنویس لومونــد در پایان به
مقالهنویــس لوموند
آخریــن انتخابات نتایج یک افکارســنجی انتشــار
از رد صالحیــت علی الریجانی ،مجلس شــورای اســامی ایران یافته توســط خبرگزاری فارس،
مشــاور رهبر و رئیس پیشــین بر اساس آمار رسمی بیش از  ٥٧وابســته بــه ســپاه پاســداران،
مجلــس اســامی ،بــه عنــوان درصد رأیدهندگان از شرکت در اشــاره کــرده که نرخ مشــارکت
تصمیــم غیرمنتظــره شــورای انتخابات خودداری کردند.
در انتخابات آینــده را  ٥٣درصد
نگهبان یاد کرده و افزوده اســت به همین خاطر لوموند یادآوری و آرای ابراهیــم رئیســی را ٧٢٫٥
که به دلیل پشتیبانی الریجانی از میکنــد کــه حســن روحانی در درصد پیشبینی کرده است.
برجام و همسوی 
ی وی با حسن نامهای به رهبر حکومت اسالمی لومونــد یــادآوری میکنــد کــه
روحانی تندروترین گرایشهای ایــران ،علــی خامنــهای ،از او در دهمیــن انتخابات ریاســت
جنــاح محافظــهکار حکومــت خواستهاستکهباتغییرفهرست جمهوری کــه به روی کار آمدن
اســامی از او متنفرند ،هر چند نامزدهای تأئید صالحیت شده محمــود احمدینــژاد منجــر
رد صالحیت وی آشوبی در بین بستر رقابت و در نتیجه مشارکت شــد ،خبرگزاری فارس پیش از
محافظه کاران ســنتی می به پا باالی رأیدهندگان در انتخابات پایــان رأیگیــری آرای محمود
کرده است.
را فراهم کند.
احمدینــژاد ،بــه عنــوان پیروز
یــک تحلیلگــر محافظــهکار احمــد ســامتیان ،نماینــدۀ انتخابات ،را اعالم کرد.
جمهوری اسالمی که نخواسته اصفهــان در اولیــن مجلــس
ناصر اعتمادی
نامش فاش شــود بــه خبرنگار شــورای اســامی و معاون وزیر
رادیو بین المللی فرانسه

فراخوان

ِ
خواست تحریم انتخابات
حمایت از
ریاستجمهوری
در بیــش از چهــار دهــه ،رژیــم
ِ
والیــت فقیــه از
اســتبدادی
عنــوان
طریــق نمایشــی تحت
ِ
«انتخابات» ،که آن هم همواره
با تقلبهایمکرر همــراه بوده
اســت ،مــردم ایــران را بهپــای
صندوقهــای رای کشــانده تــا
برگزیــدگان دســتگاه
از میــان
ِ
فقاهتی ،بین بد و بدتررا انتخاب
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کننــد .مردم نیــز در غیاب یک
ِ
جمهوریــت دموکراتیــک ،نبود
ِ
امکان
آزادیهای سیاسی ،نبود
ِ
شرکت نمایندگان واقعیخود در
ترس خرابتر شدن
انتخابات ،از ِ
اوضاع ،به کاندیداهایی که کم تر
ِ
دســتگاه
تائید خامنهای و
مورد
ِ
والیی بوده ،رایدادهاند.
در طول این سالها هر دو جناح،

چــه آنها کــه خــود را «اصالح
طلب» میخوانند ،و یا بهعنوان
«أصولگرا»،شــناخته شدهاند
در تمامی فاجعههایی که برمردم
ایران گذشته مشارکت داشتهاند:
چپاول سراسری ،به هدر
فساد و
ِ
دادنثروتهــای ملی در کمک

{>> ادامه در صفحه}14 :

ژاپنی  اروپایی آمریکایی

NDG

.Pièces d'Autos . .

حتویلدرمحل:رایگان

با
گارانتی

مت ارزان
قی
ت مرغوب
کیفی

____________________
Pièces d'Autos NDG

6035 Upper-Lachine
Montreal, QC, H4A2C2

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

Cell.: (514) 971-7407
Kazem Partow Tehrani
Real Estate Broker

کاظم پرتو تهرانی

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

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

انتصاب پیام اخوان به عنوان مشاور دولت
کانادا در پرونده پرواز اوکراینی
دولــت کانــاد روز جمعــه۳۱ ،
اردیبهشــت ،اعالم کرد که پیام
اخوان ،بازپرس پیشــین دیوان
الهه را به عنوان به عنوان مشاور
ارشــد وزارت خارجه این کشور
در پرونــد ه هواپیمــای اوکراینی
انتخاب کرد.
حامد اسماعیلیون ،سخنگوی
انجمن جانباختگان پرواز ۷۵۲
در همیــن ارتبــاط در صفحــه
اینستاگرام خود نوشت« :بعد از
ماهها تالش و همفکری با دولت
کانادا ،دکتر پیام اخوان با سابقه
درخشــان در دادستانی سازمان
ملــل ،حضــور در پروندههــای
نسلکشی یوگســاوی ،رواندا و
میانمار و با کارنامهای مشخص
در دفاع از حقوق بشر در ایران،
بــه عنوان مشــاور ارشــد دولت
کانــادا در پروند ه پــرواز انتخاب
شد».
خانواده قربانیان این هواپیما از
این اقدام دولــت کانادا قدردانی
کردنــد و آن را نشــانه «جدیت
دولت کانادا در پاســخگو کردن
جمهوری اسالمی» دانستند.
مــارک گارنو ،وزیــر امور خارجه

کانادا(نمایندهیNotre-
—Dame-de-Grâce
)W e s t m o u n t
نیــز از انتصاب پیام
اخــوان اســتقبال
کرد.
روزنامــه کانادایــی
«گلوب انــد میل»
به نقــل وزیر خارجه
کانــادا
خارجــه
نوشــت« ،دانــش و تخصص او
تالش مداوم برای پاســخگویی
رژیم ایران و دسترسی به عدالت
را تقویت خواهدكرد».
روز پنجشنبه  20می نیز دادگاه
عالی انتاریو در کانــادا ،با صدور
یک حکم ،سرنگونی پرواز شماره
 ۷۵۲خط هواپیمایی بینالمللی
اوکراین با موشــکهای سپاه را
«اقــدام تروریســتی و عمدی»
اعالم کرد.
وزارت خارجــه ایــران رای
ایــن دادگاه کانادایــی مبنیبــر
تروریســتی بــودن ســرنگونی
هواپیمــای اوکراینــی را «فاقــد
مبنــای قانونــی» دانســت و بار
دیگر مدعی شــدکه ایــن دادگاه

عطش شدید سفر همراه با افزایش
درخواست بلیط و رزرو هتل
بسیاری از مردم در آرزوی روزی
هســتند که بتوانند دوباره ســفر
کنند .در حــال حاضر با افزایش
نرخ واکسیناسیون ،آژانس های
مســافرتی با افزایش درخواست
ها و رزروها مواجه هســتند؛ زیرا
مردم با پیش بینی رفع محدودیت
ها برنامه ریزی می کنند.
در ونکــوورکتی مــور ،مدیرگروه
ســفرگفت که “به محض شروع
واکسیناســیون مــردم” متوجه
افزایــش تقاضای آن ها شــدند:
«در واقع تزریق واکســن تفاوت
زیادی به وجود آورد .مردم واقعا
می خواهند ســفرکنند ،آنها می
خواهند از خانه های خود خارج
شوند و حرکت کنند».

مــور گفــت مــردم امیدوارند که
در کوتاه مدت ســفرهای داخلی
داشــته باشــند ،اما برخی از آنها
ســال آینده به دنبال ســفرهای
بزرگتر به خارج از کشور هستند.
«مــن فکر می کنم مــردم هنوز
امیدوارنــد کــه در تابســتان در
داخل کانادا سفرکنند ،تصور می
کنم بیشتر سفرها نیز برای رفتن
به خانه و دیدار خانواده باشد .اما
بعد از این مــردم می خواهند به
جاهــای دورتر بروند و در ســال
 2022شما به سختی می توانید
جای خالی پیدا کنید».
آلیسون واالس ،سخنگوی مرکز
پــرواز گفت که تقاضــا واقعا طی
ماه گذشــته افزایش یافته است؛

صالحیت رسیدگی به این
پرونده را نداشته است.
بامداد چهارشــنبه
 ۱۸دیماه ،۱۳۹۸
هواپیمای اوکراینی
بــا  ۱۷۶مســافر و
خدمــه شــامل ۵۵
شهروند کانادا و ۳۰
مقیم این کشــور با
دو موشــک زمین
به هــوای «تــور ام »۱-ســپاه
پاسداران در آسمان تهران هدف
گرفته شد و همه سرنشینان آن
جان باختند.
مقامــات جمهــوری اســامی
ایران تا سه روز برخورد موشک
به هواپیمــا را تکذیب میکردند
وگزارشهــای مســتند در ایــن
زمینــه را دروغ و فضاســازی
عنوان میکردند.
آنهــا ســرانجام تحــت فشــار
بینالمللی و رســانهای و انتشار
اسناد و شواهد غیر قابل انکار از
برخورد موشک به این هواپیمای
مســافربری ،ناگزیر بــه اعتراف
شدند.
•

از جملــه افزایــش رزرو پــرواز به
ایاالت متحده برای پاییز و بررسی
سفرهای زمستانی به مکزیک و
کارائیب.
«مــا در تحقیقــات و همچنین
برخــی رزروهــا افزایــش قابــل
توجهی داشــته ایم و هم اکنون
رزروهــای بیشــتر چندیــن ماه
جلوتر انجام می شــود؛ چه برای
اواخر امســال یا حتی اوایل سال
آینده .به نظرم مردم به نوعی فکر
می کنند که مرز احتماال تا پاییز
دوباره باز خواهد شد .االن مردم
واقعا شروع به جستجو می کنند،
زیرا تقاضای زیاد وجود دارد».
واالس گفــت که وقتــی نوبت به
مقاصد آفتابــی مانند مکزیک و
کارائیب می رســد ،مــکان های
گروهی ســریعتر از گذشــته رزرو
می شوند.

مونتریال در رده نهم گران ترین شهر در آمریکای
شمالیبرایخریدمسکنبهنسبتدرآمد
بــر اســاس تحقیقــات
جدیــد ونکــوور ،تورنتو
و همیلتــون گرانتریــن
شــهرهای آمریــکای
شــمالی بــرای خریــد
مسکن به نسبت درآمد
هستند.
مونتریال نهمین شــهر
گران (برابر با نیویورک!)
ارزیابــی شــد .ونکــوور
گرانترین شهر؛ تورنتو در
جایــگاه دوم و همیلتون
در جایگاه ســوم قرارگرفت .این
شهرها نسبت به لس آنجلس و
نیویورک مکان های گران تری
برای زندگی هستند.
ایــن گــزارش کــه در اقتصــاد
آکسفورد منتشر شد نشان داد
که خانه های کانــادا  34درصد
گرانتر از آن است که خانواده ای
بادرآمد متوســط بتواند از پس
تهیه اش بربیاید.
«مقرون به صرفه بودن مسکن
کانادا طی دهه گذشته ،نه تنها
در تورنتــو و ونکــوور ،بلکــه در
چندین شهرکوچکتر نیز به طور
قابل توجهی بدتر شــده اســت.
همیلتون و اتــاوا هم به صفوف
کالن شــهرهای گــران قیمــت
کانــادا پیوســته انــد ،در حالــی
کــه خانه هــای پره ریــز و کبک
همچنان در دسترس خانوارهای

متوســطرا دارد یا
خیر.
اتاوا ششمین شهر
گران ارزیابی شد.
در همیــن حــال
کبک در رده سوم،
ادمونتون ششــم،
وینیپــگ هشــتم
و کلگــری دهــم
شهرهای ارزان قرار
می گیرند.
بــا توجه بــه اینکه
محلی است».
ونکــوور و تورنتــو گرانتریــن
طبق سیســتم خدمات لیست شهرهای این نمونه هستند ،در
چندگا ن ـ ـ ه (  )M LSاتحادیــه ایــن گزارش آمده اســت که این
امالک کانادا ،متوســطقیمت شهرها “بســیار دور از دسترس
ملی اکنون  716828دالر است .هســتند” و بایــد توجه داشــت
در ونکوور و تورنتو این رقم برای که مقرون به صرفه بودن انتاریو
خریــد یک آپارتمــان یک خوابه “طی دهه گذشــته به طرز قابل
کافــی اســت .در همیلتــون در توجهی بدتر شده است”.
این محــدوده قیمت می توانید در ایــن گــزارش آمده اســت که
خانه ای پیدا کنید که دارای سه شــاخص های مقرون به صرفه
اتاق خواب در  1300فوت مربع بودن مســکن آمریکای شمالی
باشد.
در کانادا نســبت خدمات بدهی
اقتصاد آکسفورد برای  25شهر ناخالص  39درصدی (آستانه ای
قــاره از شــاخص هــای جدیــد که اکثــر وام دهندگان کانادایی
مقرون به صرفه بودن مســکن بــرای واجد شــرایط بــودن وام
در آمریــکای شــمالی ( )HAIsگیرندگان اســتفاده می کنند) و
استفاده کرده است .این گزارش  25ســال دوره استهالک برای
مقایســه می کند که آیــا خانوار وام های مســکن را در نظر می
با درآمد متوســطدر یک شــهر گیرند.
توانایــی تهیــه خانــه بــا قیمت

قتل مادر ایرانی -کانادایی با ضربات چاقو
توسط همسرش در مونتریال

زندگــی آرامــی داشــتند و دو
 19می  -زلیخا بختیار  36ساله حبس خواهد بود.
که با همسرش آریوبرزن بختیار به گفتــه پلیس مونتریال کمی فرزند خانواده که یکی دوساله و
و دو فرزندشان درمنطقه کوت قبــل از نیمــه شــب دوشــنبه دیگری شیرخواره است در زمان
ســن لــوک در غــرب مونتریال گزارشــی درباره مجروح شــدن حادثه در منزل حضور داشتند.
زندگی می کــرد ،به ضرب چاقو فردی به پلیس رسید و زمانی که آنهــا بــه پلیــس گفتند قبــل از
ماموران در محل حاضر شدند  ،حضــور مامورین صــدای جیغ
در خانه به قتل رسید.
قاتل در جلسه مقدماتی دادگاه با جســد زنی مواجه شدند که با زلیخا را به دفعات شنیده اند.
حضــور یافــت وجلســه اصلــی چاقو به دفعات مورد حمله قرار قتل زلخیا یازدهمین مورد قتل
زنان در اســتان کبک طی سال
محاکمــه روز  5جــوالی برگزار گرفته بود.
خواهد شــد و او تــا آن زمان در به گفته همســایگان ایــن زوج جاری محسوب می شود.
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افزایش بی سابقه نرخ تورم و
قیمت کاالهای مصرفی!
مرکز آمارکانادا روز چهارشنبه 19
می گزارش داد تورم ســاالنه در
مقایسه با  2.2درصد ماه مارس
در آوریل بــه  3.4درصد افزایش
یافته است .این مقدار بیشتر از
پیش بینی های اقتصاددانان با
سرعت ســاالنه  3.2درصد بود.
در واقــع آن ها به صورت ماهانه
انتظار افزایش تــورم  0.5درصد
در برابر  0.2درصد را داشتند.
تــورم اصلی که اغلــب به عنوان
معیار بهتــری برای فشــارهای
اساسی قیمت در نظر گرفته می
شود ،از  1.9درصد در مارس به
 2.1درصد افزایش یافت که این

باالتریــن میزان از ســال 2012
است.
پدیــده ای مشــابه ،تــورم مــاه
گذشــته در ایاالت متحده را نیز
باال برد و به ســرعت  4.2درصد
در سال رساند .برخالف ایاالت
متحده ،تــورم در کانادا ممکن
است با سرعت کمتری در حال
افزایش باشــد ،زیرا ماه گذشته
بسیاری از نقاط کشور به نوعی
درگیــر تعطیلی ناشــی از کووید
بودنــد و همین موضــوع باعث
کاهــش تقاضــا بــرای کاالها و
خدمات شد .دستاوردهای اخیر
دالرکانادا نیز ممکن است فشار
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تورمی را کاهش دهد.
سایمون هاروی ،تحلیلگر ارشد
ارز در مونکــس کانادا در ایمیلی
گفت« :اثرات پایه و قیمت باالی
کاالها ،مشابه همان چیزی که
هفته گذشته در شاخص قیمت
مصــرف کننده ایــاالت متحده
مشاهده شد ،بیشترین خسارت
را وارد کرده است؛ اگرچه آن هم
به واسطه رونق اقتصادی ایاالت
متحده افزایش داشته است».
تیف مکلم ،رئیس بانک مرکزی
کانــادا پیــش بینی کــرد که به
دلیل این تأثیرات اساســی تورم
تا حدود 3درصــد افزایش یابد،
اما او همچنین گفت که معتقد
است فشــارهای اساسی قیمت
بــه دلیــل ادامه ضعــف اقتصاد
همچنــان راکــد مــی مانــد .در
آخرین پیش بینی های منتشــر
شــده در مــاه گذشــته ،بانــک
مرکزی تورم را پیش از بازگشت
به نزدیکی هدف 2درصدی اش
در پایان ســال ،به طور متوسط
 2.9درصــد در ســه ماهــه دوم
سال پیش بینی کرد.

گـــذار از کووید :19کی و چگونه ؟!

بــا افزایــش تحویل واکســن به
کانادا و همســان شدن عرضه و
تقاضا ،هرچند هنوز تا بازگشت
به زندگی عادی فاصله داریم ،اما
هــر روزی که می گذرد کانادا در
برابر خطر پاندمی مقاوم و مقاوم
تر می شود.
داده های کشورهایی که از لحاظ
واکسیناســیون جلوتــر از کانادا
بوده اند نشان می دهد دریافت
یک دوز واکسن مصونیت کافی
در برابر بیمــاری ایجاد می کند
و در نتیجــه افزایــش دریافــت
کنندگان واکسن در کانادا نوید
روزهای روشنی را می دهد.
بــه اعتقــاد ریــوات دئونانــدن،
اپیدمولوژیست از دانشگاه اتاوا،
از حاال به بعد ،هر روز اوضاع به
سمت بهتر شدن پیش می رود.
نگاهی به شــرایط سایر کشورها
نیز موید این خوش بینی است؛
با واکسینه شدن کامل بیش از
 50درصد جمعیت در اسرائیل،
در این کشور طی هفته گذشته
تنهــا  200مورد ابتــا و  5مورد
جانباختــه گزارش شــد ،این در
حالی اســت کــه در اوج بیماری
در اســرائیل ،ظــرف یک هفته
 60هــزار مــورد ابتــای جدید

شناســایی شده و  400نفر جان
باخته بودند.
در انگلیــس نیز ،کــه در تاخیر
عرضــه دوز دوم اســتراتژی
مشــابه کانادا را در پیش گرفته
است ،آمار مبتالیان بستری در
بیمارســتان به کمتــر از 1000
نفــرکاهــش یافت و نــرخ مرگ
و میر ناشــی از ابتــا به کووید،
تک رقمی شد.
در کانــادا هم که تا کنون حدود
 50درصــد جمعیــت واجــد
شرایط حداقل یک دوز واکسن
را دریافــت کــرده انــد ،نتایــج
واکسیناســیون کم کم در حال
ظهور است؛ در حال حاضر آمار
مبتالیان بستری در بیمارستان
در کانــادا به  4هــزار نفر ،یعنی
کمترین حد خود از نیمه آوریل،
رســیده و تنهــا  1400نفــر در
بخش مراقبت های ویژه بستری
هستند.
بــه گفتــه دکتــر زیــن چــاگال،
متخصصبیماریهایهمه گیر
در بیمارســتان ســنت جــوزف
همیلتون ،با واکســینه شــدن
تعداد بیشــتری از مــردم ،کادر
درمان هــر روز خوشــحال تر و
نسبت به پایان پاندمی امیدوارتر

می شود.
تحقیقــات جدیــد نیــز
نشان می دهد می توان
بــه مصونیــت حاصــل
از یــک دوز واکســن
دل خوش کرد ،مطالعه
اخیــری کــه دربریتانیــا
انجــام شــد نشــان داد
تاخیــر تزریــق دوز دوم
به ســالمندان تا  3ماه،
موجب تولید ســه و نیم
برابر آنتی بادی بیشــتر در بدن
آنها می شود.
پژوهش به چاپ رسیده در مجله
النست نیز با بررسی  23هزار نفر
ِ
از کادر درمــان دریافــت کننده
واکســن فایــزر ،نشــان داد دوز
اول واکسن تا  70درصد در برابر
ابتال به کوویــد مصونیت ایجاد
می کند.
نتایــج مطالعــه دیگــری در
اسکاتلند نیز حاکی از آن بود که
واکسن فایزر 4 ،تا  5هفته پس از
دوز اول 90 ،درصد در پیشگیری
از حاد شــدن کووید و بســتری
شــدن فرد مبتال در بیمارستان
اثربخش اســت .همین مطالعه
بر روی دریافت کنندگان واکسن
آسترازنکا اثربخشی  88درصدی
این واکسن را تاییدکرد.
با این وجود ،همچنان آمار ابتال
در کانادا باالتر از حد انتظار است
که این میزان ابتالی جدید می
تواند پیشرفت های حاصل شده
را در معرض خطر قرار دهد.
دکتــر تــرزا َتم ،پزشــک ارشــد
کانادا 8 ،می به مردم هشدار داد
حتی دریافت دو دوز واکسن نیز
فــرد را  100درصد در برابر ابتال
بــه کووید مصون نمــی کند .به
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تکخال رستوران های ایرانی کبابسرا

KA B A B SAR A

روزهای شنبه و یک شنبه >> بین ساعت سه تا شش برای
اولین بار
در
و
چلو کباب کوبیده >>با آش یا ساالد
ر م نتریال
ستو
را
ن
ای
ر
ان
ی
در
چند شعبه!

فقط
 10دالر

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

KABABSARA

با تشبزودی:

کر ا
بینظ ز استقبال
یر ش
شعبه ما عزیزان
دو
افتت م کبابسرا
اح
م
ی گردد

دلیوری با اوبر ایتز و دور دش

755 Atwater Ave
حتویل فوری غذا
در منزل و محل
کار شما
با کمترین هزینه

Montreal, QC H3J 2K3

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

ساعات کار:

دوشنبه تا یکشنبه
از 11ونیم صبح تا  10شب

Dena

Sports Physio

کلینیکفیزیوتراپیدنا
برخی از خدمات ما:
½ ½ فیزیوتراپی | کاردرمانی
½ ½ طب سوزنی | استئوپاتی
½ ½ ماساژدرمانی
½ ½ قبولکلیهبیمههایتکمیلی،

دانشجویی،تصادفاترانندگی
( )SAAQو آسیب های شغلی
()CNESST

گ
شعشایش
بهدوم

▪ شعبه کوتسنلوک:
️

▪ شعبه مونترویال:
️

4480 Ch de la Côte-de-Liesse, Suite 102,
7005 Ch. Kildare, Suite 18,
Mount Royal, QC H4N-2R1
Côte Saint-Luc, QC H4W-1C1
-------------------------------------------------------------------

Tel.: (514) 900-3959
www.denaphysio.ca
گفته دکتر تم ،هرچند واکســن
احتمــال ابتال را بــه میزان قابل
توجهی کاهش مــی دهد اما آن
را به صفر نمی رساند.
البته دکتر تم این هفته با نگاهی
خوشبینانه تر به کانادایی هایی
کــه دوز اول واکســن را دریافت
کرده انــد نویــد داد احتماال در
طول تابستان به مرور از بعضی
محدودیت ها کاسته شود و آنها
بتواننــد بــا خانواده و دوســتان
خود در فضاهای باز جمع شوند.
البتــه دکتــر تم افــزود همه این
شرایط بستگی به میزان رعایت
دستورالعمل های بهداشتی در
مــدت باقیمانــده از فصــل بهار

دارد ،چــرا کــه هنوز آمــار ابتال
بیشتر و واکسیناسیون کمتر از
حدی است که بتوان محدودیت
ها را کاهــش داد .این در حالی
اســت که مرکز کنتــرل بیماری
هــای آمریــکا اخیرا اعــام کرد
آمریکایــی هایی که هــر دو دوز
واکســن را دریافت کرده اند می
توانند استفاده از ماسک را کنار
بگذارند.
جاســتین تــرودو نیــز هفتــه
گذشــته ابراز امیــدواری کرد با
واکسیناســیون اکثــر جمعیت
کانــادا بــا یــک دوز واکســن،
تابستان بهتری در پیش داشته
باشیم.

او گفــت هــر زمــان  75درصــد
واجدیــن شــرایط با یــک دوز از
واکسن ،واکسینه شده باشند،
اســتان ها می تواننــد به تدریج
محدودیت ها را کاهش دهند،
امــا تا آن زمان مــردم باید برای
جلوگیــری از بروز مــوج چهارم
پاندمی ،هوشیار و مراقب باشند؛
دکتر چاگال نیز به مردم یادآوری
کرد :قرار نیست تابستان امسال
زندگــی به حالت عــادی ،مانند
قبــل از پاندمــی ،برگــردد امــا
می تــوان در طول تابســتان به
استقبال بازگشت روزهای عادی
رفت.
 -ایران جوان
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 سال  27شماره  11  1528خرداد 1400

دیدگا ه
شده های ابراز
در
الزاما م این مقاله،
نش وضع این
ریه
نم یک را منعکس
ند.

انتخابات 1400

شرکت حمل و نقل بین املللی
LOADEX TRANSPORT INC

چکش ،کلید ،راکت ،یا دستگاه خودپرداز
 4وعده توخالی که قرار است مشارکت در بیعت ۱۴۰۰را افزایش دهد

خدمات حمل و نقل :هوایی ،دریا یی و زمینی

ایــن مدیران نیز تمســک به
قوای قهریه (چکــش) بوده
است.

س کامل
ی
سرو ل برای
حم
دات و
وار کاالها
ادرات
ص

•

مجیدمحمدی
 18مــی  -تمــام نامزدهــای
موردپســند نظــام (کارگــزاران
و مشــاوران والیــت) در بیعــت
 ۱۴۰۰کــه تعــداد آنها به وجهی
غیرعــادی افزایش یافته اســت
(حدود چهل تن از وزرا ،مدیران
اجرایی و اعضای مجلس سابق
و امروز) تا به مشــارکت بیشــتر
دامن بزند ،از مطالبات عمومی
کمابیــش آگاهی دارنــد .چهار
خواســته در میان مردم بیش از
همه به چشــم میخورد که ربط
مستقیمی نیز با برگزاری بیعت و
غیر بیعت یا قشر خاصی ندارد:
•تغییــر در سیاســتها و نحوه
اداره کشور،
• مقابله با فساد و سوءاستفاده
از قدرت،
• بهبود شرایط معیشتی مردم
با کاهش تورم و نرخ بیکاری ،و
• کاهــش تنــش در روابــط
خارجی.
البته اکثریت مردم بر این باورند
که حاکمــان موجود نمیتوانند
و نمیخواهند این خواستهها را
برآورده سازند .به همین دلیل،
هیــچ حرکتــی در کوچــه و بازار
برای حمایت از نامزدهای نظام
به چشم نمیخورد .اکنون باید
دیــد نامزدها و بهویــژه ابراهیم
رئیســی که «نامزد اصلی و باب
میــل نظــام» اســت ،در ایــن
مــوارد چــه مواضــع ،برنامههــا
یــا سیاســتهایی را مطــرح
میکنند .این مواضع ،برنامهها،
و سیاســتها را میتــوان در
چارچــوب چهــار وعــدهای که
عرضــه میشــوند (و بــه جــای
کاهش تنش در روابط خارجی،
همبســتگی ملی گذارده شده)،
دنبال کرد .حداقل ســه وعده از

همبستگیملی
حکومتــی که رهبــرش خود
را «رهبر مســلمین جهان»
میخواند ،زمان بیعت که فرا
میرسد ،متوجه میشود که
دولت-ملتی به اســم ایران
وجــود دارد .بــرای حکومت
جمهوری اســامی ایران،
ایــن دولت-ملــت تنها
چهار وعده عرضه شــده،
یک اسب راهوار و یک گاو
مستقیموغیرمستقیم،
شــیرده برای پیش بردن
در پی نوعــی واکنش،
منافع شــخصی و گروهی
هــر چنــد تهــی ،بــه
و جاهطلبیهاســت .علــی
مطالبــات مطرح شــده
الریجانی میخواهد
هستند.
•
بر اساس همبستگی
اما نامزدها
ایجاد حتــول
ملــی ،البتــه تحــت
والیــت،
رئیســی پــس از بخوبیمیدانند پرچــم
ثبتنــام در وزارت که سیاستها را
کارزارش را بــه پیش
منیتواننــد
کشــور میگویــد:
بــرد؛ آن هــم در
دهند.
تغییر
«بانیان و شــرکای
حکومتی کــه اقوام،
وضــع موجــود
اقلیتهــای دینــی،
نمیتوانند تغییردهنده وضعیت زنان ،جوانــان ،روزنامهنگاران،
فعلی باشــند ».محسن رضایی کشــاورزان ،کارگران ،شــیعیان
نیز ســخنانی با همین مضمون مخالــف با خامنهای و بیدینان
دارد .اینهــا به گونهای ســخن مــدام و به نحو ســازمان یافته و
میگوینــد کــه گویــی در  ۴۲نهادینه ســرکوب میشوند .اگر
ســال گذشــته در حجــرهای در اثری از هویت ملی در برنامهها و
مدرسه حقانی یا اتاقی در مجمع سیاستهای نظام دیدید ،آنگاه
تشــخیص مصلحت بــه عنوان همبستگی ملی میتواند هدف یا
محقق نشســته و مشغول رصد برنامه یک نامزد باشد.
اوضــاع بودهاند .ایــن دو از این •
جهت دقیقا همانند رهبرشــان مبارزه با فساد
علــی خامنهایاند که خــود را از بوقهای نظام ،ابراهیم رئیسی
هر مســئولیتی مبــرا میداند و را به عنوان مظهر فسادستیزی
از مدیــران دیگر طلبکار اســت ،حکومت معرفی میکنند .در دو
در حالی کــه تعیینکنندهترین ســال گذشته که وی رئیس قوه
مسئولیتها را داشتهاند .کدام قضاییه بوده اســت ،درآمدهای
مقام در جمهوری اسالمی ایران کشــور کاهش داشــته و امکان
مهمتر از دادستانی انقالب شهر گــم شــدن یکبــاره  ۱۲میلیارد
تهــران ،ریاســت آســتان قدس دالر (مثــل دوران احمدینژاد)
رضوی ،و ریاست قوه قضاییه ،یا نبوده اســت ،اما فساد نهادی و
فرمانده سپاه در شرایط جنگ و سوءاســتفاده از قدرت و رانت و
دبیر مجمع تشخیص مصلحت امتیازات قشــر حاکم همچنان
جریان داشته است.
نظام است؟
بقیــه مقاماتــی نیــز کــه نامزد پرونده فسادســتیزی رئیسی در
شــدهاند ،یــا نقشــی را کــه در محاکمه چند تن از وابستگان به
حکومــت داشــتهاند فرامــوش رئیس قبلی قوه قضاییه و نقض
کردهاند ،یــا معتقدند که قدرت واگذاری چند شرکت ورشکسته
کافی برای اجرای برنامههاشان خالصه میشــود .دیگر نامزدها
نداشتهاند .روش تحولخواهی چنان خود در فساد غرق بودهاند

www.paivand.ca
Advertise with us ) 514-996-9692
یکم و پانزدهم هر ماه >> پیوند را بر روی سایت ما بخوانید:
www.paivand.ca
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سرویس هوایی به شیراز ،تبریز ،تهران،
اصفهان،کرمانشاهومشهد

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

Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com

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

info@loadextransport.com

انتخابات  :1400رقابت میان مردم است ،نه نامزدها!

تفــاوت عمــده ای که انتخابات ســال  ۱۴۰۰با
دوره های دیگر دارد این است که این انتخابات
یک رقابت است اما نه رقابت بین کاندیدا ها بلکه
رقابت بین مردم رقابت بین مردم باشعور و آگاه
و مردمی که هنوز پس از  ۴۳سال پی به ماهیت
جمهوری منحوس و دغل باز اسالمی نبرده اند
و پــس از آشــکار شــدن اینهمه فســاد ودزدی و
اختالس و جنایت و غارت و بر باد دادن ثروت ها
یا آن قدر فسادستیزی حکومت
را غیرعملــی میداننــد که حتی
شعارفسادستیزینمیدهند.
روش مبارزه با فساد در گفتمان
حکومتی ،نه شفافیت حکومت
از صدر تا ذیــل (که باید از دفتر
خامنهای آغاز شود) ،بلکه بگیر و
ببند (چکش) بوده است.

•

رسیدگی به معیشت مردم
این موضوع میان همه نامزدها
مشــترک اســت ،چون ســقوط
درآمــد ســرانه و قــدرت خریــد
و بــیارزش شــدن پــول ملــی
اظهرمنالشــمس اســت .حتی
یــک جمله از ابراهیم رئیســی و
کارزار وی و دیگــر نامزدهــا در
مورد «چگونگی» بهبودبخشی
به وضعیت معیشتی مردم وجود
ندارد.
امروز ۸۳میلیون ایرانی دغدغه
معیشتیدارند:
آنهــا که زیــر خط فقر هســتند
(ســه چهارم جمعیــت) از پس
خریدهای روزانــه برنمیآیند ،و
آنها که باالی خط فقر هستند،
نگرانندکه به زیر خط فقر سقوط

و منابع ملی و بر باد دادن حیثیت و آبروی تاریخی
و جهانــی ملت ایران هنوز بــه این جرثومه های
فســاد دل بســته و امید عافیت دارند .انتخابات
 ۱۴۰۰مردم ایران را به دو بخش تقسیم میکند:
مردم آگاه و عالقمند به نجات ایران و نسل های
آینده ایران و مردم ساده لوح و فریب خورده که با
شرکت در انتخابات مهر تأئید بر عملکرد  ۴۳ساله
جمهوری نکبت بار اسالمی میزنند !

کننــد .رئیســی بــرای توجیــه
نامزدی خود میگوید:
«معیشــت مردم دغدغه جدی
بــرای انســان ایجــاد میکند...
گرانی و بیکاری .ســفره مردم و
وضعیت اقتصادی جامعه».
معنای ســخن و عمل رئیســی
آن اســت که صرف دلســوزی و
دغدغه معیشــت مردم داشتن
و نشــان دادن کلیــد ،فــردی را
برای نشســتن برکرسی ریاست
قوه مجریه شایستگی میبخشد.
بدین ترتیب ،همه شــهروندان
ایرانــی میتوانند در آن کرســی
قــرارگیرنــد .ابراهیم رئیســی با
شــعارهایش پــا در جــای پــای
احمدینژاد میگذارد ،اما پولی
در بساط برای پولپاشی و تداوم
کار دولت به عنوان «خودپرداز»
(دستگاه تحویل پول) نیست.
البته کمبود منابع باعث نشده
اســت که برخی نامزدهــا وعده
یارانه  ۲.۵میلیون تومان در ماه
ندهند.

•

پرهیز از دو قطبیسازی
چهــار وعده فوق از این جهت از

نان سنگک
•کیفیت عالی،
• بهای مناسب

•پخــت روز
6925 Sherbrooke W.

Tel.: 514-894-8372

www.shaterabbas.ca

ســوی نامزدها انتخاب شدهاند
که دوقطبیســاز نیســتند .این
چهــار وعــده حتی به سیاســت
نیــز تبدیــل نمیشــوند ،چون
نامزدها میدانند که سیاستها
را نمیتوانند تغییر دهند.
از همیــن رو وعدههــای فــوق
تاثیــری در افزایــش مشــارکت
نخواهند داشــت ،چــون کمتر
کســی بــه خاطــر آنهــا بــه پای
صندوقهــا مــیرود .به همین
دلیــل ،برخــی نامزدهــا بــه
ســمتهای دیگری برای جمع
کردن رای میروند:
آرایــش کــردن صورتهــای
کریه برای ظاهر شــدن در برابر
دوربینهــا و رفتــن بــه ســراغ
گروههایــی که تصــور میکنند
گروه مرجع هستند (چهرههای
شاخص مشــهور و پرطرفدار)،
و ســکوت در حیطههــای
چالشبرانگیزی چون سیاست
خارجی کــه عرصه به هدر دادن
منابع ملی و فقیرتر کردن مردم
بوده است.
برخی دیگر نیز که بخت کمتری

{>> ادامه در صفحه}17 :

دلیـوری روزانه (تلفنی)

)
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مونتریال...

در جستجوی

فهیمه اصفهانی
(مادر آزالیا)

آزالیا کاویانی Azalia Kaviani

منایشگاه «شبانه ها» The Nocturnes
«شــبانه ها» اولین نمایشــگاه
انفرادی آزالیا کاویانی Azalia
 Kavianiهنرمنــد تجســمی
و رقصنــده ایرانی تبــارکانادایی
است که از تاریخ  6مه تا  30مه
 2021در محــل Maison de
la culture Janine-Sutto
به نمایش در آمد.
ایــن نمایشــگاه در میانــه ی
پاندمــی ،از معــدود نمایشــگاه
هایی است که بصورت حضوری
و نه «آنالین» برگزار شد.
این نمایشگاه بخشی از جشنواره
آســیایی  ،Accès Asieاست
که با همــکاری Conseil des

Arts de Montréal ، MAI
و Maison de la Culture
 ، Janine-Suttoبرگزار شــده
است.
آزالیــا کاویانی متولــد ایران ،در
سال  2006به مونترال مهاجرت
کــرد .او یک هنرمند و رقصنده
تجسمی است که ازکودکی با فلج
مغزی  cerebral palsyزندگی
می کند .وی در کالج داوســون
تحصیل کرد و سپس از دانشگاه
کنکوردیا فارغ التحصیل شــد.
یادآوردنی است که آزالیا نقاشی
های خــود را پیشــتر در ســال
 2018در گالری مکیک Mekic

در نمایشگاه دو نفره «چهره ها»
 Les Visagesو در نمایشــگاه
جمعــی  SalonEsqueدر
( MAIمونترال ،فرهنگ های
هنری) در سال 2015
به نمایش گذاشت.
شــبانه ها ،نخستین
نمایشــگاه انفــرادی
آزالیا ،بخشی از برنامه ی
«توانمنــدی» ،ABILITIES
یــک پــروژه آزمایشــی در زمینه
هــای فراگیر اســت که توســط
جشنواره  Accès Asieبا هدف
ارائــه آمــوزش هــای مناســب،
جهــت توســعه حرفــه ای برای

accesasie: edition 2021
The Nocturnes
May 6 to 30
Maison de la culture Janine-Sutto
www.accesasie.com

جن

آ
ن آبی دوردست...

زمانــی که
به دیدار (و شــنیدا
ر)
کار
ها
ی
آ
زال
یا
در
نمایشگ
اه می روی ،در کنار آ
ثارش ،در میان خیل
نشــانه ها
ی پرشور زندگی ،آب
ی
ها
ی
تب
دار
قو
ی،
جانوران
ریزو درشت دوست
داشتنی در کارهای
ســیاه قل
مــش و ....تجربــه
دیــدار هنرمند نیز
مغتنم ا
ست؛ مشــاهده ی آ
ن
ان
گی
زه
ی
پ
رق
در
ت
و ســحر
آمیز زیســتن وآفرین
ش هنــری و بیان و
ارتباط
گیری مداوم با مخا
ط
ب،
عل
یر
غم
ب
س
یاری
محدو
دیت های فیزیکی ،ت
جربه ای خارق العاده
است.
از آزالیا،
پیش پاافتاده ترین،
سا
ده
ت
ری
ن،
ک
مت
ری
ن
موهبــا
ت ،که برخی از ما گاه
به هیچ می گیریم،
دریغ شــ
ده است؛ برای او حر
ف زدن ،ایستادن،
نشستن،
راه رفتن و قلم و قلم
مو به دست گرفتن
چالش بز
رگی است ،اما آزالیا ی
ک پارچه شور است
و انرژی،
ســراپا تالش اســت
برا
ی
خل
ق
زی
بای
ی،
لحظــه ا
ی دســت از نبــرد
برنمی دارد ،نقاشــی
می کند،
می رقصد ،گیتار می
زند ،پیانو می نوازد،
درجمع با
تو ،با همــه ارتباط
م
ی
گی
رد
و
زی
بای
ی
درونش،
گرمای وجودش را
سهیم می شود ...و
این بیاد
ماندنی است و یگانه.
در ایــن م
یان ،نقش و حضــ
ور و ایثار مادر آزالیا،
خانــم
فهیمه اصفهانــی،
چهره ی نام آشــنای
جامعه ی
ایرانیان مونتریال،
در
پ
یر
وز
ی
ها
ی
ا
و،
بســیار برجســته و
مثال زدنی است.

گیکروزنهباخواهشنور!

توانخواهان
ارائــه شــده اســت .هــدف
عمده ی این پروژه ســوق دادن
توان خواهان از حاشــیه به متن
جامعه هنری است.
جشنواره  Accès Asieکه در
سال  1995تاسیس شده است،

کیاگابــریلوست:
منایندگی کیا در مونترال

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.
________________________________

KIA GABRIEL OUEST
250 boul. Crémazie O., Montreal, Qc.

T. 514-695-7777

11

طوالنی ترین جشــنواره هنری
میراث آسیا است ( 26سالگرد)
که همه ســاله بطور مــداوم در
حــال اجــرا اســتFestival .
 Accès Asieیــک جشــنواره
هنری مستقر در مونتریال است
کــه از طریق تنوع رشــته های

هنــری از جملــه هنرهــای
تجســمی ،رقص ،تئاتر ،ویدئو،
فیلم ،موسیقی ،کمدی ،شعر،
ادبیــات ،نمایش ،رســانه های
نو و هنرها ،فرهنگ ها و تاریخ
های آسیایی را ترویج می کند.
•

برای دیدن تمامی مدل های نو

در نمایشگاه مجازی ما جستجوکنید!

www.iagabrielouest.com
برای آگاهیازبرنامههایاعتباریجدید
وبسیاریموارددیگر

و همچنین برای یک تست درایو
همین امروز با ما تماس بگیرید:

حمیدرضاهمایونفر
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آتش بس...

مسئلهی فلسطین و اسرائیل

چند نکتهی بدیهی جهت یادآوری
در مورد مسئلهی فلسطین و
اســرائیل چند نکتهی بدیهی
وجــود دارد که متاســفانه در
فضــای ملتهــب و مبتــذل
موجود فراموش میشوند.
۱
در حــال حاضــر در داخــل
منطقــهی
اســرائیل
خودمختــاری بــه نــام
«فلســطین» وجود دارد که
مســاحتاش یــک ســوم
مساحت اســرائیل است.
این منطقه در سال ۱۹۹۴
(یعنی بیست و هفت سال
پیش) ایجاد شده و تا سال
 ۲۰۰۷شــامل منطقــهی
«نــوار غزّه» هم میشــد.
حاکمیت اداری و سیاسی
و اقتصــادی و فرهنگــی
و ...این منطقه مطلقا در
اختیــار فلســطینیها (به
رهبری سازمان آزادیبخش
فلسطین)است.
حکومت «فلسطین» حاکمیت
اسرائیل را به رسمیت میشناسد
و در ارتبــاط تنگاتنــگ بــا آن
اســت .نماینــدهی رســمی
مــردم «فلســطین» در مجامع
بینالمللــی همیــن حکومــت
خودمختار «فلسطین» است.
۲
امــا در ســال  ۲۰۰۷ســازمان
تروریســتی افراطی اسالمگرای
«حمــاس» در «غــزّه» علیــه
حکومــت «فلســطین» کودتا
کــرد ،تقریبا همهی مســئوالن
آن را کشــت و از همــان زمــان
تاکنون یــک حکومــت افراطی
بشدت عقبمانده و ارتجاعی (در
ّ
ِ
حد مابین ســازمانهای سلفی
و ســازمان اخوانالمســلمین)
برقــرارکردهاســت« .حمــاس»
جیرهخوار هرکســی و هر دولتی
اســت کــه پــول و اســلحهاش
را تامیــن کنــد .ایــن ســازمان
ارتجاعــی هــم بــرای «صــدام

مبباران مردم فلسطین ،زن و
مرد ،بزرگ و کوچک چند روز پیش
متوقف شد .در این جنگ نابرابر
از فلسطینیها  ۲۳۰نفر غیرنظامی
کشته شدند که  ۶۵کودک و  ۳۹زن
در میان ایشان بود .جنگ ۱۷۱۰
نفر زخمی و  ۵۸هزار نفر آواره
بجاگذاشت .تلفات جانی در اسرائیل
 ۱۲نفر بود .یک پسربچه  ۵ساله و یک
دختر جوان  ۱۶ساله در میان ایشان
بود  .اینکه این آتشبس تا چه زمانی
پایدار مباند روشن نیست...

تقدس قائل است
حسین» مقام ّ
و هم جمهوری اسالمی ایران را
روی سر میگذارد ،چرا که از هر
دو تغذیه میکرد و میکند .او هر
از چندی در برابر عربســتان هم
ســر ارادت بر زمیــن میگذارد.
«حماس» از متحدان منطقهای
حکومت ارتجاعی مذهبی حزب
عدالــت و توســعه (بــه رهبری
رجب اردوغان) در ترکیه اســت
و همهی مداخالت و تجاوزهای
ترکیه در عراق و سوریه و لیبی را
تایید و حمایت کردهاست.
۳
در چهارده سالی که «حماس»
بر «غــزّه» حاکم بوده جز فقر و
افراطیگیری و تعصبات مذهبی
و ارتجــاع فکری ثمــرهای برای
مردم اسیر «غزّه» به بار نیاورده
اســت .حکومت «فلسطین» و
حکومت «حماس» بشــدت با
هم دشــمن هســتند ،هر چند
به حکــم ِ یکــی بودن سیاســی
ایــن دو منطقــه ،حکومــت

چه کسی پیروز جنگ  11روزه
میان اسرائیل و غزه شد ؟
این همه هیاهو برای چیست؟
به چند آمار زیر توجه کنید:
• بیــش از 70درصد مردم غزه
بیکارهستند.
• شــمار زنــان بیکار بیــش از
۹۰درصد است.
• جوانــان غــزه هیــچ تفریح و
سرگرمی ندارند.
• بازی بچه های غزه در کوچه
و خیابان ها بازی نعش کشــی
اســت .یک بچه نقش مــرده را
بــازی می کنــد و دیگــران او را
روی چوب مــی گذارند و خنده

کنان ادای تشــییع جنازه را در
می آورند.
• اکثریــت مردم غــزه روزانه با
کمتــر از دو دالر آمریــکا زندگی
می کنند.
• غزه روزانه بطور متوسط تنها
چهار ساعت برق دارد.
• آب آشامیدنی شهر بهداشتی
نیست.
ً
عمال غزه را
• سازمان حماس
از فلسطین و حکومت رسمی آن
جدا کرده است.
• دولــت نتانیاهــو از وجــود

«فلســطین» همواره حامی
مــردم «غــزّه» بــوده و از هر
راه ممکــن یاریشــان داده
است و «حماس» تا توانسته
در این امر کارشــکنی کرده و
شلتاقبازی درآورده است.
حکومت «فلســطین» طرح
صلح کشــورهای اتحادیهی
عرب (به پیشنهاد عربستان
ســعودی) را پذیرفتــه و
معتقــد اســت کــه اجرای
قطعنامههای شماره ۲۴۲
و  ۳۳۸شــورای امنیــت
سازمان ملل ،بازگشت به
مرزهــای پیــش از جنگ
سال  ،۱۹۶۷تشکیل دولت
«فلســطین» به پایتختی
«قدس شرقی» و بازگشت
آوارگان فلسطینی به کشور
میتواند به صلح دائم میان
فلســطین و اســراییل بــه
عنوان دو کشور مستقل و
همسایهبینجامد.
امــا «حماس» این طــرح را رد
ّ
میکنــد و معتقــد بــه نابــودی
اسرائیل است.
۴
حکومــت اســرائیل نــه تنهــا
قطعنامههــای مذکور ســازمان
ملــل را نپذیرفتــه بلکــه در این
ســالها مــدام بــر توســعهی
مناطق اشــغالی و شهرکسازی
غیر مجاز یهودینشــین اصرار
کردهاســت .در واقــع نقطــهی
اساسی و شرط اصلی رفع فتنهی
هفتــاد و چند ســالهی تاریخی
و حــل مســئلهی فلســطین
در گــروی تصمیــم اســرائیل و
پذیــرش طرح صلــح اتحادیهی
عــرب بوده و هنوز هم هســت.
یعنی هرگونه جنگ و خونریزی
میان فلسطینیها و اسرائیلیها
(حتا اگر آغازگرش فلسطینیها
یا تروریســتها باشــند) تقصیر
اســرائیل خواهد بــود ،تا زمانی
که قطعنامهها مذکور را پذیرفته،

حماس بهره مــی برد و تاکنون
کوشــیده حمــاس را در برابــر
دولــت و مقامات فلســطین در
رام الله ،به عنوان شاخ بتراشد.
• هیچ کشور عرب و یا مسلمان
کمک نظامی به حماس نمیکند
بجز جمهوری اسالمی.
• هزینــه ایــن جنــگ  11روزه
برای اســرائیل سرسام آور بود و
اسرائیل از نظر اقتصادی قادر به
ادامــه جنگ نبود .برخی منابع
از روزی دو میلیــارد دالر هزینه
ماشــین جنگی اسرائیل گفتگو
می کنند.
و داســتان همچنیــن ادامــه
دارد...
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ربانهماهیموسسهآیتا...خویی(ره)

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

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

T: 514-341-2235

هایکهارتونیان

مشــاورامالک

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

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

صابر جلیل زاده

آمـوزشسنتــور
در كلیه سطوح

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

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

از مناطق اشــغالی بعد از جنگ
۱۹۶۷عقبنشــینی کــرده و
حاکمیت فلســطین بر پایتخت
قــدس شــرقی را بــه رســمیت
شناخته و تحویل داده باشد.
۵
امــا هیچکــدام ایــن واقعیتها
ّ
نمیتواند منکــر ارتجاعی بودن
سازمان تروریستی «حماس» و
کاسههای داغتر از آش منطقهای
باشد .مشکل فلسطین مشکل
فلسطینیهاســت و مــا تنهــا
میتوانیــم و حــق داریــم که از
نمایندگان مردم فلســطین که
از طریق انتخابات برگزیدهشــده
و (بــا وجــود همــهی معایــب
و کاســتیها) در منطقــهی
«فلســطین»
خودمختــار
حکومتــی قانونمنــد و مترقــی

تشــکیل دادهاند حمایت کنیم.
هرگونه دخالت غیــر از حمایت
از حاکمیت رســمی فلسطینی،
در حکم تجــاوز به حقوق مردم
فلسطین و حمایت از تروریسم
فاشیســتی ِ «حمــاس» خواهد
بود .حزب کمونیســت اسرائیل
(که اغلــب اعضــاء و رهبرانش
عــرب فلســطینی هســتند) از
حامیان طرح دو کشور مستقل
اســت و همین چنــد روز پیش
تظاهرات بزرگــی در «تل آویو»
در اعتراض به حمالت اسرائیل
بــه «غــزه» راه انداخــت کــه با
برخورد خشــن پلیس اسرائیل
روبرو شد.
۷
مسائل منطقهای در خاورمیانه
بســیار پیچیده هســتند .نباید

ســادهانگاریها و الفزنیهــای
این یا آن گروه و فرد احساساتی یا
مغرض را باور کرد و فریب خورد.
نمیتــوان بــه راحتــی پایگاهی
مطلق و یکســویه اختیــار کرد.
هر موضع و هر تصمیمی باید بر
اســاس آگاهی عمیق از تاریخ و
روندهای تاریخی ،و نیز معطوف
بــه ّ
حل مســئله از راه «صلح»،
«مذاکــره»« ،ســازماندهی
جنبشهــای عدالتخواهانهی
برابریطلــب» و«اعتراضــات
مدنی و مردمی» باشد .هر گونه
راه حلــی کــه از مســیر جنگ و
خونریزی و یارکشــی منطقهای
و جهانــی بگــذرد ،در خدمــت ِ
امپریالیســتهای رنگارنــگ و
مزدوران آنها خواهد بود.
•
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پیامدهای پاندمی

به قرنطینه در هتل ها پایان دهید!

نشنال پســت کانادا با در مقاله
ای به برنامه قرنطینه اجباری در
هتل پرداخته است و می نویسد:
از نظر تئوری ،قرنطینه اجباری
در هتل اقدامی هوشمندانه برای
متوقف کردن وکندکردن شیوع
انــواع جدید ویــروس بــود .اما
درعمل ،این سیستم به سرعت
به یک خطر جدی تبدیل شــد؛
در حالــی که قرنطینــه هتل در
کشــورهای دیگــرکارســاز بود،
اما نســخه کانادایی آن اختالف
بین فقیر و غنی را تشــدیدکرد،
توصیــه هــای علمــی را نادیده
گرفــت و کارکنان خــط مقدم و
کامیونیتی های آنها را در معرض
خطر قرار داد.
دولــت فــدرال فرصــت کافــی
برای رســیدگی به این مسایل را
داشــته ،اما عالقه جــدی به آن
نشان نداده است ،پس زمان آن
فرارسیده است که قرنطینه هتل
پایان یابد.
انصافا تــرودو به چیزی دســت
یافت که هیچ کس دیگری به آن
نرســیده بود :اینکه مسافران را
متقاعد به پرداخت هزاران دالر
جریمه برای اجتناب از اقامت در
هتل کند.
در حالــی کــه کانادایــی هــای
کم درآمدتــر وادار بــه پرداخــت
نرخ باالی اقامت شبانه در هتل
شــدند ،افرادی که می توانند 3
هــزار دالر ریســک کنند یا جت
شخصی دارند به طور معمول از
قرنطینه اجباری صرف نظر می
کنند ،این مســاله ،نابرابری در
کانادا را برجسته ترکرده است.
تاکنون حدود  800برگ جریمه
بــرای افرادی صادر شــده که به

سادگی از قرنطینه اجباری هتل
اجتنــاب کــرده اند .مســافرانی
که به هتــل مراجعــه می کنند
حداکثر  72ساعت قرنطینه می
شوند .در حالی که دوره معمول
نهفتگــی ( )incubationبــه
طور متوسط  5تا  7روز است.
گــزارش هــای تقریبــا روزانه از
شــیوع بیمــاری در هتــل های
قرنطینــه ،جایی که کارکنان آن
از حمایت های اساســی محروم
هستند ،دریافت می شود.
بــه عنوان مثال ،هیچ کس فکر
نکرده اســت که آنها را واکسینه
کند ،یا تست سریع در محل کار
را ارائه کند .هدف این است که
شیوع انواع خطرناک ویروس را
متوقف کنیم ،امــا کارکنان این
هتــل ها که به طــور روزانه بین
کامیونیتــی و محــل کار رفت و
آمد می کننــد ،در برابر بیماری
کامــا آســیب پذیر مانــده اند،
این ها عمدتا کارگران کم درآمد
ساکن مناطق به شدت آلوده به
کووید 19-می باشند.
مــوارد شــیوع کوویــد 19-در
هتل ها بــه موقع به مســافران
اطالع داده نمی شــود و عجیب
اینکه آژانس بهداشــت عمومی
تورنتو از تعطیل کــردن یکی از
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هتل ها با ده ها کارمند مبتال،

Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.
Dr. Faranak Hashemi D.M.D.
.Dr. Zahra Tabatabaei D.M.D

امتناع کــرد ،این یعنی ،افرادی Dr. Mehri Heidari D.M.D.
که وسع پرداخت جریمه  3هزار Dr. Mahsa Zamani, D.M.D.

دالری یــا پرواز با جت خصوصی

Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.
Dr. Mana Vojdani, D.M.D.






















 

 ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم Invsalign
را ندارنــد ،با قرنطینه شــدن در
 ردیف کردن دندانها بصورت سریع
هتل های آلوده در معرض ابتال
در کمتر از یک سال Rapid Orthodontics
به کووید 19-قرار می گیرند.
 کاشتن دندان Implant
کانــادا می تواند تحــت مقررات
 درمان ریشه Root Canal
قرنطینه
خاص به مسافران اجازه

Invisalign
 سفید کردن دندانها توسط دستگاه Zoom 2 ACP
نظــر
مــورد
شــدن در محــل
 کشیدن و جراحی دندانهای عقل
w


e
N
خودشان را بدهد .جریمه نقض
 دندان اطفال
آنقدر
مقررات قرنطینه بایســتی
دندانهای مصنوعی
گذاشتن

Rapid Orthodontics








ســنگین باشــد که پرداخت آن
 پر کردن دندان ها (همرنگ دندان)

Implant
CEREC
AC Bluecam 
صرفه
برای افــراد متمول نیز به
1834 Ste Catherine W. Suite 200
سریع
نباشد ،با گسترش تست

Root Canal

























 
















 




















)Montreal, Qc H3H 1M1 (Metro: Guy
کووید ،19-مدت قرنطینه می
Zoom 2 ACP






















یابد،
تواند به  7تا  10روز کاهش
کلیه
قبول
 Tel : (514) 933-3337
دولت
اما مشــکل اینجاست که
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های
بیمه
بایستی راهی ایمن برای انتقال









بیمه های دانشجوئی www.clinique-arya.com
و
بیابد.
مسافران به خانه هایشان
کانادا
ای
هتل هــای قرنطینــه





















هرگز منطقی نبودند ،اما اکنون























هســتند،
فاجعــه ای آزاردهنده
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زمــان آن فرا رســیده
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نمایــش همــه گیــری تــرودو





Lumineers
Veneer




















واقعی
پایــان یابد و یــک راه حل
کبک به
در
اجباری
ماسک
قانون
حذف



جایگزیــن شــود – هــم از نظــر
علمی و هم از نظر اخالقی.
•

ew
N
عنوان اولین استان کانادا

1834 Ste-Catherine W., Suite 200

فرانسوا لوگو برای حذف
جمعیت تا ماه آگوست
ماســک اجباری در این
واكســینه شــود و من
استان بهعنوان بخشی
 Montreal, Quebec H3H 1M1اطمینــان دارم كــه
از طرح بازگشایی کبک
میتوانیــم به این هدف
, Fax: (514) 933-2861
جدول زمانی مشــخص
دست پیدا کنیم».
کرده است.
لوگــو در حضــور
لوگــو پــس از ارائــۀ
کریســتین دوبــه وزیــر
برنامههــای بازگشــایی
بهداشــت و دکتــر
دولــت گفت كــه تا 25
هوراســیو آرودا مدیــر
ژوئن ساکنین استان كه
کل بهداشــت عمومی
اوت نیــز افــراد واکسینهشــده
هر دو دوز واكســن خود را
اســتان اعالم کرد که منع
دریافت كردهاند میتوانند از سایر میتوانند در مکانهای عمومی رفتوآمد شــبانه که از ژانویه در
افرادی که بهطور کامل واکسینه سرپوشــیده کبک بدون ماسک این اســتان برقرار بود در  28مه
شدهاند در داخل منازل و بدون حضور داشته باشند.
حذف خواهد شد.
وی در ادامــه گفــت« :هدف ما
استفاده از ماسک بازدیدكنند.
•
وی در ادامــه افزود در پایان ماه این اســت كــه بیــش از  ٪75از

Tel.: (514) 933-3337

Guy

مشاور امالک در مونتریال:
مسکونی و جتــاری
 ارزیابی رایگان از خانه شما
 کمک به تهیه وام مسکن با کمترین بهره
 مشاوره رایگان برای خرید و فروش خانه
 پرداخت هزینه محضر تا 1300دالر

Cell.: (514) 971-7407

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

www.clinique-arya.com

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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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

ســازمان جنگل ها معترض
بودند به دلیل اینکه تحمیل
این میزان دام به مراتع باعث
گیاهی
از بین رفتن پوشش
با
ت
ع
یین وقت قبلی
می شود.
• متخصص مالیات با  20سال سابقه برای افراد وشرکت ها
ACCOUNTING LOUIE
امــروزه  ۶۵میلیــون واحــد
Tax specialist with 20 years of experience
• مشاوره و تهیه اظهارنامه مالی
دامی بــه  ۱۲۰میلیون واحد
>> for individuals and companies
Tel.: (514) 652-7623
Financial Statements | by appointment
دامی در کشور رسیده است.
ســالیانه بیش از  ۲۰میلیارد
متــر مکعــب اضافه
برداشــت از منابــع
مسوولین  ۴۰سال آب های زیر زمینی
وجود آمده اســت .اخیر بابت ویرانی داریــم .و منشــاء
طبیعتباید
بخش عمــده ای از
تاکنون به منابع آب
باشند
پاسخگو
گــرد و غبار ،داخلی
و خاک ،منابع آب
است .بخش عمده
های سطحی و آب
های زیرزمینی ،مراتع و بیابان ها ای از گــرد و غبــاری
کــه در اســتان کرمان
تجاوز شده است.
 ۱۰۰برابر شدن بیالن منفی
در حــوزه جازموریــان
آب
دیــده مــی شــود ،گرد
کالنتری با اشاره به پروژه هایی و غبارهــای اســتان
غبارهای
که در دهه  ۶۰آغاز شــد ،گفت :فارس و گرد و
احمدزیدآبادی کردهام .وقتی گفته میشــود طــول هــزاران ســال ،از راه
ِ
جلــب
مراتــع را شــخم زده وگمان می اســتان خوزســتان ،بــا مدتهاســت
توجــه "آب سرچشــمۀ حیات است سختکوشــی و حفــر قنات و
ِ
ِ
معیشت
شدکه همه نیاز های مردم را در استفاده از منابع صندوق عمومی به مشکالت بنیادی و بدون آن زندگی هم نخواهد قناعت به سطحی از
داخل کشــور به هر قیمتی باید توســعه محیط زیست و کشــور بســیار مشــکل شده بود" این جمله طنین واحدی صرفهجویانــه ،راه زندگــی در
تهیهکنیم.
با تخصیص  ۳۷۰میلیون است .در کانال های تلگرامی در ذهــن همــۀ افــراد جامعه این ســرزمینهای خشــک و
وی ادامه داد :ما در سال  ۱۳۶۰دالر مهــار شــد .یادمــان معمــو ًال بــه مطالبــی که به پیــدا نمیکند .بــرای بعضی نیمهخشک را کشف کردند،
در مجمــوع  ۲۰۰میلیــون متر باشــد طبیعت به عملکرد زیربناهــای حیــات مــادی و یــک جملۀ شــاعرانه اســت ،اما اکنون به طرف ٌهالعینی همۀ
مکعــب در ســال بیــان منفی ما پاسخ می دهد.
معنوی ما ایرانیان میپردازد ،برای بعضی دیگر امری تفننی این دستاورد تمدنی به دلیل
در
کرد:
تصریــح
داشــتیم امــا ایــن رقــم بــه  ۲۰کالنتری
توجــه الزم نمیشــود ،امــا اســت ،برای بعضی هم صرف ًا نادانیهــا و زیاده خواهیهای
میلیارد متر مکعب رسیده است؛ هــر هکتــار از فرســایش  ،برعکس ،نوشتههای مربوط لقلقۀ زبان است اما برای آنکه عــدهای ،در معــرض انقراض
یعنی  ۱۰۰برابر شده است.
یک درصــد زیر  ۱۰میکرون به مسائل زودگذر و سطحیترِ مفهــوم آب را میفهمد ِ
بحث قرارگرفته است.
ســال
بــر مبنای توافــق ریو در
۱۰۰
زیر
ها
آن
درصــد
۱۰
و
سیاســی خواننــدۀ بیشــتر و بودن و نبودن اســت ،مسئله هشدارکارشناسان در این باره
 ،۱۹۹۲کشــورها حــق دارنــد میکــرون اســت؛ وقتــی از بازنشــر گســتردهتری پیــدا مرگ و زندگی است ،ماجرای تاکنون نشــنیده گرفته شده
تنهــا از  ۴۰درصــد منابــع آب صحرای گبــی در چین غبار میکند.
بقا و فناست.
اســت ،اما امسال سالی است
تجدیدپذیر استفاده کنند؛ سال کمتر از  ۱۰میکرون بلند می ایــن نــوع بازتابهــا از آنجــا متأســفانه آنــان کــه پــس از که این مشکل خود را با تمام
هاست که ما بیش از  ۱۰۰درصد شــود از اقیانــوس آرام عبــور نگرانــی مــرا بیشــتر میکند انقالب بر مناصــب مدیریتی وجوه و ابعاد هولناکش نمایان
ظرفیــت آب هــای تجدیدپذیر می کند و به امریکا می رســد .کــه مخاطبان ایــن کانال ها کشــور تکیه زدنــد هیچ نوع خواهدکرد .زمستان گذشته،
استفاده می کنیم.
ما باید به سیاســت گــذاران و از جنــس عالقهمنــدان بــه درک واقعــی از امــرِ توســعۀ چشم آسمان خشکید و بارش
وی بــا تاکید بــر تمرکز بر تولید تصمیم گیرندگان فشار بیاوریم خبرهای زرد و جنجالبرانگیز پایدار بخصوص نقش صحاری باران به طرز بیسابقه ای کم
داخــل به هر قیمتی و اســتفاده که طبیعت را حفظ کنیم.
نیســتند و عمومــ ًا افــرادی کم آب در تاریخ حیات تمدن شد .از هم اینک تنش آبی در
منابــع آب در کشــاورزی گفت :کالنتری تاکیدکرد :خودکفایی تحصیلکرده و پیگیر مسائل ایرانــی نداشــتند و بــه زعــم بسیاری از روستاها آغاز شده
طبیعــت ایران قربانی سیاســت بسیار خوب است اما خودکفایی سیاسی و اجتماعیاند .با این خــود بــرای افزایــش تولیــد و تا آخر تابستان بخش بزرگی
های کالن کشــور شــده است .ای که ریشــه کن نباشــد؛ ما از
حال ،وقتی توجه این دسته از کشــاورزی و یا خودکفایی در از کشور را فرا خواهدگرفت.
سیاســت هــای کالن نیــز بــه کیســه نســل های آینده داریم
افراد را هم نمیتوان به اندازۀ پــارهای محصــوالت غذایی ،با وجود چنین معضلی بنگرید
دســتگاه های اجرایی ابالغ شد تولیــد انجام می دهیــم .منابع
کافــی و الزم بــه معضــات راه هدررفــت و غــارت منابع به غوغای تکراری و بیحاصل
و ایــن دســتگاه هــا گاه ،خــود آنها در همه جای کشــور غارت
حیاتیتــر جامعه جلــب کرد آب زیرزمینــی را گشــودند نامزدهای ریاست جمهوری!
پیشقراول این امر هستند.
می شود .به دلیل سیاست های
تمــام غصههای عالــم بر دل به طــوری که اکنــون بخش چه نســبتی بین ایــن تهدید
است
افزایش جمعیت خوب
می
دست
از
کشور
منابع
غلط،
آدمیمینشیند.
بزرگی از سرزمین ایران بویژه تمدنــی بــا دغدغههــای آنان
مشروط به حفظ طبیعت
رود .فشار بر منابع طبیعی بیش
یکی از معضالتی که برای من تمام جلگهها و دشتهای به برقرار است؟ آنها به جای آنکه
رییس سازمان حفاظت محیط از اندازه است.
واقعــ ًا بــه صورت کابــوس در نسبت حاصلخیزحاشیههای از انبوه مشکالت به خود آمده
جمعیت
بــرای
۱۳۵۲
زیست با تاکید بر اینکه افزایش در ســال
آمده اســت ،بحران آب و نوع دو کویــر بــزرگ کشــور ،بــا باشند و توســعهای متوازن و
جمعیت چیز خیلی خوبی است  ۳۵میلیــون نفــری گفته بودند
مدیریت آن در کشوراست .از خطراتی ماننــد از بین رفتن پایدار را بــا تمام مختصات و
به شــرطی کــه عوامــل افزایش که برای رشــد پایدار نمی توانید
شما چه پنهان که از وحشت منابع آب شــیرین ،پیشرفت لوازم آن برای کشور بخواهند،
جمعیــت بــه طبیعــت کشــور هــم زمــان در کشــور در حوزه
آیندهای که نابودی منابع آب آب شور ،تافیه شدن قناتها ،پنــداری از یأجــوج و مأجوج
تحمیــل نشــود؛ نیــاز غذایی و پروتئین و غالت به خودکفایی
ِ
میتواند بر ســر ایران بیاورد،
فرونشســت زمیــن ،نابودی سخنمیگویند!
توسعه جمعیت با در نظرگرفتن برسید .امروز طبیعت با فشاری
چنــدان نزد خــدا مینالم که پوشش گیاهی ،افزایش گرد و بــه هر حال یکــی از این افراد
محدودیت منابع پیگیری شود .که تصمیم سازان کشور تحمیل
شــعیب هم اینگونــه ننالیده خاک ،متروک شدن روستاها یک ماه دیگر بر خر مراد سوار
ســال  ۱۳۶۱به یاد دارم که بین می کنند ،مواجه است.
است!
و در یــک کالم تهدید امکان خواهد شــد .با این تنش آبی
و
کنونی
کارشناســان منابــع طبیعــی و خودخواهی نسل
من زادۀ کویرم.
تــداوم حیات بشــری در این گسترده در کشور میخواهد
کارشناسان سازمان دامپروری عدم تاب آوری زمین
معنــی آب را نــه فقــط درک بخش بزرگ ازسرزمین ایران چــه کند؟ ایــن آن پرسشــی
اینکــه
بــر
درگیــری شــد .در آن زمــان کالنتــری بــا تاکیــد
میکنــم بلکــه بــا پوســت و و تبدیــل آن بــه کویر برهوت است که مردم باید از نامزدها
صحبــت از ایــن بود کــه تعداد مخالــف افزایــش جمعیــت
گوشــت و خون و اســتخوان روبرو شده است.
بپرسند نه آنچه که مربوط به
دام در کل کشور به  ۶۵میلیون نیستم ،ادامه داد :منتها افزایش
خــود آن را لمــس و تجربــه اجــداد و پــدران مــا در جابلقا و جابلساست! •
واحــد می رســد .کارشناســان
{>> ادامه در صفحه}20 :

خدمات حسابداری لوئی

عیسی کالنتری رییس سازمان
حفاظت محیط زیست با انتقاد
شدید از سیاســت های کالن و
متخصصــان کشــور بخصوص
در حــوزه بحــران آب،گفــت:
جنــگ آب که از اســتان ها آغاز
شده به روســتاها خواهد رسید
چــرا که طبیعــت ایــران قربانی
سیاستهای کالن شده است و
متخصصان کشور نیز یاید بابت
سکوت خود برابر تاریخ پاسخگو
باشند .سیاستمداران کشور به
توسعه پایدار اعتقاد ندارند.
وی تصریــح کــرد :ســاالنه ۲۰
میلیــارد متــر مکعــب از منابع
طبیعــی و آب های زیــر زمینی
اضافه برداشــت و منابع آب نیز
غارت میشــود که بــا این روند
 ۲۰ســال دیگر اطــراف زاگرس
دیگر اثری از کشاورزی نخواهد
بــود چــون منابــع آب را غارت
میکنیم.
این ســرزمین هفت هزار ســال
سابقه زیست دارد و نسل حاضر
میخواهد با ابزاری که به دست
آورده همه منابــع را غارت کند
چــرا که تکنولــوژی وارد شــده
شــدت تخریب را بیش از پیش
افزایش داده است.
جنگ آب بین اســتان ها شروع
شــده اســت و به روســتاها می
رســد و طبیعت ایران که قربانی
سیاست های کالن کشور شده
اســت اکنون به تجاوز این نسل
خودخواه پاسخ میدهد.
تقریبا تا اوایل دهه  ۶۰نابسامانی
های طبیعی کمتری داشــتیم.
با توجــه به افزایــش جمعیت و
سیاســت های کالن کشور و با
در نظر گرفتن اینکــه ناپایداری
در توســعه در کشــور یک رسم
بود و االن هم هســت ،تجاوز به
طبیعــت و آب و خاک و محروم
کردن طبیعت از منابع خودش
سبب شد که کشــور به این روز
بیافتد؛ گرد و غبار ،خشکسالی و
فرسایش آن را می بینیم.
زمانی که توســعه پایدار در سال
 ۱۹۷۰میــادی در دنیا شــروع
شد ما تا سال های دهه ،۱۳۸۰
توسعه پایدار را به عنوان سوغات
غــرب می شــناختیم کــه برای
جلوگیری از توسعه کشور ما به

بحران آب و نوع مدیریت آن در کشور:

هشدار ،هشدار ،هشدار!
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«انتخابات»وافسارگسیختگیمداحان
نشســتهای بــزرگ مداحــان
نمونــهای از ایــن تشــکلها و
تالشها برای گســترش هر چه
بیشترفعالیتآنهاهستند.
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هایکهارتونیان

مسعود نقره کار
معرکه "انتخابات" اسالمی ،مثل
تاســوعا و عاشــورا" ،ناهاربازارِ "
مداحهای " اهل بیت" وخاندان
آل عبا و "عصمــت و طهارت"،
و حکومت اسالمیشــان است،
بهمیــن خاطر با نزدیک شــدن
" انتخابات" َگلۀ مداحان افسار
گســیخته بــه میــدان ریختــه
میشوند .مداحی حاج محمود
کریمی در رابطــه با فایل صوتی
لو رفتۀ جواد ظریف یک نمونه از
این افسارگسیختگی ست.

)۱

ِ
ستایشگری"اهل بیت"
مداحی،
و خاندان آل عبا ،و ســرزنش یا
َقدح مخالفان این خاندان تعریف
شــده اســت .مداحی "خانواده
عصمــت و طهارت" ازمشــاغل
مذهبــی ُپردرآمــد درمذهــب
شیعه شده است و انواع و اقسام
برایش بافته وساختهاند .مداحی
را یک ّســنت هزار و چند ســاله
دانســتهاندکه "ریشهای تاریخی
در ســیره پیامبــر واهــل بیت"
دارد .امــا برخی آغــاز مداحی به
ســیاق مداحان خانــدان آل عبا
را به " دیلمیان" نسبت دادهاند.
اکثر صاحب نظران قدرت گیری
تشــیع در دوران صفویــه را آغاز
مداحــی از نــوع "ذکــر مصیبت
خوانــی" دانســتهاند .در دوره
قاجاریه ایــن ذکرمصیب خوانی
ادامــه یافــت اما بتدریــج بعد از
سلطنت فتحعلی شاه با پدیدهی
"وعــظ و خطابــه" در آمیخت و
بیشتر شکل روضه خوانی همراه
با وعظ و خطابه به خود گرفت.
در دوران رضاشــاه بــا طــرح
"مؤسسه وعظ و خطابه" دست
بــه اصالحــات در برنامه منبر و
مداحی زده شد .در دوره محمد
رضا شــاه که اوقاف نیز نظارتی
بر این امر داشت ،بار دیگر خط
مداحان از" وعظ و خطابه" جدا
شد.
نمونه معروف و مشهور مداحان
ایــن دوره "جــواد ذبیحی" بود،
مــداح و مــؤذن خــوش صدائی
کــه به خاطر همکاری با رادیو و
دربار به دست مزدوران حکومت
اسالمی به قتل رسید.
مداحان که ســر در بیت رهبری
دارنــد از قدرتمندترین مافیای
سیاســی ،تبلیغــی و اقتصــادی
ســاختارحکومتی درجمهــوری
اســامی هســتند ،بازوهــای

تهییجــی ،تبلیغــی و ترویجــی
رهبــری حکومــت اســامی که
در این  ۴۳ســال با پشتوانه بیت
رهبــری و ســپاه و بازار نقشــی
ُپراهمیــت در مانــدگاری نظــام
اسالمی داشتهاند.
دهها تشکل بزرگ با عنوانهای
ســازمان و کانــون مداحــی بــا
صدهــا عضوِ مــداح ،چند مرکز
آموزشی و "دانشگاهی" مداحی،
دهها ســایت و نشــریه تبلیغی و
رســانههای گونه گــون از جمله
صــدا و ســیمای جمهــوری
اســامی و منابر ریز و درشــت،
با پشتوانه مالی حکومتی و بازار
این نیروی تاثیرگذار در حکومت
اسالمی را شــکل داده و تقویت
و حمایــت میکننــد .ســالیانی
ســت تشــکلهای مداحــان از
فعال ترین تشــکلهای سیاسی
مذهبــی در جامعهانــد ومداحــان با اســتفاده از این نوع
تشکلها ازهنگامه جنگ ایران و
عراق ،که نقش مهمی در تهییج
جوانــان و مــردم بــرای حضور
در جبهههــای جنــگ ،و تبلیغ
"جنگ جنگ تا پیروزی ...جنگ
تا فتح کربال و قدس" داشــتند،
قدرتمندتر پا به میدان سیاست
گذاشتهاند .این تشکلها که در
تمامی مقاطع بحرانی حکومت
اسالمی به پشتیبانی از ولی فقیه
و خمینیسم وارد میدان شدهاند
رو به گسترش و رشد هستندکه
ســازمان بســیج مداحان که در
سال  ۱۳۸۷تشــکیل شد ،یکی
از با نفوذ ترین و گســترده ترین
آنهاست.
رهبــری حکومــت اســامی،
مدیــران هیاتهــای مذهبی و
راه اندازان نماز جمعه ،سازمان
بسیج مســتضعفین و بسیاری
از تجار بازار و مجامع روحانیون
و حکومتیان برخی ازپشــتیبان
وحامیــان ایــن تشــکلاند.
تشــکلهای مداحان مهمترین
وظیفهشان را "مقابله با تهاجم
فرهنگــی ،مبــارزه در عرصــه
جنگ نرم با اســتکبار جهانی و
تبلیغ معنویت اهل بیت" اعالم
کردهاند .خانــه مداحان ،پایگاه
مداحان اهل بیت ،تشــکلهای
حوزه ستایشــگری اهــل بیت،
بنیــاد دعبــل ،کانــون مداحان
کشــور ،خانه مداحــان ،مجمع
الذاکرین حســینی تهــران و...
در کنــار برگــزاری کنگرههــا و

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
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مداحان را شــاید بتوان در گروه
اجتماعــی جاهلهــا و التهــا
جــای داد .خاســتگاه و پایــگاه
اجتماعیشــان بــازار و جنــوب
شــهر ،و ماهیت طبقاتیشــان
نیز در همین رابطه قابل تعریف
است.
در کنار مجموعه مداحان بازاری
و کاســب ،طیفــی از مداحان از
الیههــای فقیر و بیــکار جامعه
هستند .بســیاری از آنان عالوه
بر مداحی ،شــبیه خوانی و پرده
خوانی و تعزیــه خوانی کردهاند.
اکثــر اینــان اهل انواع فســق و
فجور نیز بودهاند ،به ویژه در قمار
(قــاپ بازی) ســرآمد قماربازان
جنوب شهرتهران بودهاند.
مداحان ،تاجر و فقیر ،با آخوندها
پیونــد نزدیــک و حشــر و نشــر
داشــته و مجلس گرم کنشان
بودهانــد .درهنگامــهی تســلط
مذهب شیعه در دوره صفویان،
ترویــج و تحمیــل ذکر مصیبت
خوانــی و مداحی خاندان آل عبا
بخشــی از الیــهی اجتماعیای
ویژگــی مثبــت پهلوانــی و
کــه
ِ
جوانمــردی و عیــاری و لوطــی
گــری نیز داشــتند را بــه ورطه
مداحــی و ذکــر مصیبت خوانی
سوق داد ،و به این طریق در رگ
فرهنگی و اخالقی این دســتهها
و گروههــای اجتماعــی خونــی
دیگرگونه به جریــان افتاد ،تا به
امروز که مداحــان به الت ترین
دستهی درون گروهی جاهلها
َب َدل شدهاند .مداحان و آخوندها
زیستگاه و مراوده بسیار نزدیکی
داشــته و دارنــد ،گاه در کار
یکدیگر مداخله کردهاند ،به ویژه
آخوندها کــه برای بــازار گرمی،
مداحی و روضه خوانی پارهای از
برنامههایشان بوده است.
مداحــان شــخصیتی دوگانــه،
ناپایدار و شناور دارند ،اما بسان
جاهلهــا و التهــای متدیــن
و آخوندهــا وجــه "مطلــوب و
نکــو نامی" جاهلی و التیشــان
(یا لوطی گری شــان) تضعیف
شــده و از پدیدههــای پهلوانی و
جوانمــردی و عیــاری و لوطــی
گــری فاصله گرفتهانــد .پرروئی
و وقاحت (یا به قول خودشــان
بــی حیائــی) ،دروغگویــی،
نترسی (یا به قول خودشان ّکله
خــری) ،روحیه پرخاشــگرانه و
تهاجمی (دعوایی) ،حیله گری،
خالفکاری ازویژگیهای روانی و
رفتاریشان است .زبان جاهلی
و التــی نیز زبان بســیاری از آن
هاست.
از نمونههای ماندگار ،حرفهای
ســعید حدادیان دربــاره رئیس
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9280 boul. L’Acadie
Ahuntsic-Cartierville, Qc, H4N 3C5
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سابق جمهوری اسالمی
جمهور
ِ
از باالی منبر است ،وی احمدی
نــژاد را "آفتابــه" میگیــرد و
میگوید:
" ...آقای احمــدی نژاد عورتت
ی ُبرنشــان ،حزب
زده بیرون ،م 
اللــه اینجوریــه ،رگ التی مونم
هــس واســه اینجــور موقعها،
عورتت زده بیــرون بابا ،یا الله،
گندم کجارو خوردی؟ "
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مداحــی در دورههــای مختلف
درمضمــون و محتــوی ،و نوع
اجرا دچار تغییر بنیادین شــده
است .حیات  ۴۳ساله حکومت
اسالمی دورهی تغییرکیفی مدح
کمــی مداحــان و تبدیــل آنان
و ّ
به یک نیــروی تاثیرگذاراســت.
مداحی در پیوند با خمینیســم
بــا مضامیــن سیاســی روزمــره
درآمیخــت و بــه صدای اســام
سیاسی َب َدل شد.
جنــگ ایــران و عــراق
"بره ُکشون" مداحان شد.
از آهنگــران (معــروف بــه بلبل

خمینی) و کویتی پور و حســین
فخــرى گرفتــه تــا حــاج ولــی
اللــه کالمی ،حــاج محمد رضا
طاهــری ،حــاج میثــم مطیعی
وحاج منصــور ارضی (شــمس
المادحیــن) و حــاج ســعید
حدادیــان و حــاج محمــود
کریمــی و حاج احمــد واعظی و
دههــا مداح دیگــر ،بعداز جنگ
بــه سیاســتمدار ،فیلســوف،
اقتصاددان ،دادســتان ،قاضی و
معلم اخالق بدل شدند.
مداحان به عنوان ابزارپیشــبرد
سیاســتهای ســرکوبگرانه در
میــان " لبــاس شــخصی ها" و
درنهادهای امنیتی ،اقتصادی و
فرهنگی حکومت اسالمی فعال
بودهاند.
مداحــان به عنوان یــک نیروی
سیاسی و تبلیغی در کنار ترویج
خرافه ،خشــونت ،رجزخوانی و
جاهلیسم ،با تغییر در محتوی
و نحــوهی اجرای مدح همراه با
به کارگیری موســیقی ســنتی و
مدرن ،با تاثیرگذاری سیاسی -

روانــی ،بخش بزرگی از قربانیان
خــود و رژیم اســامی را ازمیان
نوجوانــان وجوانــان گرفتهاند.
ایــن نیرو به هنــگام رخدادهای
مهم سیاسی ،مثل"انتخابات" و
برگزاری نشستها و مراسم مهم
بسیج میشــود تا نقش خود در
راستای پیشــبرد سیاستهای
ولی فقیه ،ایفا کند.
اینکه انتشار گفت و گوی ظریف
(لــو رفتن فایل صوتی ظریف) و
مذاکره هستهای هم در زمرهی
ذکــر مصیبــت و مــدح خاندان
عصمــت و طهارت قــرارگرفته،
اســباب تعجب نیست؛ مداحی
دیریســت ابزار ِاعمال سیاســت
درحکومت اســامی و وسیلهی
تبلیــغ و تحکیم نظــام فقاهتی
شــده اســت .رجزخوانیهــای
سیاســی و مداحانــۀ "ســعید
حدادیــان و محمــود کریمــی"
در زمره رجزخوانی هایی ســت
کــه ســابقه تاریخــی دارد .این
موجــودات ســالیانی ســت که

{>> ادامه در صفحه}16 :
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از رنجی که می بریم...

«هیوالی فق ِه جمهوری اسالمی ،از جامعهی
ایران یک لیلیپوت ساخته است!»
ناصر همتی (روانپزشک)
جامعــهی ایــران به حــال خود
مشــغولی
رها شــده اســت .دل
ِ
نظام
نظــام حاکــم ،بقای یــک
ِ
ِ
بدون مردم
ایدئولوژیک است که
ِ
هم میتواند به حیات خود ادامه
دهد.
• آیا زمانی که لشکریان خلیفه،
از بیــن النهریــن تا جیحــون را
به خــاک و خون کشــیدند؛ در
«مکه» و «مدینه» کسی نگران
کشتار و غارت و تجاوز لشکریان
بود؟
• بحــث کارشناســی در مــورد
پروندهی اکباتان کاری اســت از
اساس لغو و مضحک!
• ایــن قتل در کشــوری اتفاق
ِ
خــود حکومت
افتاده اســت که
در دو روز  ۱۵۰۰انسان را کشته
نــام قربانیان را
و حاضر نیســت ِ
بگویــد! انــگار که هرگــز وجود
ً
اصال بود و نبودشان
نداشتهاند؛
اهمیتی ندارد!
•
تحلیل قتــل بابک خرمدین
ِ
زمانی ممکن و مفید اســت که
یک ساختار سیاسی ،خود را در
برابرِ پدیــدهای فاجعهبار ببیند؛
آرامــش روانــی
فاجعــهای کــه
ِ
شهروندان را خدشــهدار کرده و
ِ
اطالعات
افــکار عمومی باید بــا
درست وکارشناسانه قانع شود و
به زندگی برگردد.
بدون توجه به آنومی
• کسی که
️
ِ
(ناهنجاری) آشــکار در جامعه،
بخشــی از فاجعــهی اکباتــان را
تحلیــل میکنــد و دســتآخر،
یک ســرهنگ بازنشســتهی -
احتما ًال  -مبتال به وســواس را
قاتلی زنجیرهای معرفی میکند از
سازوکار و دینامیسم جرم هیچ
نمیدانــد؛ یاوهگویی اســت که
در سرزمین لیلیپوت (گالیور)
شده!
• جمهــوری اســامی ،از
️
جامعــهی ایران یــک لیلیپوت
ســاخته اســت .جمعیتــی ۸۰
میلیونی از کوتولهها که در برابر
هیوالی فقه حتی کوتولگیاش را
تقدیر الهی میداند!
هیوالی فقه  ۸۰میلیون صغیر را
برای روی مین رفتن ،خمس و
رنــش بی چون و
زکات دادن و ُک
ِ
چرا میخواهد.

از میــل والیــت فقیــه بــرای
راهپیمایــی اربعیــن و اعتکاف
و لیالــی قدر ،کم نکرده اســت.
روابط عاطفی بین زنان و مردان
و والدین و فرزندان ،نابود شده
امــا قرآن به ســرگرفتن تعطیل
نشده است.
• رباخــواران روزه میگیرنــد،
️
روضــه
آخوندهــا
میخوانند ،اسالم زنده
ما هر روز
باشد!
به قتل
• فقه شــیعه« ،باید»
اســام صفــوی،
میرسیم!
حاکم باشد و ولی فقیه
تشــیع علوی و نگاه
بایدمنتظرظهوربماند.
آخرالزمانــی ،مــردم
ایــران را به درجــهای از حقارت مردم منتظر منجیاند؛ چرا که
رسانده و به فالکتی افکنده است در خود ،خــودی نمیبینند؛ از
که توانــی در خود برای خالصی آن رو که ولی فقیه آنان را صغیر،
خرد ،ســفیه و نابالغ
از الله و آیتالله نمیبیند! خشم بنــده ،کم ِ
در چنین جامعهای معطوف به میداند .الجرم هرکوتولهای باید
با له کردن دیگری ثابت کند که
«خود» میشود:
پدر فرزند را میکشــد و فرزند با «کسی» است.
• پدر زیرِ سلطهی سلطان است
عصیان مقابله به مثل میکند.
اما باید قلمرو پدری داشته باشد:
• جامعــهی کوتولهها در فالت
ّ
ایــران ،نمیتوانــد صغــارت و دخترش را سر میبرد؛ پسرش را
ِ
حقــارت تحمیل شــده از طرف تکهتکهمیکند.
اسالم و فقه شیعه را کنار بزند؛ • فرزنــد که نه یــارای درافتادن
الجرم به «خــود» برمیگردد و بــا ســلطان را دارد و نــه امکان
ِ
ناهنجاری حاکم ،اســتقالل ،والدین را شایستهی
کینهاش را از
سرزنش میداند :چرا مرا به دنیا
بر همنوع خود روا میدارد.
آوردید؟
• ما هر روز به قتل میرسیم!
• مــا هــر روز در حــال کشــتار
• در رأس حکومــت ،جنــگ
️
قدرت میان خانوادههای حاکم
یکدیگریم.
با نگاههای هرزه ،زنان را طعمه است و در جامعه ،جنگ قدرت
میان والدین و فرزندان.
میبینیم؛
• مــا زندگی را به دین باختهایم
کودکان را به کار میگیریم؛
امــا پنــدار جامعهشناســی و
مجانین را مضحکه میکنیم؛
نمیگــذارد
مردمشناســی،
گران میفروشیم؛
هیوالیی را ببینیم که هر تحلیلی
خیانتمیکنیم؛
کمفروشی میکنیم و معاملهی را از معنا تهی کرده است.
بیغش را غبن و زیان میدانیم .ایران محتاج دگرگونی اســت نه
بــرای دزدی از همنوع مســابقه تحلیل.
تحلیل در این جامعهی آنومیک
گذاشتهایم.
عامل بزرگ
نظــام تقلیل است؛ چرا که
• آمــوزش و پــرورش
ِ
ِ
جمهــوری اســامی ،آمــوزش ُمنزّه است؛ زندگی صوفیانه دارد
را بــه مــادران ســپرده و بــا این و نان و حلوا میخورد.
خیانــت بــزرگ ،والدیــن را در • ما در حال ُکشتار یکدیگریم؛
ش معلم ســرخانه نشــانده و و ایــن برای فقیه نــه تنها هیچ
نق 
فرزنــدان ،مهر پــدری و مادری اهمیتــی نــدارد کــه موجــب
نمیبینند .از خانواده (مدرسهی خرسندی اوست.
ناصرهمتی
دوم) خســتهاند چــرا کــه ولــی
 ۲۹اردیبهشت
فقیه ،نگران غزه و لبنان است؛
نه اکباتان و زاهدان!
ِ
•
اقتصــاد فروپاشــیده ،ذ ّرهای

افسارگسیختگی مداحان >> ...ادامه از صفحه15 :
بــر بســترعوامی گری حتــی از
شکســتها وکوتــاه آمدنهــا و
جازدنهایشــان پیروزیهــا
ساختهوبافتهاند.
در حــوزهی سیاســت ،مداحان
ُمهــر خــود بــر درگیریهــا و
تحولهــای و دعواهــای درون
حکومتــی کوبیدهاند ،و نه فقط
به عنوان مــداح و آوازخوان ،که
درنقش خطیب و واعظ ازطریق

تاثیرگــذار تریــن و قــوی تریــن
رسانهی عمومی و ارتباطی پای
به میدان سیاست گذاشتهاند و
یاور ولی فقیه و بیتاش شدهاند.
مداحی در مســیری کــه از بیت
رهبری ُحکم میشــد ،راه خود
ادامه داد.
در میان مداحان ،نقش دو مداح
الت ،محمــود کریمی و ســعید
حدادیان ،که سوگلیهای رهبر و

بیت رهبری هســتند چشمگیر
است .مداحی محمود کریمی در
رابطه با سخنان ظریف در فایل
صوتی منتشر شده ،و گسترش
فعالیت مداحان در آستانه معرکه
"انتخابــات" اســامی ،بار دیگر
جایــگاه و اهمیــت مداحــان در
تحکیم و تداوم حکومت اسالمی
را نشان میدهد.
•
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«زیر پوست این کشور ،خشونت
عفونتگرفتهای در حال تکثیر است!»

یکــم.
در پشــت هــر جنایت ،روز یکشــنبه  ۲۶اردیبهشــت بقایــای
مجموعهای از عوامل در جســد مثله شــده بابــک خرمدیــن در
حال شکلگیریاند .در سطل زبالهای در شهرک اکباتان تهران
دورههای روانشناســی کشــف شــده بود و روزنامه همشهری
جنایی به ما آموختهاند نوشتهاســت کــه پــدر و مــادر بابــک
هیچ چیز ماننــد جنازه خرمدین ،جسد تکهتکهشده او را در سه
مقتول ،افشــاگر هویت نقطه تهران رها کردهاند.
قاتــل نیســت .قاتــل
اخــاق
همــواره اثری از خــود در جنازه در جامعــهای کــه
ِ
مقتــول بــه جــای میگــذارد .ســوداگری بــه نظــام مســلط
اینکه رومینا سر بریده میشود ،ارزشــی تبدیل شــده  ،خوانش
علیرضا توســط پســر عموها و ارتجاعی از هنجارهای اجتماعی
بــرادرش کارد آجین میشــود ،از تریبونهــای رســمی آن
پدری به دختر هفــده ماههاش تبلیغ میشــود ،جامعــهای که
تجاوز میکنــد و تکههای پیکر اندیشــمندانش یا قلم بر زمین
بابــک خرمدین در کیســههای گذاشــتهاند یا در زنداننــد یا در
زباله جابجا میشود -اگرگوش تلویزیون مسخره میشوند ،رشد
شنوا داشتهباشــیم -پیامهای چنین وحشتی عجیب نیست؛
سرراستی به ما میدهند.
تعجبکردن از آن عجیب است.
خشــونت هولناکی از پســتو به همین اســت که پدر بابک برای
خیابان و از خیابان به خانه آمده آن کــه از شــدت جنایــت خود
است.
بکاهد میگویــد :دختر به خانه
دوم.
مــیآورد و با آنها رابطه جنســی
اگــر این مملکت ســر و شــکل داشــت! چون او امیدوار اســت
درســتی داشــت ،حــاال بایــد سنتهای جامعه او را در محکمه
گروههــای متخصــص گردهم افکار عمومی نجات دهد.چنان
میآمدند تا دربــاره جنایتهای کــه پدر رومینا و پســرعموهای
خانوادگــی گفتگــو کننــد .این علیرضا گمان میکردندکه قتلی
چندمین قتل در یک سال اخیر شرافتمندانه انجام دادهاند.
است؟ چند دهمی؟ چند قتل به زیر پوست این کشور ،خشونت
نام حفاظت از شرافت و ناموس عفونتگرفتــهای در حال تکثیر
در پشــت دیــوار ســنت و آبــرو است .خشــونتی که حاال مانند
مخفی ماند ه است؟
یــک ویــروس ،شــهر به شــهر،

طبقــه بــه طبقــه و الیــه به
الیــه ،جامعــه ایــران در خود
فــرو بلعیــده .ســویههای
روانی خشــونتی چنین لجام
گســیخته بر ســامت روانی
جامعه ،دهشتناک است.
سوم.
تا جایی که حافظه من یاری
میکند و پروندههای جنایی
دو دهــهی اخیــر را دیــدهام،
پرونده قتــل بابــک خرمدین از
هر حیث سوژهای منحصربفرد
است .آنقدر عجیب که میتواند
گشاینده باب پژوهشی عمیق در
مورد فرزندکشی در ایران شود.
فیلمهایــی کــه در دوربینهای
مداربسته ضبط شده حیرتآور
اســت .یک زن و مرد کهنسال،
در آرامــش ،فرزندشــان را در
کیسههای پالستیکی و چمدان
جابجــا میکنند .شــبیه فیلمی
کــه تارنتینــو نوشــته و بالتــار
کارگردانی کرده است .جنایت و
مکافات ،خون و ســکون .زمان
متوقــف اســت و تکهتکههــای
بــدن کارگــردان ،طوالنیتریــن
ســکانسپالن زندگــی او را
میسازند.
کســی کات نمیدهــد .قاتــل و
مقتول از قاب خارج میشــوند.
تماشاگر خون باال میآورد.
-----منبــع :صفحــه اینســتاگرامی
کاوه راد وکیل دادگستری

تکخال رستوران های ایرانی کبابسرا

KAB A B SAR A

روزهای شنبه و یک شنبه >> بین ساعت سه تا شش برای
اولین بار
در
چلو کباب کوبیده >>با آش یا ساالد
ر مونتریال
ستو
را
ن
ایرانی
در
چند شعبه!

فقط
 10دالر

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

KABABSARA

با تشبزودی:

کر ا
بینظ ز استقبال
یر ش
شعبه ما عزیزان
دو
افتت م کبابسرا
اح
می گردد

دلیوری با اوبر ایتز و دور دش

755 Atwater Ave
حتویل فوری غذا
در منزل و محل
کار شما
با کمترین هزینه

Montreal, QC H3J 2K3

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

ساعات کار:

دوشنبه تا یکشنبه
از 11ونیم صبح تا  10شب
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بی
ست و پ
ن
ج
م
ا
ر
دیبهش
بزرگدا
شت فردوس ت ،روز
ی
بزرگ

ایرانیان اکنون بیش از گذشته قدردان
فردوسی بزرگ هستند
آن هــا کــه دوران قبــل از
انقالب را دیده اند شاهدند
کــه در دوران پهلــوی هــا
فردوســی احترامــی ويــژه
داشــت ،چــه از ســوی
حکومــت و چــه از ســوی
مردم .ولی یک صدم عشق
و احترامــی که اکنون ،پس
از انقالب اسالمی ،از طرف
مردمان نسبت به فردوسی
ابراز می شــود ،در آن زمان
دیــده نمــی شــد .در حالی
که پس از انقالب اســامی
حکومــت فرهنــگ ُکــش
ایران ستیز جفای بسیار بر
این شــخصیت بزرگ ملی
روا داشته اســت .از برداشتن
مجســمه هــای او از مکان ها و
میدان های شــهرهای مختلف
گرفته تا پاک کردن نقاشی های
زیبــای شــاهنامه از دیوارهــای
شهر زادگاه او .وکار این دشمنی
به جایی کشــیده که درست در
زمانی کــه محوطــه ی تاریخی
توس و آرامگاه فردوسی می رفت
تا در فهرســت جهانی یونســکو
جای گیرد ،با همه ی هشدارها
و اعتراض هــای مردمی ،دولت
دور تــا دور ایــن محوطــه را به
شکلی عمدی با سیم های برق

پوشــاند تا منظر این محوطه با
استانداردهاییونسکونخواند.
امــا این کــه مردمان ایــران در
داخــل و خارج اکنــون بیش از
گذشــته به فردوســی عشق می
ورزند و قدر او را می شناســند،
کامــا قابــل فهــم اســت ،زیرا
اکنون بیش از همیشه سخنان
او را در مورد مهاجمانی که ایران
و ایرانی را گرفتار بدترین مصیب
هــا کردند ،به شــکلی ملموس
درک مــی کننــد .وکالم او را به
شکلی روشن می فهمند؛ وقتی
که می گوید:

نهــان گشــت کــردار
فرزانگان
پراکنده شدکام دیوانگان
گذشــته از همــه ی این ها
اکنون بــه دلیل یافته های
تاریخــی بیشــتر ،مردمان
با فرهنگ بیش از گذشــته
متوجــه دســتاوردهای
بــزرگ ،نقــش کارآ،
هنرمندانــه و حیرتانگیز
فردوسی در حفظ و ماندگار
کــردن تاریــخ و فرهنــگ
مردمــان ایــران شــده اند.
تاریخ و فرهنگی که میرفت
تا به وســیلهی مهاجمانی
جاهــل و متعصــب بــرای
همیشه نابود شوند.
در واقع در این روزگار اســت که
میبینیمبسیاریازایرانشناسان،
تاریخدانان و اسطورهشناســان
به ایــن نکته توجــه کردهاند که
میشــود ،از طریــق مطالعــهی
آفریدههای فردوسی ،به بسیاری
از گمشــدههای فرهنگ و تاریخ
باستان ایران ،و حتی کشورهای
دیگر ،دسترسی پیدا کنند.
شکوه میرزادگی

مهاجرت  ۱۲هزار سرمایه گذار ایرانی به ترکیه

رئیــس اتــاق بازرگانــی تبریــز
گفت :وخامت فضای کســب و
کار کشــور به جایی رسیده که
اجازه نمیدهند حســاب بانکی
شهروندان ایرانی باز باشد و ۱۱
هزار و  ۹۰۰سرمایه گذار ایرانی
به ترکیه سرازیر شدهاند.
س آخریــن
وی افــزود بــر اســا 

«انتخابات» و افسارگسیختگی مداحان >> ... ،ادامه از صفحه10 :
در دســتیابی به کرسی ریاست
جمهــوری دارنــد ،از بخشــی از
وعدههای فوق فاصله میگیرند و
به سراغ موضوعات دوقطبیساز
میرونــد .البتــه دوگانههایــی
جدی در رقابتهــا وجود دارد؛
مثل اداره امنیتی کشور در برابر
اداره کارشناســی کشور ،که هم
در فایلصوتی ظریــف آمده بود
(میدان -دیپلماسی) ،و هم در
این سخن علی الریجانی بعد از
ثبتنام که «اقتصــاد ،پادگان و
دادگاه نیست که با تشر و دستور
اداره شــود» ،یــا توییت وی که
میگوید «نه کلید ،نه چکش».

•

کاهش لفاظی در روابط
خارجی
بــر خالف احمدینژاد که با نفی
هولوکاســت و ادعــای مدیریت
جهانی به دنبال تبلیغات جهانی

برای خود بود ،ابراهیم رئیســی
و بقیه نامزدهای موجود همان
سیاستها را با سر و صدای کمتر
دنبــال خواهند کرد .سیاســت
خارجــی جمهــوری اســامی
ایــران اجماعــی اســت و حتــی
شــعار تنشزدایی دوره خاتمی
داده نمیشــود .اگر تردیدی در
مــورد اصالحطلبــان دارید ،به
پیامهای محمد خاتمی و حسن
خمینــی در مــورد راکتپراکنی
حماس نگاه کنیــد .آنها مملو
هســتند از تنفــر از شــهروندان
اســرائیلی ،و لذا خواهان تداوم
سیاســت آتش افروزی و «نفود
منطقهای» جمهوری اســامی
ایــران .نمــاد امــروز جمهوری
اسالمی ایران ،راکتهایی است
که در اختیار نایبان آن اســت و
هر روز به شهرها و مراکز صنعتی
خاورمیانه شلیک میشود.

اگــر گروهــی از اصالحطلبــان
مذهبی ضداسرائیلی به تبلیغات
جمهوری اســامی ایران در این
مورد اعتراض دارند ،سخنشان
این است که جمهوری اسالمی
ایــران به دلیــل بیآبرویی بهتر
است به اسرائیل فحاشی نکند،
بلکه فحاشی را بگذارد برای آنها
که تاریخی از جنایت نداشتهاند تا
بتواند نسلی تازه از یهودستیزان
را پــرورش دهد .رئیســی و بقیه
نامزدها نیز در دوران کارزارها و
تبلیغات خود از سروصدا کردن
در این حیطــه پرهیز میکنند،
چــون میداننــد اکثریــت مردم
از ایــن گونه ادبیات خوششــان
نمیآیــد ،و «نظام» هم مواضع
آنها را میداند.
•

گزارش بانک جهانی کســب و
کار رتبه ایران  ۱۷۸یعنی بدترین
ن است .با شیوع
وضعیت ممک 
ویروس کرونا کســب وکارهای
کوچک و متوسط با مشکالت
نقدینگــی ،بدهی بانکی و چک
برگشتی مواجه شدهاند که این
موضــوع باعــث عــدم دریافت

تســهیالت بانکی این بنگاه ها
شده است.
وی متذکــر شــد ۸۰ :درصــد
مالیــات توســط  ۲۰درصــد
واحدهایــی تولیــدی پرداخت
میشــود و مابقــی را اصناف و
واحدهــای کوچــک پرداخــت
میکنند.

دکتر شریف نائینی:
جراحدندانپزشک

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

_________________________

5450 Cote-des-Neiges, Suite 308

Tel.: (514) 731-1443 :CDN
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• 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
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دستور بایدن برای پیداکردن منشاء شیوع کرونا

کرونا :پژوهش جدید:

جــو بایــدن بــه نهادهــای
اجمــاع دارنــد امــا هنــوز
اطالعاتــی آمریکا دســتور داده
نتوانستهاند به نتیجه قطعی
تالشهــای خود بــرای یافتن
در پاســخ بــه ســوال اصلی
سرمنشاء شیوع ویروس کرونا
گزارش برسند”.
آیا کرونا از یک
را “دوبرابــر” کننــد و ظــرف
آزمایشگاه آغاز شده
مــدت  ۹۰روز گزارشــی در این
است؟
رابطه تهیــه کنند .ایــن اقدام
در مــاه مــارس گذشــته
کاخســفید در پــی آن صــورت
ســازمان جهانی بهداشــت
ی و گمانهزنیها
گرفت که تئور 
در گزارشــی که مشــترکا با
دربــاره نشــت این ویــروس از
واکسیناســیون شــهروندان در در افــراد جوان کــه در طی موج سرعت راه میاندازند.
تمامی کشورها در جریان است .اول کرونــا در بهار  ۲۰۲۰به این بعد از  ۶ماه ،تا چه مدت
دانشــمندان چینــی تهیــه
آزمایشــگاهی در چیــن یک بار
کرده بود صراحتا گفت که
پرســش ایــن اســت کــه ایمنی بیمــاری مبتــا شــدند ،خطر ایمنی بدن همچنان در سطح دیگر در رسانهها شدت گرفته و
ایجادشده در برابر ابتال به کرونا ابتالی دوبــاره به کویــد  ۱۹در باال میماند؟
احتمال آغاز شیوع ویروس
با واکنش پکن هم همراه شده
کرونــا از یــک آزمایشــگاه
یا ایمنی برای جلوگیری از ابتال جریــان موج دوم در پاییز  ۲۰۲۰بر پایه گفتههای میکروبشناس است.
به دنیــای بیرون “بســیار
به دورههای شــدید بیماری چه ( ۶ماه بعد) تا  ۸۰درصد کاهش آلمانی ،کریستیان بوگدان برای ایــن ویــروس کــه منجــر بــه
نامحتمل” است اما همین
قــدر دوام دارد؟ در اینباره یک یافــت که بــه نوبه خــود ایمنی پاســخ دادن بــه ایــن پرســش همهگیری بیماری کووید۱۹-
جمعبندیکردهایم.
نهــاد ســازمان ملل متحد
خوبی در برابر بیماری به شمار هنــوز زود اســت.این عضــو در سراســر جهان شــده اســت
دریافت
تا چه مدت پس از
تاکید کرد که باید تحقیقات
میرود.
دائم کمیســیون واکسن آلمان نخســتین بــار در اواخــر ســال
دو دوز واکسن در برابر کرونا در مقابل اما ابتال به این بیماری میگویــد هنوز باید صبــرکرد و  ۲۰۱۹در شــهر ووهــان چیــن کردن این تئوریها گفته منشاء بیشــتری در این زمینه صورت
ایمنهستیم؟
ویــروس کرونــا مــی توانســته گیرد.
در گروه ســنی باالی  ۶۵ســال دیدکه آیا شمارکسانی که پس از شناسایی شد.
با ایــن حــال پرســشها دراین
برای پاســخ به این پرســش ،دو خطر ابتالی دوباره به کوید  ۱۹واکسینه شدن کامل ،دوباره به از آن زمــان تاکنون دســت کم آزمایشگاهی در آمریکا باشد.
واکسن بایونتک-فایزر و مدرنا را تنها تا  ۵۰درصدکاهش داد .بیماری مبتال شدهاند ،باالست  ۱۶۸میلیــون نفــر در سراســر چرا بایدن حاال خواستار
بــاره ادامــه یافت و اخیــرا چند
جهان به کووید ۱۹-مبتال و از چنین حتقیقی شده؟
و افراد واکســینه شــده بــا این از مجمــوع دادههــای موجــود یا خیر.
گزارش که مدعی شده بر اساس
دو واکســن مورد مطالعــه قرار به نظر میرســد که در مقایســه ابتالی دوباره به این ویروس هم میان آنها دست کم  ۳میلیون و کاخســفید در بیانیــهای که روز منابع درون نهادهای اطالعاتی
گرفتند .هر دو شرکت میگویند با ایمنی ایجادشــده در اثر ابتال بستگی به چند موضوع دارد:
چهارشنبه ۲۶ ،مه ،منتشرکرده تهیــه شــده مدعــی شــدند که
 ۵۰۰هزار نفر جان باختهاند.
کــه اثربخشــی واکســنهای به بیماری ،واکســنهایی که از شدت ایمنی ایجاد شده در بدن ،مقامها ابتدا بیماران اولی که به گفتــه جو بایــدن از همان زمان  ۳نفــر از کارمنــدان آزمایشــگاه
ن ِای" یا شــمار ویروسهــای موجود در کرونا مبتال شده بودند را مرتبط ورود بــه کاخســفید  -ژانویــه ویروسشناســی ووهــان چیــن
تولی دیشــان تــا  ۶مــاه پس از فناوری "پیامرســان آ ر ِا 
ن ِا" بــرای تولید واکســن محیط و شدت گسترش انواعی با بازار ماهیفروشان و حیوانات گذشته  -خواستار تهیه چنین در مــاه نوامبر  - ۲۰۱۹هفتهها
دریافت دومین دوز ،هنوز باالی "امآ ر ِا 
 ۹۰درصد است.
کووید ۱۹-اســتفاده میکنند ،از جهشها که میتوانند سیستم زنده مرتبط دانستند و گفتندکه گزارشی شده بود از جمله این که پیش از اعالم رســمی شناسایی
خبر خــوش :برپایــه برخی ایمنــی بهتــری در فــرد ایجــاد دفاعی بدن را تضعیف کنند.
احتماال این ویروس از حیوان به خواسته بود نهادهای اطالعاتی این ویروس در ووهان از ســوی
درباره سرمنشاء آغاز شیوع این دولــت چیــن ،در بیمارســتان
مشــاهدات گفتــه شــده بــود میکنند.
از نظر بوگدان ممکن اســت دو انسان منتقل شده است.
کــه شــمار آنتیبادیهــای در این مسئله یعنی ایمنی باالتر در دوز واکسن برای آمادگی سیستم اما اخیرا ،یک بار دیگر رسانههای ویروس “چه از حیوان به انسان بستری شده بودند.
خون بطــرز نگرانکننــدهای به اثر واکسیناسیون در مقایسه با ایمنی در برابر سارس-کوید ۲-آمریکایــی از افزایش شــواهدی و چه از طریق نشــت تصادفی از آنتونــی فاوچی ،پزشــک ارشــد
ســرعت پایین میآید .البته این ایمنی ایجادشــده پــس از یکبار برای مدت طوالنی ،کافی باشد .که نشــت ایــن ویــروس از یک یک آزمایشــگاه” تحقیق کنند مشــاور جــو بایدن کــه تاکنون
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نهادها
ایــن
از
کــرد
دریافــت
را
برای
طوالنــی
مــدت
در
دوز
دو
کرونا از حیوان به
ویروس
انتقال
نیست بلکه مشــاهدات کسانی واقعیت بتوان بهتر فهمید:
کند،
پیشنهاد
چین را
ووهان
ی
م
خواســت که تالش های خود را انســان است اخیرا گفته بود که
است که مبتال شده و بیماری را همه واکســنها بوضوح پاسخ ایمنــی کامــل در برابــر ویروس نوشتهاند.
را
تحقیقات
و
کننــد
چندان
پشت سرگذاشتهاند .نکتهای که ایمنی قویتری را در بدن فعال کافی نباشــد اما سیستم دفاعی دولــت چین کــه بارهــا چنین دو
منشــاء
که
ندارد
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در این ارتباط نباید فراموش کرد میکنند تا پاســخ ایمنیای که میتواند به موقع با سرعت الزم ادعاهــای را رد کــرده امــا پیگیریکنند”.
ایــن همهگیــری روال طبیعــی
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این است که سیستم ایمنی بدن بدن فــرد مبتــا به کویــد  ۱۹وارد عمل شــود و جلوی وخیم همزمان اجازه دسترســی کامل آقای بایدن هــم گفته “تا امروز داشته است.
(منبع:بیبیسی)
بــه اطالعــات در ایــن زمینه را نهادهــای اطالعاتی بر ســر دو
در صــورت ابتال بــه نوع خفیف با ســیر نســبتا خفیف نشــان شدن سیر بیماری را بگیرد.
ایــن خبــر میتوانــد در ســطح هــم نمیدهد ،ضمــن محکوم فرضیــه و ســناریوی احتمالــی
بیمــاری کویــد  ،۱۹تنها کمی میدهد.
و بــرای مدت محــدودی فعال در ایــن ارتبــاط بایــد گفــت ،فــردی خبری خوب باشــد .اما
میماند.
آنتیبادیهــا تنها یکی از عناصر در سطح جامعه به این معناست
ایمنی کدام یک بهتر
سیســتم ایمنــی هســتند و در که دستیابی به مصونیت گلهای آیا برنامههای اسرائیل،
اما در مورد ســارس-کوید ۲-ویروس کرونا هم به واکسنهای
است :واکسینهشدهها
کنــار آنها ســلولهای بلعنده و به سختی امکانپذیر خواهد بود بریتانیا و بحرین برای
این مسئله ابعاد دیگری دارد.
آتی نیاز است.
یابهبودیافتگان؟
ســلولهای حافظه وجــود دارد و جامعه باید کماکان با مســئله کارزار سومین دوز واکسن
شــرکتهای فایزر-بیونتــک و البتــه نبایــد ایــن مســئله را
نتایج تحقیقاتی که در دانمارک که در صــورت مواجهه دوباره با زندگــی در ســایه ویــروس کنار عاقالنهاند؟
مدرنــا از جمله با در نظرگرفتن هــم نادیــده گرفــت کــه از یک
انجام شــده ،نشــان میدهد که ویروس ،سیســتم دفاعــی را به بیاید.
در آینده احتماال به واکسن سوم خطر ناشی از جهشهای جدید ،ســو شــرکتهای تولیدکننــده
هم نیاز خواهیم داشت.
میگویند به سومین واکسن هم واکســن سودشــان را در فروش
بــرای مثال از دیگر ویروسهای برای ایجاد ایمنی نیاز است .آنها واکسنهایشــان میبیننــد و از
گســترشیافته کرونا در گذشته ازهماکنونمشغولتحقیقاتدر ســوی دیگــر بــرای اظهارنظــر
میدانیــم کــه احتمــال ابتالی این زمینه و تولید واکسن مطابق قطعی در مورد دوام ایمنی ایجاد



دوبــاره پس از چند ســال وجود با این نیازند .چشمانداز آنها این شــده بــا دو دوز واکســن ،باید














دارد .البته ابتالی دوباره به دیگر اســت که احتماال همانطور که هنوز منتظر داده بود.
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آیا دو دوز واکسن برای ایمنی در برابر
کرونا کافی است؟
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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
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واکسن فایزر را اکنون میتوان مدت
طوالنیتری در یخچال نگهداری کرد

کرونا :پژوهش جدید:

«نیاز به تزریق مجدد واکسن» یک سال پس
از دریافت دوز اول

بــا ادامــه رونــد تزریــق
شــش مــاه در برابــر ایــن
این واکسن مثل واکسن سرخک
نخســتین دوز واکســن نیست که برای کل عمر مردم را علیه ویروس جدید به طور کامل
کووید ۱۹ -به مردم جهان
از بدن حفاظت میکند اما
ویروس کرونا ایمنکند
دکتر آنتونــی فائوچی گفت
برای یک سال کافی نیست.
مــردم احتمــاال «تــا یــک
متخصصــان همچنیــن با
ســال پس از» تزریق اولین دوز چه موقعی تزریق خواهد شد.
ردیابی انواع جدیــد ویروس در
واکسن ،به واکسن تقویتی نیاز آلبرت بــورال ،مدیرعامل فایزر ،پی کشــف اثر آنها بر واکســن و
خواهند داشت.
گفت شاید بین هشت تا  ۱۲ماه ایمنی افراد هستند.
این مشــاور ارشد رئیسجمهور دیگر بــه دوز ســوم تقویتی نیاز دکتر فائوچی همچنین در مورد
آمریــکا در امور پزشــکی گفت :داشته باشیم .آقای بورال گفت :ماســک توضیح داد که مردم به
«ایــن واکســن عمومــا مثــل «بــه نظرم تا یکــی دو ماه دیگر اشــتباه خیال میکنند واکسن
واکسن سرخک نیست که برای دادههای کافی خواهیم داشــت زدن به معنای رفع اجبار ماسک
کل عمر مــردم را علیه ویروس و خواهیــم توانســت با قطعیت زدن برای همه اســت .ولی این
کرونا ایمنکند».
علمــی بیشــتری در ایــن بــاره یعنی کســانی که واکسن زدهاند
بــه دلیــل نبــودن دادههــای صحبتکنیم».
چه بیــرون از خانــه و چه درون
تحقیقاتــی ،همچنــان معلــوم به گفته واکسنسازان ،بررسیها خیالشان میتواند از ایمنیشان
نیست دوز ســوم تقویتی دقیقا نشــان میدهد این واکســنها راحت باشد.

افزایش عوارض کووید  ۱۹در
مردان دارای ژن طاسی
مدتهاســت کــه ثابــت
شــده کوویــد  ۱۹بــرای
مــردان کشــندهتر از زنــان
اســت و تحقیقــات جدیــد
ایــن خطر اضافــی را به ژنی
مرتبــط میدانــدکــه باعث
نوعــی ریزش مــو در مردان
میشود.
به گــزارش مدیســیننت؛
محققــان آمریکایــی بــرای
اولیــن بار هنگامــی که متوجه
شــدند مردان مبتــا به ریزش
موی مرتبط با هورمون ،که به
نام آلوپسی آندروژنتیک شناخته
میشــود ،بیشــتر در معــرض
بســتری شــدن در بیمارستان
به دلیل ابتال به کووید شــدید

هستند ،به این ارتباط مشکوک
شدند.
محققان موسسه بیوتکنولوژی
Applied Biology Inc
در کالیفرنیــا که یافتههای این
مطالعه را در نشســت مجازی
آکادمــی پوســت و فنولــوژی

بنا بر دادههای اخیر ،همانگونه
که انتظار میرفت تعداد کمی از
افرادی که واکسن کرونا دریافت
کرده بودند به بیماری کووید۱۹
مبتال شدهاند.
بــا ظهــور ســویههای جدیــد
ویروس کرونا در سراسر جهان،
دانشمندان میگویند تحت نظر
داشــتن ایــن موارد نادر بســیار
مهم است ،چون میتوانند نشانه
چیز جدیتری باشند.
ممکن است سویههای دیگری
کــه تحــت پوشــش واکســن

نیستند ،ظاهر شوند و به همین
دلیل چنین مــواردی باید مورد
بررسی قرارگیرند.
از میــان  ۹۵میلیون نفری که تا
ً
کامال
 ۲۶مــاه آوریــل در آمریکا
واکسینه شدند ،تاکنون ۹۲۴۵
مورد ابتال گزارش شــده است.
این رقــم به کمتــر از یک صدم
درصد می رسد.
پژوهشگران می گویند :ما ۱۰۰
درصد مطمئن نیستیم که این
افــراد حتی اگر واکســینه شــده
باشــند[ ،نســبت به ویــروس]

اروپا ارائه دادهاند ،خاطرنشــان
کردند که آلوپســی آندروژنتیک
ناشی از فعالیت ژن گیرنده
آنــدروژن ( )ARاســت که
در بعضــی از مــردان
میتوانــد منجــر بــه
ریزش مو شود .آنزیمی
به نام  TMPRSS2یا
پروتئیناز ســرین نوع  ۲که
عامل اصلی عفونت کووید
 ۱۹اســت ،ممکــن اســت
تحت تأثیر ژن  ARباشد.
در مطالعه جدید ،محققان
بــه تجزیه و تحلیل ژنتیکی
 ۶۵مرد بستری به دلیل کووید
 ۱۹پرداختند .آنها دریافتند که
مردان بــا اختالف ســاختاری
مشخص در ژن  ARبه احتمال
زیــاد دچــارکوویــد  ۱۹شــدید
میشوند.
•

هشدار دانشمندان برای بروز انواع جدید
کرونا که مقابل واکسن مقاوم باشند

مصونیت پیدا کرده باشند».
دانشمندان برای تشخیص این
که آیا فرد مبتالی واکسینه شده
در برابر ویــروس مصونیت پیدا
نکرده یا این که با سویه جدیدی
از ویــروس کــه تحــت پوشــش
واکســن نیســت ،بیمــار شــده
اســت ،باید کد ژنتیکی یا توالی
ویروسی را که عامل بیماری آن
فرد شده است ،مورد بررسی قرار
دهند .منبع :صدای آمریکا

Facebook.com/
paivand.montreal
به ما بپیوندید!

سازمان دارویی اروپا ،نهاد مرجع
اتحادیــه اروپــا در زمینــه دارو،
میگوید اکنون واکســن فایزر را
میتوان تا یک ماه را در یخچال
نگهداشت در حالیکه این مهلت
قبال پنج روز بود.
انتظار میرود طوالنیتر شــدن
ایــن مهلــت ،تأثیــر مهمــی بر
مصرف این واکســن در اتحادیه
اروپا داشته باشد.
واکســن فایزر را بایــد در دمای
بســیار پاییــن نگهــداری کرد و
این یکی از مهمترین معایب این
واکسن است؛ چون شرایط الزم
بــرای حمل و نقل و انبارکردن،
استفاده از آن را در برخی از نقاط
جهان دشوار میکند.

ابتدا این واکسن باید در سرمایی
بین منفی  ۶۰تا منفی  ۸۰درجه
سانتیگراد نگهداری میشد ،اما
در ماه فوریه در آمریکا ،مجوز دو
هفتــه نگهداری آن در ســرمای
اســتاندارد فریزرهــا ،منفی ۱۵
تــا منفی  ۲۵درجه ســانتیگراد،
صادر شد.
پیشبینی میشود با ادامه تقاضا
بــرای خریــد واکســن کرونای
فایزر ،این شــرکت تا پایان سال
 ۲۰۲۱حــدود  ۲۶میلیــارد دالر
درآمدکسب کند.
ایــن واکســن کرونــا کــه در دو
نوبت تزریق میشود در سه ماه
اول ســال  ،۲۰۲۱درآمدزاتریــن
محصــول شــرکت فایــزر بــوده

فرضیه انتقال ویروس کرونا از
آزمایشگاه منتفی نشده است

گروهــی از دانشــمندان
برجستهرشتههایبیولوژی
میکروبی و ویروسشناسی
میگوینــد منشــا ویــروس
کرونا هنوز دقيقا شــناخته
نشده و فرضیههای مربوط
بــه احتمــال شــیوع ایــن
ویــروس از آزمایشــگاه را
تــا زمانی که يــک تحقیقات
کامل و دقیق خالف آن را ثابت
نکرده است نباید منتفی دانست.
این  ۱۸دانشمند و پژوهشگر در
نامهای خطــاب به مجله علمی
«ســاینس» نوشــتهاند« :برای
تشــخیص منشــاء همهگیــری
ویــروس کرونــا بایــد تحقیقات
بیشــتری صــورت بگیــرد.
فرضیههای مربــوط به احتمال
شــیوع ایــن ویــروس از محیط
آزمایشگاه و فرضیههای مربوط
به احتمال انتقال آن از جانوران
به انسان هر دوکماکان محتمل

هستند ».نویسندگان این نامه
میگویند ،ســازمان بهداشــت
جهانی در تحقیقــات مربوط به
منشــاء ویروس ،فرضیه انتقال
آن از محیطهای آزمایشــگاهی
را «بیطرفانــه» بررســی نکرده
است.
هیئــت کارشناســی ســازمان
بهداشــت جهانی پــس از حدود
چهــار هفته تحقیق و بازرســی
در شــهر ووهــان و اطــراف آن
در گــزارش نهایــی خــود که با
مشارکتپژوهشگرانچینیتهیه

اســت .ایــن درآمد میــان فایزر
و شــرکت آلمانــی بیو ِان ِتــک به
تساوی تقسیم میشود.
فایزر و دیگر شــرکت داروسازی
آمریکایــیُ ،مدرنا ،ســود کالنی
ن کرونا کســب
از فروش واکســ 
کردهاند.
دو شرکت دیگر ،یعنی آسترازنکا
و
(بریتانیایی-ســوئدی)
جانســون و جانســون ،یــک
شــرکت بــزرگ آمریکایی دیگر،
از ابرشرکتهای داروسازی دنیا
هستندکه از تولید واکسن کرونا
سود سرشاری بردهاند.
•

شده اعالم کرد که ویروس کرونا
بــه احتمال فــراوان از خفاشها
توسط جانواران دیگری به انسان
منتقل شــده و احتمال
انتقال آن از آزمایشگاهها
«بسیار ضعیف» است.
با این همــه ،هنوز هم
در مورد منشاء ویروس
کرونا نظرات گوناگونی
از جملــه فرضیههــای
توطئه مطرح می شود.
ايــن  ۱۸دانشــمند و
پژوهشگر در بخشی از نامه خود
که در مجله «ساینس» منتشر
شــده میگویند« :تــا زمانی که
دادهها و شــواهد کافی به دست
نیاوردهایــم هــر دو احتمــال،
یعنی منشــاء طبیعی و منشــاء
آزمایشگاهی ،باید به طور جدی
مد نظر قرار بگیرند .برای پاسخ
به این سئوال باید یک تحقیقات
علمی دقیــق و بیطرفانه انجام
شود».
•

ELEGANCE LEASING

100%
Financing
Approval
Montreal, QC H4B 1T8

6225A St-Jacques ouest,

Tel.: 514-482-4500
visit us at: www.eleganceleasing.com
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رسیدن به آرامش؛  ۷نوع استراحت که
هرکسی در طول روز به آن نیاز دارد

پزشــکان میگوینــد انســان
امروزی با توجه به تمام حوادث
جنجال برانگیزی که در اطراف
او روی میدهــد ،بــرای کســب
انرژی و رســیدن به آرامش به ۷
نوع اســتراحت نیاز دارد و تنها
داشتن هشت ساعت خواب در
شبانهروزکافی نیست.
هفــت نوع اســتراحتی که برای
شــکوفایی انســان ضــروری
هستند ،عبارتند از:

ســرعت تکاپوی خود را کاهش
دهیــد و کمــی آرامش داشــته
باشید.
همچنین بهتر اســت یک دفتر
یادداشــت کنــار تخــت خــواب
داشته باشــید تا هرموضوعی را
که باعث درگیری ذهنی شما و
بیدار ماندنتان میشود ،در آنجا
یادداشــت کنید تا بعــدا به آنها
بپردازید.

•

امــا اســتراحت خالقانه
صرفــ ًا لــذت بــردن از
طبیعت نیســت؛ لذت
بردن از یــک اثر هنری
یا قــرار دادن تصاویری
از جاهایــی که دوســت
دارید و الهام بخش شما
هستند در محل کارتان
نیــز میتواننــد مفیــد
باشند .شما نمیتوانید
 ۴۰ســاعت در هفتــه را
در یــک محیــط خالــی
یا درهــم ریخته صــرف کنید و
همچنان شور و اشتیاقی نشان
دهید؛ چه رســد به اینکه ایده و
ابتکار خالقانه هم داشته باشید.

•

استراحتعاطفی:
وقــت و مکانــی را صــرف بیــان
آزادانۀ احساسات خود کنید .آن
کاری را انجام دهید که خودتان
از آن لــذت میبریــد نــه آنچه را
که دیگران دوســت دارند .برای
داشتن اســتراحت عاطفی باید
شــجاعت داشــت .فــردی کــه
آرامــش عاطفی دارد ،در پاســخ
به این پرسش که «امروز چطور
بــود؟» بــدون ظاهرســازی به
راحتی پاسخ میدهد که «خیلی
خــوب نبــود» و ســپس برخی
مشکالتی را که در روز داشته با
دیگران به اشتراک میگذارد.
به عبارت دیگر ،همه ما به زمان
و فضایی نیاز داریم تا دســت از
ظاهرســازی برداریــم و گاهــی
احساسات خود را درک کنیم و
به آن توجه کنیم.
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افرادی که خیلی عمر میکنند دارای
ژنهای جلوگیری از آسیب  DNAهستند
افــرادی که تا ســنین بســیار
بــاال عمــر میکننــد بایــد از
ژنهایشان سپاسگزار باشند.
طبق تحقیقی که در نشــریه
« eLifeایالیــف» انتشــار
یافته ،پژوهشگران دریافتهاند
افرادی که  ۱۰۵سال و بیشتر
عمــر میکنند دارای ســابقه
ژنتیکی هســتند که بدن آنان
را در ترمیم دیانای کارآمدتر
میسازد.
این اولین بار است که الگوی
ژنتیکــی افــراد بســیار پیر با
چنیــن دقتی تجزیه و تحلیل
شده و سرنخهایی درباره علت
طول عمر و عدم ابتالیشــان به
بیماریهای مرتبط با سن را به
دست داده است.
پژوهشــگران در ایتالیــا در
همکاری با کارشناسی از شرکت
نســتله در ســوئیس ۸۱ ،فــرد
بــاالی  ۱۰۵و  ۱۱۰ســال را در
سراســر ایتالیــا تحت نظــر قرار
دادنــد و آنان را با  ۳۶فرد ســالم

بــا میانگین ســنی  ۶۸ســال از
مناطق مشابه مقایسه کردند.
محققــان نمونــه خــون تمامی
افــراد را گرفتــه و توالی ژنی آنان
را بررســی کردند ،و بعــد آنها را
با دادههــای تحقیق دیگری که
 ۳۳۳ایتالیایی باالی  ۱۰۰ســال
و  ۳۵۸فــرد حــدود  ۶۰ســاله
را تحلیــل کــرده بود ،مقایســه

کردند.
کارشناسان پنج تغییر ژنتیکی
رایج را شناسایی کردند که در
گروههای ســنی باالی  ۱۰۵و
 ۱۱۰سال ه رایج بود.
رایجتریــن تغییــر ژنتیکــی
مرتبط با افزایش فعالیت ژن
 STK17Aدر برخی بافتها
اســت .این ژن در سه منطقه
مهم سالمت فعال است:
• هماهنگی واکنش ســلولی
به آسیب دیانای،
• ترغیــب ســلولهای
آسیبدیده به انتقال به بخش
مرده سلولی،
• و اداره میــزان گونههــای
خطرناک واکنش اکســیژنی در
سلول.
اینهــا رونــدی مهــم در ایجاد و
رشــد بســیاری از بیماریهــا از
جمله سرطان به شمار میروند.
ایندیپندنتفارسی

استراحت حسی
•
ســومین نوع اســتراحت مورد
استراحتفیزیکی:
اولیــن نــوع اســتراحت اســت نیاز ما اســتراحت حسی است.
کــه میتوانــد منفعــل یــا فعال چراغهای روشــن ،صفحههای
زمیــن تاب منی آورد؛ >> ...ادامه از صفحه14 :
باشــد .منظــور از اســتراحت رایانه ،سر و صدای پسزمینه و
فیزیکــی منفعــل ،خوابیــدن و مکالمات گروهی چه در محیط
جمعیت هر سال نباید با تخریب تن گندم هم ندارد چون آبهای آب هم نباید به جازموریان برود.
چرت زدن اســت .اما استراحت کار و چــه در فضاهــای آنالیــن
منابع طبیعی همراه باشــد و به زیرزمینــی وکارســتی( ،)karstدر ســال  ۱۳۵۱شــاید بیــش از
فیزیکــی «فعال» بــه این معنی ماننــد زوم ،میتوانند حواس ما
قیمت غارت منابع آبی کشــور تمام شد .جنگ آب بین استان  ۴۰ – ۳۰چاه آرتزین به ســمت
اســت که عــاوه بــر خوابیدن ،را بیش از حد تحریک و خســته
تمام شــود .بــا ادامه ایــن روند هــای اصفهــان ،چهــار محال جازموریان بــود که امروزه محو
بــا فعالیتهایی مانند تمرینات کنند .برای حل این مشکل نیز
کــه همچنــان ادامــه دارد ،در بختیــاری ،یــزد ،خوزســتان و شــده اســت؛ جازموریــان محو
یوگا ،حرکات کششــی و ماســاژ میتــوان چنــدکار ســاده انجام
ســال  ۱۴۲۰حــوزه زاگــرس و لرستان ،شروع شد و این جنگ شده و کشو در حال محو شدن
درمانی به بهبــود گردش خون داد .مثال چشمانتان را هر چند
جنوب البــرز تا دریاهای جنوب از اســتان بــه اســتان در حــال اســت .مســاله جیرفت نیست،
و انعطــاف پذیری بــدن کمک وقــت یکبــار در طــول روز برای
و مرزهــای شــرقی ،اثــری از رسیدن از روستا به روستا است .مساله کشور است.
کشــا و ر ز ی
کنیم.
یک دقیقــه ببندید یــا اینکه در
“آب های کارستی به کارون و زاینــده رود همین طور
پایان روز وســایل الکترونیکی و •
•
نخواهــد بــود
آبهایی اطــاق می اســت .زمان شــاه عباس وقتی
باید هر چه
ارتباطی را از خودتان دور کنید .استراحتاجتماعی:
استراحت ذهنی:
چــون همــه
شود که در سازندهای شــیخ بهایــی تخصیــص آب را
سریع تر در مورد
احتماال همکارانی را میشناسید استراحتهای حسی میتوانند اگــر به اســتراحت عاطفــی نیاز منابــع آبــی را
سخت کربناتی (آهکی بــرای زاینــده رود نوشــته بود،
سیاست های کالن
کــه روزشــان را با یــک فنجان بخشی از آسیبهای روحی وارد دارید ،احتما ًال کسری استراحت غارت می کنیم؛
و دولومیتــی) بــر اثر  ۷۰۰میلیــون متر مکعــب آورد
جتدیدنظر کرد!
بزرگ قهوه شروع میکنند .آنها شــده به بــدن از جمله مشــکل اجتماعی نیز داریــد .این زمانی ایــن ســرزمین
انحالل و شکســتگی ساالنه آب بود؛ امروز زاینده رود
معموال بدون نوشــیدن قهوه به تحریــک بیش از حد حــواس را اتفاق میافتد که ما نتوانیم بین چقــدر تحمــل
در طــول زمان زمین یک میلیارد و  ۸۵۰میلیون متر
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جبران
 این نسل چقدر خودخواه شناسی تجمع پیدا میکنند”.
مکعب آب آورد دارد و زاینده رود
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کنند یا فراموشکار میشوند .این •
و روابطی که ما را خسته میکند است؟ این سرزمین هفت هزار ایران درحال محو شدن است کماکان خشک است .گاوخونی
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نمیتوانند ذهن خود را خاموش چهارمیــن نــوع اســتراحت ،قائل شــویم .بــرای اســتراحت حاضر با اســتفاده از تکنولوژی زیســت گفــت :وزارت نیــرو ماننــد جازموریــان و بدتــر از
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کنند و مرتبا به مکالمات آن روز استراحت خالقانه است .این نوع اجتماعی ،بهتر اســت بــا افراد هایی که امروز به وجود آمده می بر اســاس قانــون ،مســوولیت جازموریان؛ هر از گاهی سیالب
& BOUCHERIE
یا کارهایــی بــرای روز بعد فکر اســتراحت به ویژه برای کسانی مثبت و حمایــت کننده همدم خواهد همه منابع را غارت کند .تخصیــص آب را دارد و هیــچ بــه جازموریــان می رســد اما به
میکننــد .به ایــن ترتیب حتی مهــم اســت که باید مشــکالت شــوید حتی اگر این تعامالت به حدود  ۷۰سال پیش همه مردم کس دیگر نیز حق دخالت ندارد گاوخونی نه .همه قانون گذاران
شمال کشــور جمع می شدند ،اما این قانون زمانی نوشته
پس از هشــت ساعت خواب ،به را حــل یا ایدههــای جدید طرح شکل مجازی باشد.
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پیگیر باشند 
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توســعه
دلیل کمبود استراحت ذهنی و کنند .اســتراحت خالقانه حس آخرین نوع استراحت ،استراحت هیــزم های افتــاده جنگل های اســت کــه در دنیا تازه
کالن اصالح
هــای
سیاســت
تا











فعال بودن آن در سراســر شب« ،حیرت و شگفتی» را در درون معنــوی اســت .یعنــی توانایی شــمال را نمی توانســتند خارج پایدار مطرح شــده بــود .وزارت شود.



احســاس میکنند کــه هرگز به ما بیدار میکند.
تســلیم
ارتباطــی فراتر از ارتباط فیزیکی کنند؛ وقتی تکنولوژی وارد شد ،نیــرو ماننــد وزارت کشــاورزی متخصصــان








































خواب نرفتهاند.
آیــا اولین باری که یک اقیانوس و داشــتن یک احســاس عمیق سرعت تخریب به شدت افزایش اســت؛ وزارت کشــاورزی مــی سیاستمداران شدند؛ کسی که
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زیر سایه ی کرونا...
جهل و تعصب

آرمان امیری

خنست :جهل
جنگ جهانی اول با قریب به ۱۷
میلیون کشــته به پایان رسید؛
امــا آتــش جنــگ کــه خاموش
شــد ،یک بــای طبیعــی از راه
رســید که بعدها به «آنفلوآنزای
اســپانیایی» شــهرت پیدا کرد.
کمترین تخمینهــا از قربانیان
ایــن بیمــاری از کل کشــتگان
جنگ هم بیشــتر بــود و برخی
مجمــوع تعــداد قربانیــان را در
سراسر جهان حتی تا ۵۰میلیون
نفر تخمین میزنند.
دســتکم در ایــن ســالهای
کرونایی شــاید بهتر از هر زمان
دیگــر بتوانیــم حــدس بزنیــم
کــه همتــای دیرین چطــور در
تمــام جهــان گســترش یافته و
بــاز هــم میتــوان دریافــت که
چطــور بــا امکانات بهداشــتی
محدود قدیمــی و البته دانش و
اطالعرسانی و بهداشت ابتدایی

بــا ایــن حــال ،ایــن
پژوهشهــای تاریخــی
جذابیــت
هرگــز
ســناریوهای «توهــم
توطئه» را ندارد.
ذهنیتــی کــه در مثــال
عینی و ملموس کرونا مدعی
میشــود این بیماری از اســاس
یک توطئه غربــی برای نابودی
«ژن ایرانی» است ،طبیعت ًا برای
قربانیان بســیاری
مرگ و میر یک قرن
گرفته است.
پیش هم نســخه را
بیاییدامیدوار
تخمیــن تعــداد
میپیچدکه «کارکار
باشیم تاریخ،
قربانیــان در ایران،
انگلیسیهااست».
کارنامه هنر
با توجه به مشخص
یعنی یــک قرن بعد
و ادبیات این
نبــودن آمــار و
از واقعــه ،ناگهــان
روزهای ما را
سرشــماری در یک
تا ر یخ نــگا ر ِی
با قلم امثال
قــرن پیش دشــوار
حکومتــی وقــوع
دولتآبادی ثبت
اســت ،اما اعدادی
یک «نسلکشــی»
نکند!
از  ۹۰۰هــزار نفــر
در ایــران را گزارش
تــا ۴میلیــون نفــر
داد! تالشهــای
تخمینهای نســبتا قابل تاملی پراکنــدهای هم در این ســالها
است که ذکر شده.
از جانــب حکومت بــرای ترویج
عــاوه بــر بیمــاری ،برخــی ایــن روایت مجعول انجام شــد
تاریخنگاریهای پژوهشی نشان امــا طبیعتــ ًا هیــچ پژوهشگر
میدهدکهقحطی،خشکسالی ،خردمندی آنها را جدی نگرفت.
فساد و ناکارآمدی دستگاه اداری اگر هم برای کسی ابهامی ایجاد
کشــور ،ضعــف شــدید راهها و شود خوشــبختانه تاریخنگاری
حتی اشــتباه در تغییــر کاربری معاصر کشور اینقدر غنی هست
زمینهــای کشــاورزی از گندم که بتواند حقیقت را دریابد.
به تریاک ،عواملــی بودند که به پــس وقتی شــخصی در ســطح
افزایش قربانیان بیماری در ایران «محمود دولتآبادی» از تعبیر
دامن زدند.
عجیــب «نسلکشــی» بــرای

شرکت حمل و نقل بین املللی
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ایرانیــان آن دوران اســتفاده
میکند )*( ،دیگر جای توجیهی
باقینمیماند.
جناب اســتاد یا معنای سنگین
«نسلکشــی» را نمیدانــد و یا
تاریخ معاصرکشورش را به جای
منابع موثق از سریالهای درجه
چنــدم تلویزیون پــی میگیرد.
در هــر صــورت توصیفــی بجــز
«جهل» نمیتوان برایش سراغ
کرد.
دوم :تعصب
در زمــان همــان جنگ جهانی،
دولت ایران اعالم بیطرفی کرده
بود اما هیچ یک از طرفین جنگ
این بیطرفی را رعایت نکردند.
روسها از شمال ،انگلیسیها از
جنوب و عثمانیها از غرب وارد
خاک ایــران شــدند و آلمانیها
هم که مرز مشــترکی نداشــتند
مستشاران و جاســوسهایی را
فرســتادند کــه به شــورشهای
داخلی دامن بزنند.
خــاک ایــران ،از هــر جهــت به
عرصه «جنگ نیابتی» و تاخت
و تاز اشغالگرانی بدل شده بود
کــه فکر میکردند «اگر در ایران
نجنگند ،باید در خاک خودشان
بجنگند»!
الزم نیســت کــه حتمــا ایرانــی
باشــیم تا قلبمان از این تصویر
تاریخــی به درد بیایــد .هر ناظر
خردمنــد و هر وجــدان بیداری
از تماشــای سرزمینی که عرصه
تاخت و تاز و جنگهای دیگران
شده متاثر میشود .عصبیت اما
خرد انســان را کور و وجداناش
را فلــج میکند .فــرد متعصب،
نه به ذات زشــت و کریه جنگ،
بلکــه بــه مصلحــت کوتهبینانه
خــود در آن مینگــرد و حتمــا
بــا خــود میگوید مــرگ خوب

خدمات حمل و نقل :هوایی ،دریا یی و زمینی

است ،اگر نصیب همسایه شود! کرد ،امــا تمجید و ســتایش از
بدیــن ترتیــب ،جنــاب اســتاد جنگافــروزی و تعظیم هنر به
دولتآبــادی ،بــا دیــدن عرصه پای چکمهپوشان لکه ننگی است
ترکتــازی جنگطلبان نیابتی ،کــه با هیــچ آب زمزمی شســته
به جای هیهات سردادن از نفس نخواهد شد.
جنگ و تجاوز و لشکرکشیهای —————————
فرامــرزی و ابراز نفــرت از تمام * محمــود دولتآبــادی در
آنــان که خــاک همســایه را در گفتوگــو بــا خبرجنــوب گفته
شــهوت کشورگشــایی خــود است« :من مسئول اداره ذهن
بــه توبره میکشــند ،در ســوگ دیگــران نیســتم بلکه شــخصا
سرداران جنگافروز و نمادهای مســئول وجــدان ملــی خــودم
تمــام عیار همــان «جنگهای هســتم و توجــه دارم به همین
قــرن گذشــته که میهــن من و
نیابتی» اشک میریزد)*( .
سوم :تاریخ
شما در اسارت دست بیگانگان
همیــن چنــد روز ،انفجــار مهاجــم قــرارگرفت و مــردم ما
تروریســتی دیگــری در خــاک نسلکشیشدند.
افغانســتان افــکار عمومــی را از آنجا که ما ایرانیها در ضعف
متاثرکــرد .در زمانهای که آتش تمــام بودیــم ،چنــان ادعای به
جنــون و عصبیت از یکســو و حقــی را نتوانســتیم به کرســی
شــهوت قدرت و کشورگشــایی بنشــانیم و از مهاجمان غرامت
از سوی دیگر تمامی شهروندان بگیریم .اگر شده یک عذرخواهی
خاورمیانــه را بــه
ســاده کــه هجــوم
قربانی یک جنگ
«این بیماری
آوردهاند به کشــوری
کثیــف و بیانتها یک توطئه غربی کــه در هــر دو جنگ
بــدل کــرده ،در برای نابودی «ژن اعالم بیطرفی کرده
زمانــهای کــه به ایرانی» است!» بود! حتی نمایندگان
نظــر میرســد
ایران در جلســه ترک
هیــچ امیــدی به
مخاصمــه و خــروج
سیاســتمداران نیســت ،شاید قوای بیگانه از مملکت ما اجازه
آخرین امیدهــا باید معطوف به حضور پیدا نکردند و ســرگردان
اهل هنر و ادبیات و نویسندگان ماندنــد در محــل اجــاس در
میشدکه قلمهایشان را برافرازند پاریس.
و فریاد بزنند:
اگر به این معانی اندیشه بشود و
تمــام کنیــد ایــن جنــون به یاد بیاید کــه در کمتر از ۲۰۰
جنگافروزی و نظامیگری را؛ ســال اخیــر ،به علــت ضعف و
اما افسوس!
جهل ســهپاره از کشور ما زدوده
من فقط امیدوارم تاریخ ،کارنامه شده ،در آن صورت ممکن است
هنــر و ادبیات این روزهای ما را به درنگ واداشته بشوید که چرا
با قلم و بیان امثال دولتآبادی در فقدان ژنرالهای مملکتم و
ثبت نکند؛ چرا که هزاران جنگ همچنین ژنرال سلیمانی مویه
و کشتار و خونریزی را میتوان کردهام».
در البهالی برگههای تاریخ پنهان
•

حتریم انتخابات ریاستجمهوری >> ...ادامه از صفحه7 :

بــه جریانهــای واپسگــرای
ِ
گیری
اســامی در منطقــه ،پی
سیاستهای فاجعه آمیزِ اتمی،
ســرکوب تمامــی جریانهــای
سیاســی غیرخــودی ،تحمیل
سرویس هوایی به شیراز ،تبریز ،تهران،
ِ
نرخ
س کامل
ه
ا
ی
و
سیاستهای زنستیزانه ،در بند
یژه
ی
ب
ر
مشهد
و
اصفهان،کرمانشاه
ا
ی
سرو ل برای
اضا
ف
ه
م
کشیدن فعاالن سیاسی و مدنی،
ِ
بار
ح دات و
ایران ،سراسر کانادا ،امریکا و سایر نقاط جهان
هوایی
م
وار کاالها
ِ
ســرکوباقلیتهــای
تحقیــر و
ادرات
سافران
ص
قومــی ،مذهبــی و جنســی و
Tel.:514-234-3399 Fax.:514-685-3168
info@loadextransport.com
www.loadextransport.com
جنسیتی ،سرکوب جنبشهای
کارگــری و دانشــجویی،
اشــتباه کننــد ،در اینجــا نباید منابع آب فســیلی داشــتیم که مسوولین  ۴۰سال اخیر بابت
نابودســازی محیط زیســت ،به
ســکوت کرد .متخصصان باید  ۳۰۰میلیــارد متــر مکعب از آن ویرانی طبیعت باید پاسخگو
مخاطره انداختــن یکپارچگی
حرف هــای تخصصــی بزنند و شــور و لب شــور اســت و  ۲۰۰باشند
کفایتــی محــض در
کشــور ،بی
ِ
ویروس کرونا ،و...
روی حرف های خود بایســتند میلیارد متر مکعب هم شیرین وی افزود :مراتع که خود از بروز مقابله با
ِ
تــا تصمیــم گیــران تصمیمات بــود ،ایــن  ۲۰۰میلیــارد متــر گرد و غبــار جلوگیری می کرد،
درستیبگیرند.
مکعب را تمام کردیم .مسیر آب بــه علت تجــاوز به مراتــع خود خیــزش بــزرگ وخــود جــوش
رودخانههای ایران مردند
جاری را بستیم .دیگر آب جاری منشا گرد و غبار شده است .ما
مسوولین  ۴۰سال اخیر باید به
البته تحت تاثیر قرار می گیریم نداریم.
مانند تاثیرگــرد و غبارهایی که رییس سازمان حفاظت محیط تاریــخ و در قبال تصمیماتی که سیاسی و نادانی ،قربانی سیاست
از جنوب غرب یا سمت هامون زیست با تاکید بر اینکه رودخانه در کالن گرفتــه شــده وکشــور های کالن کشــور شــده است.
وارد کشور می شود اما مشکالت های ایران مرده اند ،گفت :غیر را از نظــر طبیعی ویــران کرده ،در اســتفاده روزمرگــی گفته می
شــود  ۴۰درصد آب تجدیدپذیر
ما داخلی است؛ همه مشکالت از سفید رود و رودخانه کارون که پاسخگوباشیم.
را بــه خارج ربــط می دهیم و به کمی نفــس دارد ،بقیه رودخانه ســیل هــای دهــه  ،۶۰به علت اســتفاده کن اما  ۲۰سال است
نتیجه هم نمی رسیم.
هــا به مقصد نمی رســند .هیچ تجــاوز به جنــگل  ۱۰برابر دهه که بیش از  ۱۰۰درصد استفاده
کالنتری با تاکید براینکه خود ،رودخانه ای در کشــور غیر از دو  ۳۰شــده بــود؛ در بخــش گرد می کنیم.
طبیعــت را تخریــب کردیــم و رودخانــه مذکور ،زنده نیســت .و غبــار در مرتــع و تاالب ها نیز کالنتری تصریح کرد :میزان آب
خودمان هم باید اصالح کنیم ،انتهای رودخانه ها شامل تاالب همین طور .نســل ما و به ویژه هــای تجدیدپذیــر در دهه ،۶۰
نســل های بعد به دلیل مسایل ۱۳۲میلیــارد مترمکعــب بود،
گفــت ۵۰۰ :میلیارد مترمکعب ها ،محل گرد و غبار شدند.

LOADEX TRANSPORT INC
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مــردم ایران در سراســر کشــور
در دی مــاه  ۹۶و آبــان ماه ،۹۸
پاسداران رژیم فقاهتی
که سپاه
ِ
آن راوحشــیانه سرکوب کرد ،با
گویاترین شعارِ «اصالح طلب،
أصولگرا دیگه تمومــه ماجرا»
اعــام کرد که دیگــر فریب این
تقسیمبندیهای دروغین رژیم
اسالمی و طرفداران فرصتطلب
آنها در داخل و خارج از کشور را
نخواهند خورد.

تحریــم انتخابــات ریاســت
جمهــوری حمایــت میکنیــم.
رژیم جمهوری اســامی در این
سالهای طوالنینشان داده که
امکان اصــاح از درون را ندارد.
تنها مبارزه قاطعانه و سراسری
مــردم ایران اســت کــه خواهد
توانســت ،ایــن نظــامرا با یک
ِ
ِ
دموکراتیک سکوالر و
جمهوری
ترقی خواه جایگزین نماید.
-----بــرای آگاهــی از لیســت امضاء
کنندگان به لینــک زیر مراجعه
کنید:
https://www.iran-emrooz.net/index.php/
news1/90624/

اکنون به  ۹۰میلیارد متر مکعب
رسیده اســت .ما از  ۹۰میلیارد
متــر مکعــب ۹۶ ،میلیــارد متر
مکعب برداشت می کنیم؛ دیگر
چیزی برای طبیعت نگذاشتیم.
وی یادآور شــد :هزینه گوشــت
را محاســبه کنید ،عشایرکشور
ســاالنه  ۲۰۰میلیون دالر تولید
دارنــد ،هزینــه بازگشــت خاک
به مراتع صدهــا برابر این مقدار

هست ،اگر قابل دسترس باشد؛
یعنی به باد بگویید این خاک را
در جنوب کرمان دپو کن من به
کوه ها برگردانم .با این شــرایط
منابعی نمی ماند که گرد و غبار
نداشته باشیم .ما دانشگاهیان و
تصمیم سازان باید با تصمیمات
اشــتباه کالن مبــارزه کنیــم و
نگذاریــم کشــور بیــش از ایــن
تخریب شود .منبع :ایرنا

ما امضاء کننــدگان زیر ،فعالین
دانشــگاهیان،
اجتماعــی،
پزشــکان ،هنرمندان و وکالی
ایرانــی خــارج از کشــور ،همراه
ِ
مبارزاتمردم ایران ،از خواستِ
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هایکهارتونیان

سالمت روان...

و قــدری نابرآوردگی اســت .این

نبود روابط اجتماعی
واقعی دملردگی را به
عارضه شایع دوران کرونا
تبدیل کرده است

«بد نیســتید» فکر کنیــد ،زیرا
این درســت همان حالی بود که
داشــتید؛ نه احساسی آنچنان
عالی داشتید و نه حالتان بد بود،
ن دو.
حسی میان ای 
?That blah, empty, stuck feeling
You’re not alone.
بیتردید برای بســیاری از
There’s a Name for the Blah
مردم همهگیــری کرونا با
You’re Feeling: It’s Called
غــم و غصه عمیــق همراه
Languishing
بود اما برای بسیاری دیگر،
تکرار مکــررات ،کســالت
روحی و اضطراب مزمن است.
احســاس اکنون بهدلیــل نبود
تبدیــل کرونا به شــرایط عادی تماسهای اجتماعی با دوستان
جدید و نه وضعیتی بیسابقه و و عزیزان و نداشتن کنترل روی
اســتثنایی روال زندگی در سال رویدادهــا و آینــده اســت که از
 ۲۰۱۹را به خاطرهای دور تبدیل همهگیری و پیامد مستقیم آن
کــرده و دلمردگــی احساســی بر نحوه زندگی افراد ناشــی شده
است که بسیاری از مردم در آن است».
شــریکاند .بر اســاس مقالهای ایــن پدیده تــازهای نیســت اما
که بهتازگی در نشــریه نیویورک اوضاع ناشی از همهگیری کرونا
تایمز منتشــر شــده ،احســاس آن را معمولترکرده است.
غالب در مردم «حس پژمردگی پژوهشــی در ســال  ۲۰۰۲روی
و دلمردگی» است.
گروه سنی  ۲۵تا  ۷۴سال نشان
افراد بســیاری از نبــود تمرکز و داد کــه  ۱۲.۱درصــد آنهــا در
ِ
نبود شــادی واقعی میگویند و «مرحله دلمردگی» قرار دارند.
در نتیجــه تردیدهای اجتماعی ایــن پژوهــش را کــوری کیــز،
کــه حــس میکننــد در نوعــی جامعهشــناس و روانشــناس
بیاعتنایی دائمی فرو رفتهاند.
آمریکایی،باعنوان«دلمردگی»
انجــام داد کــه در تحقیقهــای
اما حس دلمردگی چیست؟
ی بــه این نتیجه رســید
تکمیلــ 
بنــا بر مقالــه نیویــورک تایمز ،که مبتالیان به افسردگی روانی
دلمردگــی حــس بیهدفــی و عمیق یا اضطراب شدید در دهه
نبود شــادی است ،نه لزوما غم آینده اشخاصی خواهند بود که
و افســردگی عمیق .دلمردگی هماکنون بــه عارضه دلمردگی
حــس افســردگی و ناامیــدی دچارند.
نیست اما ذوق و شــادی در آن
وجود ندارد .دلمردگی بســیار چطور میتوان دلمردگی را
معمولتــر از افســردگی روانــی تشخیص داد؟
عمیق اســت و خطرهای خاص بــا توجه بــه اینکــه همهگیری
بســیاری را ناگزیــر کرده اســت
خود را به همراه دارد.
ِســر کــری کوپــر ،اســتاد در خانه کار کننــد ،روزها بدون
روانشناســی و بهداشــت واقعــهای خــاص میگذرنــد و
سازمانی در دانشــکده بازرگانی به چرخــهای یکنواخــت تبدیل
منچستر ،به ایندیپندنت گفت :میشــوند .دلمردگی انگیزه را
«(دلمردگی)احساسپژمردگی ضعیف میکند و توانایی تمرکز را

خدمات حسابداری لوئی

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

آیا به دلمردگی دوران همهگیری کرونا
دچار شدهاید؟

بــه آخرین باری که در پاســخ به
احوالپرســی یک دوست گفتید
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Cell. : 514 574-6162

از انسان میگیرد.
افــزون بــر ایــن ،فــرد دلمرده
توانایــی درک آثار این عارضه بر
HAYK HARTOUNIAN
Real Estate Broker: Remax-Quebec
خود را ندارد .پروفســور کوپر با
Residential Real Estate Broker
اشــاره به عالئمی که باید به آن
9280 boul. L’Acadie
توجه داشت ،میگوید« :عالئم
Ahuntsic-Cartierville, Qc, H4N 3C5
متفاوتی دارد از جمله سستی و
Ofc. : 514-333-3000
haykhartounian@yahoo.com
بیحالی ،بیتحرکی ،بیعالقگی
به برنامهریزی حتی برای موارد
مثبتی مثل تعطیالت .برخالف
گذشــته کــه شــخصی برونگرا
بودیــد ،حــاال در
خودتان فرو میروید.
شــوخطبعیتان را
از دســت میدهیــد،
منفیباف یــا به وقایع دریافت منظم برخی ویتامینها
روزمره مثل سیاســت و امالح منجر به کنترل اشتها
یــا ورزش بیتفــاوت و کاهش میل بــه زیاده خوری
میشــوید .در واقــع ،میشــود .در اینجــا  ۶کمبــود
تغذیهای که منجــر به افزایش
تغییر رفتار میدهید».
اشتها و هوس در شما میشود،
برای مقابله با
معرفی شده است:
دلمردگی چه باید
•
کرد؟
ویتامین ب :تحقیقات نشــان
دلمردگــی میدهد که این ویتامین نقش
درمــان
پرداختن به کاری است که مهمی در مدیریت اســترس و
ذهن شما را از محل ،زمان افســردگی ایفا میکند .به طور میکنیــد .کمبــود کلســیم جذب آن سریعتر و بهتر باشد.
و خودتان دور و بهاصطالح خالصــه مصرف ایــن ویتامین معموال باعــث میل به مصرف •
منجر به بهبود خلق و خوی و شــکل و نمک میشود .به غیر امگا :۳کمبود این اسید چرب
«شناورتان»میکند.
ایــن کار میتواند تماشــای افزایش احساس خوب خواهد از لبنیات ،میتوانید کلسیم را ضــروری باعــث هــوس پنیــر
ســریالی تلویزیونــی یا فیلم شد .هنگامی که شما به اندازه از راه مصــرف کلم ،ماهی آزاد ،میشــود .نــوع EPAوDHA
باشــدکه در شــخصیتها یا کافــی ویتامیــن ب دریافــت ماهــی ســاردین ،دانــه چیــا و امگا  ۳که بهترین نوع محسوب
خــط داســتان غرق شــوید .نمیکنیــد ،بــه احتمــال زیاد کنجد به دست بیاورید.
میشوند ،برای مقابله با هوس
عــاوه بر ایــن ،فعالیتهای اســترس و در نتیجه آن و میل •
پنیــر مناســب هســتند .امگا
ذهنــی یــا بدنــی کــه بتوانید به مصرف تنقالت و پرخوری در آهن:تعجبی ندارد اگر در دوران ۳در ماهیهــای روغنــی مانند
تمــام توجــه تــان را بــه آن شما تقویت میشود .الزم است قاعدگــی ،زنان دچار اشــتیاق ســالمون ،ســاردین وکنســرو
بدهیــد میتواند موجب حس بدانید ویتامین ب در زرده تخم شدید به خوردن استیک یا برگر تــن ماهــی وجــود دارد .تخم
ن را مرغ ،ســیب زمینــی ،آووکادو ،شوند .کمبود آهن در بین زنان مرغ ،گــردو ،و دانههای کتان
«شناوری» شود و توجه تا 
گوشت ،ســبزیجات تیره رنگ بخصوص قبل از یائسگی شایع نیز حاوی مقادیر زیادی امگا ۳
به خود معطوف کند.
پروفســور کوپر میگوید«:برای و ماهی قــزل آال به وفور وجود اســت .همچنین گیاه خواران هستند.
نیــز در معــرض ایــن کمبــود •
خــروج از احســاس دلمردگی دارد.
هستند .کمبود آهن ،میل زیاد روی :سطح این ماده معدنی در
بایــد کنتــرل اوضــاع را در •
منیزیم :بــا توجه به تحقیقات ،به خــوردن گوشــت را افزایش افراد مســن و افرادی که دچار
دســت بگیرید .مثبت باشــید.
کمبــود منیزیــم ،منجــر بــه میدهــد .با خوردن گوشــت ،استرس هستند ،پایین است.
فعالیتهای شــادیآفرین برای
تقویت میل به خوردن شکالت ماکیان و ماهــی ،مقادیر قابل کمبــود روی نقــش مهمی در
آینده نزدیک برنامهریزی کنید.
میشود .توجه داشته باشیدکه توجهی از آهن مــورد نیاز بدن هوس خوردن نــدارد؛ اما روی
خودتــان را مجبور بــه تماس با
مصرف قند و افزایش اســترس تامین میشــود .منابع گیاهی حس چشــایی تاثیــر میگذارد
افرادی کنیدکه دلمرده نیستند
میتواند ســطح منیزیم بدن را آهــن ،جــذب خوبــی در بدن و باعث میشــود شکر و نمک
و برایتــان عزیزنــد و افــرادی
کاهش دهــد .ســیب زمینی ،ندارنــد امــا اگــر میخواهید از بیشــتری در غذاهــای خــود
مثبتاند».
دانهها ،لبنیات ،کلم بروکلی و آنها اســتفاده کنید بهتر است اســتفاده کنیــد .بــرای تامین
گزینه دیگر تمرکــز روی اهداف
 ...منابع بزرگ منیزیم هستند .میوههای خشــک ،تخم کدو ،ایــن ماده معدنی مــواد غذایی
کوچک امــا پرمعنی و حرکت به
•
حبوبات و غذاهای غنی شــده همچون جگر ،گوشــت مرغ،
سوی آن است .هدف این است
کلسیم :اگــر شــما دچارکمبود را وارد رژیم غذایی تان نمایید .تخممرغ ،لوبیا سبز و مغز میوه
که آرام و مطمئ 
ن انگیزه و ذوق
منیزیم هســتید ،بــه احتمال بهتر اســت همراه آهن ،حتما بخورید.
زندگی پیش از همهگیری کرونا
منبعnaturalnews :
زیاد فقــر کلســیم را نیز تجربه ویتامیــن ث مصــرف کنید تا
احیا شود.
کوپــر میگوید«:بایــد فعال بود
و کنتــرل زندگــی را در دســت
گرفت - ».الی آبراهام

موادی که به کنترل اشتها کمک میکنند

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

ارز :بهترین نرخ روز

Tel.:514-844-4492
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ش��ود
مي
وارد
او
به
كه
محركي
با
نوجوان
يا
و
كودك
گيري،
بهانه
در
در بهانهگيري ،كودك و يا نوجوان با محركي كه به او وارد ميش��ود
ي��ك نوع عدم س��ازگاري نش��ان ميدهد و والدين براي آن كه پاس��خ
ي��ك نوع عدم س��ازگاري نش��ان ميدهد و والدين براي آن كه پاس��خ
مناس��بي به اين بهانهگيريها و بدخلقيها داش��ته باشند بايد در ابتدا
مناس��بي به اين بهانهگيريها و بدخلقيها داش��ته باشند بايد در ابتدا
ريشههاي ناسازگاري را شناسايي كنند.
ريشههاي ناسازگاري را شناسايي كنند.
چگالی
پرند،
مــی
درنظرروز
بدون شناسايي اين ريشهها و بدونبار در
سازي،
همگن
ميزان
گرفتن
بدون شناسايي اين ريشهها و بدون درنظر گرفتن ميزان همگنسازي،
گيريمیزان
شان به
استخوان
كودك و
لگنبهانه
ترتيب
اين بهانهگيريها تقويت ميش��ود و به اين
اين بهانهگيريها تقويت ميش��ود و به اين ترتيب بهانهگيري كودك و
شود.
مي
تشديد
ها
گيري
بهانه
يا نوجوان نهتنها كمتر نميشود بلكه اين
چشمگیری بعد از چهار ماه
يا نوجوان نهتنها كمتر نميشود بلكه اين بهانهگيريها تشديد ميشود.
و
خاص
هايي
مكان
در
ما
فرزند
گاهي اين بهانهگيريها مقطعي است و
گاهي اين بهانهگيريها مقطعي است و فرزند ما در مكانهايي خاص و
افزایــش مییابد .شــما باید
شود.
مي
متوسل
پرخاشگرانه
يا زماني خاص به اين رفتار
يا زماني خاص به اين رفتار پرخاشگرانه متوسل ميشود.
پرش
پیشبياز
سپس
بپرید و
يا
و
خوابي
اث��ر
در
گي��ري
بهانه
اي��ن
اس��ت
در ك��ودكان ممكن
در ك��ودكان ممكن اس��ت اي��ن بهانهگي��ري در اث��ر بيخوابي و يا
اســتراحت
ثانیه
۳۰
بعدی،
اس��ت
ممكن
كنيم
مي
بررس��ي
را
آن
وقتي
و
بيايد
گرس��نگي به وجود
گرس��نگي به وجود بيايد و وقتي آن را بررس��ي ميكنيم ممكن اس��ت
موارد
دراين
كه
باش��د
اي
مس��ئله
در
مدت
كوتاه
ناكامي
حتي علت آن
کنید.
حتي علت آن ناكامي كوتاه مدت در مس��ئلهاي باش��د كه دراين موارد
توانند
مي
او
تغذيه
يا
و
كودك
خواب
ساعت
به
ويژه
توجه
والدين ضمن
والدين ضمن توجه ويژه به ساعت خواب كودك و يا تغذيه او ميتوانند
•
با بياعتنايي و يا رفع علت بهانهگيري اين رفتار پرخاشگرانه را خاموش
با بياعتنايي و يا رفع علت بهانهگيري اين رفتار پرخاشگرانه را خاموش
راه رفنت در شیب رو به
كنند.
كنند.
باال:
•
•
كه
اس��ت
آن
نوع،
اين
در
پرخاش��گري
بردن
بين
از
براي
مؤثر
روش
روش مؤثر براي از بين بردن پرخاش��گري در اين نوع ،آن اس��ت كه
با
كودك
پرخاش��گري
مقابل
در
كه
وقت��ي
كنيم.
مه��ار
را
آن
ابت��دا
از
افزایش سرعت در راه رفنت :پیاده روی به مست عقب:
یــک راه عالی بــرای افزایش
از ابت��دا آن را مه��ار كنيم .وقت��ي كه در مقابل پرخاش��گري كودك با
خش��م و عصبانيت عكسالعمل نشان دهيم ،به طور غير مستقيم به او
خش��م و عصبانيت عكسالعمل نشان دهيم ،به طور غير مستقيم به او
روی
ایــن نکتــه انجام ورزشهای شدید بهترین تغییر جهــت حین پیــاده
فشار مفید روی استخوانها،
ميآموزيم كه عصبانيت وس��يله كارسازي براي دست يافتن به اهداف
ميآموزيم كه عصبانيت وس��يله كارسازي براي دست يافتن به اهداف
توانيد پهلو یا
برداشــتن بــه
است.قدم
ثابت شده اســت که پیاده روی راه بــرای تقویــت اســتخوانها یعنی
برداشتي پایین کنید .میتوانید از پلههای تاثیرات شــگفت انگیــزی روی
دستاز پلهها
رفتــن
پاییــن
كردن
بــاالازو گريه
بگوييد« :وقتي
در عوض مي
است .در عوض ميتوانيد بگوييد« :وقتي از گريه كردن دست برداشتي
اگرو به
يابيم».
حل��ي مي
كنيم و راه
صحبت
برداشــتنبابهه��م
در م��ورد آن
عقب
ســمت
میتواند با تقویت استخوانهای اســت اما شاید شما نتوانید این قدم
حل��يهاميدارد.
استخوان
ه��مبزرگ
ســاختمان
یــک
اطراف
اســت.
ســرباالیی
مي یا
يابيم ».و به اتاق
چگالیو راه
صحبت ميكنيم
م��ورد آن با
اتاق بیرونــی در
منبع:
ديگري تاثیر
لگن ،شکستگیهای مربوط به ورزشهای ســنگین را همیشه میتواند
یــا از تردمیل
کنیــد و
برويم.
برويم.مشابه ورزشهای تان مسیرهای سرباالیی زیادی اســتفادهديگري
اغل��ب پرخاش��گري بچهها ،اگ��ر مخاطب موردنظر حضور نداش��ته
نداش��ته
بچهها ،اگ��ر مخاطب موردنظر حضور
پرخاش��گري
اغل��ب
prevention
دقیقه
صرف چند
این ناحیه از بدن را تا  ۳۰درصد انجام دهید .پــس یک انتخاب با شــدت بــاال را بــرای افزایش داریــد ،کافیســت دو یا ســه بار کمک بگیرید.
باش��د ،زودتر متوقف ميشود .اگردر يك مكان عمومي فرزندمان شروع
باش��د ،زودتر متوقف ميشود .اگردر يك مكان عمومي فرزندمان شروع
باشد.
استخوانی داشته
برای شــما وجود دارد که راحت
کاهش دهد.
باال ورا زمــان برای بــاال و پایین رفتن،
ها را
ســرباالیی
هــا
كرد ،پله
مردم او
ه��اي
یــا به نگاه
توجه
ب��دون
پرخاش��گري
چگالیبدخلقي و
ب��ه
ب��ه بدخلقي و پرخاش��گري كرد ،ب��دون توجه به نگاهه��اي مردم او را
گوشزد
او
به
و
ش��ود
آرام
تا
ش��ويم
منتظر
و
ببريم
خلوت
اي
گوش��ه
به
۳۰
روی،
پیــاده
جلســه
هــر
در
راه
سریع
که
این
آنهم
و
است
تر
ترفند
چند
با
تنها
توانید
شما می
به گوش��هاي خلوت ببريم و منتظر ش��ويم تا آرام ش��ود و به او گوشزد
زد.
خواهيم
حرف
هم
با
شد
آرام
وقتي
كنيم
مي
ميكنيم وقتي آرام شد با هم حرف خواهيم زد.
ساده و انجام آنها به طور منظم ،بروید .مطالعات نشــان داده در ثانیه از پهلوها قدم بردارید۳۰ ،
اما اگر اين بهانهگيري و بدخلقي مس��تمر بود ممكن اس��ت يكي از
اما اگر اين بهانهگيري و بدخلقي مس��تمر بود ممكن اس��ت يكي از
از اســتخوانهایتان بیشــتر میان زنانی کــه در دوران بعد از ثانیه هم به سمت عقب بروید،
نشانه هاي افسردگي در كودك و يا نوجوان باشد كه بايد بالفاصله علت
نشانه هاي افسردگي در كودك و يا نوجوان باشد كه بايد بالفاصله علت
ها .سعی
پنجه
ها و
پاشــنه
محافظــت کنید و خطر ابتال به یائسگی به سر میبرند ،آنهایی
فرزندان با بهانهجويي در خانه سعي ميكنند
گاهي
شود.
يابي
روی ريشه
آن
آن ريشهيابي شود .گاهي فرزندان با بهانهجويي در خانه سعي ميكنند
بگيرن��د در حالي كه وقت��ي او وارد اجتماع
ت��ا
امتيازهاييتا پنج
خان��وادهرا هر ســه
کنید ازاین الگو
پوکی استخوان و شکستگیهای که حداقل چهار بار در هفته پیاده
ت��ا از خان��واده امتيازهايي بگيرن��د در حالي كه وقت��ي او وارد اجتماع
برد كه جامعه امتيازي براي او قائل نيست.
پي مي
دقیقهشود
مي
ميشود پي ميبرد كه جامعه امتيازي براي او قائل نيست.
نمایید.
تکرار
روی تند دارند ،نسبت به کسانی
ناشی از آن را کاهش دهید.
او در خان��واده براي خود جايگاه رفيعي دارد در حالي كه در جامعه
او در خان��واده براي خود جايگاه رفيعي دارد در حالي كه در جامعه
در اینجا برخی از راههای بیخطر که تفریحی پیاده روی میکنند• ،
ناپذيريورادبری:
چني��ن جايگاهي ن��دارد و اين تعارضها لطمات جب��ران
ز
 KABABSARAرا بر
چني��ن جايگاهي ن��دارد و اين تعارضها لطمات جب��ران ناپذيري
ب
نيايداستقبال
و موثر بــرای انجام پیــاده روی خطر شکستگی استخوان لگن
پریــدن :او وارد ميكن��د .براي آن كه اين تعارضه��ا به
ش��خصيت
ش��خصيت او وارد ميكن��د .براي آن كه اين تعارضه��ا به وجود نيايد
وجودکر از
بايدش
بهانهازجوييهاي فرزند پي برديمبا ت
755 Atwater Ave
ن
كمك
با
بودن
مستمر
به
كه
زماني
خاصی
فــرم
مطالعات
بــه
بنا
بــه منظور تقویت اســتخوانها شان کمتر اســت .عالوه بر این
ا
ز
ر شما عزی
زماني كه به مستمر بودن بهانهجوييهاي فرزند پي برديم بايد با كمك
ی
ظ
Montreal,
QC
H3J
2K3
ن
ی
و
كنيم
يابي
ريشه
را
ها
جويي
بهانه
اين
علت
نوجوان
و
كودك
روانشناس
ب
کبابسرا روانشناس كودك و نوجوان علت اين بهانهجوييها را ريشهيابي كنيم و
معرفی شده است .البته به شرط پیاده روی با سرعت زیاد انتخاب پــرش مــیتواند در زنــان پیش
مانورام
جويبه د
با درمان آن از مش��كالتي كه
تقویتدر آينده گريبان فرزند بهانه شع
دد با درمان آن از مش��كالتي كه در آينده گريبان فرزند بهانه جويمان را
مهراست از ســن یائســگی ،باعث
افرادی
این که شما پیاده روی را حداقل بسیار خوبی برای
عكس :ممهری گر
صفحه  15عكس:
خواهد گرفت جلوگيري به عمل آوريم.
صفحه ا15فتتاح
خواهد گرفت جلوگيري به عمل آوريم.
 ۵بــار در هفتــه و به مــدت  ۳۰کــه کمردرد یا مشــکل مفاصل استخوانها شود .زنان  ۲۵تا ۵۰
ســالهای که  ۲۰بار متوالی ،دو
دارند.
دقیقه در هر بار انجام دهید.
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سالمت...
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قانون پیادهروی برای تقویت
استحکاماستخوانها!

گروهعنوان
ورش
شدتربيتي تحصيلي و شغلي آموزش وپرورش عنوان شد
مشاوران
س

آخر
حان
هايشبامتحان
ه
یک جدول با دو شرح

5078

تکخال رستوران های ایرانی کبابسرا

KA B A B SAR A

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

یک جدول با دو شرح

5078

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

عادي____________________ >>
ویژه
های ____________________ عادی و
جدول
ويژه
جدول
عادي
سودوکو و جدول
جدول
افقي:
 -1رن��گ زرد تيره تا قهوهاي روش��ن -از
1
قالبهاي شعر فارسي
 -2آرام گرفته ،آرامش يافته -قس��متي از
2
خانههاي قديم
3
 -3توان -در به در -با زرق آيد -كمربند طبي
4
 -4كش��ور اروپايي -دروازه -مخفف از او-
5
قاچ
به
و
خشمگين
بسيار
ش��خص
از
كنايه
-5
6
هيجان آمده -ييالق كرج -سرمربي راهآهن
7
شهر ري
8
 -6از نژادهاي زردپوس��ت آسيايي -جغد-
خبرگزاري كشورمان
9
كاغذ
نوعي
حلقوم-
نساجي-
 -7دس��تگاه
10
ضخيم كه براي ساختن جلد كتاب استفاده
11
ميشود
 -8پژمرده -كتاب برنده جايزه گنكور2009
12
نوش��ته م��اري ن��ادي خان��م نويس��نده
13
سنگالياالصل فرانسوي -دهان كجي
14
 -9از تيمه��اي فوتبال قدرتمند آلمان كه
15
دو هفته قبل قهرماني اين فصلش مسجل
شد -اسم مصدر از تنيدن -چند خودماني
 -10مرتعش -درجه حرارت -پيراستن به
 -9گذشتن -نرمي كردن با كسي ،آوانس-
شيوه باغبان
نيم تنه گرم
 -11اقبال -نااميد -رشك برنده
 -12كار و ك��ردار -خ��وراك مرغ -كوچك -10 ،شايستگي -كوير معروف -ميوه جاذبه!
 -11پ��ول آلمان -خ��ود را با آن ميبينيم-
خرد -مقياس طول
 -13چاشني س��االد -مدد -اهللاكبر گفتن -زيور
 -12گردن -به فرموده امام س��جاد(ع) هيچ
پنبه پاك نكرده
 -14فيلمي با هنرنمايي الناز شاكردوست -عبادتي جز با شناخت عميق ...ارزش ندارد-
توضيح ،تفسير -انبار غله
كشتيبان
 -15كتاب��ي تأليف امين احمد رازي در باب  -13ح��رف فقدان -اس��ب تنومن��د -جد
رستم -پوست قيمتي
شعرا -چخماق
 -14نصفالنهار مبدأ -ستايش كردن
عمودي:
 -1در واقع زيرس��اخت جامعه را تش��كيل  -15مع��اون اس��تاد دانش��گاه -مؤس��س
افشاريان
ميدهد -رنجيده ،آزرده
 -2پي��امآوري -ش��هر تاريخي
حل جدول عادی شماره 5077
ايتاليا
 -3تاك -زيبا نيست! -مالمت-
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محلول
افقي:
15 14 13 12 11 10 9 8
بازديد4 -فاش6 5
راه3 -
مخفف 2
1
كردن
 -1رن��گ زرد تيره تا قهوهاي روش��ن -از -8
1 -9ن��ام رماني نوش��ته نويس��نده و
قالبهاي شعر فارسي
فيلمساز فرانسوي آلن ربگري يه-
 -2آرام گرفته ،آرامش يافته -قس��متي از
2
شكاف زمين -مثل و مانند
خانههاي قديم
3
 -3توان -در به در -با زرق آيد -كمربند طبي  -10نوعي ياق��وت -بيرق -از اعداد
4
ترتيبي
 -4كش��ور اروپايي -دروازه -مخفف از او-
 5-11فدراسيون جهاني شنا -نوعي
قاچ
بيماري واگير -پول كانادا
 -5كنايه از ش��خص بسيار خشمگين و به
6
هيجان آمده -ييالق كرج -سرمربي راهآهن  -12كتاب هندوان -طريق -بدهي-
7
بروج فلكي
از
شهر ري
 -6از نژادهاي زردپوس��ت آسيايي -جغد 8-13 -رودي در فرانس��ه -درخ��ت
هندي -فاقد آرامش -نت ششم
خبرگزاري كشورمان
9
 -7دس��تگاه نساجي -حلقوم -نوعي كاغذ  -14اداره آگاه��ي قدي��م -از
10
ضخيم كه براي ساختن جلد كتاب استفاده قديميترين كشورهاي دنيا
11-15نظريهپرداز -ديكتاتور انگليس
ميشود
 12عمودي:
 -8پژمرده -كتاب برنده جايزه گنكور2009
هيدروگرافي -دس��تگاهي براي
نوش��ته م��اري ن��ادي خان��م نويس��نده -1
13
محاسبه ش��تاب ،سرعت و نيروهاي
سنگالياالصل فرانسوي -دهان كجي
 14بر خودرو
 -9از تيمه��اي فوتبال قدرتمند آلمان كه وارده
دو هفته قبل قهرماني اين فصلش مسجل 15 -2
خداحافظي -رفتن با ناز
شد -اسم مصدر از تنيدن -چند خودماني  -3حرف تمسخر -سالح زنبور -به
 -10مرتعش -درجه حرارت -پيراستن به درستي كه -داخل
آوانس-
كردن با
خيز-نرمي
گذشتن-
-9 -4
كسي،آبي-
ورزش
انجير-
جست و
افقي:باغبان
شيوه
www.printablesudoku99.com
اقبال-ش��هر
بزرگتري��ن
گرفتنگرم
ع��اج و اجازهنيم تنه
س��احلبرنده
نااميد -رشك
-11 -1
شيراز
در
كوهي
آن-
قبلي
جاذبه!
معروف-بهميوه
شايستگي -كوير
مرغ -كوچك -5،از-10
وسيله
ارس��ال خبر
روش هاي
پايتخت -12كار و ك��ردار -خ��وراك
آسودگي خاطر
واضح-
اندازبينيم-
آن مي
خ��ود را با
راديويي-آلمان-
امواج -11پ��ول
سنگ
نقشه راه-
مقياس طول
 -2بارز،خرد-
زخ��م-
ماده -س��ياه
تغارگفتن -6-زيور
جايز -فيل دريايي -انس دادن
اهللاكبر
س��االد -مدد-
متض��ادچاشني
-13 -3
مرداب
هنرمن��د-هيچ
امام س��جاد(ع)
فرموده
گردن -به
 -7ته-12
كارگاه
آب-
نشس��ت
پاك نكرده
چوبي -پنبه
آزار -خانه
دانهكش
كتيرا-
شناخت عميق ...ارزش ندارد-
عبادتي جز با
جداييها
شاكردوست-شكوهگوي
بي الناز
هنرنمايي
فيلمي با
 -4گياه-14
عرب -حلق
انبار غله
اسپرانتو -بركت
تفسير-زبان
توضيح،مبتكر
 -8درون-
كشتيبان
برناامين احمد رازي در بابسفره -13ح��رف فقدان -اس��ب تنومن��د -جد
بسيار-تأليف
ويرايش-كتاب��ي
-15 -5
رستم -پوست
پوشش خود
 -6به شعرا-
قيمتياس��تان لرستان-
ش��هري در
چخماقمينازد -مقابل پود -9 -اصل-
وقتها -14نصفالنهار مبدأ -ستايش كردن
ساساني
موسيقيدان عصر
عمودي:
دانش��گاه -مؤس��س
مع��اونبتاس��تاد
تش��كيل-15 -10
ماليم-راعده
س��ردي -لطيف،
 -7مظهر
زيرس��اخت جامعه
 -1در واقع
معروف -خانه
ترازنامه-
رنجيده،ش��ده
ماده حل
ه��ايدهد-
مول مي
افشاريانه��اي درختي -مفتش -در
آزرده در يك ليتر  -11از ميوه
 -2پي��امآوري -ش��هر تاريخي
دس��تور زبان جايگزين اسم
عادی شماره 5077
ايتا
حلليا جدول ویژه شماره  5077حل جدولميشود
مالمت-
نيست!-
زيبا
تاك-
-3
ايراني
سنتي
شيريني
-12
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جدول ويژه

محلول
15 14 13 12 11 10 9 8
 -8مخفف راه -بازديد -فاش كردن
 -9ن��ام رماني نوش��ته نويس��نده و
فيلمساز فرانسوي آلن ربگري يه-
شكاف زمين -مثل و مانند
 -10نوعي ياق��وت -بيرق -از اعداد
ترتيبي
 -11فدراسيون جهاني شنا -نوعي
بيماري واگير -پول كانادا
 -12كتاب هندوان -طريق -بدهي-
از بروج فلكي
 -13رودي در فرانس��ه -درخ��ت
هندي -فاقد آرامش -نت ششم
 -14اداره آگاه��ي قدي��م -از
قديميترين كشورهاي دنيا
 -15نظريهپرداز -ديكتاتور انگليس
عمودي:
 -1هيدروگرافي -دس��تگاهي براي
محاسبه ش��تاب ،سرعت و نيروهاي
وارده بر خودرو
 -2خداحافظي -رفتن با ناز
 -3حرف تمسخر -سالح زنبور -به
درستي كه -داخل
افقي:
 -4جست و خيز -انجير -ورزش آبي-
 -1بزرگتري��ن ش��هر س��احل ع��اج و اجازه گرفتن
پايتخت قبلي آن -كوهي در شيراز
 -5از روش هاي ارس��ال خبر به وسيله
 -2بارز ،واضح -آسودگي خاطر
امواج راديويي -نقشه راه -سنگانداز
 -3متض��اد ماده -س��ياه زخ��م -تغار  -6جايز -فيل دريايي -انس دادن
چوبي -مرداب
 -7تهنشس��ت آب -كارگاه هنرمن��د-
 -4گياه كتيرا -دانه
كش بيآزار -خانه شكوهگوي جداييها
Sudoku
 -8درون -مبتكر زبان اسپرانتو -بركت
عرب -حلقPuzzle
 -5ويرايش -بسيار -برنا
سفره
 -6به پوشش خود مينازد -مقابل پود -9 -اصل -ش��هري در اس��تان لرستان-
موسيقيدان عصر ساساني
وقتها
 -7مظهر س��ردي -لطيف ،ماليم -عده  -10ترازنامه -بت معروف -خانه
موله��اي ماده حل ش��ده در يك ليتر  -11از ميوهه��اي درختي -مفتش -در
دس��تور زبان جايگزين اسم
حل جدول ویژه شماره 5077
ميشود
 -12 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1شيريني سنتي ايراني
 1ج ا س و س ح ا ل ت ط ب ي ع ي و س��وغات كرمانش��اه-
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 89وپ ري رن اي ر چ او لب هع ا رل پ ات ات وپ پاي آب!
ل  -14گلهاي برجسته روي
و ز ي ر
ش ل ي ك
 10ت ا س
پارچه -نژاد روسي
ب
د
ج ل ا
د و م ا
 11ن د
ش ا
م ي ا ن
 12ي
ن ك و ه ش  -15مركز كامرون -تنگهاي
ر ن ج ر
 13ك ن س و ل
ي س ا ر مع��روف بين دري��اي اژه و
ع د و
و ي ا ل
گ ا
ا
 14ي ك ل
م خ ت ر ع مرمره
ا م
ه
 15ك ا خ ن و ر

7

www.
paivand
.ca

هر یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید

جدول اعداد سودوکو در صفحه 16

24

 سال  27شماره  11  1528خرداد 1400

iwamontreal@gmail.com

www.paivand.ca since 1993

>>

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال
پدیده ای عجیب ،غمناک و دلهره آور

PAIVAND: Vol. 27  no.1528  June 01, 2021

پــس از بازکــردن پاکــت حاوی
کارت معافیــت ســربازی وی
صورت گرفته است")1(.
آیــا علت این قتل را باید به عدم
شناخت و پذیرش جامعه بسته
و سنتی نسبت به حقایق طیف
جنســی و ننگ دانستن گرایش
های جنســیتی متفاوت از آنچه
آنان قبول دارند ،دانســت؟ و به
دنبــال آن ترس از قضاوت های
مردم نسبت

کــرده بود اما پلیس بدون توجه
به هشــدار دختر او را به خانه باز
می گرداند .وکیل مــادر رومینا
میگویــد قاتــل پیشتــر در این
باره تحقیق کرده و از مصونیت
خود آگاه بوده اســت .رومینا در
مرحله گذراندن دوران بلوغ بود.
در متن فرهنــگ جامعه ای که
این دوران پر از تنش و اســترس
است .رفتار ها هم هیجان زده و
بدور از عقل و درایت می شــود.
و دختران نوجوان آماج

قت
ل
ه
ا
ی
خان
و
ا
د
گ
ی
د
ر

بر جامعه ایرانــی چه می گذرد؟ میکرده که باید ســکوت کند و خبر جنایی دیگــر ،به گونه ای
چه چیزی افراد را وا می دارد که این مســئله را با کسی در میان دیگــر و در جامعــه
مهاجــر ایرانی روان ما
به آخرین حد از خشــونت یعنی نگذارد".
قتل اقــدام کنند؟ قتل اعضایی نکته مهــم این اســت که وقتی را پریشــان کرد .هنوز
کــه منتظــر دریافــت مهربانی ،دوســت فرزند اکبر خرمدین در مــا ایرانیــان ســاکن
عشــق ،حمایت و پشــتیبانی از مقابــل دوربین از تجــاوز پدر به مونتــرال ،از خبــر
خانــواده خــود هســتند؟ مگر دخترش سخن می گوید ،رسانه قتــل هــای خانوادگی
کانــون گرم خانواده محل امن ،هــا روی کلمه تجاوز ســایه می در شــوک بودیــم که
پرمهر و محبت ،پشــت گرمی و گذارند؟ یعنی سانسور صحبت از خبــر آمد ،زنــی جوان
احترام نیست؟ مگر این ها جزو تجاوز ،یعنی فرار از مشکل ،اراده بــه ضربــه چاقــوی
ارزش های بنیادی ای نیست که برای نشنیدن مسئله .بنابر این همســرش در محلــه
مسئوالن جامعه ،پی در پی در مسئله را از اساس نادرست طرح "کــت ســنت لــوک
ستایش آن سخن می گویند؟ در می کنند .این همان سانسوری مونتــرال" ،بــه قتــل
باب ازدواج ،تشــکیل خانواده و اســت که در واکنش بسیاری از رسیده اســت .عالوه
فرزند آوری نصیحت می کنند ،مادران که دخترانشــان از سوی بــر غــم نابــودی یک
هشدار می دهند ،قوانین وضع پدر یا نا پــدری مورد تجاوز قرار زن جــوان ،آینــده دو
مــی کنند ،برای اجــرای آن ها ،می گیرند دیده می شود .قربانی کودک باز مانده از این
سیســتم هــای تنبیه پنهــان و را در جایگاه متهم می نشانند و قتل ،همــه را نگران و
تشویق آشــکار بکار می گیرند ،به او تکلیف می کنندکه سکونت مغمــوم کرده اســت.
و چــرا این همــه توجه ،مصرف کنند زیرا شالوده خانواده پوشالی اولیــن علتــی کــه در
ســرمایه ،انــرژی و بودجــه ،به به هم می ریزد ،چرا این مادران ذهــن همه نقش می
همجنســگر ا یی
افزایــش خشــونت و کشــتار در حاضر بــه پرداخت چنین بهای بندد ،مهاجرت و رنج
فرزندکشی از
فرزندانشان؟
های همزاد آن است.
کانون گرم (!) خانواده منتج می سنگینیهستند؟
سوی پدر طبق
قتل نوزاد درپی
در
که
ها
قتل
سایر
اما
امنیت،
نداشــتن
شود .مشکل اصلی کجاست؟ و ترس از آبرو؟
قانون مجازات
آزار جنسی
مانع پرداختن به آن ها چیست؟ پناهگاه ،پشتیبانی اجتماعی و ..مهاجــرت رخ نــداده
اسالمی تنها ۳
بابک خرمدین
کــه در صورت رســوایی بتوانند اســت ،اگــر اوضــاع الی  ۱۰سال کیفر شــکل دیگری از
قتــل و جنایــت
قتــل بابک خرمدیــن کارگردان از آن هــا بهــره گیرند؟ شــفقت مملکــت مناســب
دارد.
خانوادگــی مــرگ
 47ساله تحصیل کرده در ایران مادرانه کجاســت؟ در بهشــت بود ،ایــن زوج جوان
دلخــراش کودک
و انگلیس که ســال ها پیش به خیالــی زیر پاهای لرزان و معلق اقدام به مهاجرت می
ایــران بازگشــته و با پــدر و مادر در هوای مادران؟ چرا در رسانه کردند؟ ،آیا زمینه خشونتی این  17ماهــه به دلیل آزار جنســی
خود زندگی می کرده است ،این هــا در طــرح جنایت پــدر قاتل چنین عمیق ،ریشــه در عوامل پــدرش در  30فرودیــن بــوده
است .معنا و دلیل این قساوت
روز هــا همه را در بهت و حیرت به کــراوات ،فکر ملــی گرایی و اساسی تری ندارد؟
فــرو بــرده اســت .پــدر و مــادر تعویض نــام او تاکید می شــود قتل علی فاضلی
چیســت؟ بی اخالق ،بیماری،
قاتل در توجیه قتل فرزندشــان نه حقایقی دیگر؟ این روش چه خبــر هولنــاک دیگری کــه در سادیســم ،نداشــتن وجــدان
دو هفتــه اخیــر رخ داده ،قتــل اخالقی و شــفقت کسانی که در
گفتــه انــد" ،او فاســد بــوده و اهدافی را دنبال می کند؟
دانشجویان دختر را به خانه می رشت :قتل پدر
علــی فاضلــی منفــرد ،معروف خانــواده دارای قــدرت و اقتدار
آورده است" .آیا می توان بر این همــان روز در رشــت ،پســری به علیرضــا ،به دســت اعضای هستند؟
گفته صحه گذاشت؟ و تضاد در پدرش را به ضرب گلوله به قتل خانوادهاش اســت .این قتل در روشــن اســت کــه قتــل هــای
نظام ارزشی و باور های نسل ها رســاند .جوان  20ساله ای ،پدر رسانههای فارســیزبان خارج از خانوادگــی منحصــر بــه ایــران
را علت این قســاوت دانســت؟  ۴۷ســال ه خود را با شــلیک سه ایــران و نیز کاربران شــبکههای نیســت با توجه بــه این که قتل
در ارتبــاط با قتــل فجیع بابک گلولــه از یک اســلحه شــکاری اجتماعــی بازتاب گســترده ای هــای انجام شــده در این مدت
خرمدین به دست پدر و مادرش به قتل رســانده اســت .به گفته داشــت و بــار دیگــر توجهها را بیش از موارد اشاره شده است،
همواره جزییات بیشتری منتشر پلیــس ،قاتل ظرف  ۲۴ســاعت معطــوف بــه ســتم مضاعــف تعداد قتل خانوادگی در کمتر از
میشود .پدر این کارگردان عالوه دســتگیر شــده و به جــرم خود حکومــت و جامعــه ایــران در  4ماه در دنیا نظیر ندارد و بدون
بر اعتراف به قتل دخترش به نام اعتراف کرده اســت .خبرگزاری حــق اقلیت جنســی به شــدت شــک نشــانه بیماری عمیق و
"آرزو" و دامادشان در سالهای هــا علت این قتــل را اختالفات آســیبپذیر کرد .تنهــا «جرم» بحران اجتماعی است.
گذشــته ،همچنین گفته است خانوادگی بیان کرده اند .آیا می علیرضــای  ٢٠ســاله ،گرایــش قتل رومینا
که قصد داشته دو فرزند دیگرش توان علت اصلی را در تضاد باور جنســیاش بود .اما تشــخیص مردادماه آتی سالگرد قتل رومینا
های دو نســل و به تــوازی آن« ،جرم» ،محاکمه این «مجرم» اشرفی  14ساله به دست پدرش
را هم به قتل برساند.
گفته میشود آرزو به بیماری "ام همزیستی این دو نسل در کنار و در نهایت اجرای «حکم» همه در روستایی در شهرستان تالش
اس" مبتال بود .یکی از دوستان هم به دالیل فقــر ،بیکاری و ...و همه توسط اعضای خانوادهاش گیالن است .او و مادرش بنا به
صــورت گرفــت و علیرضــای تهدید مکرر پدر ،می دانستندکه
آرزو در مصاحبه با سایت خبری دانست؟
رکنا گفته است که "آرزو هنگامی زن کشی در مونتریال
سرشار از عشق و رهایی و آزادی پدر قصد دختر را دارد و به همین
را به نام «آبرو» به کام مرگ علــت رومینا بارهــا از خانه فرار
که حدود هشت ساله بوده
؟
میرود
چه
ما
بر
فرستاد.
از سوی پدرش مورد تجاوز
-------------قــرار میگرفته و بیماری او در غم قتل فجیع زلیخا بختیار عمیقا متاثریم بنــا بــه گــزارش ســازمان
ششرنگ ،شبکه لزبینها
ریشه در گذشــته دردناک
و با خانواده او همدردیم؛ آرزوی صبر و
بردباری برایشان داریم.
و ترنســجندرهای ایرانــی،
او دارد .از سوی دیگر مادر
او
گناه
بی
فرزندان
به
رسیدگی
در
قتل علیرضا «در پی آشکار
آرزو از تجــاوز پدر به دختر
از هیچ تالشی دریغ خنواهیم کرد.
شدن گرایش جنسی برای
مطلــع بــوده و بــه دختــر
اجنمن زنان ایرانی در مونترآل
بــرادران (ناتنــی) علیرضا
هشــت ســاله مــدام تأکید

دهند اما این الیحه در در چم و
خمهای اداری گیرکرده است.
اواســط خــرداد  ،۹۹روزنامــه
همشــهری بــه نقــل از آیتالله
احمــدی
محمدحســین
شــاهرودی ،عضــو مجلــس
خبرگان و معاون پیشین دیوان
عالی کشور درباره قصاص نشدن
پدر فرزندکش نوشته بود« :این،
یک حکم شــرعی اولیــه بوده و
تغییرناپذیــر اســت و ن ه فقط در
فقه شــیعه ،بلکه علمــای اهل
ســنت هــم به ایــن حکــم رأی
دادهاند که پدر و جد پدری
به دلیل قتل فرزند قصاص
نمیشــوند و اهــل ســنت
حتی مــادر را هــم در قتل
فرزند مستحق قصاص نمیداند.
()3
مشــابه چنین نظری را مقامات
دیگــر قضایی و فقهی نیــز ابراز
کردهانــد و تغییر "احــکام اولیه
اســام" را ناممکن خواندهاند.
بــر همیــن اســاس بســیاری از
ناظران ،بعید میدانندکه الیحه
مربوطه در صــورت تصویب در
مجلس ،از تایید شورای نگهبان
بگذرد.
بــه نظر می رســد تغییــر قانون
فقط بخشی از راهکار برون رفت
از وضعیت وخیم نا امنی محیط
خانــواده را تشــکیل مــی دهد.
البتــه آن هــم در صــورت بــکار
گیری قوانین پیشــرو ،مناسب
و پاســخگو به شرایط امروز و نه
در قالب قوانین جامعه عشــیره
ای و بسته قرن ها قبل .به نظر
می رسد آســیب های روزافزون
اجتماعــی بازتــاب در هم تنیده
بحران های ساختاری سیاسی،
اقتصــادی و فرهنگــی در همــه
زمینه ها است.
این معضــل ریشــه در اقتصاد،
فرهنگ ،قوانیــن ،نظام هنجار
هــا ،ارزش ها و باورهای جامعه
دارد و به یک کالم تغییر بنیادی
در همــه زمینــه هــا مطابــق با
شــرایط نوین امــروز ،پذیرش و
احتــرام به تنــوع و تکثر ،تقبل
شــناخت های علمی مطابق با
زندگی بر روی زمین و نه آیه های
آســمانی ،و پرهیــز از یکدســت
شــدن همه افراد در همه زمینه
ها ،کاهش بیکاری و فقر ،برپایی
اقتصــادی شــکوفا ،تغییر نظام
های اجتماعی و فرهنگی است.
آیا نظــام مدیریتی کالن جامعه
توان و ظرفیت ایــن دگرگونی را
دارد؟
منابع:
 )1رادیو دویچه وله فارسی
 )2قانون مجازات اسالمی
 )3گزارش بی بی سی .گزارش
پرونده  10قتل ناموسی در ایران.
 8خرداد

ایران

این خشونت ها قرار می گیرند.
طبق آمار قوه قضاییه خشــونت
به زنان در دهه  ،1390نســبت
به ســال هــای پایانــی دهه 80
افزایــش یافتــه واز  72000بــه
 143000رســیده اســت .البته
باید توجه داشــت که خشــونت
های گزارش شــده سهم بسیار
کوچکــی از کل خشــونت های
اعمال شده را پوشش می دهد.
ســعید مدنــی جامعــه شــناس
آســیب های اجتماعی ،معتقد
اســت  80درصد از این خشونت
هــا مخفی می مانــد ،زیرا عیان
کردن آن ،به متهم شدن قربانی
و و ســرافکندی او مــی انجامد.
طبق گزارش های اعالم شــده
 19درصد قتل ها در کشــور ما
با انگیزه نامــوس رخ می دهد و
 62درصــد مقتــوالن به دســت
بستگانشــان به قتل می رســند
و  15درصــد فرزنــدکشــی بوده
است( .هادی مصطفایی معاون
وقت مبارزه بــا جرایم جنایی).
()2
فرزندکشــی از ســوی پدر یا جد
پــدری طبــق مــاده  301قانون
مجــازات اســامی تنهــا  ۳الی
 ۱۰ســال کیفــر دارد .فراوانــی
چشــمگیر قتل های خانوادگی
مسئوالن را وا داشته که بازنگری
در ایــن قانون طبــق الیحه ای
جایگزیــن در دســتور کار قــرار
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ها باید در دستور
کار دولــت ها قرار
گیرد.
سه حوزه شناسایی
شــده کــه ذینفعان از ســال هــای دهــه  ،1950از در فرانســه :موسســه ای به آن وابســته بوده اســت .در
مختلــف میتوانند با  6.3میلیارد تن زباله پالستیکی کــه توســط توزیــع کننــدگان ســال 58 ،2016درصد از کاغذ
آنها همکاری کنند و تولیــد شــده در دنیــا ،تنهــا محصــوالت مصرفــی بــرای و مقواها و نیز  80درصد فلزات
9درصــد بازیافــت و  12درصد افزایــش بازیافت ایجاد شــده ،و  76درصد شیشــه ها بازیافت
شامل موارد زیر است:
ســوزانده شده اســت .بقیه در  70درصــد از زباله های خانگی شــده بود .امــا هنگامی که به
• غذاهای دریایی پایدار
برای افراد
مراکــز انباشــت یــا در محیط بازیافت می شود .وضعیت در پالســتیک می رسیم ،موضوع
• تنــوع زیســتی،
زیست رویهم انباشته می شود این بخش شکوفا است :بیش از درخشــندگی کمتــری دارد
بیوتکنولوژی و پزشکی
و غالبا به صورتی رو به فساد سر  28هزار شغل با گردش مالی  9زیراتنها  26درصد از آن بازیافت
• فضاهــای آبــی،
میلیارد یورویی در سال  2017و مجددا به کار برده می شود.
از اقیانوس ها در می آورد.
جهانگردی و رفاه
کووید ،حرکت کاهش
آلودگی زبالههای پالستیکی
را معکوس میکند
نویســندگان بر لزوم رسیدگی به
ً
بیعدالتیهای اجتماعی مرتبط تخمینهای منطقه ای نشــان دارد که مســتقیما بــه بیماری القای رفتارهای زیستمحیطی
بــا ســامت اقیانوسهــا تأکید میدهــد کــه آســیا بــا باالترین همه گیــر کوویــد نســبت داده در افراد و جوامع و تنظیم مجدد
میکنند و به گفته نویسنده این جمعیت ،بیشترین مقدار ( ۱.۸می شــوند .این توانایی تشدید حاکمیت اقیانوسهــا پیرامون
گزارش ،همهگیــری کووید نیز بیلیــون) ماســک صــورت دور مشــکالت آلودگی پالســتیکی نگرانیهــای ایــن حوزه اســت.
وضعیت خطرنــاک دریاهای ما ریخته شــده را در روز تولید می موجود را دوچندان میکند و می ارائــه را ه حلهای عملی و حتی
روشن کرده است ،چراکه حجم کند و به دنبال آن اروپا ،آفریقا ،تواند تهدیدی قریب الوقوع برای محلی میتواند اقدامات پایدار را
ی که
باالی آلودگیهای ناشــی از این آمریــکای التیــن و کارائیــب ،موجودیــت جمعــی مــا و بقای تقویت کند ،بهویژه هنگام 
بیمــاری در اقیانوسها گریبان آمریکای شــمالی و اقیانوسیه با موجودات دریایی باشد.
با سیاستهای سطح باالتر ملی
بشر را میگیرد.
 ۲۴۴ ،۳۸۰ ،۴۱۱ ،۴۴۵و  ۲۲آالینــده هــای پالســتیکی در و بینالمللــی و چارچوبهــای
نتایــج یــک پژوهــش کــه در میلیون ماسک در روز در جایگاه اقیانوس ها نه تنها خطر بالقوه نظارتی پشتیبانی شود.
“ ”sciencedirectمنتشــر های بعدی هستند .چین ( ۱.۴ای بــه دلیــل غیر قابــل تجزیه درحالیکــه ایــن گــروه تاکیــد
شــده نشــان مــی دهــد کــه میلیــارد نفــر جمعیــت) ،هند بــودن مواد بیولوژیکی ســاخته میکنــد کــه بــرای بازگرداندن
محصــوالت پالســتیکی نقش ( ۱.۳میلیــارد نفــر جمعیــت) ،شــده از پالســتیک دارنــد و ســامت اقیانوسها و درنتیجه
مهمــی در محافظت از مردم در ایــاالت متحــده آمریــکا ( ۳۳۱موجب تشدید خطر برای انسان سالمتی انسان ،یک تغییرکلی و
بیماری همه گیرکووید داشــته میلیــون نفــر) ،برزیــل ( ۲۱۲اســت ،ارگانیســمهای دریایــی کلی الزم است ،آنها همچنین
اند ،اما از سویی دیگر ،استفاده میلیــون نفــر) ،نیجریــه ( ۲۰۶مانند ماهی ها ،الک پشت ها ،اقداماتی را پیشــنهاد میکنند.
گســترده از تجهیــزات محافظ میلیــون نفــر) و انگلیــس ( ۶۷پرندگان دریایی ساحلی ،نهنگ رویکردهــای شناساییشــده
شــخصی ،اختالل گســتردهای میلیــون نفر جمعیــت) دارند و ها و ســایر پســتانداران دریایی شــامل جایگزینی پالستیکها
در زنجیره تأمین و سیستم دفع بر اســاس تخمین ها اگر روزانه نیــز ممکــن اســت در معــرض با محصوالت طبیعــی دریایی،
زباله ایجادکرده است.
تمام شهروندان ماسک صورت در هــم تنیدگی و بلــع تصادفی استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر
در طــی همــه گیــری کوویــد ،یا محافــظ صورت خــود را دور یا غیرمســتقیم دستکش های دریایــی بهجــای ســوختهای
میلیونها پالستیک دورریخته اندازنــد ،باعــث تولیــد حداقل التکس و ماســک های استفاده فســیلی ،اطمینــان از ذخیــره
شــده یک بار مصرف (ماسک ۷۵ ،۱۴۰ ،۲۱۹ ،۳۸۶ ،۷۰۲ ،شــده توســط انســان باشندکه مجدد شــیالت و بازیابی تنوع
دستکش،پیشبندوبطریهای و  ۴۵میلیــون ماســک آلوده در میتواند منجر به جراحات شدید زیستی با ارتقا مناطق حفاظت
ضدعفونــی کننده) بــه محیط روز میشــود .بــا توجه بــه این و مرگ این موجودات شود.
شده دریایی است.
زیســت اضافه شــده و میتواند برآوردهــا ،خطــر رو بــه رشــد از نظر محققــان ،دهه اقیانوس منابع:
medicalnewstoday
باعث افزایش پالســتیکهایی پالستیک یک بار مصرف وجود سازمان ملل متحد فرصتی برای
sciencedirect
شــود کــه بســتر دریــا را پر می
کند .در این مقالــه ردپای مواد
زائد پالســتیکی تولید شــده در
همــه گیــری کووید بررســی و
تأثیرات بالقوه مرتبط با آلودگی
پالستیک تجزیه و تحلیل شده
است.
بر اســاس این پژوهش ،میزان
زبالههــای پالســتیکی تولیــد
روزهای شنبه و یک شنبه >> بین ساعت سه تا شش برای
اولین بار
از
شــده در سراســر جهــان
در
چلو کباب کوبیده >>با آش یا ساالد
ر مونتریال
زمان شــیوع ۱.۶ ،میلیون تن
ستو
در ران ایرانی
چن
در روز تخمین زده شــده است
د
شعبه!
و محققــان تخمیــن میزننــد
با تشبزودی:
ک
ر
کــه تقریب ًا  ۳.۴میلیارد ماســک
ا
بینظ ز استقبال
---------صورت/محافظ صورت یک بار
یر ش
سفارش فقط حضوری،
شعبه ما عزیزان
د
و
مصــرف ،روزانه بــه دلیل همه
حداکثر دو پرس برای هر نفر.
افتت م کبابسرا
اسپیشال برای بیرون بر
ا
ح
م
گیری کووید در ســطح جهانی
ی گردد
دور ریختــه میشــود .تجزیــه و
دلیوری با اوبر ایتز و دور دش
KABABSARA
تحلیــل دادههای جامع نشــان
755 Atwater Ave
می دهدکه کووید حرکت جهانی
Montreal, QC H3J 2K3
حتویل فوری غذا
بــرای کاهش آلودگی زباله های
ساعات کار:
در منزل و محل
کار شما
دوشنبه تا یکشنبه
پالســتیکی را معکــوس خواهد
از 11ونیم صبح تا  10شب
با کمترین هزینه
کرد.

محیط زیست :آیا می دانستید؟!

آسیببهاقیانوسچطورسالمتی
انسانراتهدیدمیکند؟
اقیانوسهــای جهــان در پــی
اقدامات انســانی با چالشهای
بیسابقهای روبرو شدهاند و یک
گــزارش جدیــد نشــان میدهد
کــه ســامت اقیانــوس بهطور
پیچیــدهای با ســامت انســان
مرتبــط اســت .ایــن گــزارش
همچنین استراتژیهایی برای
بازگرداندن خســارات واردشده
بــه اقیانوس ارائــه میکند که بر
مبنــای آن ،ترمیم آســیبهای
انســانی که به اقیانوسهــا وارد
شده ،برای سالمتی انسان مفید
است.
در ایــن مقالــه کــه در مجلــه
بهداشــت عمومــی آمریــکا
(American Journal of
 )Public Healthمنتشر شده
است ،نویسندگان میگویند که
بازیابی سالمت اقیانوسها تنها
نباید اولویت دانشمندان دریایی
باشــد ،بلکــه جامعه پزشــکی و
عمــوم مــردم نیــز بایــد بهطور
گســتردهتر به دنبــال این مهم
باشند.
 ۷۱درصــد از ســطح زمیــن را
اقیانوسهــا پوشــش میدهند
کــه نهتنهــا بــرای ســامت
محیطزیســت بلکه در سالمت
انســان نقش بســیار مهم دارد.
بااینحــال ،اقدامــات انســانی
بهطــور قابلتوجهی بهســامت
اقیانوسهای جهان آســیبزده
است.
مــواردی کــه در حــال حاضــر
جامعه جهانی با آن روبرو اســت
شــامل آلودگی دریایی ،اسیدی
شــدن اقیانوسها ،ماهیگیری
ش از حــد و افزایش ســطح
بیــ 
دریا اســت که به گفته محققان
مقاله حاضر ،آســیب رســاندن
بــ ه ســامت اقیانــوس جهان،
بر ســامتی انســان تأثیر منفی
میگذارد.
این گروه با اعالم اینکه سازمان
ملل متحد ( )UNدهه -۲۰۲۱
 ۲۰۳۰را توجــه بــه اقیانــوس
بهمنظور توســعه پایــدار معرفی
کرده اســت ،استدالل میکنند
که این زمان حیاتی برای بشریت
است که در رابطه با اقیانوسهای

جهان تجدیدنظرکنند.
بــه گفتــه یکــی از نویســندگان
مقاله« ،دهه اقیانوس ســازمان
ملل متحــد فرصتی برای تغییر
نحــوه تعامل ما با اقیانوسهای
جهان اســت .با توجــه به اینکه
چقدر رابطه بین سالمت مردم
و ســامت اقیانوس بسیار مهم
است».
آسیب به اقیانوس چطور
سالمتی انسان را تهدید
میکند؟
محققان تأکیــد میکنند که در
سراسر جهان ،شنا در دریاهای
آلوده ســاالنه بــا بیــش از ۲۵۰
میلیون مورد بیماری تنفسی و
ورم معده و روده مرتبط اســت.
عــاوه بــر ایــن ،مــردم بومــی
قطب شــمال در معرض تجمع
آالیندههای آلــی قرار گرفتهاند و
جوامع ساحلی در معرض آسیب
غیرمســتقیم ب ه ســامتی قرار
دارند بهگونهای که ذخایر ماهی
از بیــن میرونــد ،دسترســی به
غذا محدود و معیشت ب ه شدت
کاهش مییابد.
محققــان اســتدالل میکننــد
که رفــع آســیب هــای وارده به
اقیانوسها باعث بهبود سالمت
افــراد میشــود .بااینحــال،
اقیانوسهــا نیــز میتواننــد به
تنهایی سالمت انســان را ارتقا
دهند.
دانشــمندان اشــاره کردنــد که
غذاهــای دریایــی منبــع اصلی
اسیدهای چرب امگا  ۳را فراهم
میکنند ،در حالیکه عصارههای
موجــودات دریایی میتوانند در
درمانهای پزشکی نقش داشته
باشند .عالوه بر این“ ،فضاهای
آبی”  -مکانهــای نزدیک آب
 با بهبود ســامت جســمی وروانی افراد ارتباط دارد.
همکاری فرارشتهای نیاز ست
محققان اســتدالل میکنند که
بــه دلیــل رابطه بین ســامت
اقیانوسها و ســامت انســان،
نگرانی برای ســامت اقیانوس
باید فراتر از دانشمندان دریایی
باشــد .همچنین جلوگیــری از
صید بــی رویه ماهیان اقیانوس
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نگــاه...

به رویا .انســان با آفریدن
خــدا ،بزرگترین دشــمن
دکتر کورش عرفانی
تاریخی خویش را ساخت و
خدا ،به مثابه فرانکشتین
تاریخ ،به جان ســازندهی
خــود افتــاد .ادیــان مهم
چنــد هــزار ســال اســت
کــه انســان را در جنگ و
خرافــات و نکبت
ایران خود را به دروغ مدافع مردم فاســدترین و جنایت
درحالی که
نگه داشتهاند .باور
مظلوم فلسطین معرفی میکند پیشه ترینها هستند
مذهبی
متعصبان
به خــدا ،هدیهی
و تــاش دارد بــه آنهــا بباوراند که در تهران و تل آویو
که بــا پیوســتن بــه ایدئولوژی و واشــنگتن و مسکو و ایدئولوژی زده زهرآلــود بشــر به
ارتجاعی او میتوانند از پشتیبانی مستقرند .دور آنها را در حال نابودی
خود بوده است.
و حمایت وی برخوردار شــوند .برای نجات بشــریت بشریتهستند،
مذاهبابراهیمی،
زمانش رسیده
بــا پرونــدهی
صهیونیســتها که در اسرائیل باید خط کشید.
به
هم
ای
عد
که
ه
پرخــون و جنایت
بــرای پیــاده کــردن پــروژهی مسئولیت این مهم،
انسانیت
جنات
خویــش ،بهترین
«اسرائیل بزرگ» دچار ایستایی بــاز هــم ،بــه همان
و این سیاره
گــواه تاریخــی در
و مخمصه شــدهاند ،بــه همراه «شــهروند» عــادی
بیاندیشند.
این میان هستند.
به ظاهر مخالفان اســامزدهی بــاز میگــردد کــه با
از همــان ابتــدا و
خود در حال پیش راندن جهان تکیه بر حس وجدان
به ســوی یک فاجعهی تاریخی و آگاهــی خویــش اقــدام کــرده با داســتان ابراهیم و بریدن سر
هستند تا شاید بتوانند بن بست و جــان و جهــان خویــش را از پســرش اســماعیل همه چیز با
تاریخــی خویــش را بــا جنگ و دست این هیوالهای سایکوپت تقدس بخشیدن به خواست خدا
نابودی میلیونها و اگر ضروری و بیمــار آدمکش نجــات دهد .به قتل و جنایت آغاز میشود.
باشد ،میلیاردها انسان ،در قالب این مسئولیت مردمی است که مبنــای مذاهــب ابراهیمــی بــا
سهمی از قدرت سیاسی و منافع قضاوت خدا بــر آمادگی ابراهیم
یک جنگ جهانی بشکنند.
بــرای بریــدن گلــوی پســرش
درحالی کــه متعصبان مذهبی کثیف وابسته به آن ندارند:
و ایدئولــوژی زده دانســته یــا یعنی دانشجو و دانشمند و کارگر استوار میشــود .از همان ابتدا
نادانسته در حال تدارک نابودی و کارمنــد و دکتــر و مهندس و بوی خون میآید .در این میان
البته تخفیفی حاصل میشــود
بشــریت و زمین هستند ،زمان خانه دار و دستفروشها.
آن فرارســیده اســت که عدهای برای این منظــور باید پردههای و به جای اســماعیل ،فرمان به
هــم به نجــات انســانیت و این دعواهــای تکــراری و پــوچ اجــرای همان جنایــت ،برروی
سیاره بیاندیشند .هرگونه غفلت ظاهری را درید ،به کلیشــهها و یــک موجــود زندهی بــی دفاع
و عادت کردن به دیدن جنایت و خوراکهای ناسالم دستگاههای دیگــر داده میشــود .به خوبی
ظلم و کشــتار ،از این طرف یا از تبلیغاتــی توجهی نداشــت و به پیداست که از همان آغاز ،خدای
آن طرفِ ،
زنگ خطرِ پایان تمدن ســراغ ریشــهها رفــت .دیگر با ابراهیم ،خدای خونخواه و جنگ
درمانهــای مســکن و زودگذر طلب است و برای جان موجود
آدمی است.
اما چگونه میتوان برای نجات نمیتــوان این درد ســاختاری و زنده  -نه انسان و نه حیوان که
ریشــه دار جهانی را درمان کرد .جانش در نگاهی فلسفی ارزشی
بشر اقدام کرد؟
چگونــه میتوان جنایت پیشــه باید بــه عمق موضوع پرداخت؛ معــادل دارد -اهمیتــی قائــل
هایــی مثــل نتانیاهو و قاســم به آن جا که سر بزنیم میبینیم نیست.
ســلیمانی را از جنایت وکشــتار دو عنصــر ،انســان و جهان را از امــروز ،در قرن بیســت و یکم،
دیرباز تا بــه امروز به این لجنزار وجدان میلیونها انســان دیگر
مــردم فلســطین یــا مردم
سوریه بازداشت؟ چگونه
آدمکشــان
میتــوان
صهیونیســت و طالبــان
جنایتکار و امثال آنها را
متوقف کرد؟
بایــد اعتراف کــرد که در
ایــن بــاره دیگــر راه حل
سیاســی بالفصل وجود
ندارد .عرصهی سیاست
دهههــا و چــه بســا قرن
هاســت کــه در دســت
همین جنایت پیشــگان
مسخ شده است که برای
برنمی تابد کــه آدمی موجودات
منافــع حقیر خویش حاضر به
فروبردهاند:
زنده با عنوان حیوان و دام ،قتل
انداختــن هر آتشــی بــه خانهی مذهب و طبقه.
بشــر بی دفــاع هســتند .آنها ،به ماجرای طبقــه ی اجتماعی عام و شــکم خود را با جسد آنها
درهر طرف که باشــند ،به اسم و ســاختار طبقاتــی و نقــش آن پرکنــد .اما میبینیم کــه در آن
دوســتی با یکدیگر ،یــا اگر الزم در وخامــت حــال بشــریت در زمان ،یک مذهب و تمدن روی
باشد ،دشمنی با هم ،مردم بی نوشــتارهای دیگر پرداخته و باز کشــتار موجود زندهای که انگار
دفــاع کوچــه و بــازار را بمباران هم خواهیــم پرداخت .در اینجا نــه انگار «جــان دارد» و «جان
کرده ،گرسنگی داده ،به حبس اما بهتر است ،به طور اشاره وار ،شــیرین» او برایــش «خوش»
و زندان و شــکنجه کشیده و یا ببینیم چگونه عنصر تخریبگر و اســت ،مســتقر میشــود .این
به اردوگاههای بیــگاری و مرگ ضد بشری مذهب هزاران سال خدایــی اســت برای «خوشــی
میفرســتند .تا بروز یک تحول اســت انســان هــا را در جهل و جــان» موجــود زنــده اهمیتی
قائل نیســت و خون میخواهد.
اساســی در عرصهی سیاســت ،خون فرو برده است.
بــه سیاســتمداران کنونی برای نقش مخرب مذهب
مقایســه کنیــم تفــاوت بیــن
نجــات جهــان ،به هیــچ وجه ،مذهــب عبــارت اســت از قطع خدای خون طلــب ابراهیم را با
نباید تکیه و امید داشت .اینها پیوند مغز از واقعیت و وصل آن فلســفهای که منبع الهام شاعر

درس فلسفی رویدادهای اخیر خاورمیانه
ســرانجام یــک آتــش بــس! تا
چــه موقــع دوام آورد خواهیــم
دید .اما زمان بازاندیشــی است.
وقایع تاســف بــار خاورمیانه در
دو هفتــهی گذشــته تبدیــل به
فرصتی برای تسویه حسابهای
سیاســی ،قومــی ،مذهبــی و
ایدئولوژیــک بــود .دهها ســال
اســت کــه جهــان شــاهد ایــن
گونــه صحنههــای تاســف بــار
کشتار مردم بی دفاع میباشد.
بــرای برخی فرصتــی بود جهت
تخلیهی احساســات ضد عربی
یا ضد یهــودی بود .امــا آن چه
کــه در این میان فراموش شــد
خصلت عمیق ضد انســانی کل
ماجراســت .صهیونیستها در
اســرائیل در حال تربیت کردن
ذهــن و عــادت دادن چشــم
جهانیان به مشاهدهی بدنهای
تکــه پاره شــدهی کــودکان بی
دفاع هســتند .آنها میخواهند
کــه جهــان در این مــورد یا آنها
را مــورد تاییــد و تشــویق قــرار
دهــد و یــا خفــه شــود .در این
بــاره ابزارهایــی کــه در خدمت
سیستم هستند ،مانند برخی از
مهمترین شبکههای اجتماعی
روی اینترنــت (فیســبوک،
ایســنتاگرام) ،ســعی کردنــد تا
آن جــا کــه ممکن اســت موج
روشنگری و افشاءگری در مورد
جنایتی که به طور زنده در حال
روی دادن بود را سانســورِ علنی
یا ضمنی کنند .ارتش اسرائیل با
بمباران ساختمان مرکز رسانهها
تالش کرد که روند خبررســانی
دربارهی جنایت سازمان یافتهی
خود را مختل سازد.
دولت هایی مانند آمریکا ،فرانسه
که تحت نظر دست پروردهیبانک راتچلید صهیونیســیتی،
یعنــی کارمنــد ســابق بانــک و
رئیس جمهور کنونی این کشور
امانوئــل ماکرون اســت -و نیز
دولــت هایی که بــه دلیل تعلق
قومــی ،مذهبی ،سیاســی و یا
اقتصادی به صهیونیسم ،مانند
دولت اتریش و جمهوری چک،
از ایــن جنایت ســازمان یافتهی
ارتش اســرائیل حمایت کردند.
ژوزف بایــدن که بــه عنوان یک
تربیت شدهی کهنه کار سیستم
سیاسی وابستهی آمریکا میداند
قــدم برداشــتن علیــه منافــع
اســرائیل در کاخ سفید معادل
بدبختــی و مصیبت چهارســاله
است به حمایت آشکار از نتانیاهو
پرداخــت و جنایات وی را «حق
مسلم اسرائیل در دفاع از خود»
نامید.
از آن ســوی ،یک رژیم آدمکش
متحجــر ماننــد رژیــم آخوندی

ایرانی است و سفارش میکندکه
ِ
خوش» موری را از
حتی «جان
او سلب نکنیم.
بناســازی مذاهــب ابراهیمی بر
خــون و مــرگ و جنایت ســبب
میشــود کــه در ایــن مذاهــب
هرنــوع ضدیتــی بــا بشــر -که
اجــازهی آن پروردگار را داشــته
باشــد -جایز بوده و این میراث
کشتارگر در تمام ادیان ابراهیمی
تداوم وگسترش یابد:
یهودیــان عصرکهن سنگســار
میکردند ،دست قطع میکردند
و چشم ازکاسه بیرون میآوردند؛
مســیحیان در قــرون وســطی
مخالفــان خــود را در زیرزمیــن
خانههــای خــدا ،یــا همــان
کلیســاها ،بــه زنجیرهایــی
میبستند و آن قدر میکشیدند
که دست و پاهایشان از بدن جدا
شود و
مسلمانها نیز ،با تکرار قصاص
و سنگســار ،مخالفــان خــود را
گردن میزدند و میزنند.
آن چه امروز در فلسطین و یمن
و ایران میگــذرد ادامهی همان
ماجراست:
ارتش اسرائیل در نوارغزه با بمب
و موشک چشم بچههای مظلوم
فلسطینی را از کاسه در میآورد،
ســربازان مســیحی آمریکایی و
اروپایی بــا پهپادها و بمبهای
خود ســال هاســت که در عراق
و افغانســتان و یمــن و ســوریه
هزار هزار

آدمکشی
و
میکننــد
مســلمانان در
اویــن ،ســتار
ها
بهشــتی
را
میبرنــد
را
سرشــان
ســوراخ میکننــد و به مــادران
مظلومشــان تحویل میدهند و
پیکر بهترین فرزندان ایران زمین
را در گورستانهای مخفی چون
خاوران دفن میکنند.
راز بقــای ایــن مکتــب و مــرام
آدمکشی در مغزشــویی پیروان
ادیان ابراهیمی اســت .سرتاسر
همگیشــان پر از داســتانهای
پوچی است که مغزها را منجمد
و روان انســان را مسخ میکنند
تا با ایجاد احساس برتری نسبت
به دیگراندیشان ،با خیال راحت
و با مجوز الهی ،آنها را بکشــند
و شــکنجه کننــد .یکــی چــون

میگوید مــن «قــوم برگزیدهی
خدا» هســتم ،دیگری چون بر
ایــن اعتقاد اســت که هــرکه به
مســیح باور ندارد محال اســت
به بهشــت رود و لذا فرســتادن
سریع الســیر وی به جهنم یک
کار بدیهی است و آن یکی ،چون
پیامبر خــود را «خاتم االنبیاء»
میداند و هر کــه را که به او باور
نکند« ،کافر» و مستحق طناب
دار.
همــهی ایــن ادیــان ابراهیمــی
انباشتهی از داســتانهای پوچ
و اسطوره ســازیهای بی معنا
و مســخره هستندکه برای بشر
خــردورز و انســان مــدار امــروز
مایهی شرم و ننگ تاریخاند:
یهودیان باور دارندکه «یعقوب»
با خدا کشتی گرفت ،او را زمین
زد و از وی شــفاعت مردم یهود
را برای جانشــینی خــدا بر روی
زمیــن دریافت کرد .خــدا به او
گفــت که نام تو از این پس دیگر
یعقــوب نیســت بلکه اســرائیل
اســت و تو و مردمت را شفاعت
کردم( .نقل به مضمون از کتاب
پیدایش )۳۲-۲۲-۳۲ -
مسیحیان معتقدند که عیسی
مسیح از مریم باکره و با دخالت
خدا به دنیا آمده و بیماران را شفا
مــیداده و مرده زنــده میکرده
است.
مســلمانها نیز به طــور جدی
بــاور دارند که محمد ،مــاه را با
یک ضربهی شمشــیر دو نصف
کــرده و ســوار بــر االغ خویش
کــه نامــش « ُبــراق» بــوده ،به
آســمانها ســفرفضایی کرده و
بازگشته است.
این افــکار و عقاید همین امروز
نیز در مدارس مذهبی اسرائیل،
کلیســاهای سراســر جهــان
مسیحی و نیز مکتب خانههای
کراچــی و قندهــار و حوزههای
علمیــهی قم و مشــهد و نجف
تدریس میشــوند .این مطالب
است که شرایط را برای نتانیاهو
و خامنهای و پلیس نژادپرســت
آمریکا آماده میکند تا فلسطینی
و جوانــان کرد و بلــوچ ایرانی و
سیاهپوست آمریکایی را بکشند
و بشــر را بازهم قدری بیشتر در
لجنزار تاریخ مذهب زده فرو برند
تا روزی که به این دلیل ،نســل
بشر در زمین از میان رود.
در فرصــت هایــی ماننــد
همیــن جنایــت یــازده روزهی
صهیونیســتها در نوارغــزه و
کودک کشی آنها ،یا ما باز خود
را درگیــر وجــه صرف سیاســی
و تســویه حســابهای قومی و
مذهبــی و ایدئولوژیــک
میکنیموبینتاییدتفکر
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خدمت؟!
در روز ثبت نام کاندیدا های
ریاست جمهوری دولت آقا
امــام زمان (عــج) دختری
با موتورسیکلت برای ثبت
نــام در انتخابــات ریاســت
جمهوری به وزارت کشــور
آمد و گفت :عاشق کشورم
هســتم .آمــدهام خدمــت
کنم .ما هنوز نفهمیدیم که
ایــن خدمت چقــدر ّ
جذاب
اســت که ریز و درشت ،پیر
و جوان همه مــی خواهند
خدمــت کننــد و اتفاقــ ّا پس از
مدتــی خدمت با میلیاردها دالر
ّ
کفّ
به ــار حربی پناه مــی برند و
دیگر هم برنمی گردند!
خرج سنگین؟
یکی از سران جمهوری افالسی
گفته :حمــاس بــرای حمله به
اهــداف اســراییلی از پهپادهای
انفجــاری ایرانــی اســتفاده می
کنــد! آخوند خوشــحال نباش؛
پشت بند این عروسی یک خرج
ســنگین هم در راه است .صبر
کــن رقصنــده هــا را از صحنــه
بیــرون بیرنــد بعد نوبت شــما
صحنه گردانان خواهد شد!
علی برکت اهلل؟
حاج شیخ حسن آقای پرزیدنت
بــاز هــم چنــد پــروژه کوچــک
شــیالتی را بــا پــول مــردم در
چابهار افتتاح کرد و دوباره کالم
تکراری «علی برکت الله!» را بر
زبان آورد! حســن جان مواظب
باش باطری این دستگاه «علی
برکــت اللــه» تو بــه زودی تمام
بچه های
خواهد شــد و به قول ّ
پایین شهر تهرون زرت تو و این
دستگاه شامورتی بازی ات با هم
قمصور خواهد شد!

اِند فساد؟
حضرت رهبر ّ
معظم مســلمین
و مســتضعفین جهــان و حومه
فرمــوده اند :رییــس جمهوری
انتخابی باید حقیقت ًا ضد فســاد
باشــد .قربان اختیار دارید شما
خودتان به قــول معروف « ِاند»
فساد هســتید! همه زد و بندها
و بی عدالتی ها زیر سر خودتان
اســت اگرکسی بخواهد با فساد
بجنگد قبــل از هر اقدام دیگری
باید شــخص شــما را از َســرِ راه
بردارد؟!
تا ته اش؟
علیرضا رییسی سخنگوی ستاد
مقابله با کرونا گفته :هرکس می
خواهــد زود واکســن بزند برود
خارج بزند! علیرضا جان واکسن
را کــه خارج نمی زننــد معمو ًال
داخل عضله بازو می زنند! اتفاق ًا
نامردها ســوزن را تا ته اش هم
فرو می کنند!
سگ دعوا؟!
کریمی قدوســی که از هم پالکی
هــای رهبر ّ
معظم مســلمین و
مستضعفین جهان و حومه است
یکی از سگ دعواهای بین آقایان
را بازگــو و فاش کــرده که یزدی

در مجلس تشــخیص مصلحت
بــه الریجانی با عتاب گفته :چرا
با انگلیس رابطــه مخفی برقرار
کرده اید! الریجانی منکر شده،
یزدی مدرک رو کرده و به اعضاء
شــورای نگهبــان گفته :شــما
حافظ این نظام دزد زده و نفوذ
زده هستید! عزیزم حرص نخور
هــر جا پرچم اســام بلند شــد
مطمئن باش شــیطان بزرگ،
روبــاه پیــر و عربســتان بــا هم
توافق کرده انــد! این ها عمری
به ما گفتند رضا شــاه انگلیسی
بــوده! در حالــی که امــام راحل
(ج) مجــری فرمــان انگلیس و
ضد
آمریکا بود .عمری گفتند ما ّ
آمریکایی ها هستیم و حاال اکثر
آن ها گرین کارت آمریکا دارند!
همکاراننابغه؟!
رییس ســتاد ثبت نــام آموزش
و پــرورش گفتــه :دریافت وجه
در زمــان ثبت نام توســط هیچ
مدرســه دولتــی مجاز نیســت!
عزیزم وقتی تو و هم پالکی هایت
حقــوق های چنــد صد میلیون
تومانی می گیریــد و ّ
کل بودجه
آموزش و پــرورش صرف حقوق
و مزایای تو و همکاران نابغه ات

نژادپرست اشغالگر صهیونیسم
یا باورهای متحجرانهی مذهبی
حمــاس گیر میکنیــم و یا این
که ،به طور جــدی تر ،به عمق
موضــوع میاندیشــیم و این که
چگونه باید یک بار برای همیشه
از این جهنمی که بشر برای خود
ساخته است رها شویم.
راه برون رفت:
راههــای نجــات از این موقعیت
کم نیســت ،باید جستجوکرد و
بــرای آن جدیت به خــرج داد و
یافت.
نگارنده به ســهم خــود ،چندی
پیــش ،بــا پیشــنهاد نظریــهی
فلســفی «بــی نهایتگرایــی»
راه حلــی را به عنــوان جایگزین
جهل سازمان یافته ی مذهبی
و دشــمنی نهادینــه شــده ی
بــا بشــریت ارائــه داد .در «بی
نهایتگرایــی» عنوان میکنیم
که انسانها برای به دست آوردن
ســهم بیشــتری از منابع مادی
موجود ،نیازی به کشتار و غارت
یکدیگــر و توجیــه آن بــا خدای

جنایتــکار مذاهــب ابراهیمــی
نداشته و ندارند .قرن هاست که
آب در کوزه بوده و ما انسانها،
با اختراع طبقه و مذهب ،در پی
آن بودهایم که با محروم سازی و
طبقاتی دیگران
کشتار و استثمار
ِ
سهم بیشتری از منابع طبیعی
و ثروتهــا را به خود اختصاص
دهیم .همهی ایــن تالشهای
کاذب و ضداخالقی بر این مبنا
بوده که تصور کردهایم این منابع
محدود و تمام شدنی هستند.
حال آن که این منابع طبیعی و
امکانهای ثروت زایی ،برخالف
تصور غلط ابتدایی غارنشــینان
کــه هنــوز هــم ادامــه دارد ،نه
محدود هستند و نه پایان پذیر.
این مــا بودهایم که فرمول پایان
ناپذیری آن را جســتجو نکردیم
و بــه همیــن دلیــل ،بــا تصور
نادرســت کمیــاب بــودن ،قرن
هاســت به جان هــم افتادهایم،
یکدیگــر را غارت و کشــتارکرده
و بــرای توجیــه ایــن حماقت و
جنایت خویش ،خدا و مذهب و

ایدئولوژی درست کردهایم.
این در حالیست که رهایی بشر
از تفکر محدودگرا نه فقط امری
ضــروری و الزم ،کــه شــدنی و
ممکن است .یعنی میتوانیم به
جای مصرف کردن پول و وقت
و منابــع برای بمبــاران نوارغزه
و کشــتار و موشــک پراکنی ،از
طریــق علــم و تکنولــوژی ،بــه
رازهــای عمیق ســاختار پویای
مــاده پــی ببریــم و در آن جــا
خواهیــم دیدکــه چگونه امکان
هایی بیشــمار و بــی پایان در
انتظار ماست .امکان هایی که با
آن میتوانیم به هر میزان نفت و
گاز و مــس و آب و غیره را تولید
و بازتولیــد کنیم ،بــدون آن که
طبیعت را از میان بریم ،محیط
زیســت را آلوده کنیم و به ویژه،
بــدون آن که نگــران از محدود
بودن اینها ،به اشــغال کرانهی
باختری و سرزمین دیگران و آزار
وکشتار آنها مشغول شویم.

سیرک ۱۴۰۰

{>> ادامه در صفحه}29 :

مــی شــود پــس خرج
مــدارس از کجــا بایــد
تامین شود؟!
تدارکچی؟!
تمــام کســانی کــه این
روزهــا بــرای ریاســت
جمهوری داوطلب شده
انــد همــان هائی هســتندکه با
ندانم کاری و بی سوادی کشور
را به این روز ســیاه نشانده اند و
حاال همه مدعی هستند که این
کار فالنی بوده اســت و ما آمده
ایم کثافت کاری قبلی ها را جمع
و پــاک کنیــم! جالب اســت که
اهن و
همه آن هــا در آغاز کار با ّ
مدتی می
ُت ُلپ می آیند و پس از ّ
گوینــد :ما هیچ کاره ایم و فقط
یک تدارکچی بودیم! می دزدند،
مــی خورند ،مــی چاپنــد و می
اختالســند! و می زنند به چاک
جاده!؟ الســام و علیک یا اهل
الکانادا!
بِذگار ب َِرد!
معاون آموزشی پژوهشی سازمان
نظام پزشــکی گفــت :مهاجرت
و خالــی مانــدن ظرفیتهــای
دســتیاری در کشــور در حکــم
خودکشی جمعی حرفه پزشکی
جــدی آن
اســت و آســیبهای ّ
متوجه امر خطیــر درمان ملت
ّ
ی شــود! ای آقا چرا
عزیز ایران م 
ایــن قدر شــلوغ می کنیــد؟ در
عوض مــی دانید ما چقدر طلبه
از چین و هند و آفریقا وارد ایران
کــرده ایم؟ به قول حضرت امام

ــرد! (بگذار
راحــل (ج) بــذگار بِ َ
بــرود!) مــا از حــوزه دکتــر می
ــرد ما از طلبه ها
آوریــم ،بذگار بِ َ
دکتر می ســازیم انگلیسی نداند
که نداند فارسی بنویسد! فارسی
نمی داند مهم نیست خدا شفا را
می دهد!
صندوق آیندگان؟
ّ
محل فروش نفت
دولــت نروژ از
صندوقی فراهم کــرده که در آن
نزدیک به هزار میلیارد دالر پس
انداز برای آیندگان خــود دارد و
موجودی آن را لحظه ای اعالم
می کند! مریدان از ما می پرسند
چرا در ایران چنین نیست؟ او ًال
که پــول هــر کس مثــل عورت
اوســت کــه نبایــد همــه آن را
ببینند! بعد هــم از مردم نیجر
تــا شــیعیان چینی که ســاواک
چین به ایران فرســتاده همه در
این نفت و گاز سهم دارند .یعنی
اگر ســه میلیون بشــکه نفت را
بگذارند برای ســه میلیارد نفر و
نفت ایران روی دریا و به قیمت
بشــکه ای ده دالر به فروش رود
یعنی سی میلیون دالر برای سه
میلیارد نفر ،نفری یک ســنت!
بنا براین حاج شیخ حسن آقای
پرزیدنت حق دارد بگوید :مردم
بایــد به مــا عیدی بدهنــد تا ما
بتوانیم اهداف مــان را به پیش
ببریم!
گرسنگی؟!
مدیــر حوزههای علمیه به فقر و
گرســنگی مطلق بیــش از یک

میلیــارد نفــر از جمعیت جهان
اشــاره کرد و گفــت :این میزان
گرسنه ننگ بزرگی برای بشریت
اســت و همه افراد توانا در قبال
این میزان گرســنگی مســئول
هســتند! آخوند حقّ ه بــاز پاچه
ورمالیــده تو  85میلیــون تن از
مــردم ایران را به اســارت گرفته
ای کــه  60میلیــون تــن شــان
نــان خالی برای خــوردن ندارند
حــاال بــه دنبال این هســتی که
یک میلیارد تــن از مردم جهان
دچارگرســنگی مطلق هســتند
و به دنبال مســئول این مشکل
می گردی؟ تو باید به فکر مردم
ایران باشــی بــه قــول معروف:
تــو رو گفتنــد همســایه بــاش،
نگفتند وکیل چیز و مایه باش.
تو چــه کاره ای؟ اقتصاد دانی؟
دانشمندی؟ کشاورزی بلدی؟
یا پزشــکی؟ همیــن چرندیات
را بــه هم بافتی ،مــردم ناآگاه را
فریفتــی و میهن مــا را به خاک
سیاه نشاندی بی شرافت.
----------کانــادا – مدینه منــوّره مونرآل
– اوّل ماه جون المبارک! ســال
 2021دربــدری خــون جگری!
برابر با یازدهم خرداد ماه ســال
 1400مهــرورزی زنجیــره ای!
شــاد و آزاد و ســربلند باشــید.
پیر خراسانی

روز جهانی احمدرضا احمدی >> ...ادامه از صفحه6 :
آســان و عاشــقانه اســت وقتی
روزی هزاربــار صدایت میزند و
میگوید" :ماهور رنگهایم تمام
شــده ،بذر الدن خریدی؟ ناهار
چی خوردی؟ فیلمبرداری خوب
بــود؟ گربههــا چطــورن؟ نیما
تخمــه خریده؟ از شــمال فرفره
آوردی؟کتابمامروزصفحهبندی
شد ،فیلم جدید سوفیا را دیدم،
چــای دم میکنی؟ از تارا و نوا و
پسر سوفی چه خبر؟ آریو آمده؟"
و چقــدر غمانگیــز اســت وقتی
میگویــد :دو مــاه دیگر باطری
قلبم را باید تعویض کنم ،لثهام

زخــم شــده و دندانــم زبانــم را
میزند ،امــروز قندم پایین بود،
چقــدر تنها شــدهام ،دوســتانم
یکییکــی رفتنــد ،میل بــه غذا
نــدارم ،کمــر درد امانــم را برید
هو...
ماهــور احمــدی در زادروز پــدر
نوشــته :چقــدر با تمــام دردها
و غمهایــش زندگــی را متولــد
میکند ،صــدای کاردک بر بوم
از اتاقــش میآیــد ،شــعرهایش
را پاکنویــس میکنــد ،عکس
کســانی را که دوســت مــیدارد
روی میزش میچیند .چه لذتی

دارد وقتــی دکمههــای پیراهن
چهارخانــهاش را میبنــدم و
میگوید؛ این پیراهن چهارخانه
مــدل همینگــوی اســت .چــه
کیفــی دارد وقتــی ناخنهایش
را میگیــرم و گــردن الغرش را
نوازش میکنم .چــه حالی دارد
وقتی دنبال عینکاش میگردم.
وقتی پتو را رویش میکشم ،می
بوسمش...
مسعودبهنود
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هضم
زيردريايي–2
اف��زار
بيابان – 7-1 1جنگ
برگ برنده – يكي  -9اينگونه هم لنگه بار است–8
Little
Hollywood
presents
غذا  -3يك شركت
معروف9ﺩﺭ ﻃﻮﻝ 6
 5ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ
ﺳﺎﻝ 8 1 4 3 7 2
3
5
9
4
6
>>ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺮﺩﺑﯿﻦ
– جانشينان
ي در رياضي – فرار دشوار – عالمت مفعول بيواسطه
جانماز – قوم
هم��راه – خادم ق��وم –
514-242-6034
ANIMAL
FARCE
5 9:Email
2 1 6 4 3 7 8
تخيلي از4 6
علمي 1
8 2
 -10هواي گرفته – وجود –9 3
پوش��يده5-2 7رماني
استانيسالولم ايراني
A Comedy Film by
اخذ كردن – داخل
info@paivand.ca
6– 4 2 5ضربه1پا در3شكم9در
و پنهان
 -4اله��ه
6www.paivand.ca
خورش��يد –1تكي��ه 4دادن3 7 8 9 – 5
2
تكواندو 7
8 Dowlatshahi
Nader
 -11گياه پيچن��ده – روزهاي عرب –  -3برابر – هدف فوتبال – گوشمالي – گرداگرد لب – خزينهزر
هرهفته
گويند – تقويم
درونکـــــوور 1
پیوند 6 5 9
3 8
7
2
 -5نژاد – نوعي 4
تمسخر5 3 6 7
حرف 8
1 9 4 2
درنده جنگلي
ترشي – باران يخي
منتشرمیشود:
وان – شيوه ،روش
دولشتاهی
کمدی از
دوس��تي،
تبت–9
بيم��اري
4 Vancouver:
جديد 7 8 6 2
 -6استان شمالي –3يار5عذرا1 –9
نادر1
فیلمی– 4مركز8
حيات –6 2-4 3
مايه 5
 -12ميوه گرمس��يري – 7
ودرو جنگي
عالقه(با– آئين
نوعي چسب نجاري – پراكندگي
 -7همان بس اس��ت – مخفف سياه
حیوانات)
قلعه
هااز
الهام
9Ramin
2 Mahjouri
3 4 5 –7
1 8 6
2
4
7
5
9
3
6
8
1
 -13تكيه به پش��تي – لحظه به لحظه  -5پ��در زال – آبي تي��ره – داد
وفرياد شيدا – فاضالب
Tel.: (604) 921-IRAN,
قسمت
در یوتیوب ،در 12
از آث��ار ديدن��ي و
765
GREENWOOD
Rd.,
چهارمحال و 3 4 1 2 8
استان 9 5
 -8از نقاط ديدني6 7
مردم 6 7 2 1 5
از دوره زنديه بهجا – مرواريد – من و جنابعالي4 8 3 9
W. Vancouver, B.C., V7S 1X8
>> به زبان
الكترونيك – مهراس
انگلیسی –8شش بختياري
2 5 9 7 4 6 8 3 1
 -14حرمسرا – ساالر ملي 9-6 5 7 6پست1 4 2 3
-----------------------انهاي ك��ه تاكنون  -15يكي از خورشهاي اصيل ايراني -ضلعي
 -9قس��متي از پا – واحد پول آلمان –
هجدهم4الفباي 2ابجد7 8 6 5 1 3
اهريمن – به رديف – حرف 9
زنند –9 5
س��يگار6مي 3
8-7 2 1 4به 7
طراحي،
صفحه 23
ویژه :از
و
سند  حل سودوکو | جدولهای عادی
 -10گل��ي معطر – مخفف
گرديده
حل جدول ويژه شماره 5078
حل جدول عادی شماره 5078
«سازمان ملي هوانوردي و
Sudoku Puzzle 7 Solution
Sudoku Puzzle 8 Solution
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
در
شهري
امريكا»
فضايي
6 9 4 3 5 7 1 2 8
خيل –  1خ ر م ا ي ي ت ر ج ي ع 6ب 3ن د2 1 8ا ب1ي ج 4ا ن5 7
ه ي
ب ا 9ب ا ك و
ا استان فارس
ردود
و ن
ر
ا ن د
ه
د
ا س و
2
2 1 8 6 4 –9
7
3
 2ي 9گ ان7 23 1نب رد5ي هش 8اي ر 3اب 4نط م6لي ان اك ن گ ي 5 -11
چش��م – پدر مرده
ب ر ق
ه
ر
ا
و
ا
 3ن ا
– گياهي
ق آخر –  4او لت زش ي د رگ اب ج ار زه و د 5اب 4ري يش3 4 7اگ ود 6ني ت 9م او 1رف 2ز ود  8ان ر ج وگ ال ون قوت 4اليموت5 3 7 1 8 2 6 9
5
5
 -12فرزن��دزاده – دريا –
 6ك  2ت ا
7ش ي
 9ر 1ن ا 4 6 5ر
ا ي
ب و ف
ت ا ي
 6د
مرغ مي3رود 4 6 9 8 2
 8ر  3ب ا ر ب د نوعي1جواهر5 –7
ل – دم
ر ي ت ه
ا
م و ل
ن ر م
 7ي خ
ر
ل ي ن گ و
گ ا
ن ا ي
 7ه ف
نام
–
س��رخود
ره��ا،
-13
8 7 3 5 9 1 2 4 6
 8ل س س ه ز ن ق و ي  7ي 6ي 8 8 4
ل و
ز
 5ا 9ن د  1ا
ر
ر 2ه  3و
ن د مردان��ه – بل��ه آلمان��ي –
چ ن
ت ن ش
ر ت م و ن د
و
د
ت ر ك
م ش ك س ت ه
 9ج ا
زرتشتي1 2 5 4 7 6 3
پيشواي 8
9
ش��وري  109ل ر ز ا ن د م ا ه ر 8س 2ا5 10 3ي م 9ا ن 1ي  4ل 6و ا 7
ا
س و م
س هند
ح ا س د
ا ي و س
م
 11ش ا ن س
ر
ا
د ل
ت ي ف و س
 11ف ي ن ا
عبوس 9 5 1 2 3
شخص 8
كنايه از4 6
 12ك ن ش د ا ن ر ي ز  4م 5ت ر1 12 6و د 8ا  7ر ا 9ه  3ق 2ر ض ا س د 7 -14
ل ا – درياچه ديدني اروميه
م ن
1ن ا  5ا
7 4 2 9 6 5 8 1 3
– دعاي  13س س ك م ك ت ك ب ي ر7 3و ش6 13 9ر ن 4ب 2ا ن8
ي و ن ا ن  -15مركز آرژانتين – ابزار
تي – از
ا
ن ا خ د
ا ت
ك ي ش و م
 14ت
م ي ن ا ت
ت ا
 14س
3 8 6 7 1 4 9 5 2
4
7
6
5
3
9
2
8
1
ا ت ش ز ن ه
 15ه ف ت ا ق ل ي م
ر ي س ي ن
 15ت ي و
ك ر ا م و ل باغباني

4010 Ste-Catherine W.
MONTRÉAL QC

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

ی

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

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

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

بیمه و مشاور مالی

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

پزشــکی

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

تاکـسی

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

تبلیغات

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

ترجمه

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

دندانپزشک

شهروزرضانیا (آریا) 933-3337 ..................
شریف نائینی731-1443............................... .
دندان سازی (کلینیک)
افخم هادی737-6363 ................................. .

رستــوران

پیتزااطلس 524-0-524 ...............................
کبابسرا 933-0-933 .....................................
کلبه عموجان484-8072 ............... .
فاروس270-8437.............................................
کارتیه.پرس488-6367..................................
کوپولــی989-8580 ....................................
بیبلوس523-9596...........................................

روانشناسی  /روانکاوی

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

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

سوپر و فروشگاه

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

شیرینی پزی و قنادی

حسابداریومالیاتی

حمل و نقل

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

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

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

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

ت آن ب

ک
وشیم!

نیازمنــدیها
شانس اول را به آنها
بدهید!

بسیاری از ایرانیان تازه وارد
در جستجوی کـارند :در رستوران ،کارگاه،
اداره ،کارخانه ،فروشگاه ،گاراژ ،آژانس،
کارواش و...

آنـان را استخدام کنید!
----------------

 اگر جویای کمک ،کارگر ،کارمند و...
هستید ،آگهی استخدام خود رادر صفحه
پرتردد نیازمندی های پیوند درج کنید.
 جویای دوست ،همسر ،هم خانه،
هم صحبتهستید؟
 آیا وسائل خانه برای فروش دارید؟
 آیا فنی و حرفه ای می شناسید که به
درد دیگران میخورد؟
 آیا به سفر می روید ،جویای همسفر
هستید؟
 چیزی برای فروش ،جایی برای اجاره،
حرفه و هنری برای عرضه دارید؟...

جای شما در این صفحه
خالی است!
با ما تماس بگیرید.
info@paivand.ca

مراکز پخش پیوند
مرکزشهرمونتریال:

تپــش ،شــاطرعباس ،کارتیه پــرس ،ماهی
ســن لوران ،عموجــان ،کوپلــی ،2:فرحت،
اتوکلیفتــون ،NDG auto ،فتوشــاپ ،ارز
فایواســتار ،آپادانا ،الیت موندیــال ،اف اکس،
مارشه  ،PAکلینیک آریا ،آلفامدیک ،المیزان،
بازار ،متروپولیس ،کبابسرا و...
ریوسود :کوه نور1و ،2آدونیس ،مارشه افغان،
مارشه آریا ،کلینیک میرا ،مراکزفرهنگی و...
وست آیلند  :آدونیس ،سمی فروت ،پنراسلکت
شاتوکباب ،و...
سن لوران :آدونیس ،سمی فروت
الوال :کوه نور ،آدونیس ،سمی فروت و...

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

عینک سازی

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

فـرش

قالیشوییکارگاهفرش739-4888...............

فـیزیوتراپی

دنـــــــــا 900-3633 .............................

فـال

وکیل خدمات حقوقی
نیــوشا ریاحی

وکیلرسمیدادگستریاستانکبک

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

Tel.: 514-953-3570

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

لوله کشی

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

مهاجرت

کلینیککایروپرکتیک

محضر

کــــارواش

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

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

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

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

موسیقی (جشن ها)

کتـابفروشی
کلیسا

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

گاراژ (درب)

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

وام مسکن

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

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

وکیل دعاوی

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

ویدیو

گلفروشی

امیرکفشداران574-4540..............................
تپش دیجیتال223-3336 .......................... .
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رنج نمیکشــد ،چه رسد به این
که جــان و زندگی او با موشــک
و گلولــه به پایان برســد .تمدن
واقعــی تمدنی اســت که کودک
فلســطینی و اســرائیلی و ایرانی
و عراقــی بــه جــای مغزشــویی
و نفــرت از یکدیگــر ،درس
میخوانند ،رشــد فکری ســالم
پیدا میکنند و قدری دورتر ،به
عنوان متخصص و دانشمند ،در
همکاری بــا ژاپنیها و آلمانیها
و آمریکاییهــا و هندیهــا و
چینیها ،بهتریــن راه حلها را
برای رفع مشــکالت بشــری در
چارچوب الگوی توسعهی پایدار
زمین و بشریت مییابند و پیاده
میکننــد و همهی انســانها از
ایــن اختراعــات و اکتشــافات
بهــره میبرنــد .دنیایــی که در
آن ،بشــریت موفــق به کشــف
«فراوانــی بــی شــمار» مندرج
در ســاختار پویای جهان مادی
شده و دو رفتار مخرب «ترس»
و «حــرص» را ،در ســایهی این
انبوهی بی حــد و حصرِ تولید،
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آری ،فرصــت برای خروج از این
راه ســراپا غلط و زاییدهی جهل
تاریخــی آدمــی وجــود دارد اگر
و فقــط اگر جــرات کنیم جهان
بینی و دیــدگاه خود را تصحیح
کنیــم« .بــی نهایــت گرایی»،
بــا ترکیب فلســفه ،علــم و فن
آوری (تکنولوژی) ،به ما چشــم
اندازی تازه را نشــان میدهد که
در آن ،دورهی عقــب ماندگــی
خودخواســتهی چند هزارساله
را بــه پایان برده و تاریخ بشــر را
از عصــر در واقع «ضد تمدن»،
که به اشــتباه «تمدن بشــری»
مینامیم ،وارد دورهی راســتین
«تمدن» میکند.
امــا چــه شــاخصی بــرای تمایز
میان «ضد تمدن» و «تمدن»
میتواند عمل کند؟
پاسخ ساده و روشن است:
بود یا نبود درد و رنج انسان.
ویژگی تمدن راستین این است
کــه در آن ،هیــچ انســانی و در
مراحــل دور و پیشــرفتهی آن،
هیــچ موجــود زنــدهای ،درد و
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فراموش کرده است.
نگارنــده کــه چندی قبــل این
---------------
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ایــده را در دو جلــد کتــاب ،در
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Tel.:
)(514
549-4697

هــزار صفحــه ،بــه هموطنــان













saberjalilzadeh@yahoo.ca
عزیز پیشــنهاد داد بــار دیگر از















تمام ایرانیان در سراســر جهان











میخواهــد کــه بــه پیشــنهاد


























فلســفهی «بی نهایت گرایی» باشــیم .بیایید نگذاریم مذهب امــا تحقق یــک تغییر فلســفی عاشــقان انســان و انســانیت و


















¡
و خرافــات ،جهالــت و خباثــت و زیربنایــی بــرای رفــع جهل و
به
بیایید
اهل
£و
جــدی
توجه داشته باشند.












کارنــد .
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¤
ایــن را میگویم نه به خاطر این را میــان ما حاکم ســازد و ما را اســتقرار خرد و آگاهــی یک کار نتانیاهوهــا و خامنهایها اجازه
کــه موفقیت شــخصی خــود را از درک مفهــوم واقعی هســتی ،جمعی ،سازمان یافته و طوالنی ندهیمبحرانکنونیخاورمیانهرا
میجویــم ،بلکه به این دلیل که که همانــا بی نهایت در هر چیز است و به اراده و فکر و خالقیت به منشاء نفرت و دشمنی بیشتر
عاشق انســان هستم ،به قدرت و هــر جــای آن اســت محــروم تک تک کسانی نیز دارد که باور بین ما مردمان ایران و اسرائیل و
بی نهایــت وی باور عمیق دارم کند .بیایید گســترش دهندهی دارند ترکیب بــی نهایت ماده و فلسطین و سوریه و عراق تبدیل
و بهترینهــا را بــرای او شــدنی فلســفهای باشیم که دشمنیها بی نهایت خالقیت انسان یعنی کنند؛ با عقل و همت خود این
میبینم .بهترینها برای انسان را ،نه با جنگ اتمی و موشک و بی نهایت امکانات ،فرصتها و تهدید را به یــک فرصت تبدیل
ایرانی ،برای انســان فلسطینی ،بمــب و پهباد ،که با همکاری و منابع برای رشد بشر.
ساخته و شرایط فعلی را آغاز یک
برای انسان اسرائیلی و ...در یک همیاری و از طریق دستیابی به نگارنــده در کتــاب «بی نهایت تحول جــدی مبتنی بــر صلح،
کالم ،بــرای تک تک انســانها امکانات بی پایان هستی مادی گرایــی» پایههــای تاریخــی ،دوســتی و همکاری برای یافتن
ِ
بدون هیچ گونه استثنای قومی حل و فصل میکند.
نهایت شانس تحول و تکامل
اجتماعــی و نیــز فلســفی و تــا بی
و مذهبی و اجتماعــی و نژادی من به سهم خود به زبان فارسی حــدی علمی این راه حل را باز و بشری قرار دهیم .تحولی که به
و غیــره .ما ایرانیهــا میتوانیم و انگلیســی و فرانســه ،تا روزی تشــریح و ایدههای مشخصی را ساختن جهانی منجر خواهد شد
یک باردیگر ،مانند پیشــینیان که زنده باشــم ،به گسترش این به عنوان راهکارهای اجراسازی که از «زجر» و «ایستایی» رها
خود ،حامل پیــام زندگی ،صلح فکرِ به زعم خــود صلح آفرین و ســازمان یافتــهی آن نیز مطرح شده است :دنیای بی رنج و پویا.
و آشــتی ملتهــا و قومیتهــا نجات بخش ،ادامه خواهم داد .کرده اســت .اما ،تکرار میکنم،
•
درستی یا غلط بودن آن را زمان ایــن یک حرکت جمعی اســت؛
و واقعیتها نشان خواهند داد .کاریســت بر عهدهی جمعی که

عینکفرهت
جواد ایراخنواه

____________________

5655 Sherbrooke W.
NDG, H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

توجه :پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد.

ابتدایی ||||

مقدماتی |||| ردیف
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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.

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

9

30
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تکخال رستوران های ایرانی کبابسرا

KAB A B SAR A

)

روزهای شنبه و یک شنبه >> بین ساعت سه تا شش برای
اولین بار
در
چلو کباب کوبیده >>با آش یا ساالد
ر مونتریال
ست
و
را
ن
ای
ر
انی
در
چند شعبه!

فقط
 10دالر

• 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
__________________________

30

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

KABABSARA

با تشبزودی:

کر ا
بینظ ز استقبال
یر ش
شعبه ما عزیزان
دو
افتت م کبابسرا
اح
می گردد

دلیوری با اوبر ایتز و دور دش

755 Atwater Ave
حتویل فوری غذا
در منزل و محل
کار شما
با کمترین هزینه

Montreal, QC H3J 2K3

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

ساعات کار:

دوشنبه تا یکشنبه
از 11ونیم صبح تا  10شب

• 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

FLY FROM

MONTREAL TO TEHRAN

Tel.: 514-731-1443

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

Dena

Sports Physio

کلینیکفیزیوتراپیدنا
برخی از خدمات ما:
½ ½ فیزیوتراپی | کاردرمانی
½ ½ طب سوزنی | استئوپاتی
½ ½ ماساژدرمانی
½ ½ قبولکلیهبیمههایتکمیلی،

دانشجویی،تصادفاترانندگی
( )SAAQو آسیب های شغلی
()CNESST

IRAN

گ
شعشایش
بهدوم

▪ شعبه کوتسنلوک:
️

▪ شعبه مونترویال:
️

4480 Ch de la Côte-de-Liesse, Suite 102,
7005 Ch. Kildare, Suite 18,
Mount Royal, QC H4N-2R1
Côte Saint-Luc, QC H4W-1C1
-------------------------------------------------------------------

Tel.: (514) 900-3959
www.denaphysio.ca
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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
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www.clinique-arya.com
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کلینیک مدیکال آلفامدیک

صابر جلیل زاده

آمـوزشسنتــور
در كلیه سطوح

Please note: Alpha medic moved,

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

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

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

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

5
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کمیسیون
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ینه محضر
برای
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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

 سال پیشینه35 با بیش از

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

Tel.:

514-973-5192

Cell.: 514-944-3279
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