
انتقـال ارز
انتقال فوری ارز  به ایران و برعکس

و با تضمین بهترین نرخ روز 

1449 St. Catherine W
Montreal Qc. H3G 1S6

Tel: 514 989-2229
Tel: 514 289-9003
Toll Free : 1-866 989 2229
E-mail: GIT110@yahoo.ca GUY

صرافی الیت 
فارکس )خضر(
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k{ILÃ¶ ·I«ÄHn ·HnHkÄoi ÁHoM I¶ RI¶ki

Courtier Immobilier Agréé

Cell : (514) 571-6592

ÁnHm¬ ¾ÄI¶ow n¼¶H nj Â~~hU ¥nk¶ ÁHnHj

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

38 Place du Commerce #280,
île des Soeurs, Qc H3E 1T8

Email : masoudrealty@gmail.com
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Courtier Immobilier Agréé

Cell : (514) 571-6592

ÁnHm¬ ¾ÄI¶ow n¼¶H nj Â~~hU ¥nk¶ ÁHnHj

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

38 Place du Commerce #280,
île des Soeurs, Qc H3E 1T8

Email : masoudrealty@gmail.com
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جهت جابجایی ارز با سیستم ما 
درمتــام نقاط دنیا، 

فقط به 10 دقیقه زمان نیاز دارید صــرافی 5 ستاره
4010 Ste-Catherine W.
Tel.: (514) 585-2345
         (514) 846-0221

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

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

فیروز همتیان
Cell: (514) 827-6364

مشاور امالک در مونتریال  
 South shore و                         

  مسکونی و جتاری 
 ارزیابی رایگان  
 تهیه وام مسکن 

مهتاب  ثقفی: حسابداری و مالیات
لیسانس در رشته مدیریت مالی 

 )H.E.C( از دانشگاه مونترال
 CGA کاندیدای انجمن حسابداران

 کلیه خدمات حسابداری و مالیاتی 
    برای شرکت ها و اشخاص 

 انواع مشاورت های مالی
 آموزش استفاده 

    از سیستم های حسابداری

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

با  25سال سابقه کاری در کانادا 

مینو اسالمی
Cell.: 514-967-5743

 ارزیابی رایگان 
 تهیه وام های مسکن و جتاری 

 وام مسکن برای تازه واردین و دانشجویان

مشاور امالک در سراسر مونتریال

مسکونی و جتاری 

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

Tel.:514-844-4492
1405 Maisonneuve W.
                   H3G 1M6
info@expertfx.ca

   مطمئن ترین و سریع ترین روش  انتقال ارز  
    با استفاده از کلیه کارت های بانکی ایران

   خریدار ارزهای خارجی 
      بابهترین نرخ روز 
GUYجنب دانشگاه کنکوردیا 

خدمات ارزی خدمات ارزی 

ناهیدپاکروان
سفر به ایران 

Tel: (514) 290-2959

Pars Plumbing 
& Heating Inc.

تغییر شوفاژ گازوئیلی به برقی
باز کردن لوله های فاضالب

ارائه کلیه خدمات لوله کشی
 آب سرد و گرم

تعویض مخزن آب گرم

www.ParsPlumbing.ca

لوله کشی و نصب شوفاژ پارس

___________
Sharif Exchange
261 boul. Cote-Vertu 
St-Laurent, QC  H4N 1C8 

 Cote vertu, Bus 121 E
Tél.: (514) 223-6408
Tél.: (514) 561-6408
www.sharifexchange.ca 

Bureau de Change

$ EXCHANGE 
Sharif

توجه: انتقال ارز به ایران و برعکس نداریم. 

صرافی شــریف

آرزوگتمیری:مشاور امالک

(514) 561-3-561

Arezou Gatmiri
Courtier Immobilier Résidentiel

Groupe Sutton – Sur L’île

3 :

1456

MASSOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

21 :

Cell.: 514-298-4567

مسعود هاشمی مشاور امالک در مونتریال

PAIVAND: Biweekly Newspaper for PERSIAN Community in Canada: Vol. 26,  No. 1456,  Jan. 15, 2020

______________
Nader Khaksar
Ramier Realty

نادرخاکسار

Cell.: 514-969-2492
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Canadian prime minister embraces a citizen 
who lost his family in the Ukraine plane 

that was shot down by Iranian government....

Les Iraniens de Montréal
pleurent leurs morts...

پرواز اوکراین...
The fatal flight...

pg. 17

امیر اویسی، همسرش سارا همزه ای و دختر ۶ 
ساله شان عسل اویسی در فاجعه سقوط هواپیمای 

مسافربری اوکراین در ایران جانشان را از دست دادند.
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2020 PRIUS PRIME
Starting at $ 29,495 + Taxes
Including Government Refund

2020 RAV4 LE FWD  
Starting at $ 29,995 + Taxes

Lease and purchase financing provided through Toyota Canada Inc. upon credit approval by Toyota Financial Services. 
Registration, Insurance, taxes and duties are extra. Subject to applicable conditions. the offers apply to Individuals who  
lease or buy a vehicle at a participating Quebec dealer. where you can obtain all of the terms and conditions. 
The dealer may lease or sell for less. Offers may change without prior notlce.

6807, boul. De Lorimier
Montréal (Québec), H2G 2P8

514 376-9191
www.alixtoyota.com

Contact Alex Pourghannad 
for additional rebates

CERTIFIED USED VEHICLES AVAILABLE

وام با نرخ بهره 
Financing for certain 

cars only 0%
برترین سرویس و ارزان ترین بها برای هموطنان گرامی

بامدیریت 
الکس پورقناد

شرکت Vbuild با سال ها جتربه و 
کادری مجرب و متخصص در امور

• مشارکت در ساخت
• طراحی،ساخت و اجرا

• خرید و فروش
پروژه های ساختمانی در مونترال کانادا 

درخدمت هموطنان عزیز می باشد.
برای اطالعات بیشتر از پروژه های 

شرکت از وب سایت ما دیدن فرمایید: آرش جامی

مشارکت در ساخت 

Cell.: (514) 561-0-561

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

 We build your future

  OSTEOPATH 
   Dr. Lucien Dick
 Dr Shirin BAHRAM, 
   naturopathic doctor,
  OPTHAMOLOGIST
   Dr. Samir Antaki
 ENDOCRINOLGUE: 
   Dr. Jack Elstein
  UROLOGUE: 
  Dr. Jean-Louis Bourque
 ALLERGIE: 
  Dr. Phil Gold
 CARDIOLOGUE: 
  Dr. Abed G Kahwati
 GYNÉCOLOGUE: 
  Dr. Michael Ah-Sue

 ORTHOPEDIE: 
  Dr. Faramarz Dehnade
 ONCOLOGIE: 
  Dr. George Wakil
 ORL: 
  Dr. Samir Abboud
 GASTROENTÉROLOGUE: 
  Dr Joseph Loutfi
 CHIRURGIE GÉNÉRALE: 
  Dr. Théodore Kass
 CHIRURGIE GÉNÉRALE:
  Dr. Naji Wakil (spécialité 
   CHIRURGIE bariatrique
 INTERNISTE: 
  Dr. Liu Chen Kiow

 MALADIES INFECTIEUSES 
  Dr. A.-F. Doss
 PSYCHOLOGUE:
  Dr. Mahnaz kazemi
 ACUPUNCTEUR & LASER: 
  Dr. Bahman Fashipour
 PODOLOGUE: 
  Dr. Ata Ansari
 NUTRITIONISTE : 
Nasim Saberi, RD (Counseling 
Diabetes, Obesity, Hypertension)
 PHYSIO: 
  Vivarath,ly (514) 733-4683 
  (5589 CDN#2, H3T 1Y8)

دکترریموندرضایی 
Dr. Raymond Rezaie

7روز 
هفته 

پزشکان خانواده:
Dr. RAYMOND REZAIE 
Dr. KIMLAY P. YOUTHOAN
Dr. ASTGHIK VARTANIAN
Dr. JOHN KATSOUNAKIS
Dr. HANY KAMEL
Dr. VAN TINH DUONG__________________

جراح ارتوپدی،روانپزشک،گوش و حلق و بینی، قلب، 
جراح عمومی،متخصص زنان،جهاز هاضمه،انکولوژیست،

جراح کلیه و مجاری ادرار، بیماری های عفونی و... 

پزشک  خانــواده 
بدون وقت قبلی

Family Physician 
(Without Appointment)

  اورژانس
  پزشکان متخصص جهت امراض

Specialist doctors پزشکان  متخصص: 

کلینیک مدیکال آلفامدیک

1253 Rue Guy
Montreal, Qc. H3H 2K5  

Clinique Medicale Alphamedic 
Centre-Ville

Tel.: (514) 933-8383   
�������������

Guy Concordia

پزشک خانواده: اورژانس 

اجنام آزمایش خون 
در محل کلینیک 

جواب در 24 ساعت 

هم اكنون  بوتاكس  و  فیلر 
توسط جراح پالستیک

ختنه کودکان: 0 - 6 سالگی 

DR JEAN LOUIS BOURQUE 

Hiring new doctors!!
Clinic alpha medic is looking for  
physicians to join & work with their 
GMF medical group. Please contact:
Dr Anthony Rezaie: 514-601-7878

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



3 3PAIVAND: Vol. 26  no.1456  Jan. 15, 2020             since 1993   www.paivand.ca سال 26 شماره   1456 25  دی 1398 

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

5450, de la Côte-des-Neiges
Office 308
Montreal QC H3T 1Y6
(Metro: C.D.Neiges)
Tel.: 514-731-1443

•   جراحی دندان عقل و دندان نهفته
•   ایمپلنت 

•   روکش دندان  و لمینیت    
•   دندانپزشکی کودکان

•   سفید کردن دندان ها   
•    ساخت انواع دندان های مصنوعی  

    ثابت و متحرک   
•   کاشت دندان  

•   عصب کشی و درمان ریشه دندان
•   درمان لثه  

•   گذاشتن نگین    •   اورتودنسی 
__________________________

•   دکتر بهروز شریف نایینی 
 دارای دکترای دندانپزشکی از دانشگاه مونترال کانادا

دارای دکترای دندانپزشکی از دانشگاه تهران
با بیش از 43 سال سابقه 

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

•   دکتر علی شریف نایینی
دارای دکترای دندانپزشکی از دانشگاه مونترال کانادا

با بیش از 20 سال سابقه 
----------------

•  دکتر شیما عبداحلسین

آرزو گتمیری
مشاور  امالک  مسکونی در مونترآل و حومه 

•   مشاوره تلفنی - حضوری 
       و ارزیابی رایگان ملک شما  
•   خدمات ۱۰۰ ٪ رایگان برای 

       خریداران تا پایان پروسه خرید
      )حتی هزینه محضر(

•  همکاری با مشاورین بانک ها 
      جهت دریافت وام مسکن 

•  شرایط مناسب برای تازه واردین 
     بدون درآمد 

Cell.: (514) 561-3-561

Arezou Gatmiri
Courtier Immobilier Résidentiel

Groupe Sutton – Sur L’île
38, Place du Commerce #280, 

Île Des Soeurs (Verdun), 
QC  H3E 1T8

Bureau: (514) 769-7010
arezougatmiri@gmail.com
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Mehrdad Malekjamshidi

 

Ahunstic- BC 317
 9256 Boul. De L’acadie

 438-793-9168
mmalekjamshidi@allstate.ca

182155 04/18

 

 

Mehrdad Malekjamshidi

 

Ahunstic- BC 317
 9256 Boul. De L’acadie

 438-793-9168
mmalekjamshidi@allstate.ca

182155 04/18

________________________________
1455 PEEL, local 148
Les Cours Mont Royal
Montreal, QC H3A 1T5 
(Metro Peel: exit Cours Mont-Royal)
Email: nancy.parsa@uniglobelexus.com
www.uniglobevoyageslexus.com

Cel.: 514-942-4178
Tel.: (514) 849-7711 Ext.: 143

•   سفر شما به ایران 
با بهترین نرخ های بازار 
•   مسافرت های جتاری، 
با سرویس برتر 
      و بهای عالی به سراسر دنیا 
•   سفرهای تفریحی 
با قیمت ارزان 
•   فروش بلیت کلیه شرکت های 
       هواپیمائی و کشتیرانی )کروز( 
•   بهای ویژه برای هتل و اتومبیل 

نسرین پارسا
آژانس مسافرتی یونی گلوب

از من در باره ختفیف هایی بپرسید که به کاهش 
هزینه هایتان کمک می کند 

برای دریافت رایگان استعالم قیمت و 
اطالع از انواع پوشش های متناسب شما

ُرزا محمدی 
مشاور  امالک  مسکونی و جتاری 

•  با بیش از 2۰ سال جتربه سرمایه گذاری 
    در امالک و مستغالت 

• ۱5 سال جتربه در امور خدمات و اخذ 
     وام های بانکی 

• خرید و فروش، اجاره و تهیه وام مسکن 
• خدمات رایگان برای خریداران  و  مستاجران

• خرید ملک جهت سرمایه گذاری 
• ارزیابی رایگان 

• با بهای اجاره خانه، صاحب خانه 
    دخلواه خود شوید

Cell.: 514-867-3114

Roza Mohammadi
Real Estate Broker groupe sutton 

- clodem inc.
9515 Boulevard LaSalle, 

LaSalle, H8R 2M9 
Bureau: (514) 364-3315

RMohammadi@sutton.com

¥°¶H x»oÎ » kÄoi }~hT¶

I¿TºH IU HkTMHpH Iµ{ ÁI¿¶k¤ IM ³I«µÀ

k{ILÃ¶ ·I«ÄHn ·HnHkÄoi ÁHoM I¶ RI¶ki

Courtier Immobilier Agréé

Cell : (514) 571-6592

ÁnHm¬ ¾ÄI¶ow n¼¶H nj Â~~hU ¥nk¶ ÁHnHj

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

38 Place du Commerce #280,
île des Soeurs, Qc H3E 1T8

Email : masoudrealty@gmail.com

760 Ch. Marie-Le Ber, APT. 
Verdun/Île-des-Sœurs

2 bedrooms,  1 bathroom,
Price: $ 334000

5220 Rue Riviera, app. 201, 
Pierrefonds-Roxboro, H8Z 3H2

2 bedrooms,  1 bathroom, 93 sq m
Price: $ 292000

300 Av. des Sommets, CONDO 
Verdun/Île-des-Sœurs

2 bedrooms,  1 bathroom,
Price: $ 485000

1308 Boul. Virginie-Roy
Notre-Dame-de-l’Île-Perrot 

3 bed., 2 + 1 Bathrooms/Powder 
1300 sq. ft..   
 $449,000



5 5PAIVAND: Vol. 26  no.1456  Jan. 15, 2020             since 1993   www.paivand.ca سال 26 شماره   1456 25  دی 1398 

ILE PERROT TOYOTA
2100, boulevard du Traversier, Pincourt 
www.ileperrottoyota.com

*Conditions may apply. Details in store.

LEASE STARTING AT

$84/WEEKLY*

2019 CAMRY SE
PURCHASE FINANCING AT

1.79%*

2019 CH-R

LEASE STARTING AT

$85/WEEKLY*

2019 RAV4 FWD

1 877 361-2047  |  514 453-2510  |   Cell : 514 865-2594  | rabbasi@ileperrot.toyota.ca
RAMIN ABBASI

PURCHASE FINANCING AT

0.99%*

2020 COROLLA SE

Head Office:
433 Chabanel West, #111  Montreal, Qc   H2N 2J3

Tel.: 514-388-1588
Toll free: 1-877-SKYLAWN (759 5296) 

www.skylawn.net

با ضمانت 
بهترین قیمت ها 
برای ایران 
    و از ایران 
به متامی 
نقاط جهان

 شادی محمدی
Tel.: 514-660-7135    shadim.sky@gmail.com

برای آگاهی بیشتر در مورد کلیه نیازهای مسافرتی خود 
با مشاور مجرب فارسی زبان ما تماس بگیرید: 

آژانس 
هواپیمایی 
اسکای الن

 BEST Fares to Iran & from Iran & all over the world
 BEST deals for all inclusive South packages & anywhere else.

بهترین قیمت ها 

برای پکیج های 

آمریکای جنوبی 

)کوبا، دومینکن، 

مکزیک و...(

هر نرخی 
دارید، 
از ما ارزان تر 
بخواهید

Turkish Airline 
Promotion: 
3 baggage

اسپشیال ترکیش ایرالین: 
سه چمدان 
برای اطالعات بیشتر 
____________با ما تماس بگیرید.

رویا  اصفهـانی 

•  تنها آژانس امالک ایرانی در کبک،
•  از سال 2۰۰6

•  بهترین شرایط برای کارگزاران جدید 
•  بهترین شرایط برای مشتریان گرامی 

•  برای ارزیابی گزینه ها و نیز دریافت اطالعات 
      بیشتر  همین امروز با ما متاس بگیرید. 

Cell.: 514-296-5507

Roya Esfahani
Courtier immobilier agréé DA

3675 boul. des Sources bur. 109
DDO. QC  H9B 2T6

Bureau: (514) 683-8686
www.ramier.ca

info@ramier.ca
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 هر شنبه و یكشنبه 
دل و جگـر 

تازه گوسفندی 
موجود می باشد

بستنی سنتی و فالوده 

و كلوچه فومن در كلبه 

عموجان خاطرات 
خوش ایران را 

زنده می كند

اسپشیال روزانه ما: 
دوشنبه: زرشک پلو مرغ 
       )سه شنبه: تعطیل است(

چهارشنبه: سبزی پلو با ماهی 
                 + قلیــه ماهــی

پنجشنبه:  فسنجان
جمعه: خورش بادمجان   و قیمه 

شنبه: قورمه سبزی 
یکشنبه: باقالی پلو  با ماهیچه 

هر شنبه و یكشنبه آبگوشت 
گردن گوسفند موجود میباشد

ساعات کار:  از 11 صبح تا 10 شب 

ته چین مرغ، ساندویچ های كالباس، سوسیس آملانی، زاپاتا ، ساندویچ مخصوص عموجان، مغز، 
زبان، سوسیس بندری، كتلت، كوكو سبزی، الویه  و همبرگر مخصوص عموجان، آش رشته، سوپ جو، 
كشک بادمجان ، میرزاقامسی، كوفته، سیب زمینی مخصوص عموجان همراه با پنیر و كالباس و  ...

با این افق سیاه و آوار ِشكست،
تا کس نَبرد گمان که پیكار گسست،

در این شب چل ساله دوام آوردیم:
ـۀ آتشی به روی کف دست... ـّ با تك

                                                      م. آزرم

no.  1456
Vol. 26,  Jan. 15,  2020

دوهفته نامه فرهنگی 
اجتماعی، در شرق کانادا 
یکم   و   پانزدهم هر ماه 

منتشر می شود 
 نشر:  پیوند 

ویراستار: م.رحیمیان 
آگهی: پیوند

514-996-9692
PAIVAND
Published: since1993
BIWEEKLY NEWSPAPER

for PERSIAN COMMUNITY
(Montreal, Ottawa, Toronto, 

Victoria, Calgary & Vancouver) 

Mailing Address: 
4010 Ste-Catherine W.
MONTRÉAL Qc H3Z 1P2

 
514-996-9692

Email: 
info@paivand.ca
www.paivand.ca
FACEBOOK: 

paivand.montreal
■ پیوند در ونکوور 

هرهفته منتشر می شود:
Vancouver: 

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

     با نوشته های چاپ شده است.  •  پیوند جویای دیدگاه های متفاوت 
• پیوند در ویرایش نوشته ها )با حفظ 

     دیدگاه نویسنده( آزاد است.    
•  نظرات چاپ شده لزوما بیانگــر 

     دیدگاه های پیوند نیست. 
• پیوند از درج نامه های فاقد نام و 
    نشانی و نوشتارهای توهین آمیز 

    معذور است.  
•  نقل نوشته ها - با ذکر ماخذ - 

    آزاد است.   
• استفاده از طرح آگهی ها مجاز نیست. 

■ توضیــح مهم   1 
آخــــرین مهلت!
برای تغییر آگهــی ها حداقل 

یک هفته پیش از انتشار پیوند، 
با ما تماس بگیرید. 

 ■ توضیــح مهم   2
به دلیل هماهنگی، شماره گذاری 

دوهفته نامه پیوند مونتریال، 
با پیوند ونکوور -که بصورت هفتگی انتشار 

می یابد- تنظیم می شود. 
_________

 برای ما بنویسید، اما...
کوتــاه، زیباتر است
•   پیوند نشریه کوچکی است، لطفا 

سعی کنید نوشته ها از 500 کلمه 
بیشتر نشود. •  نوشتارهای خـود را  با 

MSWORD فارسی 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(

فاجعه سقوط...

 Boulangery  PAIN AZER
نانـــوایی  سنگک

سنگک تازه پخته شده در تنور شنی 
-----------

هر روز هفته بغیر از دوشنبه و سه شنبه
از ساعت 2   تا 6 بعدازظهر

)موقتا تا ژانویه 2۰2۰(

________________
Boulangery  PAIN AZER 

1153 Rue Notre Dame 
Lachine  H8S 2C5  QC

Tel.: 514-634-6363

کـــانادا: 
جهان منتظر پاسخ مناسب 

ایران است و آرام منی گیرد!
خارجــه  وزرای 
کــه  کشــور  پنــج 
شهروندانشــان بر اثر 
شــلیک دو موشــک  
ســپاه پاســداران بــه 
هواپیمــای اوکراینــی 
روز   شــدند،  کشــته 
دی   ۲۶ چهارشــنبه 
مــاه )۱۶ ژانویــه( بــا 

هدف تحت فشار قرار دادن تهران برای انجام تحقیقات “کامل و شفاف” 
درباره این فاجعه با یکدیگر دیدار کردند.

فرانسوا فیلیپ شــامپین، وزیر خارجه کانادا، در این نشست مشترک، 
خواستار انجام تحقیقاتی شفاف بر مبنای قوانین جهانی هوانوردی شد و 
گفت که امروز پیش نویسی در پنج  ماده با هدف دسترسی آزاد به مدارک 

و شواهد وقوع حادثه در ایران و نیز شناسایی قربانیان تدوین شد.
او با اشاره به اینکه جمهوری اسالمی ایران مسئولیت کامل این حادثه 
را پذیرفته تاکید کرد “تنها تحقیقات شفاف و کامل” می تواند علت ها و 

دالیل اصلی این حادثه را مشخص کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، او در بخش دیگری از سخنان خود گفت: 
»اکنون خانواده های جان باختگان پاسخ می خواهند، جامعه بین المللی 
نیز منتظر پاسخ است و ما تا زمان دریافت این پاسخ ها، آرام نمی گیریم.«

او اضافه کرد که با تحت فشار قرار دادن تهران، به دنبال “علت دقیق” 
حادثه، شناســایی مســئول آن و تحقق عدالت برای خانــواده قربانیان 

خواهد بود.

بیانیه 5 کشور درباره مسئولیت پذیری و پرداخت غرامت
آسوشیتدپرس نیز از لندن گزارش کرد که وزرای خارجه کانادا، بریتانیا، 
سوئد، اوکراین و سرپرست امور خارجه افغانستان، به عنوان نمایندگان 
دولت های خود با انتشــار بیانیه ای از تهران خواســتند تا “مســئولیت 
كامل” ســرنگون شــدن هواپیمای اوکراینی را بپذیرد و به خانواده های 

قربانیان غرامت پرداخت کند.
آنها قبل از نشست مشترک خود، با حضور در میدان ترافالگار لندن، به 
یاد شــهروندان خود که مســافر این پرواز بودند و نیز خدمه جان باخته 

هواپیمای اوکراینی، شمع روشن کردند.

“حتقیقات جامع، شفاف و مستقل بین املللی”
پیشــتر بوریس جانسون، نخســت وزیر انگلیس، خواستار “تحقیقات 
جامع، شفاف و مستقل بین المللی” درباره این فاجعه شده بود. دولت 
کانادا نیز با انتشار بیانیه ای خواستار “تحقیقات رسمی” در این زمینه 

شد.

ماموران حتقیق کانادا آماده اند
مارک گارنو، وزیر حمل و نقل کانادا، دیروز از اعزام دو مسئول تحقیق 
این کشور به عنوان بخشی از یك تیم بین المللی به ایران خبر داد و گفت 

که سطح همکاری ها خوب بوده است.
او در همین حال خواستار مشاركت رسمی  کانادا در روند تحقیقات شد.

آقای گارنو با اشاره به اینکه جعبه سیاه این پرواز در اختیار ایران است، 
اعــالم کرد دو مامور دیگر کانادایی ویژه تحقیقــات این پرونده آماده اند 

اطالعات این جعبه را در هر زمان و هر مکان بررسی کنند.
یک فروند بوئینگ ۷۳۷ هواپیمایی اوکراین روز ۱۸ دی ماه )۸ ژانویه(، بر 
اثر شلیک دو موشک  بالستیک سپاه پاسداران و دقایقی بعد از برخاستن 
از باند فرودگام بین المللی امام خمینی، سقوط کرد و همه ۱۷۶ سرنشین 

آن کشته شدند.
مقامات ایران ابتدا بروز نقص فنی را علت سقوط هواپیمای اوکراینی بر 
فراز آسمان تهران اعالم کردند ولی بعد از تایید شدن شواهد و مداركی 
در رد ادعای ایران، مقامات ســپاه پاسداران بعد از سه روز تاخیر گفتند 
که این هواپیما به شکل “سهوی و غیرعمد”، توسط یک موشک  پدافند 

هوافضای سپاه پاسداران هدف قرار گرفته است. 
اما انتشــار یــک ویدیوی جدید نشــان می دهد این هواپیما توســط دو 

موشک سرنگون شده است.
این ویدیو نشــان می دهــد که پدافند هوایی ســپاه پاســداران برخالف 
اظهارات مسئوالن جمهوری اسالمی دو موشک به فاصله زمانی ۳۰ ثانیه 

به سوی هواپیمای یادشده شلیک کرده است.
واقعی بودن این ویدیو که در شــبکه های اجتماعی منتشر شده از سوی 

روزنامه نیویورک تایمز تایید شده است.      •



7 7PAIVAND: Vol. 26  no.1456  Jan. 15, 2020             since 1993   www.paivand.ca سال 26 شماره   1456 25  دی 1398 

      برخی از خدمات ما شامل: 
امالک:خرید و فروش، اجاره، وام  ½
ثبت شرکت ها ½
تهیه وصیت نامه  ½
تهیه دعوت نامه برای ویزا ½
تهیه وکالت نامه ها  ½
ازدواج، عقد رسمی  ½
تغییر نام  ½
تایید امضا ½

               و بسیاری دیگر 

تنها محضردار فارسی زبان 
<< در وست آیلند  >>

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

Tel.: (514) 697-0225

NOTAIRE-NOTARY 

امور دفترداری   ;
             و حسابداری 

تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی   ;
تاسیس و ثبت شرکت ها   ;

خدمات حسابداری و دفترداری

Tel.: 514-777-3604

GESTION FINANCIERE LOYALE
SOROOR SADR ACCOUNTING 
AND BOOKKEEPING SERVICES

 � BOOKKEPPING   &  ACCOUNTING
 � FINANCIAL STATEMENT PREPRATION 
 � PERSONAL AND INCORPORATION TAX RETURN
 � COMPANY CREATION AND REGISTRATION

     WITH APPOINTMENT_________________________
5263  boul Cavendish
Montreal Quebec H4V 2R6
   Email: loyale.accounting@gmail.com 

سرورصدر

________________________________
1455 PEEL, local 148
Les Cours Mont Royal
Montreal, QC H3A 1T5 
(Metro Peel: exit Cours Mont-Royal)
Email: nancy.parsa@uniglobelexus.com
www.uniglobevoyageslexus.com

Cel.: 514-942-4178
Tel.: (514) 849-7711 Ext.: 143

Voyages Lexus

•   سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار 
•   مسافرت های جتاری، با سرویس برتر 

      و بهای عالی به سراسر دنیا 
•   سفرهای تفریحی با قیمت ارزان 

•   فروش بلیت کلیه شرکت های 
       هواپیمائی و کشتیرانی )کروز( 
•   بهای ویژه برای هتل و اتومبیل 

نسرین پارسا
آژانس مسافرتی یونی گلوب

}<< ادامه در صفحه: 12{

آیا  شمابین 16 تا 35 ساله هستید 
آیا در جستجوی کار هستید؟ 

NDG, Côtes St-Luc, اگر در ناحیه
Hampstead, Montreal-West

زندگی می کنید: 
مرکز ما خدمات زیر را ارائه می کند: 

• جلسات بررسی حرفه و کارآموزی  
• مشاوره فردی جهت اشتغال یابی 

• پشتیبانی روزمه و معرفی نامه نویسی
• تمرین انجام مصاحبه و بسیاری دیگر 

همه خدمات مرکز ما رایگـان است 
همین امروز تلفنی و یا حضوری با ما تماس بگیرید: 

مرکزکاریابی جوانان 
Are you between the ages of 16 and 35
Are you looking for a job?
Do you live NDG, Côtes St-Luc, 
Hampstead ou Montreal-West?
The CJE NDG offers:
 Career and training exploration
 Individual employment counseling
 Support in creating a CV and cover letter
 Practice for Interviews & more!
   >>All our services are free! 

Tel.: 514-482-6665
6370, rue Sherbrooke O.
Montréal, Qc H4B 1M9 
info@cje-ndg.com 

www.cje-ndg.com

شعر و ترانه...

دفتر ثبت رمسی ازدواج و طالق )CIVIL( و شرعی  
  مرکز اسالمی ایرانیان مونتریال: شیخ صاحل سیبویه

کلیه امور اسالمی و فرهنگی، ا جتماعی      |       نشانی:
 210 St Jacques St, Lachine, QC H8R 1E2

تلفن:  1509-3۶۶-514       و       514-247-1732

مجری مراسم زیبای 
عقــد ایرانی

و کانادائی

باز در کنارتان برای اجرای 
مراسم زیبای عروسی تان

مبتنی بر رزرو قبلی
قیمت ویژه برای اگوست 2۰2۰

949-298-0204

لیلی صمیمی
)با مجوز رمسی از ایالت کبک( 

سفرۀ عقد 

عروس

ــــــــــــــ
زیرا که از تباِر دروغید!

رضا مقصدی
------ 

از بامداِد تازه، سخن گفتید؟

باور نمی کنند-
دلبستگاِن خنده ی خورشید.

*  
در صبِح تان، سیاهِی خوف انگیز.

در ظهرتان، تالوِت تاریکی.
در شام  تان، تباهیِ  بیدادست.

*  
خورشید را ستاره، صدا کرده ست.

زیبایی شناورِ  ُگل را گلوی ماه.
این سینه را سپیدِی فریادست.

*  

نقل قول مستقیم
------

ایران : »هرکس مثل ما فکر 
منی کند جمـــع کند از 

ایران برود!«
کانادا :»متام یک کشور پشت 
شماست، امشب، فردا و متام 
سال هایی که خواهد آمد، ما 
آینده ای را که آنها )قربانیان 

سقوط هواپیمای اکراین( 
رویایش را داشتند می سازیم!«

موج می زند آمسان
ماندانا زندیان
------

موج می زند آسمان
در شعله های تاریکی ُو  

سرد نمی شود این آتش
بر خرده های پلیِد ُخدعه

در خون و خاکریزی
که ویران می شود در بصیرِت متن و تن، 

هر بار، ُو ما   
که سوگوار نام ها ُو خنده های بسیاریم ُو

گوشه های بغض هامان  
خراش می دهد

 این غبار خشکیده بر زمین ُو زمان را
برگ، ُگل، باغ می شود

حافظه مان  
بر گورهای بی نشان در آب ها ُو دشت های سرزمینی

که آن قدر در گلویمان سقوط کرده
که ریشه هایش به صدایمان نفس می دهد

تا قلب هامان ُسرب را بشکافد
بگذرد از مرگ

برای تو
که گلستاِن آن سوی آتشی

آزادی! 
)دی ۹۸ (  

کــانادا به سوگ می نشیند...
جامعه  را موجی از شوک، اندوه و خشم فرا گرفته...

از ۱۷۶ سرنشــین پــرواز اوکراینــی 
PS۷5۲ کــه دقایقــی بعــد از بلنــد 
شدن، بر اثر شلیک موشک زمین 
به هوای ســپاه ســقوط کــرد، 5۶ 

قربانی شهروند کانادا بودند. 
کانــادا در طــی ایــن روزها بــه عزا 
نشســت و پرچم  آن در بســیاری از 
شهرها از شــرق تا غرب کشور، به 

نشان احترام برای قربانیان به حالت 
نیمه برافراشته درآمد. 

و  میدان هــا  و  دانشــگاه ها  در 
محله های ایرانی نشــین بسیاری از 
شــهرهای کانــادا، عکس هایــی از 
قربانیان حادثه، همراه با گل و شمع 
گذاشــته شده اســت. از بسیاری از 

ایرانی ها می شــنویم که دوســتان 
و همــکاران غیرایرانــی آن ها هم 
متاثر شده اند و به آن ها برای ابراز 

همدردی، پیغام می فرستند.
نه تنها جامعــه  ایرانی-کانادایی، 
که بســیاری از شــهروندان دیگر 
کانادا نیز در سوگ از دست دادن 
همکالســی، همکار، دانش آموز، 
یا دوســتان و آشــنایان خود ابراز 
همدردی کرده اند. دانشــگاه های 
زیادی در کانادا همبســتگی خود 
را بــا بازمانــدگان اعــالم کرده اند 
و کارمنــدان  دانشــجوها  بــه  و 
خود گفته انــد که در صــورت نیاز، 
کمک های عاطفــی و روحی در این 
شــرایط ســخت برای آن هــا فراهم 

هست.
جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، 
با خانواده  های کشته شدگان دیدار 
کــرده اســت و تاکنــون چنــد پیام 

داده است. او چند کنفرانس خبری 
نیز برگزار کرده اســت و شبکه های 
خبــری کانادایــی هم مــدام از این 
حادثــه  و قربانیــان آن می گویند و 
از مراســم مختلِف سوگ و یادبود، 

گزارش تهیه و پخش می کنند.
چند پزشــک، چندین دانش آموز و 
دانشجو و ده ها شهروند دیگر، جزو 
کشته شــدگان آن حادثه هستند و 
چنین چیزی در کانادا، کم ســابقه 

است. 
پرشمارترین مرگ و میر بر اثر سقوط 
هواپیمــا در کانادا، به ســال ۱۹۶۳ 
برمی گــردد که طــی آن، هواپیمای 
خطوط داخلی کانادا که قصد پرواز 
از مونترآل به تورنتو داشت، دقایقی 
پس از برخاستن از فرودگاه مونترآل 
ســقوط کرد و ۱۱۸ سرنشــین آن، 
شامل ۱۱۱ مسافر و ۷ خدمه پرواز، 

کشته شدند. 
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خیابوناش. شهر برای دقایقی هم 
که شده از آن مردم شده.

•
وقتی به سرکوب معترضان 

می رسیم!
الهه، تهران

وقتــی اولیــن بار خبر رو شــنیدم 
آرزو کردم کاش مشکل فنی باعث 
این حادثه شــده باشــه، شاید به 
ایــن خاطر که هر دلیــل دیگه ای 
موضــوع رو تلــخ تــر و آزاردهنده 
تر می کــرد ... ولی حاال با خودم 
می گویــم وجه اشــتراک این که 
در تظاهرات کشــته بشی یا توی 
توســط  مســافربری  هواپیمــای 
ســپاه، یــا مثــال بــا چپ شــدن 
اتوبوس توی سفر به شهرستان، 
یــا حتــی بــالی طبیعــی، در این 
حقیقــت تلخــه کــه مــرگ آدم ها 
اینجا چقدر آسون اتفاق می افته، 
و بی پناهی و رهاشدگی این مردم 

چقدر بی حسابه.
شــاید یکی بگه در حادثه ای مثل 
بالیــای طبیعی یا مثــال اتوبوس 
بین شهری عمدی در کار نیست، 
ولــی واقعیــت اینه کــه وقتی بی 
کفایتی صاحبان قدرت و ایرادات 
ســاختاری حکومــت بــه الگوی 
عــادی اداره اوضــاع بدل بشــه و 
هیــچ گونــه قبــول مســئولیت و 
جوابگویی وجود نداشــته باشــه، 
اون وقتــه کــه مــی بینیــم ایــن 
نظام معیوب ســازوکارش طوریه 
کــه مهلک تریــن اتفاقــات رو به 
اشــتباهات انســانی تقلیل می ده 
تا جایی که وزیرش میگه ســقوط 
هواپیمای مســافربری به دســت 
پدافند خــودی تقصیر آمریکاس. 
حاال وقتی به ســرکوب معترضان 
می رســیم. از اونجایــی کــه نظام 
هیچوقــت در قبال جــان آدم ها 
پاســخگو نبوده می تونه بیشترین 

خشونت رو هم نشون بده.
•

هفته ای که اولش مرگ بود، 
وسطش جنگ و آخرش فوج فوج 

جسِد پنهان شده! 
یاسر، منچستر

این هفته  تلخاتلخ، هفته  پرملعنت 
که مثل بختک چسبیِدمان و سِر 
رفتــن نــدارد، هفتــه ای که هیچ 
کــدام از ما دیگــر آدِم پیش از آن 
نمی شــویم، هفتــه ای کــه اولش 
مــرگ بــود، وســطش جنــگ و 

آخرش فوج فوج جسِد پنهان شده، 
باری، این هفته را با نوشتن دوام 
آوردم، با معجزه قلم. اگر نبود اثر 
درمان گرانه  نوشتن سر به دیوانگی 
می گذاشتم شاید  خود اگر پیش تر 

نگذاشته باشم.
در ایــن ایام غمبار، ایرانیان خارج 
کشــور که غــم ایــران دارند وضع 
بهتــری از ایرانیــان داخل کشــور 
نداشــتند؛ بــه یــک معنــا حتــی 
غم شــان بیشــتر بــود. داخل که 
هســتی همیــن که ســوار 
راننــده  و  شــوی  تاکســی 
ناسزایی بگوید گویی تخلیه 
می شــوی قــدری. همکار، 
قوم وخویــش  و  دوســت 
را ببینــی و تحلیلــی کنی، 
ناســزایی بگویی یا بشنوی 
آرام می شوی شاید. خیابان 
بــروی، مشــتی گــره کنی 
و شــعاری بدهی تســکین 

می یابی اگر نیفتی.
اما ما چه می توانیم کرد؟ 

ایرانی های غربت که عمومًا 
گریــزان انــد از هــم و جمع هــای 
نادرشــان نیز بــه نــزاع و کدورت 
می کشــد خیلی زود. وضــع ایران 
نیــز چنــان غریــب )ســوررئال( 
است برای فرنگی ها که همکاران 
خارجــی  هم صحبت هــای خوبی 

برای واگفتن درد وطن نیستند.
در نهایــت، خــودت می مانــی و 
خودت و کوهی از غم وطن که نه 
رهایت می کند نه رهایش می کنی. 
در فضای مجازی هم که ســخن 
می گویی پاسخ می شنوی از برخی 

داخل نشینان خشمگین که: 
آن  داری  کــه  خارج نشــین  "ای 
ور آب خــوش می گذرانی!  راســت 
می گویــی بیا وطن رنــج بکش با 
مــا". پــس در غربــت غربــی غم 
می خــوری بــه تنهایی؛ "نشــاید 

خوردن اال رزق مقسوم".
•

چند وقت دیگر بهار می شود؟! 
غزل،وین
آزادی.  تــا  آمــده ام  درازی  راه 
از  گذشــته ام،  آزادی  میــدان  از 
خیابان هــای خاکســتری تهران؛ 
از لمــس دیوارهای آجری خیابان  
ویال گذشــته ام تا برسم به نور. به 
یــک روزن کوچــک بــرای این که 
حس کنم هنــوز زنــده ام لعنتی. 
تنــم در خیابان هــای شــهری در 
مرکز اروپا نفس می کشد؛ در سرم 
تلویزیون بزرگی تصویر کشــتگان 
کشــتگان  می دهــد.  نمایــش  را 
ایــن ســال ها مثــل پروانه هایی با 
بال های شکســته بال بال می زنند 
زمیــن می افتنــد.  بــر  دوبــاره  و 
کشــتگان بی تقصیــر، بی جــرم. 
من به رهگــذران لبخند می زنم، 
و رهگــذران به من. مه ســنگین 
زمســتان همه جا نشســته. اندوه 
فــردی من بــه انــدوه جمعی گره 
خــورده. بیــن من و ایــن خیابان 
مــه زده و این رهگــذران خندان، 
چند گــور دســته جمعی دهن باز 
کرده و لباس های کشتگان، رنگی 
و خاکــی بیــرون افتــاده از خاک. 
پروانه هــا واضح و روشــن اند. آن 
پروانه  رنگی شبیه مونا محمودنژاد 
اســت. آن کــه بــه تکــه ای از بال 
شکســته اش نواری سیاه و مورب 
چسبیده، پویاست، پویا بختیاری. 
چنــد پروانــه  کوچک مرا تماشــا 
می کنند. بال هایشان در هواپیما 

ســوخته. آن بال هــای کوچــک. 
چند وقت دیگر بهار می شود. چند 

وقت دیگر بهار می شود؟
•

حال مردن مدام! 
روزبه، لندن
آن موشک شوم و آن دروغ غلیظ 
به ذهن من شــلیک شــده است. 
تمرکزم منهدم شده، بی قرارم، به 
من خیانت شده است. غمگینم و 
خشــمگینم و دستم کوتاه است. 
بی تاب و بیمار خبر شده ام، مدام 
می  بینــم و می خوانــم و بیش تــر 
می خواهم. از واقعه حرف می زنم 
و می شــنوم، امــا کلمــات کند و 
کاهل اند، جا می مانند، نفهمند، 
بی فایده اند. بی خواب خیابان های 
اعتراضــات تهرانــم. یــک چیزی 
این جاســت کــه ظاهــرا منــم، و 
یک چیــزی من بــوده ام که دیگر 

نیست، گم شده، کجاست؟ 
می گویــم  می پرســند  حالــم  از 
هســتم، زنــده ام، اما راســت این 
اســت که دارم می میرم. وجودم، 
خودم، خیالم در مجاورت حیات 
خودبه خــود تبخیــر می شــود، از 
صورتــم،  ســرم،  سرانگشــتانم، 
مســامات  چشــمانم،  مردمــک 
پوســتم پیوســته بیرون می زند و 
از من کم می شــود؛ حــال مردن 

مدام.
•

بالیی که دور از وطن هم 
رهایت منی کند! 

حسین، همدان
بعــد از شــنیدن خبــر اول فکــر 
کردم چقدر بال بر ســر این مردم 
نازل میشــه و وقتی شنیدم جعبه 
سیاه را به شرکت سازنده هواپیما 
کــه  دادم  احتمــال  نمیدهنــد 
مشــکلی هســت و موقع شنیدن 
اقرار به ســرنگونی توسط موشک 
ضد هوایی و از بین رفتن آن همه 
آدمهایــی که دنبال زندگی بهتر از 
ایران رفتند حالم خوب نیست، به 
این فکر میکنم کــه اینها با اینکه 
از ایــران رفته بودنــد ولی همین 
ارتبــاط بــا این ســرزمین بال زده 
باعــث مــرگ آنها شــد، آدمهایی 
که در سرزمینهای مثل سرزمین 
مــا زاده میشــوند حتی اگــر از آن 
دور هم باشــند بالی زادگاهشان 

گریبانگیرشان میشود.
•
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ایران: از رنجی که می بریم... 
•

زندگی در بین مرگ 
تن ناز، تهران

احساس می کنم مدت هاست دارم 
کــش می آیــم و این روزها بســیار 
نازک شده ام. تصویر روحم شبیه 
آدامسی است که درست لحظاتی 
پیــش از پاره شــدن بافتــش، در 
مویی ترین شکل خودش متوقف 
شــده. بــه ظرفیــت خــودم فکــر 
می کنــم، بــه ظرفیــت بقیــه. به 
لیســت کوچک چیزهــای خوب 
زندگــی ا م فکــر می کنــم و ســعی 
می کنم ذهنم را ازشــان پر کنم... 
لیست بسیار کوتاه چیزهای خوب 
را نگاه می کنم و می دانم پوست ما 
خاورمیانه ای ها ذاتا کلفت است، 
پوست ایرانی ها شــاید بیشتر. ما 
مردمــان عجیبی هســتیم، کش 
می آییــم و کــش می آییــم و پــاره 
نمی شویم. ما تقریبا زندگی عادی 
نداریــم و در طی زندگی غیرعادی 
خودمان خیلی چیز یاد می گیریم. 
یــاد می گیریــم دوام بیاوریم، یاد 
می گیریــم همــه  دردهــا ذره ذره 
کمرنگ می شــود، یــاد می گیریم 
بچســبیم بــه روزنه های روشــن 
کوچــک، یــاد می گیریــم چطور 
وسط مرگ های جانکاه هرروزه به 
زندگی ادامه بدهیم، و شاید حتی 
گاهی کمی احســاس خوشبختی 

کنیم.
•

اعتراف می کنم کم آوردم! 
علی، لندن

خبــر ســقوط هواپیما بــرای من 
آخریــن ضربــه بــر تــوان روحــی 
تحلیــل رفته ام بود. از خشــونت 
های هولنــاک آبان نومید و زخم 
خورده بودم و از تبعات وســیع تر 
آن نگران که خبر کشــتن قاســم 
ســلیمانی هراس از جنگی میهن 
ســوز را همراه آورد. واکنش های 
جهانی به عمل ترامپ نشــان می 
داد که در صورت درگرفتن جنگ، 
جهان قدرتمند یا در سوی ترامپ 
خواهد ایستاد و یا سکوت خواهد 
کرد. در چنین شــرایطی، ناگهان 
خبری دگر چون پتکی فرود آمد و 
مرا از پــا انداخت. حس من فراتر 
از اندوه بود که 
تسلی  گریه  با 
فراتــر  یابــد. 
از خشــم بــود 
که مقصــر بجویم 
فریــاد  بــا  و 
خود  خشم 
خالــی  را 
حســی  کنــم. 
اســتیصال  از 
ناتوانی  مطلــق، 
فلــج  و  کامــل 
ســی  حسا ا
بــود. مــن در 
قبــال همــه 
رخدادهــای 
اندوهبــار 
ســی  سیا
ل  ســا
اخیــر  هــای 
تــا حد امــکان تالش 
می کــردم ندای عقل 
باشم و خالف روحیه 

شــدیدا عاطفی خودم، با حداکثر 
انصاف و خردورزی ممکن پدیده 
هــا را تحلیل کنــم. در مواجهه با 
این پدیده، اعتراف می کنم که کم 
آوردم. همــه چیــز را از پس پرده 
ای محــو می بینم. چون شــبحی 
در اتــاق های خانــه می گردم. در 

هــر گوشــه ناله ای ســر می 
دهــم و آرزو مــی کنم کاش 
می شد همه ما -همه آنان 
که قربانیان را چون اعضای 
خانــواده خود مــی دانند- 
مــی توانســتیم در دشــتی 
بزرگ گردآییم و سر بر شانه 

هم تا صبح قیامت بگرییم.
•

نشستم چند ساعت قشنگ 
گریه کردم! 

آالله، استکهلم
حالم خیلی بده. تمام لحظه 

هام با بغض بوده و هست. خیلی 
وقتها ترکیده و نتونستم کنترلش 
کنــم. بــازده کاری ام کم شــده، 
حواســم جمــع نیســت ســر کار. 
مســاله این نیســت که عزیزی رو 
نرمــال  از دســت دادی، خیلــی 
ســوگواری کنــی و زمــان، مرهم 
دردت باشــه و زندگی ادامه داشته 
باشــه. اون افرادی که دارن ملت 
رو توی سوشیال مدیا و رسانه ها 
گول میزنــن و وانمود میکنن که 
مثل یــک از دســت دادن عادیه، 
زندگی قشــنگیاش رو داره و ازین 
حــرف هــای مفــت، روی ظلم و 
دروغ بزرگی ســرپوش میگذارند. 
این سوگواری توام با خشمه. اینه 
که عجیبه و خاص. من نشســتم 
چند ساعت قشــنگ گریه کردم، 
همینجا رفتم با بقیه بیرون، امروز 
هم مراسم رسمیتری تو کلیسای 
بزرگ شهر برگزاره و میرم، اما این 
خشم و ســوگواری تمومی نداره. 
تو دل خودم می دونم که همیشه 

باقی خواهد ماند.
•

از شک به یقین!
بهزاد، رشت

صبــح چهارشــنبه وقتی بــا خبر 
اوکراینــی  هواپیمــای  ســقوط 
بالفاصله بعد از خبر حمله موشکی 
ایران به پایگاه های آمریکا مواجه 
شــدم، دچــار لــرز شــدم و حس 
کــردم تمام مرزهــای اطمینان و 
امنیت حداقلی که برای زندگی در 
ایران داشتم، کامال شکسته شده. 
مطمئــن بودم که این ســقوط به 
هــر صورتی با ماجراجویی ســپاه 
مرتبطــه و ســکوت و الپوشــانی 
روزهای بعد مســوولین و خوش 
بینــی اکثریــت مــردم انــدوه بی 
اندازه ام را با خشــم و بی خوابی و 
استرس شدید همراه کرد. از صبح 
شنبه که اعتراف مقامات بر شک 
من مهــر یقیــن زد، از اوج دروغ 
گویی و بی کفایتی نظام خشم بی 
نهایتی را تجربه کرده ام. خشمی 
که البته با این امید همراه هست 
که پایان این کابوس خیلی نزدیک 
تر از چیزیه که تا قبل از این تصور 

کرده بودم.
•

من زبان خود را گم کرده ام!
بهاره، بیجار

مــن زبــان خــود را گم کــرده ام. 
در این به هم ریخته ترین شــکل 
زندگــی جمعی آگاهانــه تغییر می 
کنم. شواهد را بر قلب خود یدک 
می کشــم و حافظه ام از تصویری 
به تصویر بعدی متوقف نمی شود. 
وقتی مادربزرگ نان فتیر درست 
مــی کنــد من بــه خمیر انســانی 
"شــهریار" فکــر می کنــم. وقتی 
معاشــقه می کنم به آخرین بوسه 
هایشان می رسم، وقتی خبر تولد 
کودکی را می شــنوم دلم می پرد 
روی صندلــی "ری را" کــه کتاب 

فارسی اش را ورق می زند.
با خودم می گویــم نه دیگر ما آن 
آدم های گذشته نمی شویم، یک 
بخش خیلــی مهم از جان ما جدا 
شده است. این سرزمین تکه های 
زیادی از ما کنده اســت، زمین و 
آســمانش در محاصره نحوســت 
ضحــاکان بیمــار و روان پریــش 
اســت. بــا این حال دوســت دارم 
این را بنویســم که من در کنار تو  
به ســمت آینده مــی روم در حالی 
که گذشــته را به شکل مستمری 
حفظ می کنم. نمــی دانم چرا به 
آغاز فکر می کنم؟ آغاز راه درازی 

که به خانه ختم می شود.
•

شهر برای دقایقی از آن مردم 
شد! 

نقی، تهران
دربــاره کنار اومدن با مشــکالت 
واقعا نمــی دونم دربــاره اش چی 
بگم. ما وســط بحران و خبرهای 
بد زندگی می کنیــم و زندگی مون 
جریــان داره. سال هاســت هیــچ 
خبر خوبی نشــنیدیم. همیشــه 
خبرهای بد هست و بعضی وقت ها 
بدتر. زندگی جریان داره. قطعا از 
این اتفاق همه ناراحت هســتن و 
من هم ولی چیزی که برام جالبه 
مفهوم شــهره که توی این روزها 
عوض شده. من می گم روح شهر 
که دوباره نمادهای شــهری مثل 
میــدان آزادی و دانشــگاه تهران 
و... بعــد از ســال ها معنــی پیدا 
کرده. تهران شــهر کثیف و شلوغ 
و زشتیه ولی تو کالبدش یه چیزی 
هســت که اون جذابــه و دل آدم 
براش تنگ می شه و همین چیزیه 
که این روزا توش هست. یعنی باز 
شهر از آن مردم شده. اونا از خونه 
هاشــون زدن بیــرون و اومدن تو 

۱76  آرزوی کوچک و بزرگ...
دلنوشته هایی در این روزهای

 وحشت و خشم و نفرت 
سقوط هواپیمای اوکراینی و کشته شدن همه مسافران 
آن و سکوت و انکار و اطالعات ضد و نقیض چندروزۀ 
مسئوالن جمهوری اسالمی با واکنش های فراوان و 

متفاوتی در بین ایرانیان داخل و خارج از این کشور روبرو 
شد. یادداشتهای کوتاهی از حس و حال شخصی افراد 

در این روزها را با هم بخوانیم:
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انواع لوازم یدکی اتومبیل های 
ژاپنی    اروپایی  آمریکایی 

با مدیریت: رضا امیری 

____________________
Pièces d'Autos NDG 

6035 Upper-Lachine
Montreal, QC, H4A2C2 

Tel.: (514) 486-9994
Fax: (514) 486-9994

Pièces d'Autos N.D.G.

 کیفیت مرغوبقیمت ارزان  

حتویل در محل: رایگان 
با 

گارانتی 

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

(514) 652-7623    (514) 500-6186        MTL_TILES@YAHOO.COM 

شرکت ها و اشخاص:   مقرون به صرفه، قابل اطمینان و حسابداری حرفه ای
CGA بیش از 2۰ سال جتربه  |  منتخب حسابداران کانادا

با تعیین وقت قبلی

ضرورتی جدی تر،کامیونیتی
بزرگ تر و مهم تر
   از من و شما...

در فعالیت های اجتماعی:   ما رقیب هم نیستیم؛ 
کمل  یکدیگریم...  ـُ ما م

PARTICIPATE  in our
COMMUNITY

شانه به زیر یک چرخ... 

مداد، مجله آنالین مونتــرال 
www.medad.ca       :مـداد را آبونه شوید

از مطالعه »مداد« لذت ببرید و خواندن آن را به دوستان تان هم توصیه کنید.
»مداد«، مجله آنالین فارسی زبانان مونترال:      438-738-8068

3285 Cavendish Blvd, Apt 355     Montréal, QC

درامتدادفاجعه..

چرا بارندگی در سیستان و بلوچستان 
فاجعه می سازد؟

۲۴ دی - در گزارش اکتبر امسال 
سازمان ملل، به روشنی به شکاف 
عمیقی میان ساکنان زمین اشاره 
شد که با اثرات مخرب تغییر اقلیم 
پدید می آید؛ بی عدالتی اقلیمی که 
فقــرا را فقیرتر می کند و گروه های 
محلــی و روســتایی را در رنــج و 

محرومیت بیشتر می گذارد.
برای فرو ریختن پردۀ کشیده شده 
ایــن فقــر و توســعه نیافتگی  بــر 
ساختاریافته، تکرار حوادث طبیعی 
در بســیاری از اســتان های ایــران 
به تنهایی کافی بود. ســیلی چون 
ســیل بهار امســال روشن کرد که 
چطور روســتاهای زاگرس نشین، 
بــا وجود آن همــه منابع طبیعی و 
ذخایــر نفت و گاز، هنــوز در فقر و 

محرومیت زندگی می کنند.
در  ســیل  فاجعــه  روز،  دو  ایــن 
سیســتان و بلوچستان هم روشن 
کرد کــه چطــور زیرســاخت های 
ضعیف توســعه و عمــران در این 
استان سرعت و عمق تخریب بر اثر 

سیالب را افزایش می دهد.
در یــک قرن اخیر تعداد ســیل در 
ایران به شــکل معناداری افزایش 

یافته است. 
از طرفــی، خــاک نیز به شــدت در 
حال فرسایش است.  امروز ایران 
نخستین کشــور جهان در نرخ 

فرسایش خاک است. 

همین طــور در طول دو دهه اخیر 
بخش مهمــی از مراتع و پوشــش 
گیاهی مان را نیز از دست داده ایم. 
تنها تا انتهای زمستان سال ۱۳۹۷ 
بیش از ۶۰۰ مورد آتش ســوزی در 
جنگل و مراتع کشــورمان گزارش 

شد.
بــه این ترتیــب به ترکیبی بســیار 
ویرانگــر می رســیم؛ گیاهانــی که 
نگهدارنــده آب و رطوبت و موجب 
مقاومــت خــاک هســتند از بین 
رفته انــد، خاکی کــه امکان جذب 
و نگهــداری آب را ندارد به شــدت 
فرســوده شــده و باران های تند و 
رگباری می تواند به راحتی تبدیل به 

سیل شود.
علی رغــم ثبت باران بســیار زیاد و 
غیرعادی در سیل اخیر سیستان 
و بلوچســتان )در مواردی حتی تا 
برابر میانگین یک سال باران تنها 
در دو روز( و موارد مشابه در سیل 
بهــاره در زاگرس و شــمال ایران، 
نمی تــوان از عوامل مهم مدیریت 
ناکارآمد محیط زیست و مدیریت 
ُکند و بی نتیجه بحران در افزایش 
خســارات جانی و مالی به ساکنان 

این مناطق چشم پوشید.
در استان سیســتان و بلوچستان 
همیشــه مشــکل ارتباطــات، چه 
از طریق خطــوط تلفن و اینترنت 
و موبایــل و چــه از طریــق راه ها و 

راه آهــن، به طــور زیربنایی وجود 
داشته است. 

راه آهــن چابهار به زاهدان بیشــتر 
از ۱۰ ســال است که تنها به دلیل 
کمبــود بودجــه و ســرمایه گذاری 
متوقف شده است. حاال تصاویری 
منتشر شده که ریل های نصب شده 
را هم به شــدت تخریب شده نشان 
می دهد؛ معلق بر مسیر رودخانه ای 

فصلی.
موضوع آبرســانی و عمران ســازه 
نیز نه تنها در روســتاهای اســتان 
که در شــهرهای آن نیز به شدت با 

مشکالت مواجه بوده است. 
حدود سه هزار روستای این استان 
اساسًا فاقد شبکه آبرسانی هستند و 
به حدود یک میلیون نفر به شکل 
سقایی )دسترســی ناپایدار به آب 

آشامیدنی( آب رسانده می شود.
ایــن همــه در حالــی اســت کــه 
سال هاســت آب سیالب و بارش و 
روان آب ها همچنان بدون مدیریت 
و ســرمایه گذاری در حوزه آب های 
جاری و آبخوانداری به هدر می رود.

ســاکنان بومی این منطقه با تکیه 
به دانش بومی با توجه به الیروبی 
قنات ها و ســاخت سدهای خاکی 
پراکنــده، چاه نیمه ها، هوتگ ها و 
چشــمه های گودالی واحــه مانند 
بارش هــای  در  جــاری  آب هــای 
سیل آســا ولی موقتــی را مدیریت 

می کردند، اما بعد از بروز دوره های 
خشکســالی های طوالنــی و خالی 
شدن بسیاری از مناطق روستایی 
عشــایر  جمعیــت  شــدن  و کــم 
کپرنشین، این نگهداری و مراقبت 

از طبیعت کاهش یافت. 
سدهای ساخته شده در منطقه نیز 
نتوانست جایگزین مفید و مؤثری 

باشد.
ســدهای  مهم تریــن  از  یکــی 
ساخته شــده در این اســتان ســد 
زیــردان اســت؛ ســدی بــر روی 
رودخانــه فصلی کاجــو با ظرفیت 

حدود ۲۰۰ میلیون متر مکعب. 
اما این ســد تا اواخر تابستان سال 
جــاری، علی رغــم آن کــه تــا نیــم 
ظرفیتش پر آب شده بود، به علت 
نبوِد لوله کشــی و امــکان انتقال و 
تصفیــه آب، حتی برای آبرســانی 
پایدار به روســتاهای با فاصله پنج 
کیلومتر هم کارایی الزم را نداشت.

به گفته نیروهای محلی، همیشه 
بخش زیادی از ایــن آب در آفتاب 
ســوزان این منطقه بخار می شود 
و از دســت می رود، و این در حالی 
بود که شرایط استفاده از آن فراهم 

نبود. 
در ســیل این روزهــای سیســتان 
و بلوچســتان نیــز بــاز نکــردن به 
موقع دریچه سد، با وجود هشدار 
پیشین سازمان ملی هواشناسی، 
موجب افزایش خسارات به مناطق 
پایین دســت ســد از جمله منطقه 
دشــتیاری و بنت شد؛ منطقه ای 
از پرجمعیت ترین روســتاهای این 

استان.
زندگی بخش زیادی از شــهروندان 
این استان از طریق دام و کشاورزی 
و پرورش نخل می گــذرد و به این 
ترتیب با فروکش کردن سیل، آمار 
دقیق خسارت سیل زدگان روشن 

خواهد شد.
تصاویر زیادی در صفحات مجازی 
منتشر شده است از چارپایان بزرگی 
مثل شتر و گاو تا بز و گوسفند که 
در ســیالب غرق شده اند و همین 
طور نخل هایی که تا سرشــاخه ها 
در آب فــرو رفته انــد. این روشــن 
می کند که گرچه شاید نظام حاکم 
چیز زیــادی از بخش های عمرانی 
ماننــد بیمارســتان و فــرودگاه و 
مدرســه و ... برای از دست دادن 
در این اســتان ها ندارد، اما زندگی 
و ثــروت مردم منطقه ای که بیش 
از ۸۰درصــد آن هــا بــا دامــداری 
و باغــداری و کشــاورزی زندگــی 
می کننــد، بســیار خســارت دیده 

است.
بنا به آمار رســمی ســازمان جهاد 
و  سیســتان  اســتان  کشــاورزی 
بلوچســتان، این اســتان ســاالنه 
بیش از ۲۴هزار تن گوشــت قرمز 
تولید می کند، معــادل ۲۸ درصد 

گوشت قرمز تولیدی در ایران. 
بــه این ترتیب میزان خســارت به 
تولید ســاالنه گوشــت کشور هم 

قابل پیش بینی است.
هر چند سیل بیشــتر بخش های 
جنوب و جنوب شرقی این استان 
را درگیــر کــرده اســت، امــا نبوِد 

زیرســاخت های عمرانی مناسب و 
آمار باالی حاشیه نشــینی در چند 
شــهر بــزرگ این اســتان از جمله 
مرکــز اســتان، زاهــدان، وضعیت 
تمــام شــهرهای این اســتان را به 
حالت نیمه تعطیل در آورده است.

تنها در بیش از ۱۰ شــهر اســتان، 
مــدارس روزهاســت که بــه خاطر 
نگرانــی از ریزش ســقف کالس ها 
تعطیــل شــده اســت. در برخی از 
بیمارســتان ها قطــع آب و بــرق و 
ریزش ســقف صدمات زیادی وارد 

کرده است. 
خســارات ملخ و سیل اخیر بخش 
کشاورزی این استان را کاماًل فلج 

کرده است.
این در حالی است که هنوز وزارت 
جهاد و کشــاورزی و یا نمایندگان 
این اســتان در مجلس و مدیران و 
فرمانداران برنامه خود برای توقف 
و آمارگیری و ساماندهی خسارات 

اعالم نکرده اند.
کاهش دمــا در منطقه، پراکندگی 
مناطــق آســیب دیده، دسترســی 
امکانــات  بــه  به موقــع  نداشــتن 
امــدادی تخصصی و بی توجهی به 
پخش همگن و مناسب کمک های 
جمــع آوری شــده در منطقــه بعد 
از فرونشســتن ســیل و جابه جــا 
کردن افراد می توانــد باعث تداوم 
مشکالت فعلی و وضعیت بحرانی 

کنونی در منطقه تثبیت شود.
اعظم بهرامی
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St. Laurent Adult 
Education Centre
514-337-3856

www.slaec.ca

انگلیسی / فرانسوی  بیاموزید!
نامنویسی کالس های انگلیسی  و فرانسوی 

WINTER SESSION
DECEMBER 2, 2019   TO   MARCH 19, 2020

_____________________________
BASIC ENGLISH   |   DAY CLASSES
Monday-Friday 8:30 a.m. – 12:30 p.m.

REGISTRATION DATES
December 4, 10, 17 & January 8     FROM 9:00 a.m. – 11:30 a.m.

BASIC ENGLISH & FRENCH   |   EVENING CLASSES
Monday-Thursday 5:30 p.m. – 9:30 p.m.

REGISTRATION DATES
DECEMBER 4, 10, 17 & JANUARY 8   FROM 5:00 p.m. – 7:30 p.m.

________________________________
Need to complete your High School Diploma? 

Want to get into a trade? CEGEP and University? 
----------------------------

We offer Academic courses to fit YOUR goal!
ACADEMIC REGISTRATION

December 5, 2019
FROM 9:00 a.m. – 11:30 a.m.

PLACEMENT TESTS
December 4, 2019

BASIC ADDRESS
950 Rue Fraser

Saint-Laurent, QC H4M 1Z6

ACADEMIC ADDRESS
2405 Place Lafortune West
Saint-Laurent, QC H4M 1A7

پرواز اوکراین..
گاه  شمار ۷۲ ساعت الپوشانِی یک فاجعه

دی،   ۱۸ چهارشــنبه،  بامــداد 
ساعتی پس از حمله موشکی سپاه 
به پایگاه نظامــی آمریکا در عراق، 
هواپیمایــی  شــماره ۷۵۲  پــرواز 
اوکراین از مقصد تهــران، دقایقی 
پس از برخاســتن، ســقوط کرد و 
همه ۱۷۶ سرنشــین آن، از جمله 

۱۴۶ ایرانی، کشته شدند.
از شــامگاه چهارشــنبه نخستین 
احتماالت مبنی بر شلیک موشک 
پدافندی به هواپیما منتشــر شــد 
و رفته رفتــه، با اعــام نظر برخی 
مقامات و نهادهای سایر کشورها، 

این احتمال بیشتر قوت گرفت.
در مقابــل، مقامــات جمهــوری 
اسامی به مدت ســه روز به انکار 
شــدید این احتماالت برخاســتند 
و آن را »جنــگ روانی و رســانه ای 
دشمن« قلمداد کردند، تا بامداِد 
۲۱ دی کــه فرمانــده هوافضــای 
سپاه پاسداران مسئولیت شلیک 
موشک به این هواپیما را بر عهده 

گرفت.
آن چه می خوانید، مروری اســت، 
به اختصــار و به تفکیــک روز، بــر 
مهم ترین رویدادهای ۷۲ ســاعتی 
که »ســانحه ســقوط بر اثر نقص 
فنی« تبدیل شد به »فاجعه ساقط 

شدن هواپیما با موشک سپاه«.
•

روز اول: چهارشنبه، 1۸ دی
رســانه های ایران گزارش دادند که 
یک فروند هواپیمای مســافربری 
بویینــگ ۷۳۷ متعلــق به خطوط 
هوایــی اوکرایــن پــس از پــرواز از 
فــرودگاه امــام در نزدیکــی تهران 
دچار نقص فنی شد و سقوط کرد.

ســخنگوی فــرودگاه امــام تهران 
گفت پرواز در مجموع ۱۶۷ مسافر 
و ۹ خدمه داشــت کــه ۱۴۶ تن از 

مسافران ایرانی بودند.
علــی ربیعــی، ســخنگوی دولت، 
در پــی کشــته شــدن ۶۰ نفــر از 
اهالی کرمان در خاکسپاری قاسم 
سلیمانی در این شهر و نیز سانحه 
هوایــی در نزدیکــی فــرودگاه امام 
خمینی، پنج شــنبه ۱۹ دی ماه را 

عزای عمومی اعام کرد.
در پی انتشار عکس های خبری از 
محل ســقوط هواپیما، نخستین 
گمانه زنی ها در میان برخی کاربران 
شــبکه های  غیرایرانــی  و  ایرانــی 
مجازی مبنی بر اصابت موشک به 

هواپیما منتشر شد.
ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور 
اوکرایــن، به خانواده سرنشــینان 
هواپیما تسلیت گفت و افزود دولت 
او در حــال جمــع آوری اطاعــات 
و تحقیــق در مــورد واقعه اســت. 
او همچنیــن خواســتار پرهیــز از 
گمانه زنی درباره ارتباط سقوط این 
هواپیما با رویدادهای جاری میان 

آمریکا و ایران شد.
بیانیــه ای  در  بوئینــگ  شــرکت 
گفــت از رخدادها باخبر و در حال 

جمع آوری اطاعات است.
علی خامنه ای درباره حمله موشکی 
سپاه به پایگاه های آمریکا در عراق 
گفت این حمله یک »ســیلی« به 
آمریکایی ها بود. پیش از آن، آقای 
خامنه ای در واکنش به کشته شدن 
قاسم سلیمانی توسط ارتش آمریکا 
گفته بود که »انتقام ســختی« در 

کار خواهد بود.
قاسم بی نیاز، سخنگوی وزارت راه 
و شهرســازی ایران، بــا رد هرگونه 
شایعه اصابت موشک به هواپیما و 
سقوط آن بر اثر آتش گرفتن موتور 
گفت: »در صورتی که این حادثه به 
دلیل اصابت موشک بود، هواپیما 

در آسمان منفجر می شد.«
خبرگزاری ایتارتاس اعام کرد که 
هواپیمایی اوکراین تمام پروازهای 
خــود به ایــران را تا اطــاع ثانوی 

متوقف کرده است.
مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، 
به خانواده ها و دوســتان قربانیان 
حادثه تســلیت گفت و اعام کرد 
آمریــکا ایــن موضــوع را از نزدیک 
دنبال می کند و آماده هرگونه کمک 

به دولت اوکراین است.
نخســتین ویدئوها از سقوط پرواز 
۷۵۲ در شبکه های مجازی منتشر 

شد.

سخنگوی سازمان هواپیمایی 
شــدن  پیــدا  از  کشــوری 
جعبه های سیاه هواپیما خبر 
داد: »هــر دو جعبــه ســیاه 
هواپیمایــی   ۷۳۷ بوئینــگ 
اوکراین پیدا شــده، اما فقط 
یکی از جعبه های سیاه سالم 
اســت و جعبه دیگــری چند 

قطعه شده است.«
علی عابدزاده، رئیس سازمان 
هواپیمایی کشــوری، اعام 
کرد: »اطاعات جعبه سیاه 
توســط تیم بررســی  سانحه 
کشــوری  هواپیمایــی  ســازمان 
پردازش می شود و به خارج کشور 
نمــی رود.« او همچنیــن گفــت: 
»خلبان این پرواز هیچ گونه اعام 
وضعیت اضطراری نداشته، اما به 
هر حال باید نوار مکاتبات خلبان 
را در جعبه ســیاه بشــنویم تا این 

موضوع به دقت بررسی شود.«
دولت اوکراین اعــام کرد هیئتی 
را برای بررســی موضوع بــه ایران 

می فرستد.
و  راه  وزیــر  اســامی،  محمــد 
»شــایعاتی  گفــت:  شهرســازی، 
مبنی بر تروریســتی بودن، انفجار 
یا تیرانــدازی به هواپیما به عنوان 
ســقوط  و  ســانحه  بــروز  علــت 
هواپیمــای ۷۳۷ اوکراینی درســت 
نیســت و نقــص فنــی دلیــل این 

حادثه بوده است.«
از  نقــل  بــه  رویتــرز  خبرگــزاری 
منابعــی امنیتی در کانادا نوشــت 
کــه ارزیابی هــای اولیــه نهادهای 
اطاعاتی و امنیتی غرب این است 
که هواپیمای مسافربری اوکراینی 
به خاطر شلیک موشک سرنگون 
نشــده و علت ســقوط نقص فنی 

بوده است.
•

روز دوم: پنج شنبه، 1۹ دی 
انتشار عکسی از یک قطعه موشک 
کوتاه برد پدافندی )تور ام یک( در 
منطقه ســقوط هواپیما در توئیتر 

خبرساز شد.
حسن رضایی فر، رئیس کمیسیون 
بررسی سانحه سازمان هواپیمایی 
کشــوری، گفت در محل ســقوط 
هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ اوکراینی،  
»هیچ قطعه موشکی« پیدا نشده 
و عکــس منتشرشــده »از منبــع 
غیرموثــق« بــوده و »رســمًا این 

عکس را رد می کنیم«.
فرمانــده  حاجــی زاده،  امیرعلــی 
نیــروی هوافضــای ســپاه، حمله 
موشکی سپاه به پایگاه های آمریکا 
در عراق را آغاز یک عملیات بزرگ 
عنوان کرد و گفت »ده ها« نیروی 
آمریکایــی در این حمات کشــته 

شــدند و افــزود: »]آمریکایی هــا[ 
منتظر ســیلی بودنــد و وقتی این 
آرام  کمــی  خوردنــد،  را  ســیلی 

شدند.«
حمل ونقــل«  امنیــت  »هیئــت 
وابســته به دولت کانادا اعام کرد 
بر پایه توافقــات بین المللی، ایران 
رهبری تحقیقات در مورد سقوط 
اطــراف  اوکراینــی در  هواپیمــای 
تهران را در دســت خواهد داشت 
و ایــن هیئت کارشناســی را برای 
بررســی و نظارت بر این تحقیقات 

برگزیده  است.
نخســت وزیر  تــرودو،  جاســتین 
کانادا، گفت کشورش »از نزدیک 
بــا شــرکای بین المللــی در حــال 
همکاری ا ست تا اطمینان حاصل 
شود که تحقیقات کامل و دقیقی 

در مورد واقعه انجام می شود«.
علــی عابــدزاده، رئیس ســازمان 
هواپیمایی کشــوری ایــران، خبر 
خــودداری از ارســال جعبه  ســیاه 
هواپیما به خارج از کشور را تکذیب 
و آن را ناشــی از »برداشت اشتباه 

خبرنگار« عنوان کرد.
دولــت اوکرایــن اعــام کــرد کــه 
بازرســان این کشــور قصــد دارند 
گمانه برخورد »موشــک روسی« 
با این هواپیمای مسافربری را نیز 

راستی آزمایی کنند.
ایران اعام کرد اطاع اولیه برای 
کشورهای اوکراین به عنوان کشور 
محل ثبت هواپیما، ایاالت متحده 
به عنوان کشــور سازنده و سوئد و 
کانادا به عنوان کشورهای متقاضی 
که اتباع آنها در این هواپیما بودند، 

صادر شده است.
یک تیم اوکراینی برای بررسی علت 
سقوط هواپیما به تهران وارد شد.

اولکســی دانیالــف، دبیر شــورای 
گفــت:  اوکرایــن،  ملــی  امنیــت 
»اوکراین در حال جستجوی دالیل 
مختلف احتمالی سقوط هواپیمای 
اوکراینی، از جمله حمله موشــکی 
احتمالی، برخورد، انفجار موتور یا 

تروریسم است.«
»هیئت امنیت ترابری« وابســته 
به دولــت کانادا اعام کــرد که بر 
پایــه توافقــات بین المللــی، ایران 
رهبری تحقیقات در مورد سقوط 
هواپیمــای اوکراینــی را در دســت 
خواهد داشــت و هیئــت کانادایی 
کارشناســی را برای نظارت بر این 

تحقیقات برگزیده است.
دو مقام آمریکایی گفتند بر اساس 
اطاعات ماهــواره ای، هواپیمای 
اوکراینی »به احتمال زیاد« توسط 
ایران و به صورت »تصادفی« پس 
از حمله موشکی سپاه پاسداران به 
اهداف آمریکایی در عراق، ســاقط 

شده  است.
رئيس جمهــور  ترامــپ،  دونالــد 
»ســقوط  کــه  گفــت  آمریــکا، 
هواپیمای اوکراینی مشکوک است 
و ممکن اســت توســط کســی به 

اشتباه ساقط شده باشد«.
نشریه نیوزویک به نقل از دو مقام 
آمریکایی و یک مقام امنیتی عراق 
اعــام کــرد کــه سیســتم پدافند 
هوایی ایران احتمااًل پس از حمله 
موشــکی ســپاه فعال شــده تــا از 
آمادگی کافی برای واکنش احتمالی 

آمریکا به حمله موشکی برخوردار 
باشند.

روزنامــه گاردین به نقــل از منابع 
شــرکت  از  نقــل  بــه  بریتانیایــی 
آی اچ اس مارکید در لندن نوشــت 
 ۷۳۷ بوئینــگ  هواپیمــای  کــه 
اوکراینی احتمااًل به اشتباه توسط 
موشک ســام - ۱۵ ســاقط شده 

است.
ابوالفضل شــکارچی، ســخنگوی 
نیروهــای مســلح ایــران، ادعای 
اصابت موشک به هواپیما را »دروغ 
محض و مضحک« خواند و گفت: 
»هیچ کارشناس نظامی و سیاسی 

این موضوع را تأیید نمی کند.«
حسن رضایی فر، رئیس کمیسیون 
بررسی سانحه سازمان هواپیمایی 
کشــوری، که پیشــتر پیدا شــدن 
قطعه موشکی را تکذیب کرده بود، 
گفت: »از آمریکا به عنوان کشــور 
طــراح بوئینــگ بابت حضــور در 
کمیسیون بررســی سانحه دعوت 

کرده ایم«.
حســن رضایی فر همچنین گفت 
که رسانه های خارجی می خواهند 
علیه ایــران »هجمه ایجاد کنند« 
همــه  حضــور  در  »حاضریــم  و 
و  مــدارک  عمومــی  رســانه های 
مستدات خود را برای رد این ادعا 

و شایعات اعام کنیم.«
علــی عابــدزاده، رئيس ســازمان 
هواپیمایی کشــوری ایران، گفت: 
»همزمان با این هواپیما، چندین 
پــرواز داخلی و خارجــی در فضای 
ایران و در همین ارتفاع هشت هزار 
پایی در حال پرواز بودند و موضوع 
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Michael  
Monfared مایکـل منفـرد

کارشناس رسمى مهاجرت کانادا

Regulated Canadian
Immigration Consultant

You can speak to me in English, French, Persian and Italian 

با آشنائى به زبان هاى انگلیسى، فرانسوى، فارسى، ایتالیائى
راه مـادرش شـادروان ماریا کتنه را ادامه میدهد 

By appointment only Monday to Friday 09:00 to 17:00

514-656-8178

info@michaelmonfared.com

www.michaelmonfared.com

6621 Rue Sherbrooke Est,
Suite 103, Montréal,
Québec H1N 1C7

خط مستقیم و رایگان از ایران به مونترال
 با   کامـى منفرد مدیر امور ایرانیان

بدون هیچ پیـش شماره   87159570(021)

دوشنبه تا جمعه و از ساعت 21 تا 24 به وقت ایران 
خطوط وایبر، واتس اپ، ایمو و تلگرام

514 550 9204 

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

دکتر شریف نائینی:
جراح دندانپزشک 

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

ایران در آستانه ... 
ویژگی اعتراضات دی ۹۸    

مراد ویسی
۲۳/دی - شهرهای مختلف ایران 
بار دیگر شاهد اعتراضات مردمی و 
ضد حکومتی است. دو ماه پس از 
اعتراضات بزرگ و خونین آبان ۹۸ 
که فراگیرترین اعتراضات تاریح ۴۰ 
ساله جمهوری اسالمی بود و اکثر 
استان های کشور را در برگرفت، با 
مشاهده رفتار مردم معترض و در 
مقابل آن رفتار حکومت جمهوری 
اســالمی در ســرکوب معترضــان 
می توان برخــی ویژگی هــا را برای 

اعتراضات اخیر برشمرد:
•

1. کاهش فاصله اعتراضات 
بزرگ ضد حکومتی از 1۰ سال 

یکبار به دو ماه یکبار
فاصله اعتراضات سال ۷۸ که پس 
از حمله به کوی دانشــگاه رخ داد 
تــا اعتراضات بــزرگ بعدی یعنی 
اعتراضات پس از انتخابات ریاست 
جمهوری ۸۸، ۱۰سال بود. پس از 
آن هشت سال دیگر طول کشید تا 
یک اعتــراض بزرگ مردمی و ضد 
حکومتی در سال ۱۳۹۶ رخ دهد.

امســال ولی تا اینجــا دو اعتراض 
بزرگ روی داده است. اعتراضات 
آبــان ۹۸ که در اعتراض به افزایش 
قیمــت بنزیــن شــروع شــد و به 
ســرعت ماهیــت سیاســی و ضد 
حکومتــی گرفت فقط دو ســال از 
اعتراضات ۹۶ فاصله داشت. حاال 
نیز اعتراضات دی ماه ۹۸ فقط دو 
ماه بعد از اعتراضات آبان ماه برگزار 

می شود.
روز به روز فاصله اعتراضات بزرگ 
مردمــی و ضد حکومتی از یکدیگر 
کم می شــود و مردم تقریبًا به طور 
پیوســته در حال اعتراض خیابانی 
هســتند. تکرار اعتراضــات باعث 
شده تقریبًا نیروهای سرکوبگر نیز 
به طور نسبتًا پیوسته ای مجبور به 

حضور در خیابان ها باشند.
•

۲. ناکارآمد بودن تاکتیک 
ایجاد رعب و ترس از طریق 

کشنت شمار زیادی از معترضان 
در آبان

حکومــت جمهــوری اســالمی در 
اعتراضات آبان ماه به سرعت و در 
همان ساعات اولیه اعتراضات پس 
از آنکــه از فراگیــری اعتراضات در 
سراســر کشور مطلع شد، به دلیل 
نگرانــی از گســترش اعتراضات و 
فروپاشی حکومت دست به شلیک 
گسترده و مستقیم گلوله به سوی 

معترضــان زد و ظــرف کمتــر از 
پنــج روز بین ۳۰۰ تــا ۱۵۰۰ تن از 
معترضان را در سراســر کشــور به 

قتل رساند.
برخی تحلیلگــران معتقــد بودند 
حکومت با سرعت عمل در دست 
به اسلحه شدن و به کارگیری سالح 
جنگــی علیــه معترضــان درصدد 
ایجاد رعب و وحشــت و باال بردن 
هزینــه هرگونــه اعتراض بــود تا از 
این طریق مانع تکرار و گســترش 

اعتراضات مردم شود.
علیــه  اخیــر  روز  دو  اعتراضــات 
حکومت نشــان می دهد حتی اگر 
حکومــت تاکتیک ایجــاد رعب و 
وحشــت را در پیــش گرفتــه ایــن 
تاکتیک چندان بر معترضان مؤثر 
نبــوده و جواب نداده و نتوانســته 
مانع خیابان آمدن مجدد معترضان 

شود.
•

3. متوقف نشدن درخواست 
استعفای رهبر، به رغم بازداشت 

امضاکنندگان نامه استعفای او
و  سیاســی  فعــاالن  از  شــماری 
اجتماعی در سال ۹۸ در دست کم 
دو گروه ۱۴ نفره خواستار استعفای 
علــی خامنــه ای رهبــر جمهوری 
اســالمی شــدند. حکومت عمده 
امضاکنندگان این نامه و بیانیه ها را 
احضار و بازداشت و محاکمه کرد، 
به این امید که فشار برای استعفای 

رهبری را در نطفه خفه کند.
اصلــی  شــعارهای  بــه  نگاهــی 
در  اخیــر  روز  دو  در  معترضــان 
شهرهای مختلف نشان می دهد، 
مطالبه اصلی معترضان استعفای 
آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر و 
فرمانده کل قواســت که سرنگونی 
هواپیمای مسافری اوکراین و کشته 
شــدن ۱۷۶ انســان بی گناه در زیر 
مجموعه مستقیم و تحت هدایت 

او رخ داده است.
بازداشــت و محاکمه نه تنها مانع 
تقاضای معترضان برای استعفای 
رهبری نشــده بلکه آن را به شــعار 
محــوری معترضان تبدیــل کرده 

است.
•

۴. عبور معترضان از گفتمان 
اصالح طلبی و برآمدن تدریجی 

گفتمان براندازی
نگاهــی بــه شــعارهای معترضان 
در اعتراضــات ۹۶ و ســپس آبــان 
و دی ۹۸ نشــان می دهد، بیشــتر 
شعارهایی که حاال شنیده می شود 

ف  خــال بر
ت  ضــا ا عتر ا
متعلــق   ۸۸
گفتمــان  بــه 
براندازی است.

 ۸۸ ســال  در 
اصلــی  شــعار 
معترضان »رأی 
کجاست«  من 
مــن  »رأی  و 
بــده«  پــس  را 
حــاال  بــود. 
عمده شــعارها 
علیه رهبری و ســپاه و اصل نظام 
ضــرورت  و  اســالمی  جمهــوری 
عبور از آن اســت. به همان اندازه 
که حکومت در سرکوب معترضان 
جدی تر شــده گفتمان معترضان 
نیــز انقالبی تر و براندازانه تر شــده 

است.
بــه نظر می رســد عملکــرد دولت 
روحانــی و نیــز ســکوت و انفعال 
برابــر  در  اصالح طلبــان  عمــده 
اعتراضــات ۹۶ و تا حدی آبان ۹۸ 
باعث شــده کــه آنهــا از مطالبات 
روز مردم معتــرض عقب بمانند. 
نوعــی بی اعتنایی عمومــی مردم 
نامزدهــای  صالحیــت  رد  بــه 
شــورای  ســوی  از  اصالح طلــب 
نگهبــان در انتخابــات پیش روی 
مجلس یکی از نشانه های له شدن 
تدریجی اصالح طلبــان و گفتمان 
معترضــان  بیــن  اصالح طلبــی 
حکومــت  و  برانــدازی  طرفــدار 

سرکوبگر است.
•

۵. منزوی و حاشیه نشین شدن 
دولت روحانی در چالش بین 

معترضان و رهبری و سپاه
اعتراضــات دوگانه آبــان و دی ۹۸ 
نشان می دهد دولت حسن روحانی 
در موضوع اعتراضات مردمی و ضد 
حکومتی حاشیه نشــین و منزوی 
شــده اســت. نه معترضــان دیگر 
دولت را می بینند و علیه آن شعار 
می دهند )در حالی که پیش از این 
شــعارهایی علیه روحانی شــنیده 
می شــد( و نه حکومــت به معنای 
رهبری و ســپاه، دولت و حســن 
روحانی را در معادله تصمیم گیری 

سرکوب مشارکت می دهند.
دولــت و از جملــه وزارت کشــور 
حداکثر به عنوان عقبه و پشتیبان 
و لجستیک و تأییدکننده سرکوب 
دیده می شــود و تصمیمات اصلی 
مربوط بــه ســرکوب در نهادهای 
خــارج از دولــت گرفته می شــود. 
ریاست حســن روحانی بر شورای 
عالــی امنیــت ملی نیز بــه معنای 
حاکمیــت نگرش هــای او بــر این 
شــورا در چگونگــی برخــورد بــا 
اعتراضات و معترضان نیست، هر 
چند در اعتراضات آبان دیده شــد 
کــه روحانــی و دولت در ســرکوب 
معترضــان در عمل تابــع و پیرو و 
همســو بــا دیدگاه هــای رهبری و 
سپاه در مورد ضرورت شدت عمل 

حداکثری علیه معترضان بودند.
•

۶. محوریت سپاه و یگان ویژه 
پاسداران در سرکوب معترضان

همانند اعتراضات پیشــین محور 
اصلــی نیروهــای ســرکوب کننده 
با یــگان ویژه پاســداران به عنوان 
شعبه ای از سپاه در نیروی انتظامی 
و نیــز ســپاه و بســیج اســت. این 
محوریــت در تهــران بــا قــرارگاه 
ثارالله به فرماندهی سرتیپ محمد 
کوثری و در شهرستان ها بر عهده 

سپاه های استانی است.
تجربه بازداشت های آبان ۹۸ نشان 
داد برخــالف ظواهــر موجــود در 
مــورد اختالف نظر بین ســازمان 
اطالعات سپاه و وزارت اطالعات، 
هم اطالعات ســپاه و هــم وزارت 
اطالعــات در شــدت برخــورد بــا 
معترضــان همســو و هــم نظــر 
هستند. بسیاری از بازداشت های 
حیــن و پــس از اعتراضــات آبــان 
۹۸ با همــکاری مشــترک این دو 
نهــاد اطالعاتــی و نظامــی انجام 
شــد و هنوز آمار بازداشت شدگان 
اعتراضات آبان که دست کم هشت 
هــزار تن بــرآورد می شــود، اعالم 

نشده است.
•

7. نگرانی حکومت از گسترش 
اعتراضات به بخش های بیشتری 

از مردم در سراسر کشور و 
کمبود نیرو برای برای سرکوب 

معترضان
تجربه اعتراضات سراسری در آبان 
مــاه ۹۸ و شــدت عمــل حکومت 
در ســرکوب خونین آن نشان داد، 
یکی از نگرانی های اصلی حکومت 
گسترش جغرافیایی اعتراضات به 

تمام استان های کشور است.
دو دلیــل برای ایــن نگرانی وجود 
گســترش  آنکــه  نخســت  دارد؛ 
اعتراضــات بــه تعداد بیشــتری از 
اســتان ها نشــانگر معترض بودن 
بخــش بیشــتری از مردم کشــور 
بــه حکومــت و رهبری و ســپاه و 
زیــر ســؤال رفتــن مشــروعیت و 
مقبولیت جمهوری اســالمی نزد 
بخــش بیشــتری از مردم اســت. 
دوم و مهم تــر آنکــه به هــر میزان 
کــه اعتراضات به تعداد بیشــتری 
از اســتان ها و شــهرها گســترش 
یابد، حکومت به نیروی سرکوبگر 
بیشــتری برای ســرکوب اعتراض 
دارد و امــکان جابه جایــی نیروها 
از یک اســتان به اســتان دیگر و یا 

از یک شــهر به شــهر دیگــر برای 
سرکوب معترضان کمتر می شود و 

کاهش یابد.
اهمیت این مسئله برای نظام آنجا 
بیشــتر می شــود که در اعتراضات 
آبــان ۹۸ به اعتراف خود مقامات، 
نظام برای نخســتین بار با کمبود 
نیــروی ســرکوبگر روبــه رو شــد و 
مجبور شــد بازهم برای نخستین 
بار ارتش را برای حفاظت فیزیکی 
از اماکــن حســاس بــه کار گیرد تا 
نیروهــای عــادی پلیــس محافظ 
ساختمان ها آزاد شوند و از آنها در 
سرکوب خیابانی معترضان استفاده 
شــود. امــری که نــادر اســت زیرا 
معمواًل سرکوب با یگان ویژه انجام 

می شود.
•

8. پیشاهنگی دانشگاه ها 
و دانشجویان در اعتراضات 

دی 98، اشتباه بودن حتلیل 
طبقاتی از اعتراضات و ترکیب 

معترضان را نشان داد
هنگام وقــوع اعتراضــات آبان ۹۸ 
بســیاری از تحلیلگران بــر تمرکز 
اعتراضات در بین »اقشــار فقیر و 
ضعیف به لحاظ اقتصادی« و نیز 

10



12 ۱2PAIVAND: Vol. 26  no.1456 Jan. 15, 2020             since 1993   www.paivand.ca سال 26 شماره   1456 25  دی 1398 

امور دفترداری   ;
             و حسابداری 

تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی   ;
تاسیس و ثبت شرکت ها   ;

خدمات حسابداری و دفترداری

Tel.: 514-777-3604

GESTION FINANCIERE LOYALE
SOROOR SADR ACCOUNTING 
AND BOOKKEEPING SERVICES

 � BOOKKEPPING   &  ACCOUNTING
 � FINANCIAL STATEMENT PREPRATION 
 � PERSONAL AND INCORPORATION TAX RETURN
 � COMPANY CREATION AND REGISTRATION

     WITH APPOINTMENT_________________________
5263  boul Cavendish
Montreal Quebec H4V 2R6
   Email: loyale.accounting@gmail.com 

سرورصدر

کاظم پرتو تهرانی 

Cell.: (514) 971-7407

مشاور امالک در مونتریال: 
مسکونی    و    جتــاری

Kazem Partow Tehrani
Real Estate Broker
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

 ارزیابی رایگان از خانه شما 
 کمک به تهیه وام  مسکن با کمترین بهره 

 مشاوره رایگان برای خرید و فروش خانه 
 پرداخت هزینه محضر تا ۱3۰۰ دالر 

دوره های رایگان آموزش زبان فرانسه 

برای مهـاجرین
Tel.: 514-737-3642

5165 Queen-Mary, 3e étage, Montréal, H3W 1X7 محل ثبت نام

ظرفیت محدود

Snowdon

ایران... 
»اگر کسی اعتقاد ندارد جمع کند و از ایران برود«!

به چشم های من نگاه کن مجری! 
من یکی از مخاطبان حرف های تو بودم

 مــن یکــی از مخاطبان 
حرفهــای امــروز شــما 
بودم. همان که فرمودی 
اگر کســی اعتقــاد ندارد 
جمع کند و از ایران برود 
جایی که رفاه و آن مدل 

زندگی هست. 
حــاال به من نــگاه کن و 

قصه ی کسی که رفته را بشنو.
می دانی،

این هم از بازی های روزگار اســت 
که آسماِن هرکجا، برای ما ایرانی ها 
همیشه همین رنگ است. کسی 
کــه رفته بغــض دارد و کســی که 

مانده بغض دارد. 
کسی که رفته دلتنگ است و کسی 

که مانده دلتنگ تر. 
از خدا که پنهان نیســت، از شــما 
چه پنهــان که ما هنــوز روی پای 
خودمان گریه می کنیم و لحظه به 
لحظه با اخبار می میریم. خستگِی 
کار و زندگــی را با دیدن نگاه پدر و 
مادر از پشــت شیشه ی گوشی در 
می کنیم و همزمان دلهره داریم که 
وزیر جوان همین ریسمان باریک 
را هم قیچی کند و دیدن لبخند دو 
بعدِی عزیزان مان بشــود یک آرزو 

کنار بقیه ی آرزوها.
من را ببین، مجری

سه شــنبه برای من هفتــم ژانویه 

نبــود. هفدهم دی ماه بــود که در 
افق کالیفرنیا، با داغ کشته شدن 
هم وطنانم در کرمان از خواب بیدار 

شدم. 
خاطــر  بــه  را  عصــرم  جلســه ی 
دلشــوره ی جنگ رها کردم تا پای 
خبرگزاری ها صدای ضربان قلبم را 

بشنوم. 
مســافران  همــراِه  هــم  را  شــب 
هواپیمــای اوکراینــی آتش گرفتم 
و ســوختم. مجری، مــا نه فقط از 
ایران، کــه از تمام این زندگی چیز 
زیادی نخواســته بودیــم. اگر یک 
روز خواستی بدانی که دردمان چه 
بود، صدای کیمیا علیزاده را بشنو 

که می گوید: 
من جز تکوانــدو، امنیت و زندگی 
شاد و ســالم درخواست دیگری از 

این دنیا ندارم. 
را  خادم الشــریعه  ســارا  حــرف 
بفهم که می گوید: می خواستم در 
فضایی آرام، بدون فشار و استرس 

و تهدیــد، فقــط و فقط 
روی کارم تمرکز کنم.

دور از هیاهو و شــلوغی 
ایــن روزهــا، یک شــب 
تــوی خلــوت خــودت 
هواپیمای  عکس هــای 
اوکراینــی را ورق بــزن. 
عکســها،  البــه الی 
چشــمت بــه عکــس یــک گلیــم 
ســوخته خواهــد خــورد. یــادگار 
مســافری کــه آن را با خــودش تا 
کــــانادا می ُبــرد تــا از رشــته های 
پیونــدش بــه ایــران نگهبانی کند 
)ایــران، همــان کشــوری که یک 
زمانی سرزمین مادرِی ما بود و این 
روزها شــده ارث پدری شــما(. آن 
گلیم ســوخته خود ما هستیم که 
تار و پودمان هنوز بوی روستاهای 
ایران را می دهد و حاال شــعله های 
آتــش ســوراخ ســوراخ مان کرده. 
مســافر قصــه ی ما بــه مقصدش 
نرسید، اما گلیم سوخته اش نشان 
داد کــه تو چقدر مــا را نفهمیدی. 
کاش آن مســافر هرگز یادش نیاید 
کــه در این زندگی چــه برایش رقم 
خــورد و آرزوهایش چطــور در دل 
خاک چال شد. خواب همگی شان 
آســوده. جهان مظلومیت شان را 

فراموش نخواهد کرد.
مهدی معارف

نامه نسرین ستوده از زندان اوین در ارتباط با سقوط 
هواپیمای مسافربری اوکراین به دست سپاه پاسداران

مدت های مدیدی اســت سرنوشت 
یک ملت به دســت نیــروی نظامی 
ســپرده شــده اســت که هواپیمای 
مســافری را بــا هواپیمــای جنگــی 
روزهــای  و  نمی دهــد  تشــخیص 
متمــادی بــه افــکار عمومــی دروغ 
می گوید. نیرویی که هــر آنچه اراده 
می کنــد، انجــام می دهــد بی آنکــه 
مواخذه شود. نیرویی که سالهاست 
بــه عنــوان امنیتی تریــن نهــاد این 
مملکــت عمــل می کند و کشــور را 
در منتها الیه ناامنی قرار داده اســت 
و بر طبل جنگ می کوبــد تا آوار آن 
را بــر ملتی تحمیل کند که نظاره گر 

سرنوشت تلخ خویش است. 
چهل ســال مــرگ بر کشــورهای 
مختلف دنیا گفته شد و بیش از هر 

کشوری در کام مرگ فرو رفتیم.
ذرات نفرت و مرگ، از دنیایی که ما 

ساختیم، به سوی ما سرازیر 
شده است و بیش از هر زمانی 
ما را در سراشیبی نابودی قرار 
داده است. قطعا نمی خواهیم 
نظاره گر سرنوشــتی باشــیم 
که مردان نظامی و ســپاهی 
برایمــان رقم می زنند و قطعا 
نمی خواهیــم بــا تظاهــر به 
صلح طلبی به استقبال جنگ 

برویم.
پرواز ۷5۲ هواپیمایی اوکراین با ۱۷۶ 
سرنشــین توسط ســپاه پاســداران 
سرنگون شد و ما باز هم سرمایه های 

انسانی بیشتری را از دست دادیم.
استعفا و محاکمه ی تمامی مقامات 

و دســت انــدرکاران ایــن جنایــت 
هولناک در دادگاهــی صالح، گامی 
اســت در جهت اجرای 
عدالــت و جلوگیــری از 

فجایع بعدی.
و  تســلیت  ضمــن 
همــدردی با خانواده ها 
قربانیان  بازمانــدگان  و 
فاجعــه ، اعالم می کنم 
با وجــود در بند بودن، 
به ســهم خود تا کشف 
حقیفت و اجرای عدالت در کنارشان 

خواهم بود.
نسرین ستوده
زندان اوین / ۲۱ دی ماه ۹۸

ایــن فاجعــه از این جهــت دارای 
اهمیت اســت که در خــاک کانادا 
اتفاق افتاد. پرتلفات ترین ســانحه  
هوایی مربوط به کانادا نیز مربوط 
به پرواز شرکت هوایی هند است. 

در ســال ۱۹۸5، پرواز شماره  ۱۸۲ 
خطــوط هوایی هند بــر اثر حمله  
تروریســتی بر فراز آســمان کشور 
ایرلند و انفجاری که در آن رخ داد، 
سقوط کرد و تمام ۳۲۹ سرنشین 
آن، از جمله ۲۶۸ شــهروند کانادا، 

کشته شدند. 
از آن زمان تا کنون هیچ حادثه ای 

با این ابعاد رخ نداده بود. 
اکنــون ما بــا ســقوط هواپیمایی 
روبــه رو هســتیم کــه بــه گفتــه  
جاســتین  کانــادا،  نخســت وزیر 
ترودو، از ۱۷۶ مســافر آن ۱۳۸ نفر 

قصد سفر به کانادا داشته اند. 
به عبارت دیگر، ۱۳۸ مســافر که یا 

شهروند کانادا بودند یا به هر حال 
به عنوان مقیم یا مســافر به کانادا 
می آمدنــد و مهمــان ایــن کشــور 
بودند، در این پرواز جان باخته اند، 
و ایــن رخداد، فاجعــه ای کم نظیر 

برای مردم کانادا است.
کمتر ایرانی ای را این روزها می توان 
دید که مســتقیم یا با یک واسطه، 
دوســت، آشــنا، هم کالســی، یــا 
همکاری را از دســت نداده باشد. 
اما نکته ای که مردم را خشمگین 
کرده اســت، این است که تا چند 
روز تمام مســئوالن و رســانه های 
جمهوری اســالمی ایران با تحکم 
می گفتند که هواپیمای اوکراینی بر 
اثر نقص فنی ســقوط کرده است، 
و تنها بعد از فشــارهای خارجی و 
پیگیری دولت کانادا، اعالم کردند 
که آن حادثه بر اثر موشک سپاه رخ 

داده است. 

اتفاق 
کم نظیری که در جامعه ی ایرانیان 
کانادا رخ داده است، این است که 
اتحاد بیش تری بین مردم شــکل 
گرفتــه اســت و درصــد باالیــی از 
ایرانیان کانادا به آن حادثه اعتراض 

کرده اند. 
اکنون تقریبــًا همه ســیاه پوش و 
عزادار و پیگیر ماجرا هستند و در 
تجمعات مختلف حضور می یابند. 
تجمعــات ایرانــی در پیونــد با آن 
حادثه به چندین هزار نفر رســیده 
از بزرگ تریــن  اســت و در یکــی 
تجمعات که به دعــوت دکتر رضا 
ایرانی تبار  )سیاســت مدار  مریدی 
کانــادا، نماینــده ســابق مجلس 
انتاریو از حزب لیبــرال، و وزیر در 
دولــت کاتلیت وین( برگزار شــد، 

حدود 5 هزار نفر شرکت کردند. 
میــدان  در  کــه  تجمــع  آن  در 
مل لســتمن در مرکز نورت یورک 

کانادا به سوگ می نشیند ...   << ادامه از صفحه: 7
اصلــی شــهر در  )از بخش هــای 
شمال تورنتو( برگزار شد، چندین 
مقام کانادایی هم حضور یافتند و 

سخنرانی کردند. 
در مونتریال روز یکشــنبه یخزده 
۱۲ ژانویــه بــه دعــوت چندیــن 
نهاد و رســانه ایرانــی مونتریالی، 
گردهمایــی بزرگی در مرکز شــهر 
برگزار شــد. تخمین زده می شود 
گروهی نزدیک به هزار نفر در این 

برنامه حضور داشتند. 
در شــهرهای مهــم دیگــر کانادا، 
ونکــوور،  هالیفکــس،  همچــون 
کلگری و مونتریــال هم که محل 
تحصیــل یــا ســکونت برخــی از 
قربانیان بوده اســت، مراسم های 

بزرگی برگزار شده است...
روزی کــه نخســت وزیر کانــادا بــا 
قاطعیت گفت، اسنادی در دست 
دارد کــه بر اســاس آن ها، هواپیما 
براثــر شــلیک موشــک زمیــن به 
هوای ســپاه ســقوط کرده است، 

اکثــر کانادایی ها پذیرفته بودند که 
نخست وزیرشــان بدون اطمینان 
کافــی چنــان ســخنی را بــه زبان 
ایرانی تبار  کانادایی های  نمی آورد. 
نیز می دانستند که بین نخست وزیر 
کانــادا و حکومتی که بارها و بارها 
از آن دروغ شــنیده اند، بی شــک 
حرف تــرودو را بایــد بپذیرند. اما 
این که جمهوری اسالمی ایران نیز 
آن واقعیت را بپذیرد و اعالم رسمی 
کند، برای همگان بسیار غیرقابل 

انتظار بود.
با پذیرش رسمی آن رخداد از طرف 
حکومــت ایــران، نــه تنهــا آبروی 
نداشته ی جمهوری اسالمی بر باد 
رفــت، که هواداران حکومت ایران 
هم که به آن اطمینان داشــتند و 
آســمان را به ریسمان می دوختند 
تــا ثابت کنند که آن هواپیما بر اثر 
نقــص فنی ســقوط کرده اســت، 

بسیار شرمنده شدند. 
نتیجــه این بود کــه در ایــران که 

چندیــن روز اســت در تنــش بــه 
ســر می بــرد، انفجــاری حاصــل 
شــد و نخســت دانشــجویان، و 
ســپس قشــرهای دیگری از مردم 
بــه خیابان ها ریختنــد. حکومتی 
که می خواســت در ســایه مراســم 
خاکسپاری قاسم سلیمانی، کشتار 
آبــان را دفــن کند، خــود موجب 
عــروج دوباره  جنبش آبان شــد و 
در آن تجمعات، شــعارهایی علیه 
قاســم سلیمانی و شــخص رهبر، 
خامنه ای، به طور مستقیم به گوش 
رسید. شعار »مرگ بر دروغ گو« و 
»سلیمانی قاتله، رهبرش ظالمه« 
از جمله  شعارهایی بود که در برخی 
از تجمعات اعتراضی سر داده شد.

------
ایرانیــان  گردهمایــی  عکــس: 
مونتریال، یکشــنبه ۱۲ ژانویه در 
محل هتــل »ایوو«، فتومهناز - 

»هفته«   
• 
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دارنده مجوز رمسی ایالت کبک
TITULAIRE D’UN PERMIS 
DU QUÉBEC

Farnaz Motamedi
Senior Travel Consultant
Maison de Voyages
1175, Avenue Union
Montréal, Québec  H3B 3C3

T: (514) 842-8000  Ext.296
F: (514) 842-8021  Metro: McGill
        farnaz@hot.ca     www.hot.ca

سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار 
•  مسافرت های تجاری، با سرویس برتر 

   و بهای عالی به سراسر دنیا 
•  سفرهای تفریحی با قیمت ارزان 

•  فروش بلیت کلیه شرکتهای 
    هواپیمایی و کشتیرانی )کروز( 
•  بهای ویژه برای هتل و اتومبیل 

آژانس مسافرتی

فرناز معتمدی
Maison de Voyages

اینک با 27 سال جتربه کاری!

نشانی جدید: 

}<< ادامه در صفحه: 28{

Tel.: (514) 606-5626
www.babakhani.ca
behrooz@babakhani.ca

مشاور  رمسی وام مسکن 
    اخذ وام برای افراد خوداشتغال        اخذ وام برای افراد با پیشینه محدود و یا نامطلوب 

 اخذ وام برای خانۀ اول و یا جهت سرمایه گذاری  
    متدید و جتدید وام با پایین ترین نرخ موجود 

بهروزباباخانی

تحلیل... 

اگر ایاالت متحده راهی برای مصالحه  می دید، 
سلیمانی هنوز زنده بود

مجید محمدی  
۶ ژانویه:پس از مشاهده تهدیدها 
و برنامه های تبلیغاتی مربوط به 
کشته شدن ســلیمانی در ایران 
)فوران احساسات اسالمگرایان(، 
کــه  گروهــی  همــدردی  ابــراز 
و  رانت خــواران  آنهــا  بیــن   در 
چهره های مشــهور نیــز حضور 
دارند، و واکنش های دولت های 
منطقه خاورمیانــه )از دعوت به 
خویشتن داری تا محکوم کردن 
حملــه آمریــکا( اکنــون می توان 
پرسید که حذف سلیمانی دقیقا 
چه معنایی برای طرفین تضادها 
و تنش هــا در دنیــا دارد. ایــن 
طرف هــا عبارتنــد از جمهــوری 
اســالمی  و معترضانــش، دولت 
ایاالت متحده، کشــورهایی که 
ســپاه قدس در آن ها فعال بوده 
است، یعنی یمن، لبنان، سوریه، 
افغانســتان و عراق، کشورهای 
جنوب خلیج فارس )عربســتان 
ســعودی، امارات، قطر، کویت 

و عمان(، اســرائیل، و دولت های 
اروپایی. همین امر، نشان می دهد 
که حذف وی دارای ابعاد و معانی 

مختلفی است.

ایاالت متحده
مــورد هــدف قــرار دادن قاســم 
ســلیمانی، بــرای ایــاالت متحده 

بــدان معنــا بــود که دیگــر امکان 
مذاکــره فراهم نیســت و فشــارها 
بایــد ادامه یابد. مقامات آمریکایی 
می دانستند که سیاست خامنه ای 
در عــدم مذاکــره جــدی اســت، 
چــون حکومــت در تهــران فعــال 
نمی بــرد.  مذاکــرات  از  فایــده ای 
واســطه گری ژاپن، فرانسه، عمان 

و عــراق پــس از خــروج ترامپ از 
برجام، نیز به جایی نرسید. بدین 
ترتیب، سیاســت ایــاالت متحده 
پــس از کشــتن ســلیمانی، ادامه 
فشار حداکثری است تا جمهوری 
اســالمی  به تدریج شرایط ۱۲گانه 
پمپئــو را عمال بــه اجرا بگــذارد؛ 

آیا ایران با سقوط جمهوری 
اســـــالمی  ویران خواهد شد؟

پــس از هر خیــزش عمومی  علیه 
حکومت جمهوری اســالمی  و در 
پی آن سرکوب وحشیانه  معترضان، 
گروهی در ایران و خارج از آن خود 
را مســئول حفظ نظام دانســته و 
اعــالم می کنند که راه حل، گذر از 
جمهوری اسالمی  نیســت و " در 
نبودن جمهوری اســالمی ، ایران 
در یک سیاه چاله خواهد افتاد که 
اصال معلوم نیســت کی بتواند سر 
در بیــاورد." آن ها ایده براندازی را 
به خــارج از مرزها نســبت داده و 
نمی توانند این نکته را درک کنند 
که ایرانیان ممکن است جمهوری 

اسالمی  را نخواهند: 
"گمــان نکنیــم کــه این مســاله 
]اعتراضات براندازانه[ فقط مشکل 
عــده ای افراد در حکومت اســت. 
این انتقامی  اســت که کشورهای 
مرتجع منطقه می خواهند از ایران 
بگیرند و لحظه شــماری می کنند 
که تمدن ایرانی را نیز در وضعیت 
لیبــی و ســوریه و عــراق ببینند. 
مشکل آنان فقط دولت و حکومت 
ایران نیست، مسئله آنان تمدن و 

تمامیت ارضی ایران است."
این ها دو دسته هستند: 

گروهی که از سر باور و ایدئولوژی 
چنیــن می گوینــد و کشــته ها و 
خســارات را حجامت نظام معرفی 
می کنند )اصولگرایان( و گروهی که 
در چارچوب نظام، عملگرا هستند 
و معتقدنــد خیــزش و برانــدازی 
شــرایط را بدتر خواهد کرد و بهتر 
اســت معترضــان هماننــد آن هــا 
دست نیاز و التماس به سوی ولی 
فقیه و سپاه و روحانیت دراز کنند 
تــا در اعمــال و سیاست هایشــان 
تجدید نظر کنند و در عین حال از 
مواهب نظام هم برخوردار باشند.

گــروه دوم نخســت مشــکالت را 
ردیف کرده و خود را دلسوز مردم 
معرفی می کنند تا "نظام" نســبت 
به وفــاداری آن ها تردید نکند و در 
پایان بیت الغزل خود را می سرایند 
که ایران بدون جمهوری اسالمی 
 مثل سوریه و یمن و لیبی، ویران 

می شود. 
در میان ایــن افراد رهبران احزاب 
و  دانشــگاه  اســتادان  سیاســی، 
یادداشت نویســان تبلیغاتی نظام 
به چشم می خورند. وجه مشترک 
همه این هــا این اســت که هرچه 

دارند از جمهوری اسالمی  دارند: 
مدیریت دولتی و رانت های بی حد 
و حساب همراه آن، البی گری برای 
نظــام و برخــورداری از دالرهــای 

نفتی رژیم، اســتادی 
دانشــگاه از مجــرای 
نظام فاسد گزینش و 
بورســیه های دولتی، 
نظــر  قراردادهــای 
ســنجی از موسسات 
دولتی و کسب شهرت 
و اعتبــار از مجــرای 

نهادهای نظام.

پنج پیش فرض نادیده گرفته 
شده

کســانی که این ســخن بی اساس 
احتمــاال  می کننــد،  مطــرح  را 
-آگاهانــه  را  پیش فــرض  پنــج 
یــا ناخــودآگاه، در ذهــن دارنــد؛ 
پیش فرض هایــی که به هیچ کدام 

اشاره نمی کنند:
•

۱. این که اگر مردم بخواهند نظام 
را براندازند، رژیم به جای واگذاری 
امور به مردم کشــور را نابود کرده 
و به رژیم بعــدی تحویل می دهد. 
آن هــا احتمــاال بــاور دارنــد کــه 
جمهوری اسالمی  حتی بدتر از رژیم 
سوریه است و ظرفیت چنین کاری 
را دارد. البتــه اگــر ده هــا میلیون 
ایرانی هم زمان به عرصه خیابان ها 
آمده، در خیابان ها بمانند و کشور 
را بدون هیچ اقدام دیگری تعطیل 
کنند، خواهان استعفای ولی فقیه 
و برگزاری همه پرسی شوند، بعد از 
یک هفتــه اثری از نظام جمهوری 
اســالمی  باقی نخواهد ماند بدون 
آن کــه چیــزی ویران شــود. هیچ 
حکومتی حتی رژیم قصاب خامنه 
ای نمی توانــد ده ها میلیون نفر را 
هم زمان در سراســر کشور به رگبار 

ببندد.
•

۲. این که مردم ایران آن قدر خشن 
هســتند که در جریــان اعتراضات 
عمومــی  همــه دار و ندار خــود را 
آتش می زنند یا درگیر جنگ داخلی 
می شــوند. خیزش هــای ۹۶ و ۹۸ 
نشــان داده است که معترضان در 
سراسر کشور دیدگاهی واحد دارند: 
نجات کشور از حکومت روحانیت/

سپاه و تاسیس دولت ملی. 
در این خیزش ها فقط منافع قشر 
حاکــم مــورد تعــرض قــرار گرفته 

است.
•

۳. ایــن کــه ایران ویرانه نیســت و 
آباد است و در صورت جنبش های 
ویــران خواهــد شــد.  براندازانــه 
ظاهرا ایــن افراد به حــدود هفتاد 

شــهرهای  درصد 
کشور، ســی هزار 
متروک،  روستای 
حاشــیه های  یــا 
شــهرهای بــزرگ 
کوتــاه  ســفری 
نکرده اند تا ببینند 
ایــران امــروز، جز 
مناطقــی از چنــد 
ویرانه  بزرگ  شهر 
اســت. آن هــا این 
را نمی خواهند  ویرانگی 
ببینند چون در مقامی 
قرار داده شده اند )بدون 
نباید  کــه  شایســتگی( 
این موضــوع را ببینند 
تا احساس خوبی به آن  

پیدا کنند.
•

۴. ایــن کــه جمهوری 
اسالمی  آماده تغییر، به 

دلیل شرایط ویژه است. 
قائالن به اصالح پذیری نظام سر 
خــود را در برف فرو برده و وانمود 
می کنند که حاکمان گوش شــنوا 
دارنــد و تحــول در چارچوب این 
نظــام مافیایی-پلیســی ممکــن 
اســت. ایــن پیش فرض از اســاس 
باطــل اســت، چــون جمهــوری 
اسالمی،  خود شرایط ویژه را ایجاد 
می کند تا با دستاویز قرار دادن آن، 
افــرادی را به ضــرورت وجود خود 
قانع ســازد. نظامی  که چهل سال 
اســت قوانین و سیاســت هایی را 
متوجه به بقای نظام شــکل داده 
و اجــرا کرده، چگونه بدون فشــار 
و اعتراضــات عمومــی  و تنهــا بــا 
خواهش چند "دلسوز نظام" آن ها 

را کنار می گذارد؟ 
چه ســازوکاری بــرای آن در درون 

نظام وجود دارد؟ هیچ. 
در چارچوب قوانین و سیاست های 
جمهوری اســالمی،  جز بن بست 
بــرای تحــول چیز دیگــری وجود 
ندارد. اگر داشــت تا کنون باید به 

نحوی موثر واقع می شد.
•

5. فــرض دیگر قائالن بــه ویرانی 
کشــور در دوران بعد از جمهوری 
اسالمی،  آن است که ایران به اندازه 
سوریه و یمن و لیبی متفرق و پر از 
شکاف اســت و مردم آماده ویرانی 
همه چیزند و باید کشــور را با زور 
یک رژیم قصاب و تمامیت خواه و 
تروریست در کنار هم نگه داشت. 
ایــن دیــدگاه متضمــن توهین به 
مردم ایــران و انکار نگرش ملی در 

میان اکثر ایرانیان است.

پنج دسته سوال کلیدی
این سخن که "کشور پساجمهوری 
اســالمی  ویرانه ای بیش نیســت و 
نخواهــد بــود" آن قدر بــدون پایه 
و اســاس اســت کــه یــک کودک 
دبســتانی هم که از تاریــخ ۲5۰۰ 
ساله ایران شنیده باشد، می تواند 

آن را به چالش بکشد: 

جمهوری 
اسالمی  خود 
شرایط ویژه 

ایجاد می کند، 
تا افرادی را به 
ضرورت وجود 
خود قانع سازد

مجید محمدی

}<< ادامه در صفحه: 29{



14 ۱4PAIVAND: Vol. 26  no.1456 Jan. 15, 2020             since 1993   www.paivand.ca سال 26 شماره   1456 25  دی 1398 

www.paivand.ca
Advertise with us  ) 514-996-9692 

یکم و پانزدهم هر ماه  <<    پیوند را بر روی سایت ما بخوانید: 
www.paivand.ca

Facebook.com/
paivand.montreal    
به ما بپیوندید!

M    NTREAL
مدرسه دهخدا

شنبه ها:  
از ساعت 10 صبح تا 2 و نیم  بعدازظهر

Tel: 438-238-3091
www.dehkhodaschool.com

مدرسه فرزانگان
Tel: 514-775-6508

facebook: Farzanegan Montreal

------------------
اجنمن ایرانیان وست آیلند
کالس های فارسی کودکان: 
هرشنبه : ساعت ۱2/3۰ تا ۱5/3۰

2900 Lake (DDO)
تلفن: 626-5520 )514(

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

کتابخانه نیما
5206 DECARIE #3
Tel.: 514-485-3652 

facebook:
 Nima Library Montreal 

------------------
اجنمن دفاع از حقوق بشر 

ایران- مونترال 
www.addhi.net

------------------
گروه رقص خورشیدخانوم

 (514) 377-8005

اجنمن دوستداران زرتشت 
 (514) 731-1443 
--------------------

بنیاد سخن آزاد 
(514) 944-8111 

------------------------
بنیاد نیکوکاری ایرانیان : نیکو

514-624-4579
 کانون  فرهنگی خانه ما

514-804-4579               
4862.ST CHARLES 

------------------
کتابخـانه  نوروززمین

514-787-8848
1650 Maisonneuve W.

----------------
ساواالن: گروه فرهنگی آذربایجان

514-768-5969 
----------------

دوستداران موسیقی کالسیک
(Dialogue)

514-484-8748

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

I B N G
همبستگی بازرگانی

www.ibng.ca
--------------------------
اجنمن زنان ایرانی مونترال 

8043 St-Hubert  
iwamontreal@gmail.com

Tel.: 514-516-3007
------------------

سرویس خانوادگی آتنا
SHILD OF ATHENA

(514) 274-8117
------------------

کافـــه لیت 
www.cafelitt.ca

6925 Sherbrooke W. 
Tel.: 514-894-8372

www.shaterabbas.ca

نان سنگک 
کیفیت عالی، 

بهای مناسب
پخــت روز 

<< ساعات کار: 
شنبه و یکشنبه: 8 صبح تا 6 عصر 

سه شنبه تا جمعه: 9 صبح تا 6 عصر
دوشنبه: تعطیل

دلیـوری روزانه  )تلفنی( 
)

برنامه دورهمی 
روزهای دوشنبه: 
- از  ساعت 5 تا 9 شب  -

5964 Av. Notre-Dame de 
Grâce    204 طبقه دوم   اتاق                                                                                                                                              

Tel: 514-909-1972

Association des diabétiques persanophones du Québec

اجنمن دیابتی های فارسی زبان کبک 
بخشی از انستیتوی عالی  پزشکی مکمل و بهداشت پا 

Institut Supérieur de Médecines Alternatives et Podothérapie
است. همه هموطنان عزیز میتوانند مقاالت و تجربه های خودشان در باره
دیابت را در صفحه فیس بوکی آن بگذارند و از مطالب آن استفاده کنند 

و در صورت تمیل عضو این صفحه بشوند
ـــــــــــــــــــــ

راهنمای مشاغل 
ایرانیان  مونتریال

ZIranian Business Directory
ARBARG

www.paivand.ca
Tel : (514) 996-9692

zarbarg paivand

جشنواره فجر ُمرد!
سرنوشت هنری تان را به رژیم ساقط شدنی گره نزنید!

رضا عالمه زاده
همدردی بی ســابقه تمامی 
در  چــه  جامعــه،  اقشــار 
ایــران و چــه در خــارج از 
خانواده هــای  بــا  کشــور، 
قربانیــان فاجعه ى شــلیک 

به هواپیماى مســافرى، و همدلی 
همگانی برای پاسداشــت نام آنان 
با حضور در گردهمائی هائی که در 
ایران و ســایر کشورها اعالم شده، 

در  خــود  نــوع  در 
چهار دهه گذشــته 
بی نظیــر اســت. و 
روشنی  نشــانه  این 
اســت بــر بیــداری 
همگانی برای به گور 
سپردن میراث شوم 
حکومــِت کشــتار و 

چپاول و تزویر.
شــریف  واکنــش 
در  هنرمنــدان 
ایران کــه از خیزش 

اعتراضــى سراســرى آبــان ماه و 
رفتار ددصفتانه رژیم اسالمى به 
آن شــروع شد اکنون با فاجعه ى 
شــلیک به هواپیماى مســافرى 
شکل کامال مسئوالنه اى به خود 

گرفته است.
بیانیه هنرمندان نامدار کشورمان 
در محکوم کردن کشتار وحشیانه 
آبــان ماه نقطــه عطفی بــود در 
انجام وظیفه انسانی و اجتماعی 
آنــان که با انتشــار اطالعیه های 

تازه ای تکمیل تر نیز شد. 
اعــالم لغــو افتتــاح نمایشــگاه 
شــهیرمان  فیلمســاز  عکــس 
به  مشــخصا  داریوش مهرجوئی 
دلیــل همزمانــی آن بــا روز پنج 

دی، روزی کــه برای بزرگداشــت 
جان باختگان اخیر راه آزادی ایران 
تعیین شده بود، یک حرکت انسانی 
و بیادماندنی از هنرمندی بود که با 

فیلم هایش جاودانه است. 
تکاندهنــده  امــا  کوتــاه  پیــام 
بهرام بیضائــی در پیشــگیری از 
اجرای مراسم سالگشت تولدش در 
ایــران به دلیل "همزمانى با چهلم 
قربانیان وقایع خونبار و باورنکردنى 
اخیــر" نمونــه درخشــان دیگری 
از مســئولیت شناســی هنرمندی 

خردمند بود.
شــریف  حرکــت  از 
جــوان  مستندســاز 
اســتادعلى  محســن 
در  را  جایــزه اش  کــه 
ســینما  جشــنواره 
حقیقت در تهران به پویا بختیاری، 
جانباختــه راه آزادى، تقدیــم کرد 
 ۱۲5 همزمــان  نوشــته ام.  قبــال 
مستندســاز ایرانی با انتشار بیانیه 

مشــترکی، ضمن ابراز همدردی با 
خانواده های داغدار و آســیب دیده 
اعتراض هــای آبــان، نوشــتند که 
مــا »اعــالم می کنیم که نــه تنها 
چشــم بر روی واقعیت های امروز 
سرزمین مان نمی بندیم که در کنار 
مردم و دوش به دوش آن ها روایت 
خود را از آن چه بر ما گذشت ثبت 
و حفظ خواهیم کرد؛ روایت جان 
به لب رســیدن از غم نــان، روایت 
کشته شدگان بی تدفین و بی مزار و 
زندانیان بی نام و بی نشــان که هر 

کدام شان کسی از ما هستند.« 
محمد رســول  اف، جعفر پناهی، 
رخشــان بنی اعتمــاد، بهمن کیا 
رستمى و مهوش شیخ االسالمى 

از امضاکنندگان این بیانیه بودند.
مســئوالنه  واکنــش  در  حــاال  و 
بــه فاجعه کشــتار مســافران یک 
هواپیما و دروغگوئى هاى وقیحانه 
مسئوالن مملکت در انکار واقعیتى 
عریــان، بــار دیگــر هنرمندانمان 
بــه میــدان آمده اند 
تــا مــرگ بزرگترین 
ویترین جلوه فروشى 
رژیم اســالمى یعنى 
را  فجــر  جشــنواره 
از  کننــد؛  اعــالم 
بنى اعتماد  رخشان 
و جعفــر پناهــى که 
همواره در صف اول 
معترضیــن بوده اند 

تا نورســیدگانی همچون مســعود 
کیمیائى و...

آن دسته از هنرمندانى که تا کنون 
عدم حضورشان در این جشنواره ى 
پیشاپیش مرده را اعالم نکرده اند، 
- چه در بخش ســینما و تئاتر، و 
چه در موســیقى و هنرهاى دیگر 
- دارند سرنوشت هنریشان را به 
رژیمى گره مى زنند که دیر نیست به 

زباله دان تاریخ سرنگون شود.
•

حق انتخاب هنرمندان 
ایرانی! کاریکاتوری 

از مانا نیستانی
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انجمن دوستداران زرتشت 
برگزار مى كند 

Métro: Côte-Vertu Bus: 470
  Fairview Bus 206 Sources blvd

موزیک زنده و دى جى 

همراه با شام  ( جوجه کباب ، کوبیده ، سوپ وساالد) 

زمان : شنبھ  ۱ فوریھ ساعت ۱۸:۳۰

ورودی  :   ٣٥ دالر 

514 325 3012

کودکان زیر ٧ سال ٢٥ دالر 

تلفن آگاھی: 

فروتن 

فروش بلیت: تپش دیجیتال 
514-223-3336
    Panera Select
514-421-0111

4694-Sources Blvd
Dollard Des Ormeaux
  H8Y 3C4

ننن دده 
Panera Select :سالن

کانادا
مخالفت ۷3 درصد از مردم با پرداخت هزینه 

محافظت از شاهزاده هری و همسرش 
نشــریه  کانــادا- 
 Evening لندنــی 
در   Standard
هفتــه  گــزارش 
گذشته خود مدعی 
شــد کــه جاســتین 
ترودو، نخست وزیر 
کانادا نیمی از هزینه 
5۰۰ هــزار پونــد در 
ســال محافظــت از 

شاهزاده هری و مگان مارکل پس 
از نقــل مکان آنها از انگلســتان به 
کانــادا را مــی پــردازد. در گزارش 
مورد اشاره آمده بود که ترودو این 
قول را به ملکه الیزابت داده است. 
اما بیل مورنــو، وزیر دارایی کانادا 
می گوید کــه دولت هنوز تصمیم 
نهایی را نگرفته است. مورنو گفت: 
ما هنــوز به آن فکر هم نکرده ایم. 
البته نقش و وظیفــه ما به عنوان 
عضــوی از کشــورهای مشــترک 

المنافع، مشخص است. 
در گزارش نشریه لندنی آمده است 
که ترودو با تقبل بخشــی از هزینه 
محافظت از این زوج و فرزندشان 
از جیب مالیات دهندگان کانادایی 

موافقت کرده است. 
طبق نظرســنجی چهارشنبه ۱5 
 ،Angus Reid ژانویه موسســه
۷۳ درصــد از کانادایی ها مایل به 
تقبل هزینه تامیــن امنیت دوک 

و دوشــس ساســکس در 
کانــادا نیســتند. تنها ۳ 
درصد تمایل خود را ابراز 
کردند. ۱۹ درصد با تقبل 
بخشــی از هزینه امنیتی 
موافقت کرده و 5 درصد 
از کانادایی ها نظر خاصی 

نداشتند. 
همانطــور که مــی دانید 
شــاهزاده هــری و مگان 
مــارکل، هفتــه گذشــته 
قصــد خــود مبنی بــر به 
حداقل رســاندن وظایف 
و مســوولیت هایشان به 
عنوان عضوی از خاندان 
سلطنتی را اعالم کردند. 
مــگان و هری همچنین 
اعــالم کردنــد کــه قصد 
دارند استقالل مالی شان 

را به دست بیاورند! 
در پی این تصمیم، ملکه 

الیزابــت، شــاهزاده ویلیام و 
شــاهزاده چارلز بــا هری در 
کاخ دیدار و گفتگو کردند. در 
بیانیه منتشر شــده از سوی 
کاخ سلطنتی، موافقت ملکه 
بــا نقل مکان نــوه و خانواده 
اش به کانادا به صورت نیمه 

وقت، اعالم شد.
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چیــزی  بگو... 
سکوت در برابر جمهوری اسالمی 

جایز نیست! 
هر زمان یک ایرانی می گوید:  

»من سیاسی نیستم!«، هر بار در 
خط اول شناسنامه ی رسانه ای 
می نویسند: »اینجا جای حرف 
سیاسی نیست«، این، به معنای 

پذیرفتن جنایات و ویرانگری 
های جمهوری اسالمی است.  

جمهوری اسالمی، حکومتی در 
خور ملت ما نیست؛ با سکوت، 

بی اعتنایی، رویگردانی، بی 
تفاوتی، در بقاء و تداوم حکومت 

اعدام، جهل و جنایت و فساد 
سهیم نباش.  

سهم خود را -هرچند کوچک 
ادا کن- چیزی بگو! 

_____________
کمیته »یادمان« - مونترال 

comiteyadman@gmail.com

ـــــــــــ

اطالعیه       DON'T

کارنامه 
جمهوری 

اسالمی در 
همه زمینه ها 
سیاه است: 
حقوق بشر، 

محیط زیست، 
زنان، سیاست 

ویرانگر 
خارجی، 
اختالف 
طبقاتی 

فاحش، فساد 
مزمن و...

کلیسای اجنیلی 
فارسی زبان
 مونتریال 
کشیش جالل عادل


در وست آیلند هر شنبه: از ساعت 4 بعدازظهر 

FAIRVIEW Alliance Church:  
220  Hyman,   DDO

جزوات مسیحی  )رایگان( - برای دریافت فیلم »زندگی مسیح« و   اگر احتیاج به دعا دارید -  همچنین ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 با تلفن ما متاس بگیرید:
 514-999-5168

)

خداوند محبت است 

فیض خداوندمان، عیسى مسیح 

با شما باشد.

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه        را بر روی سایت بخوانید 

اسالمی... جمهوری 
گزارش ساالنه سازمان دیده بان حقوق بشر

سرکوب خونین مخالفت ها در ایران در سال ۲۰1۹

۱۵ ژانویه – دیده بان حقوق بشــر 
در گزارش جهان ۲۰۲۰ خود گفت 
مقامات ایران در سال ۲۰۱۹ با بکار 
بستن دســتگیری های عمومی و 
نیروی کشنده سرکوب اعتراضات 
در سراســر کشور را تشدید کردند. 
اعتراضات ناشــی از شــرایط رو به 
افول اقتصادی، باور رایج به وجود 
فساد، و نبود آزادی های سیاسی و 

اجتماعی بود.
قوه قضاییه ایران در طی ۲۰۱۹ به 
شدت هزینه مخالفت مسالمت آمیز 
را باال برد و ده ها مدافع حقوق بشر 
را به احکام زندان طوالنی محکوم 
خونین تریــن  از  یکــی  در  کــرد. 
ســرکوب ها از زمان انقالب ۱۹۷۹ 
مقامــات در پاســخ بــه اعتراضات 
گســترده پس از افزایــش ناگهانی 
قیمت ســوخت در نوامبــر ۲۰۱۹ 
معترضانــی را کــه تهدیــد جانــی 
متوجــه کســی نمی کردنــد مورد 
هدف مستقیم نیروی کشنده قرار 

دادند.
مایــکل پیج، معــاون مدیر بخش 
خاورمیانــه دیده بان حقوق بشــر 
گفــت »رهبــران ایــران نارضایتی 
و  فاســد  حکمرانــی  از  گســترده 
ظالمانــه را با ســرکوب و ســاکت 
کردن همــه مخالفت های داخلی 
پاســخ داده انــد مبــادا قدرتشــان 
را تهدیــد کنــد«. او اضافــه کــرد 
»اســتفاده از نیروی کشنده علیه 

معترضان نشان دهنده بی توجهی 
کامل مقامات به تأثیر وضعیت رو 
به اقول اقتصاد بر شهروندان ایرانی 

است«.
در گــزارش جهــان ۲۰۲۰ کــه در 
٦٥۲ صفحه منتشر شده و ۳۰امین 
گــزارش جهــان دیده بــان حقوق 
بشر اســت، این سازمان رویه های 
حقوق بشــری در نزدیــک به ۱۰۰ 

کشور را بررسی می کند. 
در  اجرایــی،  مدیــر  راث،  کنــت 
پیش گفتــار خــود می نویســد کــه 
دولــت چیــن، کــه بــرای بقــا در 
قدرت به ســرکوب وابســته است، 
دســت بــه شــدیدترین حمــالت 
دهه هــای گذشــته علیــه نظــام 
حقوق بشــری جهانی زده اســت. 
به نظر او اقدامات پکن هم مشوق 
پوپولیست های اقتدارگرا در سراسر 
جهــان و هم مــورد حمایــت آنها 
است، و به شکل همزمان مقامات 
چین از قدرت اقتصادی خود برای 
بازداشــتن دیگر دولت ها از انتقاد 
بهــره می برند. ضروری اســت که 
در مقابــل ایــن تهاجم دســت به 
مقاومــت زده شــود؛ تهاجمی که 
دهه ها پیشرفت در امر حقوق بشر 

و آینده ما را تهدید می کند.
در ۳ ژانویه ۲۰۲۰ سرلشــکر قاسم 
ســلیمانی، فرمانده نیروی قدس 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی، در 
حمله پهپادی آمریکایی در فرودگاه 

بغداد کشته شد. 
عالوه بــر پیامدهای جدی 
بین المللــی  و  منطقــه ای 
در حــال وقــوع، دســتگاه 
سیاســی ســرکوبگر ایــران 
از در حــال بهره بــرداری از 
ایــن اتفــاق برای ســرکوب 
در  مخصوصــًا  مخالفــان، 
حوزه موضوعات منطقه ای 

و سیاست خارجی، است.
حاضــر  ایــران  مقامــات 
بــه انتشــار اعــداد رســمی 
یــا  کشته شــده ها  تعــداد 
دســتگیری ها در جریان ســرکوب 
نشده اند. عفو بین الملل گفته است 
کــه طبق گزارش هــا حداقل ۳۰۵  
نفر در اعتراضات کشــته شده اند. 
یک نماینده مجلس تخمین زد که 
نیروهای امنیتی حدود هفت هزار 

نفر را دستگیر کرده اند. 
بیشتر آنها با ریسک بدرفتاری و 

شکنجه مواجه هستند.
تحریم هــای آمریکا، که شــرایطی 
ناکافی برای دسترسی به داروهای 
حیاتی در نظر گرفته است، اقتصاد 
کشور را تحت تأثیر قرار می دهند 
و تهدیــدی جــدی متوجــه حــق 
ایرانیــان بــه ســالمت می کننــد. 
»معافیت های بشردوستانه« تحت 
تحریم ها کم اثر بوده است و تقریبًا 
بدون شــک منجر به کمبودهای 
پزشکی مســتند، از نبود داروهای 
حاتــی بــرای بیمــاران مبتــال به 
صــرع تــا محدودیــت داروهــای 
شیمی درمانی برای ایرانیان مبتال 

به سرطان، شده است.
دادگاه های انقــالب در طی ۲۰۱۹ 
ده هــا فعــال را به خاطــر فعالیت 
مسالمت آمیزشان به زندان محکوم 
کردنــد، از جمله فعــاالن کارگری 
مثل ســپیده قلیــان، اســماعیل 
بخشی، و مرضیه امیری، و وکالی 
حقوق بشری مثل نسرین ستوده. 
در ژوییه و اوت، یک شعبه دادگاه 
انقــالب در مرحلــه بــدوی چهار 

زن- یاسمن آریانی، مادر او منیره 
عربشاهی، مژگان کشاورز، و صبا 
کردافشــاری- که قوانین حجاب 
اجباری ایران را به چالش کشــیده 
بودند به احکام زندان بیش از یک 

دهه محکوم کرد.
مقامات بــا اتهامات مبهم امنیت 
ملی دســت به بازداشــت ایرانیان 
دوتابعیتی و اتباع خارجی می زنند 
و اشاره می کنند که حاضر هستند 
در مذاکرات دوجانبه با کشورهای 
غربی از این بازداشتی ها به عنوان 

امتیاز استفاده کنند.
در نوامبــر شــعبه بــدوی دیگری 
ایــران هشــت  انقــالب  دادگاه  از 
کارشناس محیط زیست را که برای 
بیش از دو سال به اتهام »همکاری 
بــا دولــت متخاصــم آمریــکا« در 
بازداشت به سر می بردند به احکام 
زنــدان از ۴ تــا ۱۰ ســال محکــوم 
کــرد. در ۸ فوریــه ۲۰۱۸ کاووس 
سیدامامی، استاد دانشگاه ایرانی-

کانادایی که با این گروه دســتگیر 
شــده بــود، در بازداشــت و تحت 

شرایطی مشکوک درگذشت.
بنــا به گــزارش گروه حقوق بشــر 
ایــران، ایــران تــا ۱ نوامبــر ۲۰۱۹ 
حداقل ۲۲۷ نفر را اعدام کرده بود، 
از جملــه دو نفــر که ادعا می شــود 
به خاطر جرایمی محکوم به مرگ 
شــده بودند کــه در دوران کودکی 
مرتکب شده بودند. در دوره مشابه 
سال ۲۰۱۸ ایران ۲۵۳ نفر را اعدام 

کرده بود.
زنــان ایرانــی در قانــون و عمل با 

تبعیض مواجه هستند. 
بــا وجــود این، پــس از یــک دهه 
اکتبــر، شــورای  در ۲  فعالیــت، 
نگهبــان باالخره اصالحیــه ای به 
قانــون تابعیت ایــران را تأیید کرد 
که به زنــان ایرانــی ازدواج کرده با 
مردان خارجی امــکان می دهد در 
صورت نبــود »مشــکل امنیتی« 
برای کــودکان زیر ۱۸ ســال خود 

درخواست تابعیت ایران بدهند.

ایران به دختران در سن ۱۳ سالگی 
و به پســران در سن ۱۵ سالگی، و 

در ســنین کمتر در صــورت اجازه 
قاضــی، اجــازه ازدواج می دهــد. 
کمیسیون قضایی مجلس تالش ها 
برای افزایش حداقل سن ازدواج را 

بلوکه کرده است.
کودکان دارای معلولیت با موانعی 
مواجــه  فراگیــر  آمــوزش  راه  در 
هســتند. این موانع شامل آزمون 
پزشکی اجباری، دسترسی ناپذیری 
فیزیکی ســاختمان های مدارس، 
رفتارهــای تبعیض آمیــز کارکنــان 
مدرســه، و عــدم آمــوزش کافــی 
معلمان و مدیران مدارس می شود.

برای خواندن فصــل ایران گزارش 
جهــان ۲۰۲۰ لطفــًا از این صفحه 

بازدید کنید:
https://www.hrw.org/fa/
world-report/2020/coun-
try-chapters/336919

بــرای گزارش های دیگــر دیده بان 
حقوق بشر درباره ایران لطفًا از این 

صفحه بازدید کنید:
https://www.hrw.org/mid-
dle-east/n-africa/iran

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

هایک هارتونیان
•  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

مشــاور امالک

Cell. : 514 574-6162
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Tel.: 514-484-8181
Cars R Toys
6087, Saint-Jacques Ouest
Montréal, Québec, H4A 2G4 
Free: 1 877-227-7786
          1 877-CARSRTOYS
Local: 514 484-8181

Sundays we are closed. 
Monday  to Friday: 

10AM - 7PM) 
Saturdays 11am to 5pm

CarsRToys www.carsrtoys.ca

با مدیریت الکس تنوتاسی
Cars R Toys offers you its 
experience & expertise 
in the pre-owned car mar-
ket & the auto financing 
service. 

فروشنده اتومبیل های دست دوم 
آمریکایی، ژاپنی، اروپایی 

برترین مجموعه ی اتومبیل های دست دوم را 
www.carsrtoys.ca  :در وبسایت ما بیابید

برترین سرویس   |    نازل ترین بها 
در خدمت هموطنان گرامی 

برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد فاینانس  هر روز هفته 
با شماره تلفن های زیر متاس بگیرید: 

برنامه های رقابت ناپذیر 

فاینانس  مخصوص 
هموطنان  تازه وارد
ویزای دانشجویی 

و با پاسپورت ایرانی 
-----

بدون رجوع به پیشینۀ 
اعتباری شما 

bad credit, 
bankruptcy, 
no credit,

no problem!
we have 

financing for you.

دماوند هّمت!
 ای دیو سپید پای در بند

 ای تنبل گیتی ای دماوند!

آقای بهار گفت برخیز

تو نشنیدی ز حضرتش پند

شاید که بیان مذهبی را

چندان نشدی مطیع و پابند

پس تهمت تنبلی غلط بود

شرمنده شدم دقایقی چند!

حاال ز تو این فقیر الئیک

فارغ ز ائمه و خداوند

خواهد که شوی رفیق ملت

این خلق شریف آرزومند

تقسیم شوی میان دل ها

منباب حمایت و پدافند

تا خلق عظیم برخروشد

دل ها همه قله دماوند

پیروز شود به انقراض

این سلسله سراسرش گند

چل سال شده ست کاین حکومت

از لب هامان ستانده لبخند

چل سال شده ست کز فجایع

جان ها شده است دردآکند

بهبودی ما شده ست بیمار

آزادی ما شده ست دربند

چل سال شده ست کاین حکومت

پوشیده به جنگ ما قزآکند

چل سال شده ست اسیر جنگی 

این ملت دیر ساله و زند

آغاز شده غریو و ملت

خورده ست به خون خویش سوگند

ترسش نه ز صد هزار نیرو

پرواش نه از هزار فروند

حتی ُبنگاه، روی امواج

از همت او سخن پراکند!

مانده ست یکی تکان دیگر

اینسان که منادیان بگویند

 ای مادر نقره موی، باید

نیرو بدهی به جان فرزند

وز آتش جان خویش او را

دلگرم کنی درین فرایند

 ای کوه، بمان میان دل ها

زنهار که نگسلی تو پیوند

تا ملت ما به همت خویش

پیروز شود دلیر و خرسند

نابود شود نظام تلخی

خوشکام شود وطن بدین قند!

-----------
توضیحات: َقزآکند: زره، رخت جنگ. - 

زند: بزرگ، زنده، نیرومند. )دهخدا، آنالین(
بنگاه: بی بی سی. بقول خودشان: 

    »بنگاه سخن پراکنی بریتانیا«.

هادی خرسندی
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_______________
www.khoei.ca    

7085Cote Des Neiges
Montréal, H3R-2M1 

T:  514-341-2235

 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

ربانهم اهی موسسه آیت ا... خویی)ره( 

شهره شهریان
Cell.: 514-290-2210

مشاور امالک مسکونی در سراسر کبک

Shohreh Shahrian
Real Estate Broker
Casabellaquebec.com
shahrianrealtor@gmail.com
office:450-934-9944
Fax:   866-867-8020

طراح، ناظر پایه یک شهرداری 
     در ایران با بیش از ۱5 سال سابقه

همراه با اکیپی مجرب برای بازرسی فنی 
      ساختمان و تعمیر و نوسازی آن
ارزیابی ملک و مشاوره رایگان

همراهی در تهیه وام با بهترین شرایط
خدمات رایگان برای خریداران 

    و مستاجران گرامی

شرکت حمل و نقل بین املللی 
LOADEX TRANSPORT INC

خدمات حمل و نقل:   هوایی، دریا یی و زمینی
سرویس هوایی به شیراز، تبریز، تهران، 

اصفهان،کرمانشاه و مشهد
ایران، سراسر کانادا، امریكا و سایر نقاط جهان

Tel.:514-234-3399  Fax.:514-685-3168
info@loadextransport.com        www.loadextransport.com

نرخ های ویژه 

برای اضافه 

بار هوایی 

مسافران

صادرات کاالهاواردات و حمل برای سرویس کامل 

w w w . p a i v a n d . c a
  آبونه مان گسترده   وب سایت قدرمتند   

  پخش وسیع 
بیزنس خود را به ما بسپارید! با پیوند دیده شوید... 

مدیریت زندگی.. 

صابر جلیل زاده  
آمـوزش سنتــور 

در كلیه سطوح
-------------

ابتدایی  ||||  مقدماتی  ||||   ردیف

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

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

10
دلیل برای اینکه نباید به حرف دیگران اهمیت دهیم

انسان به صورت ذاتی 
تمایل دارد که دیگران 
او را دوســت داشــته 
بپذیرنــد.  و  باشــند 
اما گاهــی این تمایل 
باعث می شود که افراد 
بیش  ازحد و به صورت 
بــه  وســواس گونه 
دیگــران  تفکــرات 
خودشــان  درمــورد 
اهمیت دهند. نگرانی 
بیــش از حــد درمورد 
افــکار دیگــران اثرات 
منفی بسیار بر زندگی 

شما خواهد داشت. 
ایــن وســواس زندگی شــما را فلج 
و مختــل می کنــد، زیــرا نخواهد 
گذاشت با خودتان و دیگران راحت 
باشید. پس بهتر است اجازه ندهید 
که نگرانی درباره نظر دیگران مانع 
لذت بردن تــان از زندگــی شــود و 
کام تان را تلخ کنــد. در این مقاله 
با ۱۰ دلیل توضیــح می دهیم که 
چرا نباید بــه نظر دیگران اهمیت 

بدهیم.
•

۱. این زندگی شماست و 
زندگی شما به هیچ کس غیر از 

خودتان مربوط نیست
بقیــه می تواننــد درمــورد هرچــه 
دوســت دارنــد فکر کننــد، همان 
طور که شما آزاد هستید به هرچه 
می خواهیــد فکــر کنیــد. تفکرات 
دیگران نمی تواند در آنچه هستید 
تغییــری ایجاد کند یا ارزش شــما 
را کم یا زیاد کند، مگر اینکه شــما 

چنین اجازه ای به آنها بدهید.
این زندگی شماست. در پایان و در 
خلوت خودتان، تنها کسی که باید 
انتخاب ها و رفتارهای شما را تأیید 

کند خود شما هستید.
•

2. هیچ کس بهتر از خودتان 
خیر و صالح شما را منی شناسد

کســی بــه انــدازه خــود شــما در 
زندگی تان سرمایه گذاری نکرده و 
نخواهد کرد. فقط شــما می دانید 
که چه چیزی برای تان خوب است 
در  انتخاب های تــان  به کمــک  و 
موقعیت های مختلف است که این 
مهارت  را به دســت می آورید. تنها 
راه یادگیری این است که خودتان 
مســئولیت  بگیریــد،  تصمیــم 
تصمیم های خود را قبول کنید و 
اگر هم شکســت خوردید، به جای 
سرزنش دیگران و مقصر دانستن 
آنها، با تمام وجود از شکست خود 

درس بگیرید.
•

3. آنچه برای دیگری خیر 
است شاید برای شما شر مطلق 

باشد
دیگــران معمــوال خودشــان را در 
موقعیت شــما تصــور می کنند و، 
بــا این تصور، درباره شــما و آنچه 
خوب است انجام دهید اظهارنظر 

می کنند. 
مشــکل همین جاســت. تعریفی 
که هرکس از خوب ارائه می کند با 
دیگری متفاوت است. شاید چیزی 

که ازنظر شما آشغال و دورریختنی 
اســت ازنظر فــردی دیگر بســیار 
باارزش باشد. هرکدام از ما بی همتا 
هستیم و فقط خود ما می دانیم که 

چه چیزی برای مان خوب است.
•

4. اهمیت دادن به نظر 
دیگران مانعی در رسیدن به 

رؤیاهای تان است
اگــر دائــم در ایــن فکر باشــید که 
دیگــران درباره شــما چطــور فکر 
می کنند، هرگز نمی توانید در زندگی 
به آنچه می خواهید برســید. شاید 
الزم باشد، برای رسیدن به اهداف 
خود، همرنگ جماعت نباشــید و 
کارهایی را انجــام دهید که ازنظر 
بقیه چندان عادی نیستند. شاید 
الزم باشــد کــه، برای رســیدن به 
رؤیاهای تان، غرور و اعتبار خود را 
نادیده بگیرید. اهمیت دادن به نظر 
دیگــران در چنین مــواردی قطعا 
ســد راه رســیدن بــه رؤیاهای تان 

خواهد بود.
•

5. نتیجه نهایی فقط دامن شما 
را می گیرد

نتیجــه نهایــی تصمیمات شــما 
در زندگــی فقــط به شــما مربوط 
اســت. به عنوان مثال، فرض کنید 
کســی به شما پیشــنهاد بدهد که 
در بــازار بورس ســهام بخرید. اگر 
فکر می کنید ایــن انتخاب چندان 
درست نیست، عواقب این تصمیم 
فقط خود شــما را درگیــر خواهد 
کرد. اگر ســهام تان سقوط کند و 
ضرر مالی سنگینی متحمل شوید، 
این شــما هستید که تا آخر عمر با 
این احساس گناه دست وپنجه نرم 
می کنیــد که چــرا به نــدای درونی 
خــودم گــوش نــدادم. وقتــی که 
دیگران به شــما پیشنهاد یا، حتی 
در برخی موارد، دستور می دهند، 
هیچ ریسکی آنها را تهدید نمی کند. 
آنهــا بــا انتخاب های شــما زندگی 
نخواهند کرد و این شما هستید که 

درگیر انتخاب های تان می شوید.
•

6. نظرات مردم دائما تغییر 
می کند

انســان ها همیشــه در حال تغییر 
هستند. طرز تفکر، ایده ها و نگرش 
انســان ها با گذشــت زمان عوض 
می شــود. برخی از نظریه پردازان و 
فیلسوفان معتقدند که ما دائما در 
حــال دگرگونی هســتیم، تا جایی 
کــه نمی توانیم بــا ویژگی های مان 

یک خود ثابت )شــخصیت ثابت( 
تعریــف کنیم. نگــرش، نظرات و 
تفکر انسان  همواره در حال تغییر 

است.
این بدان معناســت که اگر کســی 
امروز نظری مثبت درمورد شــما 
نداشــته باشد، شــاید در آینده ای 
نه چندان دور نظرش درمورد شما 
کامال تغییر کند. پس همان گونه 
کــه می بینید چندان الزم نیســت 

نظرات دیگران را جدی بگیرید.
•

7. زندگی به معنای واقعی 
کلمه کوتاه است

شما یک شانس برای زندگی کردن 
دارید نه بیشتر. پس بهتر است با 
نگرانی درباره اینکه دیگران چه فکر 
می کنند این شانس را هدر ندهید. 
کاری را انجــام دهید که دوســت 
دارید. کســی باشــید که خودتان 
آرزو داریــد. بعد مــرگ هیچ یک از 
اطرافیان تان همراه شما نخواهند 
بود. شــاید حتی سالی یک بار هم 
کســانی را کــه تــا این حــد نگران 
نظرات شان هستید نبینید. بدون 
اینکه خودتان را در قیدوبند نظرات 
دیگران قرار دهید زندگی کنید و تا 
جایی کــه می توانید از این فرصت 

تکرارنشدنی لذت ببرید.
•

8. هرچه بکارید همان را درو 
می کنید

وقتی بیــش از اندازه نگــران افکار 
دیگران هســتید، دچار پیشگویی 
معطــوف بــه مقصــود می شــوید 
]مقصــود از پیشــگویی معطوف 
بــه مقصــود، نوعــی پیشــگویی 
اســت که به ِصرِف تبعات ناشی از 
گفتــن آن حتمًا به وقــوع خواهد 
پیوســت[. افرادی که نیازشــان را 
به تأیید دیگران انکار می کنند این 
تفکر در رفتارشان ظاهر می شود. 
یعنی به گونه ای با دیگران برخورد 
می کنند که نشــان دهند به تأیید 
آنها نیــاز ندارند. ایــن تفکر بیمار 
گاهی آن قدر حاد می شــود که فرد 
را گدای محبــت و مطیع دیگران 
می ســازد. زمانــی که می کوشــید 
طــوری رفتــار  کنیــد که دوســت 
داشته شوید و تأیید شوید، همین 
رویکرد باعث می شود که بسیاری 

از شما متنفر شوند.
•

9. بقیه آن قدرها هم که شما 
تصور می کنید به شما فکر 

منی کنند
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مشاور امالک:  مسکونی و جتاری 
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 residents  با کمترین پیش پرداخت 
هدیه ما به خریداران۱2۰۰ دالر هزینه محضر 

______________
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

مهاجران عزیز 

 مشـاوره رایگان 

هر چهارشنبه، حضوری:

      تک نفره یا چهار نفره 

      در مرکز شهر یا در وست آیلند 

 تلفنـی : 

هر روز هفته 

نادرخاکسار
Cell.: 514-969-2492

       ۱2۰۰ دالر هزینه محضر• هدیه ما به خریداران: به پرداخت پورسانت ندارند؟! • آیا می دانستید خریداران نیازی 

<< تـوجه توجـه 

پیش خرید

در بهترین منطقه 

 downtown

به قیمت مناسب!

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

هایک هارتونیان
•  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

مشــاور امالک

Cell. : 514 574-6162

اغلب اوقات، مردم غیر از خودشان 
به فرد یا چیز دیگری فکر نمی کنند. 
ایــن یک حقیقــت تلخ امــا واضح 
اســت که به طور متوســط بیشتر 
افــراد تمام افکار و دنیــای خود را 
از یــک فیلتــر خودخواهانــه عبور 
می دهند. به عبارت دیگر، انسان ها 
اکثر فکرهای شان را در قالب آنچه 
به خودشــان و منافع شان مربوط 

است درمی آورند.
مهم نیست چه کسی هستید یا چه 
کاری انجــام می دهید چون مردم 
تنها درصورتی بــرای فکرکردن به 
شما وقت می گذارند که رفتار شما 
به صورت مستقیم روی زندگی آنها 

اثر داشته باشد.
•

۱۰. حقیقت تلخ: راضی 
نگه داشنت همه غیرممکن است

امکان ندارد بتوانید تمــام افراد را 
همیشــه از خودتان خشــنود نگه 
داریــد. اینکه بخواهیــد مطابق با 
انتظــارات و توقعــات همه زندگی 
کنید شدنی نیست. پس خودتان 
را خســته نکنیــد. امــا خشــنود 
نگه داشتن یک نفر را هرگز فراموش 
نکنید. آن یک نفر کسی نیست جز 

خودتان.

سخن آخر
اظهارنظرهــای دیگــران ممکــن 
اســت شــما را اذیت کنــد و اجازه 
ندهــد آن طور کــه دوســت دارید 
زندگی کنیــد. زیرا آنها می خواهند 
)افکارتــان،  شــما  وجــود  تمــام 
را  رفتارتــان(  و   شــخصیت تان 
بــا معیارهایــی کنتــرل کننــد که 
خودشــان تعیین می کنند. زمانی 

که بیــش از انــدازه درگیر نظرات 
دیگران شوید، خودتان را فراموش 
می کنید. شــما می توانید آگاهانه 
جلــوی ایــن اتفــاق فاجعه بــار را 
بگیرید. به خودتان اجازه دهید که 
آزاد باشــید. این مهارت به تمرین 
نیاز دارد. زمانی که واقعا یاد بگیرید 
که بی خیــال حرف مردم شــوید، 
طعم متفــاوت و بی نظیــر زندگی 
را خواهید چشــید. زمانی که برده 
نظــرات و افکار دیگران نباشــید، 
متوجه می شوید که واقعا چه کسی 
هســتید و ایــن آزادی مثــل از نو 
متولد شدن و اولین باری که نفس 

می کشید شیرین خواهد بود.

نگار آذری نمین

خواندنی
درستکارترین مردم جهان در کدام کشور 

زندگی می کنند؟
اغلب مردم وقتی گوشی تلفن 
می شــود،  گــم  همراهشــان 
افــزون بــر ایــن کــه ناراحت 
می شــوند، بســیار هــم غصه 
می خورنــد، غصــه گوشــی از 
دســت رفته که احتماال به آن 
عالقه داشته اند یا عادت کرده 

بودنــد، هزینه جایگزینی گوشــی 
جدید، اطالعاتی کــه بازیابی آنها 

بسیار دشوار و زمانبر است.
امــا کشــوری در دنیــا هســت که 
حداقل ۸۳ درصد مــردم آن وقتی 
گوشــی تلفن همــراه خــود را گم 
می کنند، نه ناراحت می شوند و نه 
فرصت غصه خوردن پیدا می کنند، 
چون گوشــی مفقودی به سرعت 

پیدا می شود.
پلیــس توکیــو، پایتخــت ژاپن در 
تازه ترین گزارش خود اعالم کرده 
که در این شهر ۱۴ میلیون نفری، 
طــی ســال ۲۰۱۸ میــالدی بیش 
از 5۴5 هــزار کارت شناســایی گم 
شــده با تحویل به ماموران پلیس 
پیدا شــده و که این میزان معادل 
۷۳ درصــد رقــم کل کارت هــای 

مفقودی است. 
گوشــی  هــزار   ۱۳۰ همچنیــن 
تلفن همــراه، معــادل ۸۳ درصد 
کل مفقودی هــا توســط پلیس به 

صاحبان آنها تحویل داده شــده و 
۶5 درصد کیف پول های گم شده 
که بالــغ بر ۲۴۰ هــزار کیف بوده، 
پیدا شــده اند. ایــن آمــار دو گزاره 
عجیب دارد که هنوز به آن افزوده 

نشده است: 
خنســت آن این که این درصد از 
کشــفیات تنهــا در روز نخســت 

مفقود شدن آنها رخ داده است. 
دوم ایــن کــه توکیو از نظــر مردم 
ژاپن شــهری اســت که مــردم آن 
بیشــترین فاصله را با ارزش های 

اخالقی و مذهبی پیدا کرده اند.
گذشــته از ارزش هــای فرهنگی و 
مذهبی، مامــوران مهربان و قابل 
اعتماد پلیس مهمترین عامل رواج 
درستکاری در میان ژاپنی هاست. 

به طوری که نتایج مقایسه دو شهر 
توکیو و نیویورک نشــان می دهد 
که ۸۸ درصد گوشــی هــای تلفن 
همراه گم شــده در پایتخت توکیو 
به ماموران پلیس تحویل داده شد 

ولــی این درصــد در نیویورک 
تنها ۶درصد است. 

این نسبت در مورد کیف پول 
۸۰ به ۱۰ درصد بوده است! 

اســتاد  وســت،  دی  مــارک 
دانشگاه میشیگان آمریکا که 
این بررســی تطبیقی در مورد 
جامعه ژاپن را انجــام داده معتقد 

است:
»اقــدام ژاپنی هــا در بازگردانــدن 
اقالم گمشده به صاحبانشان بیش 
از آن کــه ریشــه در صداقت باالی 
آنها داشته باشد، ناشی از ارزش ها 
و هنجارهــای ســنتی این جامعه 

است.«
همچنیــن کازوکو ِبهرنز، اســتاد 
دانشــگاه برکلی آمریکا که مطالعه 
تربیــت  تفاوت هــای  تطبیقــی 
کــودکان در ژاپن پرداخته، خاطر 

نشان می کند:
»برای ژاپنی هــا انجام دادن کاری 
برای کسی یک زیبایی نهفته و یک 
پاداش آتی داردو این رویکرد ریشه 
در تعلــق بــه جمــع و جمع گرایی 
مهمتریــن  کــه  دارد  گســترده 
میــان  در  روان  عامــل ســالمت 

ژاپنی هاست.« )یورونیوز(
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Facebook.com/
paivand.montreal    
به ما بپیوندید!
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Montreal, Quebec  H3H 1M1 

Tel.: (514) 933-3337,   Fax: (514) 933-2861

1834  Ste-Catherine W.,  Suite 200
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Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.                Dr. Mehri Heidari D.M.D.
Dr. Mana Vojdani, D.M.D.                              Dr. Mahsa Zamani, D.M.D.

New
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Montreal, Quebec  H3H 1M1 
Tel.: (514) 933-3337,  Fax: (514) 933-2861          Metro: Guy

1834  Ste-Catherine W., Suite 301

Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.
Member of International Association of Orthodontics 

www.clinique-arya.com

www.clinique-arya.com
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Guy

Member of International Association of Orthodontics 

کلینیک دندانپزشکی آریا 
در مرکز شهر

دکتر شهروز رضانیـا          جراح دندانپزشک 
دکتر فرانک هاشمی         جراح دندانپزشک 
دکتر زهرا طباطبائی        جراح دندانپزشک 

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

Invsalign  ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم  
   ردیف کردن دندانها بصورت سریع 

Rapid Orthodontics در کمتر از یک سال        
 Implant کاشتن دندان  

 Root Canal درمان ریشه  
Zoom 2 ACP سفید کردن دندانها توسط دستگاه  

  کشیدن و جراحی دندانهای عقل 
  دندان اطفال 

  گذاشتن دندانهای مصنوعی 
  پر کردن دندان ها )همرنگ دندان( 

CEREC AC Bluecam   

1834 Ste Catherine W.  Suite 200
Montreal, Qc H3H 1M1     (Metro: Guy)

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

قبول کلیه 
بیمه های مدیکال 

و بیمه های دانشجوئی 

¥°¶H x»oÎ » kÄoi }~hT¶

I¿TºH IU HkTMHpH Iµ{ ÁI¿¶k¤ IM ³I«µÀ

k{ILÃ¶ ·I«ÄHn ·HnHkÄoi ÁHoM I¶ RI¶ki

Courtier Immobilier Agréé

Cell : (514) 571-6592

ÁnHm¬ ¾ÄI¶ow n¼¶H nj Â~~hU ¥nk¶ ÁHnHj

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

38 Place du Commerce #280,
île des Soeurs, Qc H3E 1T8

Email : masoudrealty@gmail.com

Tel.: (514) 606-5626
www.babakhani.ca
behrooz@babakhani.ca

مشاور  رمسی وام مسکن 
    اخذ وام برای افراد خوداشتغال        اخذ وام برای افراد با پیشینه محدود و یا نامطلوب 

 اخذ وام برای خانۀ اول و یا جهت سرمایه گذاری  
    متدید و جتدید وام با پایین ترین نرخ موجود 

بهروزباباخانی

کاظم پرتو تهرانی 

Cell.: (514) 971-7407

مشاور امالک در مونتریال: 
مسکونی    و    جتــاری

Kazem Partow Tehrani
Real Estate Broker
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

 ارزیابی رایگان از خانه شما 
 کمک به تهیه وام  مسکن با کمترین بهره 

 مشاوره رایگان برای خرید و فروش خانه 
 پرداخت هزینه محضر تا ۱3۰۰ دالر 

امور دفترداری   ;
             و حسابداری 

تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی   ;
تاسیس و ثبت شرکت ها   ;

خدمات حسابداری و دفترداری

Tel.: 514-777-3604

GESTION FINANCIERE LOYALE
SOROOR SADR ACCOUNTING 
AND BOOKKEEPING SERVICES

 � BOOKKEPPING   &  ACCOUNTING
 � FINANCIAL STATEMENT PREPRATION 
 � PERSONAL AND INCORPORATION TAX RETURN
 � COMPANY CREATION AND REGISTRATION

     WITH APPOINTMENT_________________________
5263  boul Cavendish
Montreal Quebec H4V 2R6
   Email: loyale.accounting@gmail.com 

سرورصدر

  OSTEOPATH 
   Dr. Lucien Dick
 Dr Shirin BAHRAM, 
   naturopathic doctor,
  OPTHAMOLOGIST
   Dr. Samir Antaki
 ENDOCRINOLGUE: 
   Dr. Jack Elstein
  UROLOGUE: 
  Dr. Jean-Louis Bourque
 ALLERGIE: 
  Dr. Phil Gold
 CARDIOLOGUE: 
  Dr. Abed G Kahwati
 GYNÉCOLOGUE: 
  Dr. Michael Ah-Sue

 ORTHOPEDIE: 
  Dr. Faramarz Dehnade
 ONCOLOGIE: 
  Dr. George Wakil
 ORL: 
  Dr. Samir Abboud
 GASTROENTÉROLOGUE: 
  Dr Joseph Loutfi
 CHIRURGIE GÉNÉRALE: 
  Dr. Théodore Kass
 CHIRURGIE GÉNÉRALE:
  Dr. Naji Wakil (spécialité 
   CHIRURGIE bariatrique
 INTERNISTE: 
  Dr. Liu Chen Kiow

 MALADIES INFECTIEUSES 
  Dr. A.-F. Doss
 PSYCHOLOGUE:
  Dr. Mahnaz kazemi
 ACUPUNCTEUR & LASER: 
  Dr. Bahman Fashipour
 PODOLOGUE: 
  Dr. Ata Ansari
 NUTRITIONISTE : 
Nasim Saberi, RD (Counseling 
Diabetes, Obesity, Hypertension)
 PHYSIO: 
  Vivarath,ly (514) 733-4683 
  (5589 CDN#2, H3T 1Y8)

دکترریموندرضایی 
Dr. Raymond Rezaie

7روز 
هفته 

پزشکان خانواده:
Dr. RAYMOND REZAIE 
Dr. KIMLAY P. YOUTHOAN
Dr. ASTGHIK VARTANIAN
Dr. JOHN KATSOUNAKIS
Dr. HANY KAMEL
Dr. VAN TINH DUONG__________________

جراح ارتوپدی،روانپزشک،گوش و حلق و بینی، قلب، 
جراح عمومی،متخصص زنان،جهاز هاضمه،انکولوژیست،

جراح کلیه و مجاری ادرار، بیماری های عفونی و... 

پزشک  خانــواده 
بدون وقت قبلی

Family Physician 
(Without Appointment)

  اورژانس
  پزشکان متخصص جهت امراض

Specialist doctors پزشکان  متخصص: 

کلینیک مدیکال آلفامدیک

1253 Rue Guy
Montreal, Qc. H3H 2K5  

Clinique Medicale Alphamedic 
Centre-Ville

Tel.: (514) 933-8383   
�������������

Guy Concordia

پزشک خانواده: اورژانس 

اجنام آزمایش خون 
در محل کلینیک 

جواب در 24 ساعت 

هم اكنون  بوتاكس  و  فیلر 
توسط جراح پالستیک

ختنه کودکان: 0 - 6 سالگی 

DR JEAN LOUIS BOURQUE 

Hiring new doctors!!
Clinic alpha medic is looking for  
physicians to join & work with their 
GMF medical group. Please contact:
Dr Anthony Rezaie: 514-601-7878
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خریدار هیچگونه وجهی بابت کمیسیون منی پردازد 
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

مهندس راه و ساختمان 
از پلی تکنیک تهران 

با بیش از 3۰ سال سابقه 
در سرمایه گذاری 

و ساخت مسکن 

مسعود هاشمی

مشاور  امالک  مسکونی 
در مونترآل و حومه 

Cell.: 514-298-4567

                                    Immo-Plus 
MASSOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker
1980 Notre Dame O. 
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»آغاز بحران در تغییرات اقلیمی«
از دست ما چه بر می  آید؟

یک طبیعت شــناس و مستندساز 
برجسته بریتانیایی هشدار داده که 

در زمینه مشکل تغییرات آب 
و هوایی "لحظه بحران" فرا 

رسیده است.
دیویــد اتنبرو، ســازنده 
مجموعه های مســتند 
از  مشــهور  تلویزیونــی 
جمله "زندگی" و "سیاره 

زمیــن"، می گویــد "ما 
برخورد با مشکالت را سال 

به سال به عقب انداخته ایم."
به گفته او "همین االن آتش سوزی 

در جنوب شرقی استرالیا در جریان 
اســت، زیرا که دمــای زمین رو به 

افزایش است."
انتبــرو معتقــد اســت، ایــن کــه 
بعضی سیاســتمداران و مفسران 
می گویند این آتش سوزی ها ربطی 
به گرمایــش زمین نــدارد، کامال 

بی معناست.
"ما بخوبی می دانیــم که کارهای 
انســان ها دلیل اصلی گرم شــدن 

زمین است."
•

تغییرات آب و هوایی: چه کاری 
می توانیم بکنیم

۱. ســازمان جهانــی هواشناســی 
اعالم کــرده که جهان اکنون یک 
درجــه از دوران پیــش از صنعتــی 

شدن گرمتر شده است:
طبق پنــج مجموعــه از داده های 
جهانی، طی ده ماه اول سال ۲۰۱۸ 
میانگین دمای جهانی ۹۸/۰ )نود 
و هشــت صدم( درجه سانتیگراد 
باالتر از سال های ۱۸5۰ تا ۱۹۰۰ 

بود.
بنــا بــه اعــالم ســازمان جهانــی 
هواشناسی، گرمترین بیست سال 
ثبت شده در تاریخ، در دوره زمانی 
۲۲ ســاله اخیــر روی داده اســت. 
ســال ۲۰۱5 تــا ۲۰۱۸ از همه این 

سال ها گرمتر شده است.
اگــر این رونــد ادامه یابــد، دمای 
زمیــن تا ســال ۲۱۰۰ ســه تا پنج 

درجه باالتر خواهد رفت.
ممکن اســت یک درجــه افزایش 
دما، زیاد به نظر نرسد، ولی طبق 
اعالم "هیئت بین دولتی تغییرات 

 " قلیمــی ا
اگــر کشــورها اقدامــی 
در ایــن زمینــه نکنند، 
جهان شــاهد تغییرات 
فاجعه باری خواهد بود. 

ســطح آب دریاهــا افزایش خواهد 
یافــت، دمــای آب اقیانــوس ها و 
میزان اســید آن بیشتر می شود و 
امکان کاشــت مــواد غذایی مانند 
برنج، ذرت و گندم در معرض خطر 

قرار خواهد گرفت.
•

2. سال 2۰۱9 رکوردار بود:
در ایــن ســال در نیمکره شــمالی 
حدود ۴۰۰ بار دماهایی ثبت شــد 
کــه باالترین دمای ثبت شــده در 

تاریخ بودند.
در ۲۹ کشور بین اول ماه مه و سی 
ام ماه اوت رکورد دما شکسته شد. 
یک سوم همه این دماهای باال در 
آلمان ثبت شد و فرانسه و هلند در 

مقام های بعدی قرار داشتند.
ارت  برکلــی  اطالعــات  طبــق 
آمریــکا  )Berkeley Earth( در 
هم ســی رکورد شکســته شــد که 
باالتریــن میزان از هنگام ثبت دما 
بود. در ژاپن ۱۱ نفر به دلیل گرما 
جان خود را از دست دادند و در ۱۰ 

مورد باالترین دما ثبت شد.
•

3. ما در مسیر دستیابی به 
اهداف مربوط به تغییرات 

اقلیمی نیستیم:
اگــر همــه وعده هــای مربــوط به 
کاهش میــزان گازهای گلخانه ای 

اعالم شده توسط کشورهایی که 
توافــق پاریس را قبــول کرده اند را 
در نظر بگیریم. جهان تا پایان 
قرن حاضر بیش از سه درجه 

گرمتر خواهد شد.
در ســال های گذشــته 
اقیلم شناسان تعریف حد 
"ایمن" در تغییرات آب 
و هوایی را عوض کردند. 
برای ده ها سال محققان 
می گفتند که افزایش دمای 
جهانی تا پایان قرن باید زیر دو 

درجه حفظ شود.
پاریــس  توافــق  طبــق 
کشــورها متعهد شدند 
تــا ضمــن نگهداشــتن 
افزایش دما به کمتر از دو 
درجه )نســبت به دوران 
قبل از صنعتی شــدن(، 
تــالش هایــی را انجــام دهند که 
افزایش دما حتی کمتر از دو درجه، 
و در حدود یک و نیم درجه باشد.

حــاال کارشناســان مــی گویند که 
افزایش دما حتما باید زیر ۱.5درجه 

باشد.
•

4. بیشترین میزان تصاعد 
گازها متعلق به چین و 

آمریکاست:
آمریکا و چین در مجموع ۴۰ درصد 
میزان تصاد گازهای گلخانه ای در 
سطح جهان را به خود اختصاص 
می دهند. ایران در رده هشتم قرار 

دارد.
در دولــت دونالد ترامپ سیاســت 
آمریــکا در زمینه تغییرات اقلیمی 
عوض شده اســت. او روند خروج 
از توافق پاریس زا آغاز کرده است. 
بــه گفتــه او ایــن توافق، بــه ضرر 
شرکت ها و کارکنان در آمریکاست.

•
5. نواحی شهری به ویژه در 

خطر هستند:
در گــزارش موسســه تحقیقاتــی 
 Verisk( وریســک میپل کرافت
Maplecroft( تقریبــا ۹5 درصد 
از شهرهایی که با شــرایط دشوار 
اقلیمی رو به رو هستند در آفریقا یا 

آسیا قرار دارند.

شهرهایی که سرعت 
رشدشان بیشتر است، 
معــرض  در  بیشــتر 
خطــر هســتند مانند 
الگــوس در نیجریه و 
کینشاسا در جمهوری 

دمکراتیک کنگو.
در میان ۱۰۰ شــهر با 
رشد سریع در جهان، 
بــه خطــر  ۸۴ شــهر 
"شدید" افزایش دما و 
وضعیت دشوار اقلیمی 
حاصل از تغییرات آب 

و هوایی مواجه اند.
•

6. یخ اقیانوس منجمد شمالی 
در معرض خطر است:

گستره یخ اقیانوس منجمد شمالی 
در ســال های گذشــته کمتر شده 
اســت. این یخ در ســال ۲۰۱۲ به 

کمترین حد خود رسید.
طبق اعالم کمیته محیط زیست 
پارلمان بریتانیا یخ اقیانوس منجد 
شمالی از اوایل سال ۲۰۰۰ در حال 
آب شدن بوده است. این اقیانوس 
ممکن اســت تا دهه ۲۰5۰ عاری 

از یخ شود.
•

7. ما می توانیم کمک بیشتری 
بکنیم:

همزمان که دولت ها باید تغییرات 
بزرگی در ایــن زمینه ایجاد کنند، 
افراد هم مــی توانند نقش خود را 

داشته باشند.
دانشــمندان می گوینــد کــه برای 
جلوگیری از آســیب های ناشــی از 
تغییــرات اقلیمی همه مــا باید در 

سبک زندگی مان تغییر بدهیم.
بنــا به اعــالم "هیئــت بین دولتی 
تغییرات اقلیمی" ما باید گوشــت، 
شــیر، پنیر و کره کمتری بخریم. 
بیشتر از مواد غذایی فصلی و محلی 
استفاده کنم و زباله کمتری تولید 
کنیم، از خودروی برقی اســتفاده 
کنیم و بیشــتر پیاده یا با دوچرخه 

تردد کنیم.
هچنین بیشــتر از قطار و اتوبوس 
به جــای هواپیما اســتفاده کنیم. 
برای جلساتمان بیشــتر از ارتباط 
ویدیویی اســتفاده کنیم. به جای 
ماشین خشک کن، لباس هایمان 
را روی بنــد رخــت بیاندازیــم تــا 
خشــک شــود، منازل مسکونی را 
عایــق کاری کنیم و بــه طور کلی 
محصوالتی را که با کربن کمتری 

تولید می شوند تهیه کنیم.
طبق پژوهش های اخیر بزرگترین 
روشــی را کــه بــا آن می توانیــم به 
محیط زیســت کمک کنیم تغییر 

دادن رژیم غذایی مان است.

کارشناســان می گوینــد بــه دلیل 
تصاعــد بــاالی کربــن از صنایــع 
تولید گوشت و تأثیر منفی زیست 
محیطی آن، ما باید گوشت کمتری 

بخوریم.
یک تحقیق که بتازگی در نشــریه 
"ســاینس" منتشــر شــده نشان 
می دهد که نحوه تولید مواد غذایی 
تأثیر بسیاری بر میزان تصاعد گاز 

دارد.
مثــال اگر پــروش گاوهایــی که از 
گوشــت آنها اســتفاده می شود در 
زمیــن هــای جنگل زادیی شــده 
تصاعــد گازهــای  انجــام شــود، 
گلخانه ای نسبت به پرورش گاو در 
چراگاه های طبیعی ۱۲ برابر بیشتر 

خواهد خود.
افــزون بــر تغییــر رژیــم غذایــی، 
تحقیقات نشان می دهد که شیوه 
های کشاورزی نیز باید دستخوش 
تغییــرات بزرگــی شــود تا محیط 

زیستمان را بهتر حفظ کنیم.
•

باید گوشت 
کمتری 
بخوریم!
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سالمت... 
تمرکز ذهـــن واقعاً یعنی چه

تحقیقــات زیادی وجــود دارد که 
ثابت می کند کنترل فکری که در 
ســر ما مدام می چرخــد می تواند 
باعث کاهش استرس روزانه شود. 
خوشــبختانه تمرکز ذهــن یکی از 
معــدود روش ها اســت کــه افراد 
احتیاج به هیچ چیز اضافی ندارند. 
الزم نیست چیزی بخرند یا به خود 
اضافه کننــد و یا حتی جا و لباس 
یا وســیله مخصوصی برایش الزم 

داشته باشند.
آنچــه کــه تمرکــز ذهن نیــاز دارد 
فرصتی اســت که هر فرد می تواند 
برای خــودش ایجاد کنــد تا برای 
دقایقی درنگ کند. که البته در این 
بلبشــوی زندگی روزانه به خودی 

خود کار خیلی مشکلی است.
حتــی الزم نیســت جای ســاکت 
و نــرم و دنجی باشــد. مــی توانید 
دقایقی را حتی در حین کار بیابید. 

می توانیــد اوقاتــی را در طول روز 
بیابیــد که حتی تنها نیســتید. در 
حیــن خریــدن موادغذایــی یا در 
صــف اتوبوس… مــی تواند موقع 
ظهر و وقت نهار باشــد. می تواند 
دقایق قبل از خواب باشد یا فرصت 

کوتاهی در اول صبح…
تمرکــز ذهن مثــل این اســت که 
متوجه ریزش شــیر آب بشوید که 
بدون انقطاع قطره قطره می چکد. 
ایــن قطرات مداوم همــان افکار و 

احساسات ما است. 
کارم کی تمام می شود؟ 

شام چه بخورم؟ 
منظور دوســتم دیروز وقتی که آن 
نکته را گفت چه بود و همه دغدغه 
ها و امیدها و کارهایی که دوســت 

داریم یا بدمان می آید.
نگــه داشــتن و کند کــردن زمان، 
ایســتگاه اوِل تمرکز ذهن اســت. 

بعد بهتر اســت اجــازه دهیم همه 
افکار بــدون هیچ قضاوت یا بحث 
یا کنترل، فقط آگاهانه در معرض 
توجــه ما قرار بگیرنــد بدون اینکه 

برای شان جوابی مهیا کنیم.
بگذاریــم انــواع احساســات اذیت 
هــم کالف شــده،  در  و  کننــده 
همانطــور که وجــود دارنــد ادامه 
بیابنــد بــا این تفــاوت کــه آنها را 
ببینیم. ناظرشان باشیم. بگذاریم 
از بدن ما دفع شوند بدون اینکه با 

آنها کلنجار برویم.
مــا قرار نیســت تصمیمــات بهتر 
بگیریم یا افکارمان را کنترل کنیم 
تا طور دیگری بیندیشیم. همین 
کــه ناظر آگاه و هشــیار این اتفاق 
خودکار باشیم به خودی خود می 
توانیم به این دســت و پازدن های 
ذهن مان لبخند بزنیم.  لبخندی 
نــه از ســر تقصیــر یا تحقیــر بلکه 
تبســمی برای درک هــر آنچه که 
همیشه هســتیم ولی متوجه اش 

نیستیم.
ایجــاد ایــن لبخندهــای رندانــه 
همیشــه صورت نمی گیرد. افکار 
و احساســات و صدماتــی کــه در 
طــول زندگی و بر اســاس توقعات 
جامعــه و زمانــه به خودمــان وارد 
مــی کنیم آن چنان زیاد اســت که 
بســیاری از مواقع تحت تاثیر آنها 
قرار می گیریم. شــاید بعضی وقت 
هــا حوصله و قــدرت و جرئت این 
درک را نداشــته باشــیم. امــا زیاد 
مهم نیســت. ما ماشین نیستیم.  

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

هایک هارتونیان
•  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

مشــاور امالک

Cell. : 514 574-6162

چــون بهتر اســت بپذیریــم که ما 
عمال چیزی جز احساسات و نیازها 

و افکارمان نیستیم.
بعد از مدتــی این امــکان را داریم 
که به مرحله مسلط تری از تمرکز 
ذهن برســیم. ما می توانیم بعد از 
کمــی تجربه یاد بگیریم که افکار و 
احساسات مان را شناسایی کنیم. 
بــه آنها لقب دهیــم و طبقه بندی 

کنیم.
در ایســتگاه اول تمرکز ذهن وقتی 
شــاهد افکار بی اختیارمان بودیم 
فقط سعی می کردیم شاهد آمدن 
و عبورشــان باشــیم. امــا در این 
مرحله می توانیم ســعی کنیم آنها 
را بشناســیم. می توانیم این هرج 
و مرج طبیعی افکارمان را مثاًل به 
دو گروه مفید یا غیر مفید تقسیم 

کنیم.
بعد از آن می توانیم یاد بگیریم  آنها 
را در چند گروه وسیع تر بگنجانیم. 

افــکاری که حاکی از ترس اســت. 
افکاری که نوعی خاطره هســتند. 
احساساتی که در آنها قضاوت وجود 
دارد. افکاری که نشانه برنامه ریزی 
برای آینده است و … حتی در این 
مرحله هم قرار نیست با این افکار 
و احساسات بجنگیم یا حذف شان 
کنیم یا تصحیح شان کنیم.  فقط 
آنها را بشناسیم و شاهد ایجادشان 

باشیم.
حتمًا انــواع دیگری از شناســایی 
و لقــب دادن به چکــه چکه مداوم 
افکارمان وجود دارد. هر طور و در 
هر سطحی از شعور و درک هستید 
فرقــی نمی کند مــادام کــه آنها را 
ببینید و اجازه دهیــد بدون هیچ 
مقاومتــی از جلــوی روح و روان و 

شعورتان رژه بروند و بگذرند.
همــه تاثیری که تمریــن و تجربه 
تمرکز ذهن ایجاد می کند افزایش 
لحظــات درنــگ بــا خود اســت. 

نگه داشــتن لحظاتی که همیشه 
جــاری هســتند. این کار به شــما 
در درازمــدت فرصت مــی دهد از 
همهمه و هیاهــوی ذهن تان که 
درگیر روزمرگی است گاهی و کمی 

فاصله بگیرید.
از  خودتــان  داشــتن  نگــه  جــدا 
کمبودها، حرص هــا و نفرت ها، 
آرزوها و خشم ها و حتی لذت هایی 
که برایش باید خیلی بدوید؛ شاید 
و فقط شــاید کمی فرصت دهد که 
دوباره آن لبخند هشــیارانه بر لب 
تــان و برای خودتان ایجاد شــود. 
شــاید دل تان به رحم بیاید از این 
همه اذیت و تنشی که ناخواسته بر 

خودتان وارد می کنید. شاید 
Thought Labeling as a 
Mindfulness Meditation 
Technique
نویسنده ماهان طباطبایی

ما غمگین ترین مردم جهانیم! 
مریم، گوآ

مــا غمی جمعــی را بــه دوش می 
کشــیم. مــا غمگین تریــن مردم 
جهانیم. البته شــاید نباشــیم اما 
همیــن که فکر می کنیم غمگین 
ترینیم، یعنی غم سنگینی داریم. 
ما یک جنگ هشت ساله  دیده ایم 
و پس از بارها تالش برای اصالح 
امور با کمک جریان "اصالحات" 
ســرخورده شده ایم. اما آنچه این 
روزهــا بــه ما مــی گذرد بــا همه 
غم هــا و ســرخوردگی های قبلی 
متفاوت اســت. این روزها چیزی 
در درونمان فروریخته است. فکر 
می کنیــم قربانیان یــک کمپانی 
دروغ هســتیم. فکر می کنیم که 
تا امروز فقــط و فقط دروغ نفس 
کشــیده ایــم، دروغ بلعیــده ایم، 
بــا دروغ هم صحبت شــده ایم و 
بــا دروغ قدم زده ایــم. این روزها 
زیر آواری هستیم که دیگر خرابی 

یادمان رفته است.
•

گروگان یک ساختار جور!
محمد، واشنگتن

به وقت جایی که زندگی می کنم، 
نیمه شــب بــود که خبر ســقوط 
هواپیمای مسافربری برخاسته از 
فرودگاه ایرانی منتشــر شــد. یکی 
از همان شــب هایی کــه تا صبح 
خــواب به چشــم نمی آیــد. هنوز 

خبــر از توافق پشــت پــرده برای 
حمله نمایشــی بــه پایگاه االســد 
نیامده بود، و نگران آغاز احتمالی 
یــک درگیــری بــزرگ و تبعــات 
انســانی احتمالی پس از آن بودم، 
بــه همین دلیل هــر لحظه اخبار 
را می دیــدم کــه ناگهــان آن خبر 
شــوم هم آمد. حتی لحظه ای در 
مشــکوک بودن این اتفــاق تردید 
نداشتم و حسی متناقض از خشم 
و اندوه و نفرت با هم هجوم آورده 
بودنــد. حــس اینکه همــه ملت، 
گروگان حکومت اند. کســانی که 
"شعار و حرف" هویت آنها و ظلم 
و استبداد و ناکارآمدی واقعیتشان 
اســت. همیــن حــس را بعــد از 
خیزش آبان هم داشــتم. قتل عام 
خونیــن و "کور" مــردم عادی در 
خیابان ها و همزمان قطع ارتباط 
آنها با خارج از کشور واقعه بزرگی 
بود که شــاید سرآغاز دورانی دیگر 
شــود. آن روزهــا نیز بــه این فکر 
کردم که همه مــردم گروگان اند، 

گروگان یک ساختار جور.
•

جرات منی کردم دوباره به تلفن 
نگاه کنم !

الدن، پراگ
در طــول یک هفته کــه خبر این 
حادثه را شنیدم، دچار سه حالت 
احساسی مختلف شدم. صبح روز 
چهارشنبه ۱۸ دی مطابق معمول 

به محض بیدار شدن از خواب به 
توئیتر ســرزدم و خبر را خواندم. 
برای چند دقیقه گوشــی تلفن را 
کنار گذاشــتم و در اتاق شروع به 
راه رفتن کردم و آرزو داشتم خبر 
نادرست باشــد. جرات نمی کردم 
دوبــاره به صفحه تلفن نگاه کنم. 
بعد از چند دقیقه شروع کردم به 
خواندن توئیت ها. متاسفانه خبر 
درســت بود. روز اول را در شوک 

به سر بردم.... 
•

منی شود روزی صد بار در 
محل کار  گریست

نگین،برلین
دنیا حاال ۱۷۶ انسان کمتر دارد. 
ایــن روزها را بایــد در رادیویی ای 
محلی در آلمان بگذرانم و بیشــتر 
زمانــم صــرف تهیــه گزارش های 
بازگشــایی  می شــود:  محلــی 
نمایشگاه جدید در شهر، اعتراض 
خرده فروشــان بــه قانــون جدید 
دولــت برای اجباری کردن صدور 
رســید فــروش و موضوعاتــی از 
این قبیل. در روزهای ســرد پس 
از شــلیک بــه هواپیمــای خودی 
تمام این ســوژه ها به نظرم عبث 
می رسد. هر از گاهی میانه کار در 
تحریریــه فرصتی دســت می دهد 
تا حواشــی شــلیک به هواپیمای 
پیگیــری  تصویــری  را  اوکراینــی 
کنــم. آن وقت دیگر اشــک امانم 

نمی دهــد. در توالــت زنانــه پنــاه 
می گیرم تا اشــک ها آرام بگیرند. 
نمی شــود روزی صد بار در محل 
کار گریســت. بعــد از آرام گرفتن 
سیل اشک ها دوباره به پشت میزم 
برمی گردم. اخبــار محلی را برای 
برنامــه رادیویــی آمــاده می کنم، 
هوش و حواســم اما فرســنگ ها 
دورتــر، همــراه با ملتی ســت که 

روزهایی سیاه را می گذرانند.
•

زیر فشار خشونت حکومتی 
حتی فرسنگ ها دورتر

هما، برلین
زمانی خشم من به اوج خود رسید 
کــه بی کفایتی، بــی لیاقتی و بی 
مسئولیتی سردمداران حکومت به 
کشته شــدن صدو هفتاد و شش 
انســان بیگناه انجامیــد. به امید 
هایــی فکر کردم که در یک لحظه 
بی خبری منفجر و تکه هایش در 
دشت وطن اسالمی پراکنده شد. 
از راه دور در عزای شــان شــریک 
بــودم و همراهشــان گریســتم، 
همراه چشــمهایی کــه در انتظار 
مسافران شــان بودند، مســافرانی 
که هیچگاه به مقصد نرسیدند. ما 
روزها ســاعت ها و دقایق طوالنی 
زیــر فشــار خشــونتی حکومتــی 
قرارگرفته ایم حتی در دوردست ها 

و آسمان ها.
روزهــای  شــجاعانه  تظاهــرات 

بعــد امــا روح تازه ای بــه جان ها 
بخشــید. شــعارها فریاد من هم 
بودند که شــجاعانه سکوت را می 
شکســتند. درد مشترک به خشم 
مشــترک تبدیل شد و صدای این 
خشــم در خیابــان های ایــران به 

فریاد بدل گردید.
•

پناه به آب از آتش!
فرزانه، اسلو
این روزهــا نمیدانــم دنیای واقعی 
در  نــروژ!  یــا  ایرانــم  کجاســت، 
آرامتریــن کشــور دنیا، پریشــان، 
خســته و در ترس زندگی می کنم. 
هر شــب روزنامــه های ایــران را 
میخوانم، سانســور اخبــار، انکار 
واقعیــات، جعــل خبــر و تکــرار 
روایت رســمی حکومت از بحران 
ها، عصبانی و ناامیدم میکند. در 
آشــوبم اما حرف زدن بــا خانواده 
و دوســتان هم راهگشــا نیســت 
چــون آنها هم خبــر می خواهند و 
تحلیل. پس بــرای قدری آرامش 
و فراموشــی پنــاه میبرم بــه آب، 
عنصری که آتش وجودم را قدری 

سرد کند.
•

۱76 آرزوی کوچک و بزرگ
مهتاب، ملبورن
فکــر می کــردم امــکان نــداره یه 
همچین اشــتباه احمقانه ای رخ 
داده باشــه، قلبم داشت از حرکت 

می ایستاد، اشکم مجال نمیداد، 
مگه میشــه؟ به همین سادگی... 
یه هواپیما با ۱۷۶انســان، با ۱۷۶ 
جــور آرزوی کوچیــک و بزرگ رو 
بــرای همیشــه خاموش بشــن و 
فقــط بگی خطــای انســانی بود! 
اشتباه شــد! همین؟ کجای دنیا 
همچین اتفاقی میتونه بیفته غیر 
از ایران؟ایرانی که همیشه خبراش 

درباره جنگ است و مرگ و عزا.
•

مردگان حلقه وصل زندگان!
وحید، بوشهر
پــس از حادثه و به مــرور تصاویر 
خانوادگی، جشــن عروسی، فارغ 
و جزئیــات وســایل  التحصیلــی 
قربانیــان صفحات مجــازی را پر 
کرد. چند ســاعتی بیشــتر طول 

نکشید که با آن ها دوست شدم.
برخی هم رشــته ام بودند، برخی 
هــم دانشــگاهی ام و همه دنبال 
زندگــی بهتر و البته مســافر پرواز 
ارزانتر. خشــم و اعتراض مردم را 
که دیدم حس کردم دوســتانم در 
وطنی که ترکش می کردند غریب 
نیســتند. آن مــردگان ســال بد، 
سال اشک و سال شب های دراز 

حلقه وصل ما زندگان شدند.
BBC

•
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آرزوگتمیری:مشاور امالک

(514) 561-3-561

Arezou Gatmiri
Courtier Immobilier Résidentiel

Groupe Sutton – Sur L’île

3 :

سالمت...

COURS À PARTIR DU NIVEAU INTERMÉDIAIRE 
TEMPS COMPLET ET PARTIEL

◊ Prononciation

◊ Français correctif

◊ Grammaire

◊ Communication orale et écrite

◊ Français des affaires

INSCRIPTION EN COURS POUR LE TRIMESTRE D’AUTOMNE

FLS COURS DE FRANÇAIS LANGUE SECONDE

INSCRIPTION + RENSEIGNEMENTS
514 987-3000, POSTE 1043 OU 8900 
langues.uqam.ca/fls

کالس های فرانسه:  زبان دوم 

آناهیتا بروجردی 
Cell.: 514-978-9962

 ارزیابی رایگان 
 تهیه وام های مسکن و جتاری 

 وام مسکن برای 
تازه واردین و دانشجویان

مشاور امالک مسکونی  در سراسر مونتریال

Anna Boroujerdi, 
Residential Real Estate Broker

Royal Le Page Village
514-978-9962 (cell) 

514-481-0241(office)
annab@royallepage.com

از تاثیرات موسیقی بر جسم، روح 
و روان با خبر هستید؟

موســیقی آرام بخش خوبی برای 
روح، روان و جسم انسان خوانده 
می شود. زمانی که انسان به یک 
موسیقی یا آهنگ دلخواه گوش 
می دهــد، یک سلســله تغییرات 
فیزیولوژیــک در بــدن او رونمــا 
می گردد، احساس آرامش کردن 
و سرحال شــدن، عادی تر شدن 
فشــار خون و کم شدن تخلیه ی 
برقــی پوســت بــدن، این هــا از 
جمله تغییراتی انــد که در اثر آزاد 
شــدن هورمون های کورتیزول، 
تستوســترون  اوکسی توســین، 
و همچنــان اندورفین هــا اتفاق 

می افتند.
اثر موسیقی بر ذهن انسان

موســیقی می تواند باعــث ایجاد 
تفکر مثبت در ذهن انسان شود و 
به همین دلیل می تواند در درمان 
اضطراب موثر باشــد، جلوی آثار 
مخرب اســترس را بر بدن بگیرد 
و قدرت خالقیت و خوش بینی را 

افزایش دهد.
• کاهش استرس

گــوش دادن به موســیقی مالیم 
و آرامش بخــش می تواند روشــی 
موثر در غلبه بر اســترس باشد و 
این چیزی اســت که علم هم آن 
را ثابــت کــرده. گــوش دادن به 
موســیقی روی واکنش انسان به 
استرس، مخصوصا روی سیستم 
عصبی خودکار تاثیر دارد. افرادی 
کــه بــه موســیقی آرامش بخش 
گوش می دهند، بعد از قرار گرفتن 
در معــرض اســترس، ســریع تر 
می توانند شــرایط روحــی خود را 

بازیابی کنند.
موسیقی و تنفس و ضربان قلب

با ایجاد تغییــر در امواج مغزی، 

عملکرد ســایر اعضــای بدن نیز 
تغییر می کند. این تغییرات توسط 
سیســتم اعصاب خودکار اعمال 
می شود. این نوع دستگاه عصبی 
می توانــد تنفس و ضربــان قلب 
را تندتــر یا کندتر کنــد. بنابراین 
موســیقی می توانــد از آثار مزمن 
استرس ها بر بدن پیشگیری کند.

• تاثیرات موسیقی بر جسم
در بســیاری از تحقیقــات تأثیــر 
موسیقی بر بهبود عالئم بیماری 
امــروزه  و  اســت  شــده  اثبــات 
موسیقی درمانی یکی از روش های 
مهم طب مکمل است. موسیقی 
در درمان فشار خون، آسیب های 
مغــزی، صــرع و میگــرن تأثیــر 
را  درد  و می توانــد  دارد  مثبــت 
کاهــش دهد. موســیقی درمانی 
یکی از شاخه های طب جایگزین 
اســت که سعی دارد با استفاده از 
موسیقی، امراض انسان را درمان 

کند.
• رابطه موسیقی و هوش

دانشمندان دریافتند که کورتکس 
بخش صوتی )شنیداری( نیمکره 
راست موسیقی دان ها نورون های 
خاکســتری بیشــتری نسبت به 
افرادی که موسیقی دان نیستند 
دارد. دانشمندان تصور می کنند 
چنین تفاوتــی نمی تواند ژنتیکی 
باشد و تنها می تواند در اثر تکرار 
و استفاده از این نقاط مغز اتفاق 
افتاده باشد. اخیرًا چنین تفکری 
به وجــود آمده که گوش دادن به 
موســیقی کالســیک، بخصوص 
آهنگ هــای »مــوزارت« تأثیری 
روی عملکردهای شناختی دارد. 
به طور کلی تحقیق نشــان داده، 
گــوش دادن به هر موســیقی ای 

کــه بــرای فرد خوشــایند 
باشــد، تأثیــر مثبتی روی 

شناخت های او دارد.
• اثر موسیقی بر درد

گــوش دادن به موســیقی 
می توانــد  آرامش بخــش 
تــا ۲۱ درصــد دردهــای 
ورم  درد  مثــل  مزمنــی 
مفاصــل، دیســک کمــر 
و رماتیســم مفصلــی و تا 
را  افســردگی  ۲5 درصــد 
کاهــش دهد. امــروزه در 
بیشتر بیمارستان ها برای 
کاهــش نیاز بــه دارو حین عمل 
زایمــان و کاهش دردهای پس از 
عمل از موسیقی درمانی استفاده 
می شــود. نظریه هــای گوناگونی 
در مــورد چرایی تاثیر موســیقی 
بر کاهــش درد مطرح اســت، از 

جمله:
• موسیقی می تواند در احساسات 
فرد تغییر ناگهانی و غیر منتظره 

به وجود آورد.
• موسیقی نوعی حس کنترل را 

به فرد بیمار القا می کند.
• موسیقی موجب  می شود بدن 
برای غلبه بــر درد آندروفین آزاد 

سازد.
• موســیقی با کند کردن تنفس 
و ضربــان قلب در فرد احســاس 

آرامش به وجود می آورد.

• کمک به خواب بهتر
بی خوابی یک مشکل جدی است 
که افراد در تمام گروه های سنی را 
درگیر می کند. رویکردهای زیادی 
برای درمان این مشــکل و سایر 
اختالالت رایج خواب وجود دارد، 
کــه در این میان گــوش دادن به 
موسیقی کالسیک آرامش بخش 
می تواند روشــی بی خطر، موثر و 

دردسترس باشد.
• موسیقی و درد زایمان

از دیگر موارد شگفت انگیز تأثیرات 
موسیقی بر انســان این است که 
در صــورت بکارگیری موســیقی 
درمانی حین زایمان، اضطراب و 
درد پس از تولد کاهش می یابد و 
از احتمال بروز افســردگی پس از 

زایمان کاسته می شود.  
)العربیه (
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جهت جابجایی ارز با سیستم ما 
درمتام نقاط دنیا، 

فقط به 10 دقیقه زمان نیاز دارید

صرافی 5 ستاره
4010 Ste-Catherine W.
Tel.: (514) 585-2345
         (514) 846-0221

5Star I.P.M. Inc. 

<< با بهترین نرخ و هزینه >>

پزشکی... 
دکتر عطا انصاری 

استاد سابق دانشکده پزشکی دانشگاه کیسانگانی 
Kisangani،مقیم کبک. 
ataansari@videotron.ca

* توجه: این مقاله جنبه ی آموزشی دارد نه درمانی، 
هر دارویی باید با تشخیص و تجویز پزشک مصرف شود.

<< بخش ۱
از 2 بخش

بیماری پوستی اگزما
Tel.:514-844-4492

بهترین نرخ روز

w w w . p a i v a n d . c a
یکم و پانزدهم ماه

     را بر روی سایت بخوانید 

اگزما یک درماتوز چرکی است که 
همراه انفالماســیون غیر مسری 
پوست، قرمز شــدن، زیکول های 
ریز، پوسته های کوچک جدا شده 
و خارش می باشــد. اگزما ممکن 
اســت حتی در نــزد شــیرخواران 
هم دیــده شــود. بیمــاری دارای 
پریودهای حمله ای می باشــد که 
در آن عالئم بیماری شــدیدتر می 
شــوند. مدت زمــان این حمله ها 
یکسان نیست و در فاصله بین دو 
حمله وضع پوست بهتر می شود. 
اگزما اغلب همراه با آسم و یا سایر 
عکــس العمــل هــای آلرژیک می 

باشد.
مکانیســم تولیــد اگزما هنــوز به 
خوبی مشــخص نیست ولی توامًا 
به سلول های پوستی که محافظ 
بدن از آلرژی ها هستند و دستگاه 
ایمنی بدن حملــه می کند. اگزما 
می تواند یک بدکاری ژنتیکی باشد 
ولــی عوامل محیط زیســتی مثل 
تمــاس با محرک های شــیمیایی 
و یــا اســترس در ایجــاد آن موثــر 

هستند.
در بین تمام بیماری های پوستی 
اگزمــا بیشــتر از همــه دیــده می 
شــود و تــا ۳۰ درصــد مراجعه به 
متخصصان پوســت را شامل می 
شود. در کشورهای صنعتی ۱5 تا 
۳۰ درصد کودکان و ۲ تا ۱۰ درصد 
بالغان به آن دچار می شوند. طبق 
تخمین های جدید در ســی سال 
اخیر تعــداد بیماران ۲ تــا ۳ برابر 

افزایش یافته است.

انواع اگزما
انواع مختلفی از اگزما وجود دارد و 
از کلمه اگزما برای تمام انواع این 

بیماری استفاده می شود.
ـ اگزمای اتوپیک )سرشتی(: نوع 
اگزمای مزمن اســت که بیشتر از 
همــه دیــده می شــود. آتوپیک بر 
اثــر عکس العمل هــای آلرژیک یا 
تماس آلرژن هایی که معمواًل بی 
خطر هســتند مثل گــرد و خاک، 
گــرده گیاهــان، مــوی حیوانات 

خانگی و ... به وجود می آید.
افراد آتوپیــک به طور ناگهانی و یا 
متوالــی دچار عکــس العمل های 
مختلــف آلرژیک می شــوند مثل 
زکام یونجــه ای، بالک های قرمز 

رنگ عفونی پوســت، آســم و یا 
آلرژی های غذایی.

این آلرژی ها اغلب یک منشــاء 
ارثی هــم دارنــد برای ایــن که در 
بیشــتر وقت هــا در فامیــل هایی 
دیده می شوند که اغلب یک نفر یا 

بیشتر از آن رنج می برند.
در ۹۰ درصــد مواقع این نوع اگزما 
قبل از 5 ســالگی دیده می شــود و 
به ندرت بعضی از بزرگســاالن که 
در معرض آلرژن ها یا مواد محرک 
ملتهب کننده در محل کار قرار می 
گیرند، از اگزمای آتوبیک رنج می 

برند.
•

درماتیت تماسی: به این نوع اگزما 
درماتیت یا درمیت تماسی هم می 
گوینــد و بر اثر یک مــاده ملتهب 
کننده پوست مثل تماس با صابون 
و مــواد پــاک کننــده، عــرق، آب 

دهان و امثالهم تولید می شوند.
درماتیت تماسی می تواند آلرژیک 
یا غیر آلرژیــک فقط با یک تماس 
ســاده با مــواد ملتهب کننــده به 

وجود بیاید.
•

اگزمای سبورتیک: پالک های زرد 
رنگ همراه با پوســته ها از پوست 
های چرب و اغلب در روی پوست 
مودار سر تولید می شوند که در نزد 
بزرگســاالن بســیار زیاد شوره سر 
تولید می کند. اگزمای سبورتیک 
گاهی در صورت، گوش ها و قفسه 
ســینه هم دیده می شــود که می 
تواند همراه با عفونت با قارچ های 

نوع Malassezia باشد.

پیشرفت بیماری
پیشرفت بیماری بســتگی به نوع 
اگزما دارد. سیمپتوم ها می توانند 
یک تا دو هفته ادامه داشته باشند 
یا حتی تا چند ســال طول بکشد. 
اگزمای آتوپیک معمواًل در نوزادان 
قبل از ۱۸ ماهگی تولید می شود، 
و در دوران کودکــی آرام می شــود 
و در ۷۰ درصــد مــوارد در اوایــل 
نوجوانــی از بین مــی رود و گاهی 
وقت ها چند بار دوباره برمی گردد.

مشکالتی که می تواند تولید 
کند

ـ اگر محل اگزما را بخارانیم پالک 

هــا ترشــح مــی کنند 
و بیشــتر ملتهــب می 
شــوند و بعضی مواقع 
این مناطق می توانند 

عفونی بشوند.
ـ گاهی ممکن اســت 
عفونــت  یــک  کــه 
باکتریایــی مخصوصًا 
استافیلوکوک طالیی 
به آن اضافه شــود که 
تولید یک دلمه های 

خشک می کند.
ســلولیت  ایجــاد  ـ 
عفونــی  )بیمــاری 
همــراه  پوســت( 
بــا تــورم ناگهانــی، 
حساس، قرمز و گرم 

شدن پوست است.
در این ســه مورد باید بالفاصله با 

پزشک مشورت کرد.

سیمپتوم های اگزما
ـ پــالک هــای قرمــز ملتهــب که 
خارش دارند، دلمه های پوســتی 
خشــک و پوســته هــای ریــز در 
جاهای بخصوصی از بدن بستگی 

به انوع اگزما.
ـ خارش

ـ تولید زیکول های ریز )برجستگی 
دانه مانند آب دار(

در درازمدت ممکن اســت پوست 
ضخیــم تر و خشــک تر بشــود و 
موهایش بریزد و رنگش تغییر کند.

توجه برای اگزمای اتوپیک
در شــیرخواران این نــوع اگزما در 
گونه ها، پوســت ســر، شــانه ها، 
قفسه سینه و اگر کودک شستش 
را می مکد روی انگشــت شســت 

دیده می شود.
در کــودکان باالتر از دو ســال، در 
محل تا شدن آرنج ها، مچ دست، 
زانوها و مچ پاها تولید می شــود. 
بعدها در نوجوانان دوباره در محل 
تا شــدن اعضا، اطراف چشم ها و 

کف پا به وجود می آیند.
در بزرگســاالن بیشــتر در گردن، 
مچ پا، پاها و دســت هــا به وجود 

می آید.

چه کسانی در خطر ابتال هستند
افــرادی که یکــی از فامیل نزدیک 
شان یا خودشان از انواع آلرژی ها 
مثل آســم آلرژیک، زکام آلرژیک، 
آلــرژی هــای غذایــی و بعضــی از 
پالک هــای قرمز عفونی پوســت 
رنج می برند بیشتر در خطر مبتال 

شدن هستند.
اشــخاصی که در مناطقی با هوای 
خشــک یــا در شــهرها زندگی می 
کنند بیشتر در خطر مبتال شدن 

به اگزمای آتوپیک هستند.
هــم چنین بعضی ها هــم آمادگی 
ارثــی بــرای اگزمــای ســبورتیک 

دارند.

عوامل احتمالی تولید خطر 
برای ابتال

بــا این که بیمــاری اگزما شــدیدًا 
منشــاء ژنتیکی دارد، امــا عوامل 
مختلــف زیــادی که در نــزد همه 
یکســان نیســت می توانند باعث 

شدت اگزما بشوند مانند:
ـ تحریکات ملتهب کننده در تماس 
با پوســت مثــل پشــم، فیبرهای 
مصنوعــی، صابــون و مــواد تمیز 
کننــده لباس و ظــروف، عطرها، 
لوازم آرایش، ماســه، دود سیگار و 

شبیه اینها.
ـ آلــرژن هــای موجــود در مــواد 

غذایی، گیاهان، حیوانات یا هوا؛
ـ گرمای مرطوب؛

ـ خیــس کــردن یا خشــک کردن 
مرتب پوست؛

ـ عوامل احساســی مثــل نگرانی، 
اختالفات خانوادگی، و اســترس. 
متخصصان عقیده دارند که عوامل 
احساسی و روانی رل بسیار مهمی 
در تشــدید بیماری های پوســتی 

مانند اگزما دارند.
ـ عفونت های پوســتی مخصوصًا 

قارچ ها مثل پای ورزشکاران.

پیشگیری
در حــال حاضر امکان پیشــگیری 
وجود نــدارد. تنها چند راهنمایی 
برای آرام کــردن حمالت بیماری 

در زیر عنوان می شود.
مواظب آلرژن های غذایی باشید، 
زیرا می توانند باعث حمله اگزمای 
آتوپیک بشوند. برای شناسایی این 
آلرژن ها بایــد آزمایش مخصوص 
انجام شود تا شخص بداند که چه 
غذاهایــی بــرای او بد اســت و به 
جــای آن از مــواد خوراکی دیگری 
که همــان مقدار مغذی هســتند 
اســتفاده کند. برای این کار بهتر 
است با متخصص تغذیه مشورت 
شود. غذاهای زیر به عنوان آلرژن 

شناخته شده اند:
ـ آراشیدها )بادام زمینی(

ـ آجیل ها مثل بادام، گردو، پسته 
و فندق
ـ شیر 

ـ گندم
ـ سفیده تخم مرغ

ـ ماهی و حیوانات دریایی و صدف 
ها

ـ شکالت
ـ سویا

البته این لیست کامل نیست.
•

کم کردن استرس: از تمام تکنیک 
هایی که باعث کم شــدن استرس 
مــی شــوند بایــد اســتفاده کــرد. 
پزشــکان عقیده دارند که استرس 
باعــث تولید اگزما نمی شــود ولی 
می تواند باعث شدت سیمپتوم ها 

و عامل حمالت آن بشود. 
یــک مطالعه کــه در ســال ۲۰۰۱ 
در ژاپــن انجام شــد نشــان داد که 
اســترس تولید شــده بر اثــر بازی 
ویدیــو باعــث تشــدید حمــالت 
اگزمــای اتوپیــک می شــود. هم 
چنین طبق همین مطالعه تلفن 
همــراه هــم باعث شــدت عکس 

العمل های آلرژیک می شود.
تا آنجایی که ممکن است از آلرژن 
هــا دوری کنید، مثل آکارین ها و 
گرد و خاک، اســتفاده از موکت و 
رنگ ها و اســتفاده از محصوالت 
ضــد آکارین )کنــه( و اســتفاده از 
جارو برقی های قوی حداقل ســه 

بار در هفته.

چند راهنمایی برای بهداشت 
پوست

ـ از موادی که پوست را تحریک می 
کنند دوری کنید مثل پشم، مواد 

شیمیایی، تمیز کننده ها 
ـ نگذارید که هوای منزلتان خیلی 
خشــک باشــد در صورت لزوم در 
زمستان از دستگاه مرطوب کننده 

هوا استفاده کنید.
ـ محل اگزما را نخارانید، زیرا باعث 
شــدت انفالماسیون و التهاب می 
شــود. در صورت لزوم از کمپرس 
سرد اســتفاده کنید و محل اگزما 
را مرطــوب کنید. بــرای کودکان 
ناخن هایشــان را کوتاه نگه دارید. 
پیشــنهاد مــی شــود که شــب ها 
دستکش کتانی دستشان کنید که 

خود را نخارانند.
ـ قرار نگرفتن در هوای خیلی گرم 
و گرم و مرطوب و نپوشیدن لباس 
هــای خیلی گرم کــه باعث تعریق 

زیاد می شوند.
ـ اســتفاده از لباس هــای کتانی و 
نپوشــیدن لبــاس های پشــمی و 

فیبرهای مصنوعی.
ـ عــدم اســتفاده از حمــام هــای 
طوالنی و آب داغ، احتیاجی نیست 
که تعداد حمام کردن را کم کنید 
ولــی از یــک نــرم کننده پوســت 
بالفاصله پس از حمــام کمتر از ۳ 
دقیقه پس از خروج از آب استفاده 

کنید.
ـ از یــک صابون مالیم برای حمام 

کردن استفاده کنید. 
ـ بین دو حمله اگزما و پس از خروج 
از حمام پوست را کاماًل با یک کرم 
نــرم کننده مرطوب کنید، ولی در 
هنگام حمله بیماری خشک شدن 
پوست شروع بهبودی محل اگزما 

است.
ـ اگر نوزاد مبتال شده پوشک بچه 
را مرتبًا عوض کنید که پوستش در 
مدت طوالنی مرطوب نماند و مواد 

چرب روی باسن او نمالید.
ـ لبــاس ها و مالفــه ها مخصوصًا 
پوشاک کودکان را با مواد شوینده 

مالیم شستشو دهید.
ـ اگــر شــیرخوار دچــار اگزمــای 
پوســت  روی  شــده  ســبورتیک 
ســرش را روغن بچه بمالید و پس 
از نیم الی یک ســاعت با شامپوی 

مخصوص بچه بشویید.

توجه برای بهداشت پوست: 
درمان هــای مختلف و راهنمایی 
های پیشنهاد شده برای پیشگیری 
که توسط متخصص پوست تجویز 
شــده احتیــاج بــه تکــرار روزانه و 
حوصله زیــاد دارد مخصوصًا برای 
کودکان. مطالعات امروزی نشان 
داده که این راهنمایی ها می تواند 
وضع کودکان را بهتر کرده و باعث 
شــود که مدت زیــادی احتیاج به 

دارو نداشته باشند.
بخش پایانی در شماره آینده
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کاظم پرتو تهرانی 

Cell.: (514) 971-7407

مشاور امالک در مونتریال: 
مسکونی    و    جتــاری

Kazem Partow Tehrani
Real Estate Broker
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

 ارزیابی رایگان از خانه شما 
 کمک به تهیه وام  مسکن با کمترین بهره 

 مشاوره رایگان برای خرید و فروش خانه 
 پرداخت هزینه محضر تا ۱3۰۰ دالر 

زندگی...

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

سرویس هوایی به شیراز، تبریز، تهران، 
اصفهان،کرمانشاه و مشهد

ایران، سراسر کانادا، امریكا و سایر نقاط جهان

Tel.:514-234-3399  Fax.:514-685-3168
info@loadextransport.com        www.loadextransport.com

نرخ های ویژه 

برای اضافه 

بار هوایی 

مسافران

صادرات کاالهاواردات و حمل برای سرویس کامل 

حسابداری و کلیه امور مالیاتی
(514) 652-7623    (514) 500-6186        MTL_TILES@YAHOO.COM 

شرکت ها و اشخاص:   مقرون به صرفه، قابل اطمینان و حسابداری حرفه ای
CGA بیش از 2۰ سال جتربه  |  منتخب حسابداران کانادا

با تعیین وقت قبلی

فلفل خورها کم تر دچار حمالت قلبی مرگبار می شوند

دانشــمندان می گوینــد خوردن 
فلفل هــای تند با ابتالی کم تر به 
حمالت قلبی مرگ بار پیوند دارد.
طبــق یافته هــای دانشــمندان، 
کســانی که بیش از چهــار بار در 
هفته میوه های تنــد می خورند، 
۴۰ درصد کمتر دچار مرگ ناشی 

از حمله قلبی می شوند.
خطر مرگ بر اثر تمام علل ممکنه 
نیــز در ایــن افــراد، در قیــاس با 
آن هایی که غذای تند نمی خورند، 

۲۳ درصد کم تر است.
در ایــن تحقیق - کــه در مجله 
دانشــکده قلب شناســی آمریــکا 
منتشــر شــده، ۲۲۸۱۱ شهروند 
منطقه مولیــزه در ایتالیا را مورد 
بررســی قــرار داده انــد و به مدت 
حدود هشت سال وضعیت آن ها 

را دنبال کرده اند.
ماریالــورا بوناچیــو، متخصــص 

در  بیماری هــای  همه گیــری 
موسسه عصب شناسی مدیترانه، 
واقــع در شــهر پوتزیلــی ایتالیــا 
می گوید: »نکته جالب این است 
که محفوظ ماندن در برابر خطر 
مرگ، بــه خاطر خــوردن فلفل، 
جدا از نوع برنامه غذایی ای ست 
مــردم از آن پیــروی می کنند. به 
عبارت دیگر خوردن فلفل تند هم 
بر آن هایی که غذای مدیترانه ای 
ســالم می خورند اثر مثبت دارد، 
هم بــرای آن هــا که غذای شــان 

کمتر سالم است.«
بــه گفته دوان ملــور، متخصص 
تغذیــه و مدرس ارشــد مدرســه 
پزشــکی اســتون، یافته های این 
بررسی جالب هستند اما نشان گر 

وجود پیوند سببی نیستند.
دکتــر ملــور می گوید طبــق این 
بررســی، مصــرف فلفــل بــرای 

آن هایی کــه از برنامه غذایی 
استفاده  مدیترانه ای  ســنتی 
بــا  قیــاس  در  می کننــد، 
آن هایی که از ایــن نوع رژیم 
غذایــی اســتفاده نمی کنند، 
اثــرات مثبت کمتــری دارد: 

»بنابراین می توان گفت.«
او می افزاید: »داده ها نشان گر 
آن است که احتمااًل آن هایی 
مصــرف  تنــد  غــذای  کــه 
می کننــد، غذاهــای گیاهی 
و فلفــل هم بیشــتر مصرف 
می کننــد و احتمــااًل از مــواد 
خوراکــی تــازه مثل ســبزیجات 
هــم بیشــتر اســتفاده می کنند. 
یعنی درســت است که فلفل غذا 
و خوردنی های ما را خوشــمزه تر 
می کند ولی احتمااًل اثر مستقیم 
کمی دارد، و احتمال آن بیشــتر 
اســت که لــذت خــوردن ســایر 

غذاهای سالم را افزایش دهد.«
لیچا الکوویله لو، استاد بهداشت 
و ســالمت عمومی در دانشــگاه 
شــهر  در  واقــع  دل اینســوبریا، 
وارزه می گویــد: »همان طور که 
بررسی های قبلی در ایاالت متحده 
و چین نشــان داده است، اکنون 
می دانیم انواع گیاهان گونه فلفل 
- بــا آن که به طرق گوناگونی در 
سراســر جهان مصرف می شوند، 
می تواننــد حافــظ ســالمت مــا 

باشند.«

آیا  شمابین 16 تا 35 ساله هستید 
آیا در جستجوی کار هستید؟ 

NDG, Côtes St-Luc, اگر در ناحیه
Hampstead, Montreal-West

زندگی می کنید: 
مرکز ما خدمات زیر را ارائه می کند: 

• جلسات بررسی حرفه و کارآموزی  
• مشاوره فردی جهت اشتغال یابی 

• پشتیبانی روزمه و معرفی نامه نویسی
• تمرین انجام مصاحبه و بسیاری دیگر 

همه خدمات مرکز ما رایگـان است 
همین امروز تلفنی و یا حضوری با ما تماس بگیرید: 

مرکزکاریابی جوانان 
Are you between the ages of 16 and 35
Are you looking for a job?
Do you live NDG, Côtes St-Luc, 
Hampstead ou Montreal-West?
The CJE NDG offers:
 Career and training exploration
 Individual employment counseling
 Support in creating a CV and cover letter
 Practice for Interviews & more!
   >>All our services are free! 

Tel.: 514-482-6665
6370, rue Sherbrooke O.
Montréal, Qc H4B 1M9 
info@cje-ndg.com 

www.cje-ndg.com

عـادت مخربی که خالقیت را نابود می کنند

اگــر فکر می کنیــد بعضــی آدم ها 
خــالق به دنیــا می آیند و شــما از 
چنین موهبتی بی بهره هســتید، 
اشــتباه می کنیــد. برخــی آدم هــا 
خالق ترنــد، چون خالقیــت را در 
خود پرورش می دهند. درحقیقت، 
کارشناســان معتقدند خالقیت از 

اساس مهارتی آموختنی است. 
پس مانند هر مهــارت دیگر، باید 
با تمرین و کوشش خالق بودن را 
یاد بگیرید. خواستن کافی نیست و 
برای خالق بودن باید هرروز تالش 
کنید و خودتان را به سوی افکار نو 

و ایده های روشن سوق دهید. 
امــا باید بدانید که بیشــتر وقت ها 
خالقیــت  موانــع  بزرگ تریــن 
عادت های ما هســتند. همراه ما 
باشــید. در ایــن مطلــب ۸ عادت 
نابودکننــده خالقیــت را معرفــی 
می کنیم. اگر چنیــن عادت هایی 
دارید، بهتر است آنها را ترک کنید.

•
۱. پیش داوری

بــرای خالق بــودن بایــد بتوانیــم 
آزادانــه و بــدون پیــش داوری ایده 
پردازی و نوآوری کنیم. اگر خیلی 
زود ایده های تان را قضاوت کنید، 
باعث تردیــد درباره ایده های تان و 
درنتیجه خالقیت کمتر می شود. 
رونــد بررســی را جداگانــه انجــام 
دهیــد  اجــازه  نخســت  دهیــد: 
ایده های خام بی وقفه ارائه شوند؛ 
ســپس می توانیــد بهترین هــا را 

گزینش و پیرایش کنید.
•

2. کمبود جسارت
اگــر از ریســک پذیــری و کاوش 
می ترســید،  نــو  مســیرهای  در 
بی تردیــد انحــراف از مســیر رایج 

برای تان دشــوار خواهد بود. برای 
خالق بــودن باید جســور باشــید 
و فرصت هــای پیــش روی تــان را 
امتحــان کنید. تــرس بزرگ ترین 

دشمن خالقیت است.
•

3. ترس از شکست
بــرای خــالق بــودن از شکســت 
نترســید - ۸ عــادت مخــرب که 

خالقیتتان را نابود می  کنند
ترس از شکست نمی گذارد جسور 
و خــالق باشــیم. اگــر هدف مان 
و  شکســت خوردن  از  اجتنــاب 
آدمــی  بــه  باشــد،  اشــتباه کردن 
خامــوش و محافظــه کار تبدیــل 
می شــویم. خالقیت یعنــی آزمون 
و کاوش  رو  پیــش  فرصت هــای 
در بن بســت ها. ایــده جذابــی که 
بــه ذهن تــان می رســد، بــه همه 

اشتباهاتی که کرده اید می ارزد.
•

4. مقایسه خود با دیگران
در مقایسه خودتان با دیگران شعله 
نوآوری و خیال پردازی بی مانندتان 
را خامــوش می کنیــد. معیارهای 
خودتــان را برای خالقیت داشــته 
باشــید و خودتــان را بــا دیگــران 
مقایسه نکنید. خلق کنید و ابایی 
از متفاوت بودن نداشــته باشــید. 
هدیه یکتای شــما به ایــن دنیا از 

خالقیت تان سرچشمه می گیرد.
•

5. نگرانی از عدم اطمینان
ابهــام آدم های بســیاری را نگران 
می کنــد. ایــن آدم هــا می خواهند 
همه چیز درســت و منطقی باشد. 
اما بــرای خالقیت باید شــجاعت 
پذیــرش عدم اطمینــان را داشــته 
باشــیم. از عدم اطمینان نترسید. 

خالقیت عادت اســت 
و بهتریــن خالقیت ها 
عادت هــای  نتیجــه 
هســتند  ســودمندی 
از  بهره بــردن  کــه 
خیال پردازی و نوآوری 
ممکــن  مــا  بــرای  را 
برای آنکــه  می کننــد. 
به راستی خالق باشید، 
نبایــد از اشــتباه کردن 

بترسید.
•

6. رجنیدن از نقدها
بازخــورد گرفتــن همیشــه خوب 
است، شنیدن نقد و انتقاد دیگران 
هم همین طور. اما به شرطی که آن 
نقدهــا و بازخوردها ما را نرنجاند. 
همه ما نیازمنــد بازخورد آدم های 
مختلف هستیم. این بازخوردها به 
ما کمک می کنند پیشرفت کنیم. 
بدانید که ترس از نقد یعنی ترس از 

رشد و پیشرفت!
•

7. کمبود اعتمادبه نفس
میــزان  بــا  همیشــه  خالقیــت 
مشــخصی عدم اطمینــان همراه 
اســت. درنتیجه، اگــر کمی هم به 
خودمــان تردیــد کنیــم، طبیعی 
اســت. امــا کمبــود بیش ازاندازۀ 
اعتماد به نفس، در طوالنی مدت، 
بــر توانایی هــا و قابلیت های مــان 
تأثیر منفی دارد. بهترین راه برای 
خالق بودن این اســت که نخست 
اعتمادبه نفس مان را تقویت کنیم.

•
8. وسواس حتلیل

وســواس تحلیــل یا فلــج تحلیلی 
باعث می شود به دلیل انبوه داده ها 
و اطالعات، نتوانیم هیچ تصمیمی 
بگیریم. آدم های خالق می دانند که 
درگیرشدن و تمرکز بیش ازاندازه بر 
موضوعی خاص، دشمن خالقیت 

است.

• چکیده کالم اینکه
اگــر می خواهیــد خالق باشــید، 
فراموش نکنید کــه هرچه مهارت 
خالقیت را بیشــتر تمرین کنید، 
درنتیجــه،  می شــوید.  خالق تــر 
عادت هــای بدی کــه خالقیت را 

خفه می کنند ترک کنید.
•

8
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دهه هفتم زندگی )۶۰ تا ۶۹ سالگی( 

دهه مهمی اســت زیــرا زندگی کاری 

ما به پایان می رســد و زمان بیشتری 

برای رسیدگی و توجه به خود داریم. 

از یک سو بازنشستگی و داشتن زمان 

آزاد بیشتر برای ما هیجان انگیز است 

و از ســوی دیگــر فکرکــردن به پیری 

و ناتوانی هــا و مشــکالت آن ما را به 

وحشــت می اندازد. ولــی باید نگرش 

خــود را تغییر دهیــم و به جنبه های 

مثبت زندگی خود در این دوران فکر 

کنیم و سعی کنیم از سال های پیش 

روی خود بهترین استفاده را ببریم و 

بیشتر بر سالمتی و حال خوب خود 
تمرکز کنیم.

•

۱. سبک زندگی سالمی داشته باشید

تصور نکنید که چــون در دهه هفتم 

زندگی خود قرار دارید، برای داشــتن 

ســبک زندگی ســالم دیر شده است. 

حتی تغییراتی که پس از ۶۰ســالگی 

ایجاد می کنید نیز می توانند سالمتی 

شما را به طور قابل توجه بهبود دهند 

و، در بعضی موارد، حتی اثر بعضی از 

آسیب هایی را که در سال های گذشته 

به ســالمتی خود وارد کرده اید خنثی 
کنند.

یکــی از بزرگ ترین اشــتباه هایی که 

بســیاری از افراد درمــورد طول عمر 

خود مرتکب می شــوند این است که 

دیگــر بــرای آنها »خیلی دیر« شــده 

اســت. انجــام دادن کارهایــی مانند 

کنتــرل وزن، مصــرف میــوه هــا و 

ســبزیجات فــراوان، دســت کم ۲٫5 

ســاعت ورزش در هفتــه و پرهیــز از 

کشیدن سیگار سالمتی و طول عمر 

شما را در هر سنی که باشید افزایش 
می دهد.

•

2. روابط جنسی خود را ادامه 
دهید

روابط جنسی ســالم، نقشی مهم در 

زندگی و ســالمتی مــا دارد. در تمام 

طول زندگــی خود می توانیــد روابط 

جنسی فعال و سودمند داشته باشید. 

بعضــی حتی عقیده دارنــد که زندگی 

جنســی ســالم موجب افزایش امید 

به زندگی می شــود. درمورد مســائل 

مربــوط به روابط جنســی مــردان و 

زنــان در دهه هفتم زندگی اطالعاتی 

به دســت آورید و ســعی کنید زندگی 

جنسی خود را به شکلی سالم و مفید 
ادامه دهید.

•

3. به مراقبت از مغزتان اهمیت 
بدهید

مغز ما حل کردن معما و کشف کردن 

را دوســت دارد. مغــز عاشــق ایجاد 

ارتباط هــای جدیــد میــان چیزهای 

مختلف و یادگیری است و این همان 

کاری است که، براساس بررسی های 

انجام شــده، مغــز مــا را ســالم نگــه 

بــرای  حتمــا  بنابرایــن،  مــی دارد. 

فعال نگه داشــتن مغزتــان در دوران 

بازنشســتگی کارهایی انجام بدهید. 

در تکرار و روزمرگی گرفتار نشــوید و 

مغزتان را سرشــار از افکاری جدید و 

چالش برانگیز نگه دارید. از انجام دادن 

کارهایــی مانند حل کــردن جدول و 

معما و یادگیــری مهارت های جدید 

غافل نشــوید، زیرا پژوهش ها نشان 

می دهند که ســالمت مغز در سنین 

باال به تحریک ذهنی مداوم و مستمر 

بســتگی دارد. در دوره های آموزشی 

شــرکت کنید، چیزهای جدیدی یاد 

بگیرید و باهوش بمانید.
•

4. به مراقبت از بدن خود اهمیت 
بدهید

نگذارید پس از بازنشســتگی بدن تان 

نیز بازنشسته شــود. اکنون که دیگر 

مشــغول کار نیســتید و فرزندان تان 

نیــز مســتقل شــده اند و زندگی خود 

را شــروع کرده اند، زمان آن رســیده 

است که بر ســالمتی خودتان تمرکز 

کنیــد. احتمــاال پیش ازاین ســرتان 

شــلوغ بوده است و شاید زمان کافی 

برای ورزش کــردن و پختن غذاهای 

سالم نداشته اید. ولی حاال باید کنترل 

بیشتری بر زمان خود داشته باشید و 

به سالمت جسمی خود توجه کنید.

از زمانی که در اختیار دارید اســتفاده 

کنید و اثرات منفی بعضی از کارهای 

ناسالمی که با بدن خود انجام داده اید 

را از بیــن ببریــد. وزن کــم کنیــد، 

ورزش کنیــد و میــوه و ســبزیجات 

بیشــتری بخوریــد. مراقبــت از بدن 

می تواند به همین سادگی باشد. برای 

سالمتی جســم خود در طول دوران 

بازنشستگی برنامه ریزی کنید. بدن 

خود را فعال و مشــغول نگه دارید. با 

این کار هم احساس بهتری خواهید 

داشــت و هــم زندگــی طوالنی تــر و 
سالم تر.

•

5. ذهنیت مثبتی درمورد افزایش 

سن داشته باشید

به گفته بعضــی از پژوهشــگران، اگر 

درمــورد افزایش ســن نگرش مثبتی 

داشــته باشــیم، تا ۷٫5 سال به طول 

عمرمان اضافه می شود. نگرش مثبت 

ما نحوۀ برخورد بدن مان با استرس را 

تحت تأثیر قرار می دهد رفتارهای مان 

را بهبــود می بخشــد. بــه جنبه های 

مثبــت افزایش ســن ماننــد افزایش 

خرد و داشتن زمان بیشتر برای رشد 

معنوی فکر کنید. ســعی کنید نکات 

مثبــت افزایش ســن را ببینید و این 

نــکات مثبت را به خودتــان یادآوری 
کنید.

•

6. کنترل مراقبت های پزشکی 

خود را در دست بگیرید

نداشــتن شــناخت و آگاهــی کافــی 

درمــورد داروهــا و درمان ها می تواند 

خطر مرگ را افزایش دهد. پژوهش ها 

نشــان می دهــد بیمارانی که ســؤال 

نمی پرسند یا شناخت کافی از پزشکی 

و بیماری ها یا داروهای مصرفی خود 

ندارند بیشتر در معرض خطر عوارض 

داروها و مرگ قرار دارند.

بــا سؤال پرســیدن و تحقیق کردن و 

درک مشکالت پزشکی و بیماری های 

خود و شــناخت کامــل درمورد آنها، 

احتمال رســیدن بــه نتایــج درمانی 

مطلوب و حفظ ســالمتی را افزایش 

دهیــد. این کار می تواند زندگی تان را 
نجات دهد.

•

7. اجنام آزمایش را ادامه دهید

احتماال تابه حــال اقدامات مربوط به 

مراقبت های پیشگیرانه و غربالگری 

خــود را انجام داده ایــد. حتما انجام 

ایــن مراقبت ها و آزمایش هــا را ادامه 

دهید و در دهه هفتم زندگی همه چیز 

را کنترل و بررســی کنید. شاید الزم 

باشد آزمایش های زیادی انجام دهید 

ولی مراجعه به پزشک موجب می شود 

کــه بیماری های شــما زود و به موقع 

احتمــال  و  داده شــوند  تشــخیص 

موفقیــت درمــان آنها به بیشــترین 

میزان برسد.

مراقبت هــای  برنامــه  اجــرای  بــه 

پیشگیرانه و غربالگری ، که پزشک تان 

برای شما تنظیم کرده است، پایبند 

باشــید. برای اینکه برنامه غربالگری 

باشــد  خوشــایند  و  ســرگرم کننده 

می توانید کتاب خوبی را همراه خود 

ببرید تا در سالن انتظار مطالعه کنید 

یــا به خودتــان پــاداش بدهید. مثال 

پــس از پایــان آزمایــش و مراجعه به 

پزشک، ناهار موردعالقه تان را بپزید 

یا بــه مــکان موردعالقه تــان بروید. 

وقتی چیــزی یا کاری را که دوســت 

دارید به برنامه خود اضافه می کنید، 

مراجعــه  و  آزمایش هــا  انجــام دادن 

به پزشــک برای تان بســیار آســان تر 
می شود.

•

8. درمورد هورمون ها و افزایش 
سن بیشتر بدانید

موقعیت های گوناگونی که در هریک 

از دوره هــای زندگی به وجود می آید و 

همچنین افزایش ســن موجب بروز 

تغییراتــی در هورمون هــا می شــود. 

بعضــی از مردم عقیــده دارند که این 

تغییرات هورمونی اســت که موجب 

افزایش ســن و پیری می شــود. ولی 

حقیقت پیچیده تر از این است.

پیش از استفاده از هورمون درمانی، 

زمانی را در یادگیری و آگاهی از حقایق 

مربوط به هورمون ها و افزایش ســن 

صــرف کنید و حتما با پزشــک خود 

درمورد فوایــد مکمل های هورمونی 
صحبت کنید.

•

9. از زمان به شکلی سودمند و 

مفید استفاده کنید

کــه  اســت  دوره ای  بازنشســتگی 

زمــان بیشــتری بــرای انجــام دادن 

کارهــای موردعالقه تان دارید. وقتی 

بازنشســته می شــوید و از کارکــردن 

 ۴۰ دســت کم  می کشــید،  دســت 

ســاعت در هفتــه زمــان آزاد دارید و 

ایــن میزان از زمان برای کســانی که 

پیش از بازنشســتگی سرشان شلوغ 

بوده بسیار عالی است. ولی این وقت 

اضافی، خطراتی نیز دارد؛ مثال اعتیاد 
به تلویزیون.

افراد بازنشســته به طــور میانگین در 

روز بیش از ۴ ساعت تلویزیون تماشا 

می کنند. این زمانی است که می تواند 

)و باید( صرف انجام کارهایی شــود 

که برای ســالمت مغز و جسم مفید 
هستند. 

این زمانی اســت که می توانید صرف 

اجتماعــی،  روابــط  ورزش کــردن، 

مشارکت در فعالیت های داوطلبانه، 

پختن غذاهای سالم و انجام کارهای 

دیگری کنید که دوست دارید.

کارهایی مانند تماشــای بیش ازحد 

تلویزیــون، تنهــا پــس از چنــد روز، 

به راحتــی می تواند به عادتی ناســالم 

تبدیل شــود. در دوران بازنشستگی 

کنترل زمان خود را در دست بگیرید 

و از آن برای افزایش سالمتی و شادی 

خود استفاده کنید.
•

۱۰. زندگی اجتماعی خود را 
حفظ کنید

احتماال ازنظر مالی برای بازنشستگی 

خود برنامه ریــزی کرده اید ولی ازنظر 

اجتماعی چطور؟ رفتن از یک محیط 

کار فعــال، که در آن در طــول روز با 

افــراد زیــادی ارتبــاط داشــته اید، به 

محیط خانه تغییر اجتماعی بســیار 

بزرگی در زندگی تان ایجاد می کند.

برنامه ای بریزید و سعی کنید به طور 

منظم از خانه بیرون بروید و با دیگران 

وقــت بگذرانیــد. روابــط اجتماعــی 

ســالمت مــا را بهبود می دهنــد زیرا 

ارتباط با دیگران در کنترل و مدیریت 

احساســات و نیز مدیریت استرس به 

ما کمک می کنند و موجب می شوند 

عــادات خــوب خود را حفــظ کنیم. 

پس بــرای زندگی اجتماعــی خود در 

دوران بازنشستگی برنامه ای بریزید و 

براساس آن عمل کنید.
•

سخن پایانی

دهــه هفتــم زندگی بایــد دورۀ فعالی 

از زندگی باشــد که صــرف لذت بردن 

کــه  می شــود  چیزهایــی  تمــام  از 

زحمــت  و  کار کرده ایــم  برای شــان 

کشیده ایم؛ مانند سالمتی مان. فقط 

به مسائل مالی دوران بازنشستگی یا 

نیمه بازنشستگی )کارکردن به صورت 

پاره وقت پــس از بازنشســتگی( فکر 

نکنید و حتما برای مراقبت از ذهن و 

جسم خود در سال های پیش رو نیز 

آمادگی داشته باشید. با این کار زندگی 

ســالم و شــادتری خواهید داشت و 

می توانید ســال های بیشــتری را در 

کنار عزیزان تان سپری کنید.

•

طالیی  راهکار 
افزایش  برای 
عمر  طول 
زندگی  بهبود  و 

۶۰ سال افراد باالی 
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فرهنگ، يعني 
خلقيات و 
ذاتيات يك 
جامعه و بومي 
يك ملت؛ 
تفكراتش، 
ايمانش، 
آرمان هايش؛ 
اينها 
تشكيل دهنده 
مباني فرهنگ 
يك كشور 
است؛ اينهاست 
كه يك ملت 
را شجاع و 
غيور و جسور و 
مستقل مي كند، 
يا سرافكنده 
و ذليل و 
فرودست و 
خاك نشين و 
فقير مي كند

فرهنگ ايراني منظومه اي از ارزش هاي الهي

 فرهنگ ايراني منظومه اي از ارزش هاي الهي

رسالت برنامه ريزان و سياستگذاران فرهنگي در 
گام نخست رساندن ملت به خودباوري فرهنگي 

است. باورمند كردن جامعه به داشته هاي بومي و 
ملي خود و باالبردن آگاهي جمعي از مفاخر و مآثر 
ملي و تمدني، جامعه را به اعتماد به نفس فرهنگي 

مي رساند. »حيات فرهنگي« يك جامعه در گرو 
چنين اتكا به نفسي است

11

مطلع
 سيد مهدي طباطبايي

»فرهن��گ، يعني خلقي��ات و ذاتيات يك جامعه و بوم��ي يك ملت؛ تفكراتش، 
ايمانش، آرمان هايش؛ اينها تشكيل دهنده مباني فرهنگ يك كشور است؛ اينهاست 
كه يك ملت را با ش��جاع و غيور و جس��ور و مستقل مي كند، يا سرافكنده و ذليل 
و فرودس��ت و خاك نش��ين و فقير مي كند. فرهنگ عنصر خيلي مهمي اس��ت. ما 
نمي توانيم از فرهنگ و رشد فرهنگي و پرورش فرهنگي صرفنظر كنيم. فرهنگ هم 
مثل علم است؛ فرهنگ هم گياه خودرو نيست. همه آنچه شما از نشانه ها و مظاهر 
فرهنگي در جامعه خودتان و در هر نقطه اي از دنيا مي بينيد، بدون ترديد اين بذر را 
دستي افشانده است. البته انسان بعضي از دست ها را مي بيند اما بعضي از دست ها 
را نمي بيند؛ از داخل خانه، تا درون مدرس��ه، تا فضاي خيابان، تا راديو و تلويزيون، 
ت��ا ماهواره، تا تبليغات جهاني، تا اينترنت و از اين قبيل چيزها، فرهنگ، هدايت و 

پرورش دادن مي خواهد.« )رهبر معظم انقالب اسالمي - بيانات 1383/10/17(
امروز ايران اسالمي در راه رسيدن به قله هاي عزت و بلندمرتبگي از هر زمان و 
عصر ديگري پيش تاخته تر است و روح خودباوري در كالبد مرز پرگهرمان دميده 
ش��ده اس��ت. فرهنگ عمومي از حالت رخوت انگيز و خمودگي خارج گش��ته و به 
س��مت جوشش و تكاپو رهس��پار مي گردد. بيش از يك دهه تالش هاي ذي قيمت 
رهبر معظم انقالب در ايجاد فضاي علم محوري و ارزشمندي علم و عالم رفته رفته 
به ثمر رسيده و رويكرد علمي، فرهنگي و ناب و اصيل دكتر احمدي نژاد بر سرعت 
آن افزوده است اما هنوز هم فرهنگ مظلوم تر از آن است كه بدين سادگي بر صدر 
بنش��يند و تمامي عرصه ها را رنگ و بويي الهي و انساني ببخشد ولي افق روشن و 
اميدبخش است. علم، عدالت، ظلم ستيزي، تكاپو و از اين دست حقايقي كه آهسته 
آهسته سكه رايج كشورمان شده و مرزهاي جغرافيايي ايران عزيز را به قصد حضور 
در عرصه هاي جهاني پش��ت سر گذاشته است. آنچه براي تداوم اين حركت نوپا و 
مبارك ضروري تر مي نمايد، عمق بخش��ي به ايمان، گس��ترش روح تقواي فردي و 

جمعي و تبيين و تعريف دقيق آرمان هاي واالي الهي و انساني ماست.
بي ش��ك موفقيت در اين سه محور به ارتقاي سطح فرهنگ عمومي مي انجامد 
كه خود جلوه درخش��اني از تبلور عمل به دس��تورات اس��الم عزيز و جلب رضايت 
ولي اهلل االعظم و نهايتًا رفتن به راه رضايت حق تعالي است، ارتقاي سطح فرهنگ 
عمومي بالدرنگ و همچون دميدن روح، كالبد اقتصاد و سياس��ت و ديگر شئونات 
زندگي فردي و جمعي را مس��خر خويش ساخته و تحقق كامل هدف واالي رهبر 

كبيرانقالب مبني بر اصالت و اولويت انقالب فرهنگي را نظاره خواهيم كرد.
ايران اسالمي ام القراي اسالم، انسانيت و حق جويي و عدالت گستري است و اينها 

در پرتو ارزش هاي الهي است كه اين منظومه درخشان را مملو ساخته است.
 به نظر مي رسد در اين زمينه آنچه بايد به عنوان موتور پيش برنده همه اقدامات 
فرهنگي مالحظه گردد، تأكيد بر ارزش هاي الهي انس��ان و جامعه انس��اني است. 
ارزش هاي ثابت و زندگي بخشي كه همه زواياي پيدا و پنهان زندگي را تحت تأثير 
قرار مي دهد و زهي خوش اقبالي كه س��رزمين كهن ايران، مهد توحيد و توجه به 
صراط مس��تقيم الهي است كه در فكر و س��يره معصومين متجلي گرديده و زهي 
نيكبختي كه انقالب اسالمي ما با هدف زمينه سازي براي عدالت گستر جهاني به 

راه افتاد و گام هاي استوار رسيدن به اين تمهيد و تدارك را برمي دارد.
در اين بين تالش و استقامت فردي و جمعي متصديان امور فرهنگي بر اخالق 
و ارزش هاي الهي انس��ان پيش از هر علم و تخصص ديگري راه را هموار مي سازد. 
تقوا پيشه سازيم، آرمان هايمان را با توجه به واقعيات وجود بر سر دست بگيريم و 
بر عمق ايمان مان بيفزاييم تا كار فرهنگي محتوا و معناي حقيقي اش را حفظ كرده 

و از طريق محصوالت فكري و قلمي و هنري ما به ديگران انتقال يابد.

تلفن گروه دين و انديشه: 88761257

121314 فرهنگ؛ نرم افزار زندگي متمدنباستان شناسی فرهنگ ايرانیفرآيند مهندسي فرهنگي

 سال هفدهم  شماره 4868  پنجشنبه  27مردادماه 1390 17رمضان 1432 18آگوست 2011

 بازسازی فرهنگی، يعنی يک آگاهی که طبق آن تاريخمان را از قبل از اسالم عاقالنه و بدون 
حب و بغض بشناسيم، نقاط قوت آن را بپرورانيم و از نقاط ضعف آن به خودآگاهی برسيم

  نظام فرهنگي اسالمي و ايراني به دليل زير ساخت هاي محکمي که برگرفته از فطرت الهي و 
کمال جوي انسان بوده و ارتقاي کرامت انساني را هدف قرار مي دهد فرهنگي غني و ساختارمند است

 فرهنگ غني اسالمي - ايراني قابليت بالقوه جهاني شدن را دارد، اما فاکتورهايي که اين عوامل 
را بالفعل مي کند عالوه بر هنر و تاريخ و ادبيات، بازوهاي سياسي، نظامي و اقتصادي است

صفحه 12 

سلسله گفت وگوهاي گروه انديشه  پيرامون مقوله »فرهنگ«

صفحه  11  
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فرهنگ، يعني 
خلقيات و 
ذاتيات يك 
جامعه و بومي 
يك ملت؛ 
تفكراتش، 
ايمانش، 
آرمان هايش؛ 
اينها 
تشكيل دهنده 
مباني فرهنگ 
يك كشور 
است؛ اينهاست 
كه يك ملت 
را شجاع و 
غيور و جسور و 
مستقل مي كند، 
يا سرافكنده 
و ذليل و 
فرودست و 
خاك نشين و 
فقير مي كند

فرهنگ ايراني منظومه اي از ارزش هاي الهي

 فرهنگ ايراني منظومه اي از ارزش هاي الهي

رسالت برنامه ريزان و سياستگذاران فرهنگي در 
گام نخست رساندن ملت به خودباوري فرهنگي 

است. باورمند كردن جامعه به داشته هاي بومي و 
ملي خود و باالبردن آگاهي جمعي از مفاخر و مآثر 
ملي و تمدني، جامعه را به اعتماد به نفس فرهنگي 

مي رساند. »حيات فرهنگي« يك جامعه در گرو 
چنين اتكا به نفسي است

11

مطلع
 سيد مهدي طباطبايي

»فرهن��گ، يعني خلقي��ات و ذاتيات يك جامعه و بوم��ي يك ملت؛ تفكراتش، 
ايمانش، آرمان هايش؛ اينها تشكيل دهنده مباني فرهنگ يك كشور است؛ اينهاست 
كه يك ملت را با ش��جاع و غيور و جس��ور و مستقل مي كند، يا سرافكنده و ذليل 
و فرودس��ت و خاك نش��ين و فقير مي كند. فرهنگ عنصر خيلي مهمي اس��ت. ما 
نمي توانيم از فرهنگ و رشد فرهنگي و پرورش فرهنگي صرفنظر كنيم. فرهنگ هم 
مثل علم است؛ فرهنگ هم گياه خودرو نيست. همه آنچه شما از نشانه ها و مظاهر 
فرهنگي در جامعه خودتان و در هر نقطه اي از دنيا مي بينيد، بدون ترديد اين بذر را 
دستي افشانده است. البته انسان بعضي از دست ها را مي بيند اما بعضي از دست ها 
را نمي بيند؛ از داخل خانه، تا درون مدرس��ه، تا فضاي خيابان، تا راديو و تلويزيون، 
ت��ا ماهواره، تا تبليغات جهاني، تا اينترنت و از اين قبيل چيزها، فرهنگ، هدايت و 

پرورش دادن مي خواهد.« )رهبر معظم انقالب اسالمي - بيانات 1383/10/17(
امروز ايران اسالمي در راه رسيدن به قله هاي عزت و بلندمرتبگي از هر زمان و 
عصر ديگري پيش تاخته تر است و روح خودباوري در كالبد مرز پرگهرمان دميده 
ش��ده اس��ت. فرهنگ عمومي از حالت رخوت انگيز و خمودگي خارج گش��ته و به 
س��مت جوشش و تكاپو رهس��پار مي گردد. بيش از يك دهه تالش هاي ذي قيمت 
رهبر معظم انقالب در ايجاد فضاي علم محوري و ارزشمندي علم و عالم رفته رفته 
به ثمر رسيده و رويكرد علمي، فرهنگي و ناب و اصيل دكتر احمدي نژاد بر سرعت 
آن افزوده است اما هنوز هم فرهنگ مظلوم تر از آن است كه بدين سادگي بر صدر 
بنش��يند و تمامي عرصه ها را رنگ و بويي الهي و انساني ببخشد ولي افق روشن و 
اميدبخش است. علم، عدالت، ظلم ستيزي، تكاپو و از اين دست حقايقي كه آهسته 
آهسته سكه رايج كشورمان شده و مرزهاي جغرافيايي ايران عزيز را به قصد حضور 
در عرصه هاي جهاني پش��ت سر گذاشته است. آنچه براي تداوم اين حركت نوپا و 
مبارك ضروري تر مي نمايد، عمق بخش��ي به ايمان، گس��ترش روح تقواي فردي و 

جمعي و تبيين و تعريف دقيق آرمان هاي واالي الهي و انساني ماست.
بي ش��ك موفقيت در اين سه محور به ارتقاي سطح فرهنگ عمومي مي انجامد 
كه خود جلوه درخش��اني از تبلور عمل به دس��تورات اس��الم عزيز و جلب رضايت 
ولي اهلل االعظم و نهايتًا رفتن به راه رضايت حق تعالي است، ارتقاي سطح فرهنگ 
عمومي بالدرنگ و همچون دميدن روح، كالبد اقتصاد و سياس��ت و ديگر شئونات 
زندگي فردي و جمعي را مس��خر خويش ساخته و تحقق كامل هدف واالي رهبر 

كبيرانقالب مبني بر اصالت و اولويت انقالب فرهنگي را نظاره خواهيم كرد.
ايران اسالمي ام القراي اسالم، انسانيت و حق جويي و عدالت گستري است و اينها 

در پرتو ارزش هاي الهي است كه اين منظومه درخشان را مملو ساخته است.
 به نظر مي رسد در اين زمينه آنچه بايد به عنوان موتور پيش برنده همه اقدامات 
فرهنگي مالحظه گردد، تأكيد بر ارزش هاي الهي انس��ان و جامعه انس��اني است. 
ارزش هاي ثابت و زندگي بخشي كه همه زواياي پيدا و پنهان زندگي را تحت تأثير 
قرار مي دهد و زهي خوش اقبالي كه س��رزمين كهن ايران، مهد توحيد و توجه به 
صراط مس��تقيم الهي است كه در فكر و س��يره معصومين متجلي گرديده و زهي 
نيكبختي كه انقالب اسالمي ما با هدف زمينه سازي براي عدالت گستر جهاني به 

راه افتاد و گام هاي استوار رسيدن به اين تمهيد و تدارك را برمي دارد.
در اين بين تالش و استقامت فردي و جمعي متصديان امور فرهنگي بر اخالق 
و ارزش هاي الهي انس��ان پيش از هر علم و تخصص ديگري راه را هموار مي سازد. 
تقوا پيشه سازيم، آرمان هايمان را با توجه به واقعيات وجود بر سر دست بگيريم و 
بر عمق ايمان مان بيفزاييم تا كار فرهنگي محتوا و معناي حقيقي اش را حفظ كرده 

و از طريق محصوالت فكري و قلمي و هنري ما به ديگران انتقال يابد.

تلفن گروه دين و انديشه: 88761257

121314 فرهنگ؛ نرم افزار زندگي متمدنباستان شناسی فرهنگ ايرانیفرآيند مهندسي فرهنگي

 سال هفدهم  شماره 4868  پنجشنبه  27مردادماه 1390 17رمضان 1432 18آگوست 2011

 بازسازی فرهنگی، يعنی يک آگاهی که طبق آن تاريخمان را از قبل از اسالم عاقالنه و بدون 
حب و بغض بشناسيم، نقاط قوت آن را بپرورانيم و از نقاط ضعف آن به خودآگاهی برسيم

  نظام فرهنگي اسالمي و ايراني به دليل زير ساخت هاي محکمي که برگرفته از فطرت الهي و 
کمال جوي انسان بوده و ارتقاي کرامت انساني را هدف قرار مي دهد فرهنگي غني و ساختارمند است

 فرهنگ غني اسالمي - ايراني قابليت بالقوه جهاني شدن را دارد، اما فاکتورهايي که اين عوامل 
را بالفعل مي کند عالوه بر هنر و تاريخ و ادبيات، بازوهاي سياسي، نظامي و اقتصادي است

صفحه 12 

سلسله گفت وگوهاي گروه انديشه  پيرامون مقوله »فرهنگ«

صفحه  11  

 

جدول اعداد سودوکو در صفحه 14

 افقي:
1- يكي از چهار جهت- مكان ش��لوغ 

است و دزد بيشتر مي پسندد
2- احتي��اج- محل نمايش حيوانات- 

قلندر
3- مجم��ع و مجلس- س��الح آرش- 

دست افزار، وسيله
4- ف��وري- ب��االي فرنگ��ي- بيماري 

كم خوني- ژتون، بليت
5- حرف جمع فارسي- شهر مجسمه 

شير سنگي- جمع رمز
6- تهم��ت، افت��را- كش��وري در قاره 

آفريقا- خيانت
7- از پرن��دگان مهاجر- مركز آنگوال- 

آخرين طبقه دوزخ
8- ستارگان- سرد مطبوع- ناشايست 

و نادرست
9- م��اه پرت��اب كردن��ي!- فيلمي از 
قاس��م جعفري با بازي صوفيا دژاكام 
و شهرزاد جعفري- فرمان همه پرسي 

از وظايف و اختيارات... است
10- حرف مفعولي- كيش و رس��م- 

نفسي كه از سينه برآيد
11- آتشدان- بدنام- بخيل

12- آئين ه��ا- آجر نصفه- ش��امل همه 
مي شود- ظاهر عمارت

13- از نام ه��اي دخت��ران- وحش��ت- 
آفرينش، پديد آوردن

14- پژوهش- اكنون- پست فطرت
15- جامي و آذربيگدلي هر دو حكايت 
اي��ن دو دل��داده را به نظم كش��يده اند- 

خرمن ماه
 عمودي:

1- جسد- پدر فيزيك ايران
2- كربالي س��ابق- خ��واب خوش- زور 

و توان
3- دارن��ده- مي��وه س��اوه- 

لباس كهنه
س��بك  ب��ه  مهمان��ي   -4
گو-  دش��نام  س��رايندگان- 
برجستگي ته گيوه- حسرت، 

دريغ
5- مي گوين��د نيمي از ديدار 
است- شوم- ضمير انگليسي

6- پايه- قسمتي از دستگاه 
اتومبيل- مؤسس��ه  كنت��رل 

نيكوكاري
7- به پوشش خود مي نازد- 
درس  و  گرفت��ن  آم��وزش 

گرفتن- آهو
8- دستور- نانجيب- فينال

9- لرزش، جنبش- ش��هري 

در استان مازندران- جنس، گونه
10- پادشاه ستمگر بابل- مخفف ناگاه- 

ويتامين انعقاد خون
11- ض��د خ��وب- مدفن ناصر خس��رو 

قبادياني- براي اين كه
12- عقايد- ضمير فرانس��وي- كشوري 

در خاورميانه- گريبان
13- يكي از ظروف آشپزخانه- مخلوط 

و آميخته- جمع نجيب
14- از نمازه��اي واجب- ض��د طلوع- 

چهره نقاشي شده از معصومين
15- شيريني س��نتي گيالني كه بويژه 
در رش��ت ب��راي افطار آماده مي ش��ود- 

رويداد بد

 افقي:
1- شير بيش��ه- يكي از نقاط ديدني 
اس��تان هرمزگان در جنوب ايران كه 
در حدود يك ونيم كيلومتري جنوب 

شرقي جزيره الوان قرار گرفته
2- بي صدا- تفاله چغندر- دلشوره

3- پيش��رفت ك��ردن- پرهيزگاري- 
آيينه

4- مخف��ف ديگ��ر- مس��تبد- نوعي 
خودرو- ابزار نجاري

5- نوعي خط كش- كش��ور و اقليم- 
تفرج و تماشا

6- جم��ع مس��ئله- ممنون��م- واحد 
واليبال

7- بي ق��در و ارزش- غ��ارت دارايي 
مسافران- كلرا

8- مرحبا- علف خوردن حيوانات- 
نوعي انگور

9- زاد- غربي ترين شهر ايران- دنيا
10- س��خن بيه��وده- نمازخان��ه- 

پائين جامه
ماركسيس��ت  تئوريس��ين   -11
لنينيس��م و سياس��تمدار انقالب��ي 
هالك��ت-  مح��ل  كمونيس��ت- 

بزرگ منشي
12- ع��زت- اثري از ج��وزف اونيل 

)2008(- قهوه- از اناجيل
13- وجه و جهت- مرد بخش��نده- 

درس عبرت دهنده
14- داس��تاني به سبك سيال ذهن 
از ويرجينيا وولف- حمله- عبادتگاه 

مسلمانان
15- پالئونتولوژي- قلوب

 عمودي:
حض��رت  فرم��وده  ب��ه   -1
اميرالمؤمنين )ع( ثمره... بدبختي در 

دنيا و آخرت است- از توابع ميانه
فراوان��ي-  فرص��ت-  و  مج��ال   -2

سنگ انداز
3- پزشك- موزيك نظامي- ناچار

4- بس��تن- واگي��ر- ضمير جمع- از 
نژادهاي زردپوست

5- حالت بيهوش��ي ويژه در بيماري- 
پيشاني- موجود نامرئي

6- مردمك چشم- نترس- آشوب
7- لغزش- شهري در استان گيالن- 

امر به نشستن
8- سنگ زينتي- بي نظمي- معالجه

9- انگش��ت نماي خلق- براي فروش 
باالتر چي��زي آن را برگزار مي كنند- 

فيل دريايي
كارآم��وز-  پزش��ك   -10

پيكر- چيز
11- ماه��وت پاك ك��ن- 
ش��رح و بيان- توانگري و 

دارايي
12- سنگي شبيه عقيق- 
جدايي ه��ا-  ش��كوه گوي 

باخبر- با رفت آيد
13- گرديدن- س��نگين- 

فرستاده خدا
14- مي��ل خان��م باردار- 

پيشي گرفتن- حاصل
15- از شيريني هاي تبريز 
و مخص��وص ماه رمضان- 

مؤمن

جدول ويژه جدول عادي

حل جدول ويژه شماره 4867حل جدول عادی شماره 4867

یک جدول با دو شرح
جدول روزنامه ايران دارای دو »شرح عادی و ويژه« است. در صورت تمايل به حل دو شرح ابتدا يکی از شرح ها را با مداد حل کرده و 4868

سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازيد.
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ينافوطهداججنرا1

سيسوسفلومهواي2

انيتهداسنيادم3

لياباهوفيدرو4

بسارروتاندن5

شاهلوسارمعلو6

ببسكيرويتماگل7

هوتسننامناريو8

ارايروتكاففرژ9

يندمخشسرتنيي10

وگجياتنشكرس11

نمسوميماشلحم12

يكاتهناكدتسلا13

زاوجليسفرولور14

يلاوازريمخرهاش15

123456789101112131415
ناخميركگراكنات1

جياتنيلستماسر2

يمتاولممميراب3

بهونيوژاتسوت4

نپاژهابوربح5

بخنيگنيقنراي6

ومنريشدرازارد7

يياوهايبموزير8

ناسلتسراخبكدي9

وزاكاتسيرانه10

سهلولهبرهبا11

اشوشمهمينشيخ12

يلكاكاروهربكا13

رامشارايتجاجل14

سروكنامزلابحاص15
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     هر یکم و پانزدهم ماه

   

 را بر روی سایت بخوانید

9

ketogenic diet
اگر در مورد رژیم غذایی 
کتوژنیک کنجکاو هستید: 
for more info, follow 

Dr. Berg 
on YOUTUBE 

and here: 
www.drberg.com

Easy Sudoku Puzzles 1 
www.printablesudoku99.com 
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4  7  9 1  2 8 
 9 8  4  5   
6     5    
9   8  2 1   
     6 2 4 3 
7 2    4 9 8 6 
 1 4  6 8   2 
5  2    8   
8 7   2 3 6 1  

5 6  4 9 8   2 
 4  1  2 6 5  
  1     8 4 
  4 6  9 2 1 5 
 2  3     8 
8 9   1  3 4 6 
 8 3 7 5   2  
  2 9   8  1 
 1     5   

EASY

روش ساده برای برطرف کردن بوی بد دهان

بــوی بد دهــان از بقایای غذا بین 
دندان هــا، التهــاب دهــان یــا از 
بیماری هــای معده و روده ناشــی 
می شــود. با اســتفاده از گیاهان و 
روش های ســاده می تــوان از بوی 
بــد دهان جلوگیری کــرد. در این 
مطلب به چند مورد ســاده در این 

زمینه اشاره شده است.
 •

۱- چای سیاه و زجنبیل
چای سیاه برخالف قهوه به از بین 
بردن بوی بد دهان کمک می کند. 
می شود چای را نوشید یا در دهان 

غرغــره کرد. همچنین نوشــیدن 
چای زنجبیل اثــری کارآمد در کم 

کردن بوی بد دهان دارد.
• 

2- رعایت بهداشت دندان ها
استفاده روزانه از نخ دندان و خالی 
کردن الی دندان هــا از باقی مانده 
از  باعــث جلوگیــری  خوراکی هــا 
انباشــته شــدن باکتری هــا در آن 
ناحیه شــده و درنتیجه به کاهش 

بوی بد دهان کمک می کند.
• 

3- مصرف لیموی تازه

چکاندن چند قطــره لیموی 
تــازه بــر روی زبان و آبشــویه 
کــردن آن کمــک زیــادی به 
برطرف کــردن بوی بد دهان 

می کند.
• 

4- جلوگیری از خشکی 
دهان

خشکی دهان می تواند باعث 
بوی بد دهان شود. نوشیدن 
آب زیاد سبب کاهش بوی بد 

دهان می شود.
• 

5- جویدن هل
جویدن دانه هل یا نوشیدن چای 
هل دار بعد از وعده غذایی می تواند 
بــه کاهش بــوی بد دهان بســیار 

کمک کند.
• 

6- استفاده از گیاهان دارویی
محتــوی  دارویــی  گیاهــان 
روغن هایــی هســتند کــه از بوی 
بــد دهــان و التهاب دهــان و لثه 
جلوگیری می کنند. خوردن سبزی 
جعفری هم پس از خوردن سیر یا 

کشیدن سیگار نیز در این راه موثر 
اســت. جعفری باعث تعدیل بوی 

بد دهان می شود.
 •

7- آدامس 
جویدن آدامس به بوی باطراوت و 

خوش دهان کمک می کند.
 •

8- ماست 
ماســت طبیعــی ســبب کاهــش 
باکتری هایی می شــود کــه عامل 

بوی بد در دهان هستند.
• 

9- مراجعه به دندانپزشک 
تمیز کردن روزانه دهان و دندان و 
مراجعه سالی دوبار به دندانپزشک، 
می توانــد کمک موثری بــه از بین 

بردن بوی بد دهان کند. 
متخصصــان دهــان و دنــدان نیز 
بــرای مقابلــه با بوی دهــان چند 

راهکار طبیعی را معرفی می کنند:
•

۱- دهان شویه دارچین و 
میخک: 

یک فنجــان آب مقطــر را با ۱۰ تا 
۱5 قطــره از هریــک از روغن های 
به خوبــی  دارچیــن  و  میخــک 
مخلوط کنید. مدت ماندگاری این 

دهان شویه بسیار طوالنی است.
 •

2- دهان شویه سرکه سیب: 
دو قاشــق غذاخوری سرکه سیب، 
یــک فنجــان آب نمک و اســانس 
وانیــل را به خوبــی باهم مخلوط 
کنید. این ترکیب را در شیشــه ای 
ریخته و دهانتان را با این محلول 

بشویید.
 •

3- دهان شویه نعنا و روغن 
درخت چای: 

یک فنجان آب مقطر را با دو قاشق 
چای خوری جوش شیرین، ۸ تا ۹ 
برگ نعنا و دو قطره روغن درخت 
چای مخلوط کنید. قبل از هر بار 
مصرف خــوب آن را تکان دهید تا 
جوش شیرین ته نشین شده آن در 

تمام مخلوط پخش شود.
 •

4- دهان شویه نعنا و جعفری: 
دو قاشــق غذاخوری جعفری، دو 
قاشق غذاخوری نعنا و یک فنجان 
آب مقطــر را به مدت دو دقیقه در 
دســتگاه مخلــوط کن هــم زنید. 
هر بار با یک قاشــق از این محلول 

دهانتان را بشویید.
 •

5- دهان شویه آب منک: 
این دهان شویه ساده از یک فنجان 
آب گــرم و یک قاشــق غذاخوری 

نمک تشکیل می شود.
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For more details on any aspect of 
immigration, please do not hesitate 
to contact my office. You can 
speak to me in English, French, 
Farsi and Italian.  As my mother 
would always say, keep safe, stay 
healthy and make sure laughter is 
in your everyday life.
_________
Immigration 
Michael Monfared
Regulated Canadian 
Immigration Consultant
www.michaelmonfared.com

Immigration_Michael_Monfared
immigrationmichaelmonfared

t.me/immigration_michael_monfared

دفتر ثبت رمسی ازدواج و طالق )CIVIL( و شرعی  
  مرکز اسالمی ایرانیان مونتریال: شیخ صاحل سیبویه

کلیه امور اسالمی و فرهنگی، ا جتماعی      |       نشانی:
 210 St Jacques St, Lachine, QC H8R 1E2
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Quebec Releases Guide to Prepare 
Immigrants for New ‘Values Test’

The Government of Quebec 
has provided new details 
of the so-called values test 
that immigration candidates 
will have to pass in order to 
qualify for selection by the 
province.
Beginning January 1, 2020, 
immigration candidates 
looking to settle in Quebec 
will have to obtain what 
the government is calling 
an Attestation of learning 
about democratic values 
and the Quebec values 
expressed by the Charter of 
Human Rights and Free-
doms.
In a new, French-only 
Practical Guide to the test, 
the Government of Quebec 
says knowledge of the val-
ues it reflects is essential to 
an immigrant’s integration 
into the province.
“They are key to a better 
understanding of Quebec,” 
the guide says.
Reading the guide is not 
required in order to take 
the test but serves instead 
as an introduction to the 
values in question, which 
it divides into five key 
principles:
• Quebec is a 
French-speaking society
• Quebec is a democratic 
society
• Equality between women 
and men
• The rights and responsi-
bilities of Quebecers
• Quebec is a secu-
lar society
•
About the values test
Quebec’s values test 
applies to the following 
five economic immigration 
programs:
• Quebec Skilled Worker 
Program (QSWP);

• Quebec Experience Pro-
gram (PEQ);
• Entrepreneur Pro-
gram;
• Self-Employed 
Program; and the
• Investor Program.
All those listed on 
a candidate’s appli-
cation for a Quebec 
Selection Certifi-
cate must pass the 
test, except for chil-
dren under the age 
of 18 and people 
with a permanent 
physical or cog-
nitive impairment 
that prevents them 
from obtaining the 
certificate.
Immigration candidates 
have 60 days following 
their application for a 
selection certificate to send 
in their attestation, which 
proves they passed the test.
Passing grades must be 
above 75 per cent, or 15 
out of 20, and the attesta-
tion is valid for two years.
Failure to successfully 
complete the values test 
will result in the termina-
tion of the application, and 
the candidate will have to 
start the process over again 
if they still wish to settle in 
Quebec.
•
Taking the test
Candidates will have the 
option of either taking the 
test online or, if they are in 
Quebec, taking part in an 
information session.
In either case, candidates 
have three chances to suc-
cessfully pass the test.
Study and work permit 
holders who fail the test a 
second time must do the 
in-person information ses-

sion for their final attempt.
Those who are applying 
from abroad have the 

option to complete the test 
online for a third and final 
time.
The online test includes 20 
questions randomly gener-
ated from a question bank. 
Some sample questions 
include:
Identify the situation(s) 
where there is discrimina-
tion. 
Refusing a job:
• To a woman because of 
her pregnancy.
• To a person who does not 
have the required diploma.
• To a person because of 
their ethnic origin.
Since March 27, 2019, 
under the State Secularity 
Act, any new police officer 
cannot wear religious sym-
bols in the exercise of their 
functions.
• True
• False
What is the official lan-
guage of Quebec?
• English
• Spanish
• French
• French and English

•
Five key principles
The Government of Que-
bec summarizes the five 
key principles underlying 
the test as follows:
•
Quebec is a 
French-speaking society
- Quebec stands alone 
as the only majority 
French-speaking jurisdic-
tion in North America and, 
as such, wants to ensure 
the quality, protection, and 
influence of the French 
language and preserve it as 
the common language in 
the province.
As a result, French is the 
language of the government 
and the law, as well as the 
usual language of work, 
teaching, communication, 
trade and business.
The Quebec Government 
must offer all services and 
communications in French 
without exception.
Immigrants to Quebec are 
strongly encouraged to learn 
French in order to integrate 
into their new communities.

•
Quebec is a demo-
cratic society
Members of Que-
bec’s legislative 
assembly are voted 
in by election.
The results of an 
election cannot be 
challenged by force 
or violence; howev-
er, a recount may be 
requested.
Anyone who is not 
a Canadian citizen 
may get involved 
in a political party 

even if they cannot 
vote. They may also 
participate in an event 
organized by a political 
party.
Political financing and 
the control of election 
expenses are subject to 
principles of fairness 
and transparency.
Citizens have the right 
to vote freely and 
confidentially. No one 
can prevent or compel 
a citizen to exercise his 
or her right to vote for 

a particular candidate, and 
no one can force a citizen 
to reveal their choice of 
candidate.
This section also covers 
freedom of the press, 
freedom of expression, and 
freedom of association, 
among others.
•
Equality between women 
and men
Women and men have the 
same rights and freedoms, 
as well as the same obliga-
tions and responsibilities in 
private and public life.
In regards to marriage 
and civil union, women 
and men have the right to 
marry the person of their 
choice regardless of gender. 
However, being married to 
multiple people at once is 
prohibited.
In the labour market, wom-
en and men are entitled to 
the same wages and the 
same working conditions.
The rights and responsibili-
ties of Quebecers
The Charter of Human 
Rights and Freedoms ap-

plies to everyone who is in 
Quebec. It also applies to 
groups, organizations, busi-
nesses and government.
Fundamental rights include 
the right to life, security, 
integrity and personal liber-
ty and the right to privacy.
Fundamental rights also 
protect freedom of con-
science, religion, opinion, 
expression, peaceful as-
sembly and association.
Since fundamental rights 
are exercised in society, 
there are certain limits to 
their application.
For example, smoking is 
prohibited inside public 
spaces and outside within 
nine meters from their 
doors. The Quebec govern-
ment says this is because 
the health and well-being 
of people are more im-
portant than the right of 
everyone to smoke.
There are many more rights 
and responsibilities listed 
in the guide including the 
right to non-discrimination, 
the rights of children, and 
judicial rights.
Quebec is a secular society
Quebec and its institutions 
are secular, meaning their 
actions and decisions are 
independent of religious 
powers.
This past spring, Quebec 
passed a controversial law 
that prohibits the wearing 
of religious symbols by 
people in certain positions 
of public authority such as 
police officers, prosecutors, 
and teachers. The law does 
not affect people who were 
already working in those 
positions prior to March 
27, 2019.
In addition, a person must 
reveal their face in order 
to receive government 
services. This also affects 
the staff who are offering 
the service on behalf of the 
government. Quebec says 
this is “for the purpose of 
identity or security verifi-
cation.”
Quebec is the only North 
American jurisdiction that 
has included secularism in 
its laws.

From: CIC News

ایــران با حمله اســکندر و مغول و 
اعــراب از میان نرفت؛ باقی ماند و 
در دوره هایی سر بلند کرد و بعد از 
ویرانه ای که روحانیت و ســپاه در 
طی چهل ســال ساخته اند باز هم 

برخواهد خاست. 
درباره این ســخن چند پرســش 

می توان مطرح کرد:
•

۱. آیــا تاریــخ ایــران بــا جمهوری 
اسالمی  شروع شــده و با مرگ آن 

پایان می یابد؟ 
آیا می توان ایران را به بیت رهبری 
و مجلــس نمایشــی و پادگان های 
و  بســیج  پایگاه هــای  و  بســیج 
حوزه هــای علمیه دولت ســاخته 

تقلیل داد؟
•

۲. آیــا نظامی  بیــش از جمهوری 
اســالمی  در تاریــخ معاصر )حتی 
قاجارها( ایــران را تا این حد رو به 

ویرانی برده  است؟ 
معیشــت  عرصه هــای  در  فقــط 
روزمــره، محیــط زیســت، حیات 
روســتایی، روابط خویشــاوندی و 
خانوادگی، سنت ها و فرهنگ های 
قومی  و محلی، و صنایع ملی، سه 
رژیم قاجــار، پهلــوی و جمهوری 
اســالمی  را با هم مقایسه کنید تا 
مشخص شود کدام رژیم ویرانگرتر 
بوده است؛ با توجه به این که قاجار 
۱۳۰ ســال، پهلــوی 5۳ ســال، و 
جمهوری اسالمی  ۴۱ سال بر ایران 

حکم رانده اند.
•

۳. آیا ایران با براندازی رژیم پهلوی 

ویران شد که با براندازی جمهوری 
اسالمی ویران شود؟ 

اگر برانــدازی ویران کننده اســت 
)بنا به نگاه اســالمگرایان( و ایران 
یک بار ویران شده، چگونه می توان 

آن را دوباره ویران کرد؟ 
هشت سال جنگ با عراق چطور؟ 
آیا ایران بعد از جنگ هشــت ساله 

ویران شد یا خیر؟ 
اگر نشــد و قرار اســت با براندازی 
ویران شــود، چرا بایــد تصور کرد 
که برانــدازی جمهوری اســالمی 
 سهمگین تر از جنگ هشت ساله 

خواهد بود؟
•

۴. جامعه ایران از کدام جهت شبیه 
به ســوریه و لیبی و یمن است که 
طرفــداران بقای نظام، مدام ایراِن 

جمهــوری  ســرنگونی  حــال  در 
مقایســه  آن هــا  بــا  اســالمی  را 

می کنند؟ 
آیا این تشبیه مبتنی بر یک تحقیق 
علمی  است یا برنامه تبلیغاتی برای 
جو ســازی و شــانتاژ علیه انحالل 

طلبان؟
•

5. آیــا منفی بافانی که مدام تصویر 
ویرانــی ایــران در نبــود جمهوری 
اســالمی  را تجســم می بخشــند، 
در  ایــران  بــرای  چشــم اندازی 
چارچوب این نظام نکبت و فالکت 

عرضه می کنند؟ 
پاســخ منفــی اســت. جمهــوری 
اسالمی  هیچ چشــم اندازی غیر از 
مرگ و تنفر و خشونت و ویرانی در 
چهل سال اخیر عرضه نکرده است. 
هرجای دنیا هم جمهوری اسالمی 
 پا گذاشــته با خود ویرانی و قتل و 
خشــونت و جنگ به همراه آورده، 
یا آن ها را افزایش داده اســت. چه 
اتفاقی قرار است بیفتد تا این نظام 

یکباره ۱۸۰ درجه تغییر کند؟ 
روحانیت و پاسداران آن چیزی در 
چنته دارند که عرضه نکرده باشند؟

کسانی که خواست های ناشدنی از 
حکومت دارند و به مردم امیدهای 
واهــی یــا ترس هــای واهی تــر القا 
می کنند، شــاید احمق نباشند اما 
مخاطبــان خــود را احمــق فرض 
می کننــد. خیزش هــای ۹۶ و ۹۸ 
نشان می دهد که این "احمق های 
مفــروض" کــه از افراد مشــهور و 
نخبگان نظام پیــروی نمی کنند، 
دیگر نمی خواهند اندیشــه و اراده 
خود را به این مشاطه گران واگذار 

کنند.  
)ایندیپندنت فارسی(

آیا ایران با سقوط جمهوری اسـالمی...   << ادامه از صفحه: ۱3
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  پیوند را آبونه شوید: 
ساالنه:  75 دالر  )با پست سریع(

نشانی خود را به ما ایمیل کنید: 

info@paivand.ca

جهان...
پایان دهه ای مرگبار برای کودکان

زهرا علی اكبری
یونیســف در آخرین روز سال 
۲۰۱۹ میــالدی در گزارشــی 
کــودکان  كــه  كــرد  اعــالم 

همچنــان با هجــوم درگیری ها و 
جنگ ها در سراســر جهان، بهای 
ســنگینی را پرداخــت می کنند. با 
شــروع ســال۲۰۲۰ میالدی یک 
دهه مرگبار برای کودکان به پایان 
می رســد، دهه ای با بیش از ۱۷۰ 
هزار آســیب مرگبار برای كودكان 
كــه از ســال ۲۰۱۰ تاکنــون تأیید 
شــده اســت. آمارهای موجــود از 
افزایــش ســه برابری حمــالت به 
کودکان از سال ۲۰۱۰ تاكنون خبر 
می دهد و به طور متوســط روزانه 
۴5 تخلف علیه كودكان ثبت شده 
است. این تعداد در کشورهایی که 
درگیر جنگ هســتند به باالترین 
میــزان خــود از زمــان تصویــب 
كنوانســیون حقوق كودك رسیده 
و درگیری های مسلحانه منجر به 
قتل، ضرب و شتم هزاران کودکان 

و تــرك اجبــاری از خانه های خود 
شده است.

در ســال ۲۰۱۸ میالدی، سازمان 
ملل بیش از ۲۴هزار نقض سنگین 
علیه کودکان از جمله قتل، ضرب و 
شتم، خشونت جنسی، آدم ربایی، 
انکار دسترســی انســان دوستانه، 
اســتخدام کــودکان و حملــه بــه 
مدارس و بیمارســتان ها را تأیید و 
ثبت کــرد. در حالی کــه تالش ها 
و اقدامات نظارتی و بشردوســتانه 
بیشتر شــده اســت اما این تعداد 
دو و نیم برابر بیشتر از تعداد ثبت 

شده در سال ۲۰۱۰ است.
در ســال ۲۰۱۸ بیــش از ۱۲ هزار 
کودک کشته یا مورد ضرب و شتم 
قرار گرفتند. اســتفاده گســترده از 
ســالح های هوایی و سالح های 
انفجاری مانند مین های زمینی، 

مواد  خمپاره، 
منفجره بداهه، 
ت  حمــال
 ، شــکی مو
مهمات خوشه 
ای و توپخانــه 
ایجــاد  باعــث 
اکثــر قریب به 
اتفاق آسیب ها 
کــودکان  در 
اســت.  شــده 
و  حمــالت 
خشــونت علیه کودکان 
در طــول ســال ۲۰۱۹ از 
بیــن نرفته و متاســفانه 
ادامــه داشــته اســت. در 
ســال ۲۰۱۹،  اول  نیمــه  طــول 
سازمان ملل متحد بیش از ۱۰هزار 
تخلف علیه کودکان را تأیید کرد، 
اگرچه احتمااًل تعداد واقعی بسیار 
بیشتر از این آمار است. در ادامه به 
برخی از آمار خشــونت و آسیب به 
كودكان در ماههای مختلف سال 
۲۰۱۹ میالدی اشاره خواهد شد.

•
در ماه ژانویه، خشــونت، آوارگی و 
شرایط آب و هوایی سخت و شدید 
زمستان در شمال و شرق سوریه، 
باعث مرگ حداقل ۳۲ كودك شد.

•
در مــاه فوریــه، چندیــن حملــه 
شــدید علیه مراکز درمانی ابوال در 
جمهوری دموکراتیک شرقی کنگو 
انجام شد که البته این حمالت در 
طول سال ادامه داشته و كودكان 

زیادی مجروح شده اند.
•

در ماه مــارس، بیــش از ۱5۰ نفر 
از جملــه ۸5 کودک در حمله یک 
گروه مسلح به روستای اوگوساگوو 
در منطقــه موپتــی در مرکــز مالی 
کشته شدند و با حمله به سوبانوکو، 

۲۴ کودک دیگر نیز کشته شدند.
•

 در مــاه آوریــل، در اثــر انفجار در 
نزدیکــی دو مدرســه در صنعــا - 
یمن - ۱۴ کودک کشته و ۱۶ نفر 
مجروح شــدند و البته در صنعا به 
علت ویرانی شهر از هر پنج مدرسه 
یك مدرســه دیگر نمی تواند مورد 

استفاده قرار بگیرد.
•

بــه  نزدیــک  مــی،  مــاه  در   
۲۸هزارکــودک خارجــی از بیش از 
۶۰ کشور، از جمله تقریبًا ۲۰ هزار 
نفر از عراق، در شمال شرقی به دام 
افتاده اند. در همان ماه، گزارشــی 
از کشته و زخمی شدن کودکان به 
علت تشدید خشــونت ها در ایالت 

راخین در میانمار منتشر شد.
•

 در ماه ژوئن، ســه کودک توسط 
یک گروه مسلح برای منفجر کردن 
مواد منفجره که منجر به کشــته 
شــدن ۳۰ نفر و مجروح شدن ۴۸ 
نفــر دیگــر در یک مرکز تماشــای 
فوتبال در شهر بورنو کونداگا شد، 
مورد ســوء اســتفاده قرار گرفتند. 
در دو هفتــه اول ژوئــن، در میان 
اعتراضات در ســودان حداقل ۱۹ 
کودک كشــته و ۴۹ نفــر مجروح 

شدند.
•

 در مــاه جوالی، انفجار مهلکی به 
مدرســه ای در کابل آسیب رساند 
و شماری از کودکان زخمی شدند. 

در همین مــاه، ۳۲ کودک از گروه 
هــای مخالف مســلح در شــمال 
ســودان جنوبــی آزاد شــدند، اما 
یونیســف تخمین می زند که هنوز 
هــزاران کودک توســط نیروهای 
مسلح در این کشور مورد استفاده 

قرار می گیرند.
•

 در یــک هفته آخر ماه اوت، بنا بر 
گزارش هــا، ۴۴ غیرنظامــی بر اثر 
حمــالت هوایی در شــمال غربی 
سوریه کشته شــدند، از جمله ۱۶ 

کودک و ۱۲ زن.
•

 در ماه سپتامبر، یونیسف گزارش 
داد که ۲ میلیــون کودک در یمن 
از مدرســه خارج خواهند شــد، از 
جمله تقریبًا نیم میلیون نفر که پس 
از تشدید درگیری در مارس ۲۰۱5 

از تحصیل بازماندند.
•

 در ماه اکتبر، تشــدید خشونت ها 
در شــمال شــرقی ســوریه باعــث 
کشــته شــدن 5 کودک و مجروح 
شدن ۲۶ کودک شد. با این تعداد 
کودکانی که در ۹ ماه اول سال در 
سوریه کشته شدند به ۶5۷ کودک 
و کــودکان مجــروح بــه ۳۲۴ نفر 

رسید.
•

 در ماه نوامبر، یونیسف اعالم كرد 
كه که ســه ســال خشــونت و بی 
ثباتــی در مناطق شــمال غربی و 
جنوب غربی کامرون بیش از ۸55 
هــزار کــودک را از مدرســه خارج 
کــرده و 5۹ هــزار نوجــوان را آواره 

کرده است.
•

 در اوایــل ماه دســامبر، 5 کودک 
کشته شــدند چراکه افراد مسلح، 
محلــی بــرای عبــادت در بورکینا 

فاسو را به آتش كشیدند. در شرق 
اوکراین، جایــی که نزدیک به نیم 
میلیــون کــودک درگیــر جنگ و 
نزاع هستند، ۳۶ حمله به مدارس 
گزارش شــده اســت، از جمله این 
که یک مدرسه ۱5 بار آسیب دیده 

است.
•

 در اواســط ماه دسامبر، یونیسف 
خبر داد که در افغانستان، در ۹ ماه 
اول ســال ۲۰۱۹ به طور متوســط 
هــر روز ۹ کودک کشــته یــا مورد 

ضرب و شتم قرار گرفته اند.
با وجــود اقدامــات بشردوســتانه 
و فعالیــت نهادهــای مردمــی در 
و  كــودكان  حقــوق  از  حمایــت 
بسترســازی زندگی امــن و راحت 
برای آنــان، هنــوز در اقصی نقاط 
جهــان كودكان با خشــونت های 
جســمی و روحــی فراوانــی مواجه 
هستند. مراكز و سازمان های فعال 
در ایــن زمینــه از همه طرف های 
متخاصم خواسته اند كه به تعهدات 
خود طبق قوانین بین المللی عمل 
كننــد و فــورًا به نقض كــودكان و 
هــدف قرار دادن زیرســاخت های 
غیرنظامــی، از جملــه مــدارس، 
بیمارســتان ها و زیرســاخت های 
آب و محیط زیســت پایان دهند. 
همچنین یونیســف بطور مستمر 
از کشــورهای تحــت تأثیر طرفین 
درگیــری دعوت می کنــد تا از این 
نفوذ بــرای محافظــت از کودکان 
استفاده کنندو خدمات بهداشتی، 
از  حفاظــت  و  آمــوزش  تغذیــه، 
کــودکان را ارائه دهد.به امید آنكه 
سال ۲۰۲۰میالدی برای كودكان 
ســالی همــراه با صلــح و آرامش و 

شادی باشد.
)مرد  م ساالری(

چون منابع آن از کف رفته است و 
فشارهای داخلی اش افزایش یافته 
اســت. تصور مذاکره دو طرف در 
شرایط امروز، بسیار دشوار است. 
اگر دولت ایاالت متحده راهی برای 
مصالحــه میان خــود و جمهوری 
اســالمی  می دید )چنان که اوباما 

 دید( سلیمانی هنوز زنده بود.

جمهوری اسالمی
قاسم سلیمانی شامه خوبی برای 
درک صحنه های جنــگ داخلی، 
تنش و تضاد در منطقه خاورمیانه 
داشــت و در ایــن عرصه ها تالش 
بــرای  هم پیمانانــی  تــا  می کــرد 
جمهــوری اســالمی  بیابــد. مرگ 
او بدین معناســت کــه جمهوری 
اســالمی  باید ویرانگرهای دیگری 
بــرای این کار پیدا کنند، که البته 
دشــوار اســت. معنای دیگــر این 
رویداد بــرای جمهوری اســالمی  
این است که دولت ترامپ با دولت 
اوباما و حتی بوش، متفاوت است؛ 
نکته ای که هنوز به درســتی درک 
نکرده انــد. بــه علت همیــن عدم 
درک اســت که سلیمانی با خیال 

راحت به عراق رفت و آمد داشت.

رهبران عملیاتی اسالمگرا در 
سراسر خاورمیانه

کشــته شــدن قاســم ســلیمانی 
بــرای فعاالن اســالمگرا و رهبران 
گروه های تروریســتی اســالمگرا،  
این پیــام را دارد که حتی با اتکا بر 
امکانات اطالعاتــی و امنیتی یک 
رژیم سیاسی مستقر، از هدف واقع 
شدن توسط نیروهای آمریکایی در 
امان نیستند. آمریکایی ها می دانند 
که بسیاری از این رهبران - یعنی 
کســانی مثل اســامه بــن الدن و 
ابوبکر بغدادی و قاسم سلیمانی- 
بــا نســل بعــد یــا همکاران شــان 
جایگزین می شــوند و ترور به پایان 
نمی رســد، اما این افــراد را حذف 
می کنند تا بقیه نتوانند احســاس 
امنیــت کننــد، و ایــن، رمز اصلی 

مقابله با تروریسم است.
قاسم سلیمانی در تبلیغات داخلی 
جمهوری اســالمی ، به عنوان پلی 
میان نظام و مردم محروم معرفی 
می شــد، اما این نقشــی است که 
رهبران کارتل های مواد مخدر هم 
با بخشــش به فقرا بازی می کنند 
)نمونه قابل توجه آن پابلو اسکوبار 
است که به مردم زادگاه خود بسیار 
می رسید( پیام دیگر قتل سلیمانی 
به رهبران اســالمگرا آن اســت که 
نمی توانند پشت پول پاشی و تهیه 
جهیزیه پنهان شــوند و مصونیت 

پیدا کنند.

هم پیمانان آمریکا در منطقه
هم دولت بوش )با حمله به عراق( 
و هم دولت اوباما )با توافق برجام( 
آمریــکا  از هم پیمانــان  بســیاری 
در منطقــه خاورمیانــه را مایوس 
ساختند. بوش، عراق را دودستی 
تقدیم جمهوری اسالمی  ایران کرد، 
و اوباما برای برنامه گسترش طلبی 
جمهــوری اســالمی  منابــع مالی 
تامیــن می کــرد و محدودیت هــا 
حــذف  معنــای  برمی داشــت.  را 
ســلیمانی برای هم پیمانان آمریکا 
در منطقه آن اســت کــه از این به 
بعد می توانند روی ایاالت متحده 
به عنــوان متحدی جــدی که در 
برابر یاغی گری جمهوری اسالمی  

می ایستد، حساب باز کنند.
پیــام کشــته شــدن ســلیمانی و 
ابومهنــدس، بــرای دولت هایــی 
مثــل عراق، لبنان و ســوریه، این 
اســت که نمی توانند در درازمدت 
روی جمهوری اســالمی  و دالالن 
قــدرت آن حســاب کننــد و در آن 
زمینه  باید تجدیدنظر کنند. البته 
ایــن پیام هنگامی  به خوبی گرفته 
خواهد شــد که جمهوری اسالمی  
ضربــات محکم تــری را بــه طــور 
متوالی در حوزه گسترش طلبی اش 
دریافت کند. چالشــی که نظام در 
انتقام جویی قتل ســلیمانی دارد، 

ایــن اســت کــه در صورت پاســخ 
به ایــاالت متحده، مــورد ضربات 
بیشــتری قــرار خواهــد گرفــت و 
اعتبارش در منطقه بیش از پیش 

کاهش خواهد یافت.

معترضان
کسانی که به هر نحو مورد سرکوب 
اســالمگرایان شــیعه در منطقــه 
واقــع شــده اند، با قتل ســلیمانی 
به ایــن نتیجه خواهند رســید که 
گفتمان بی حاصل ضدآمریکایی-

اسرائیلی، جز خسارت برای مردم 
و پر شدن جیب های اسالمگرایان 
فاسد و خودحق پندار، نتیجه ای در 
بر نداشــته است. شیعیان لبنانی، 
عراقی و ایرانــی، اگر به دنبال رفاه 
و کرامت باشــند، آن را نه در قاسم 
سلیمانی، بلکه در بهبود روابط با 

ایاالت متحده خواهند یافت.

اروپا
دولت های اروپایی سیاست »باری 
به هر جهت« را در برابر ایران پیش 

گرفته اند: نه فعالند و نه منفعل، نه 
نگراننــد و نــه آرام، نه بیکارند و نه 
پرکار. نشسته اند تا ببینند سرانجام 
تنــش میــان آمریــکا و جمهوری 
اسالمی  ایران به کدام سو می رود، 
تا پرچم برنده را باال ببرند. کشــته 
شــدن ســلیمانی برای آن هــا نیز 
این پیــام را دارد کــه برای تعیین 
تکلیف خود بــا رژیم تمامیت خواه 
و مافیایی جمهوری اسالمی  ایران، 
فرصــت اندکی دارنــد و نمی توانند 
»ناجی گذشــته « خــود را در برابر 
این رژیم تنهــا بگذارند. تداوم این 
بی عملی، می تواند به شکاف بیشتر 

در اتحادیه اروپا منجر شود.

اصالح طلبان چپ و اسالمگرای 
ایرانی

گروه هــای اصالح طلــب ایرانی در 
داخــل و خــارج، هرگــز در برابــر 
مداخــالت منطقــه ای جمهوری 
اسالمی  نگرانی چندانی نداشته اند 
)چون اکثرا ضــد آمریکایی- ضد 
اسرائیلی هستند و این مداخالت 

را در راســتای دغدغه هــای خــود 
می بیننــد(، امــا در مــرگ یکی از 
عوامــل موثر در کشــتار ســوریه و 
کشــتار اخیر در عــراق، هنوز پیام 
تسلیت صادر نکرده اند. برای ماندن 
در کاست حاکم، مجبورند چنین 
کنند. حکومت از آن ها انتظار دارد 
که چنین کنند، اما بعید است که 
از کمونیست ها یا ملی-مذهبی ها 
انتظار مداحی از ســلیمانی داشته 
باشــد. معنای ایــن عملیات برای 
آن ها همراهی با ولی فقیه و ســپاه 
اســت تا به عملیات ضدآمریکایی 
خود ادامه دهد. مشکل آن ها این 
اســت که نمی تواننــد در آن واحد 
هم از سلیمانی اســطوره بسازند، 
و هــم از منابــع دولت های آمریکا 
و بریتانیــا برخوردار باشــند. رفت 
و آمــد به ایــران در عین همکاری 
غربــی،  دولتــی  موسســات  بــا 
دارد کم کــم بــرای اصالح طلبــان 

چالش برانگیز می شود.
•

اگر ایاالت متحده راهی برای مصاحله ...   << ادامه از صفحه: ۱3
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تحلیل... 
از طالبان تا سروش: 

همه ی اسالمگرایی در سوگ قصاب سوریه و عراق

شــدن  کشــته  دی-   ۲5
قاسم سلیمانی برای ناظران 
تحــوالت اســالمگرایی در 
منطقه، گنجی از اطالعات 
بــه بــار آورده اســت. کافی 
است به موضع گیری ها در 

مورد قتل سلیمانی نگاه کنید. 
در این ماجرا اسالمگرایان سّنی و 
شــیعه، اصالح طلب و بنیادگرا، و 
ملی گرا و جهانگرا در کنار هم قرار 
گرفته و سلیمانی را شهید نامیدند 
و بــرای وی ســوگواری کردنــد؛ 
چون وی نماد مبارزه ی تروریستی 
علیــه ایــاالت متحده و اســرائیل 
و مخالفــان داخلــی و منطقــه ای 

جمهوری اسالمی بود. 
این در کنار هم قــرار گرفتن برای 
کــه  می ســازد  روشــن  ایرانیــان 
ســه دهه تبلیغات اســالمگرایان 
اصالح طلب در باب تنش زدایی با 
دنیــا و »ایران برای ایرانیان« تنها 
بازاری برای کسب قدرت و فروش 
اصالح طلبی به مردم ایران تحت 
عنــوان جامعه ی مدنی و حکومت 
قانــون و آزادی مطبوعــات بــوده 

است. 
سلیمانی نماد حکومت ضد قانون، 
تمامیت خواهــی،  اقتدارگرایــی، 
و  بنیــادی  آزادی هــای  ســرکوب 
نقــض حقــوق شــهروندان ایرانی 
بــود و کســانی کــه در مــرگ وی 
عزاداری می کنند- فرق نمی کند 
کجا باشند- در این مقوالت قرار 

می گیرند.
مجتبی خامنه ای و قاسم سلیمانی
آنچــه اصالح طلبــان مذهبــی و 
غیرمذهبی در طی دو دهه ی اخیر 
پنهــان مــی کردند پس از کشــته 
شدن قصاب سوریه و عراق آشکار 

شد. 
پیام های تسلیت )محمود دولت 

آبادی(، اعالم شــهادت )عباس 
عبدی، لطف اللــه میثمی، عطا 
مهاجرانــی و بیانیــه ی جمعی از 
اصالح طلبــان(، ناســزاگویی به 
ایاالت متحده )احسان شریعتی( 
و ســرودن و پســت کردن اشعار 
ستایش آمیز )عبدالکریم سروش( 
نشان داد که وفاداری این گروه در 
نقاط حساس سیاسی به حکومت 
والیــت فقیه و ســپاه پاســداران 
گســترش طلبی  و  وی  حامــی 
منطقــه ای جمهــوری اســالمی 

است. 
اصالح طلبــان همیشــه در برابــر 
اقدامات ســپاه پاســداران انقالب 
اســالمی و ســپاه قــدس در نقض 
حقــوق مــردم ایــران و عملیــات 
تروریســتی آنهــا ســکوت پیشــه 
مــرگ  از  پــس  امــا  می کرده انــد 
سلیمانی ضمیر درون خود را آشکار 

ساختند.
کســانی که هنوز تصــور می کنند 
و  موازیــن  بــه  اصالح طلبــان 
چارچوب هایــی باور دارند این باور 
را در موضــوع ســلیمانی که خون 
صدها هزار سوری و عراقی و یمنی 
و افغانســتانی و پاکستانی و ایرانی 
را بر دســتانش دارد، می توانند به 
ارزیابــی بگذارنــد. اصالح طلبــان 
بــا چه منطقی از کســی ســتایش 
می کنند که مسئول اجرای سیاست 
جاه طلبــی جمهوری اســالمی در 
منطقه با صرف ده ها میلیارد دالر و 
فرصت های از دست رفته ی صدها 

میلیارد دالری است؟ 

مگــر آنهــا نمی دانند کــه همه ی 
امکانات کشــور در خدمت سپاه 
قدس بود و بعد از مرگ سلیمانی 
همــه ی امکانــات کشــور بــرای 
مقدس ســازی وی بــه کار گرفته 

شده است؟
دّبــاغ  فرج  اللــه  حســین حــاج 
معروف به عبدالکریم ســروش از 
کسی که در ویرانی منطقه نقش 
کلیدی دارد تحت عنوان »دولت 

عشق« یاد می کند. 
مشــخص اســت که دولت عشق 
دقیقا به معنای سلطه ی ویرانگرانه 
بر همه ی دنیا )افسانه ی حکومت 
امام زمانی( و قدرت اسالمگرایان 
است. پیام های اسالمگرایان شیعه 
در مــورد مرگ ســلیمانی از حیث 
گفتمانــی در همــان چارچوبــی 
قرار مــی گیرد که پیــام طالبان و 
حماس به مناســبت کشته شدن 
وی. این شباهت باید کسانی را که 
اصالح طلبــان مذهبی را متفاوت 
از داعش و طالبــان می خوانده اند 

بیدار سازد.
تنها گروه اسالمی عمده که برای 
مرگ سلیمانی بیانیه نداده داعش 
اســت که آنها نیــز اگر اندکی طول 
می کشــید مثل طالبان قدر وی را 
می دانســتند و اعضایش به تدریج 
به مســتمری بگیران ســپاه قدس 

تبدیل می شدند.
رمز همراهی جمعی 

اسالمگرایان
چــرا اســالمگرایان از هر ســنخ و 
در شــهید  ایدئولــوژی  و  دســته 
خواندن سلیمانی و ریختن اشک 
بر قصاب ســوریه و عــراق همدل 

هستند؟ 
اســتراتژی  در  بایــد  را  آن  علــت 
اسالمگرایی برای بسط قدرت خود 
در جوامعــی با اکثریت مســلمان 
از افغانســتان )طالبــان و داعش( 
تــا نیجریه )بوکوحــرام( و از لیبی 
)داعش( تا ســومالی )الشــهاب( 

جستجو کرد. 
بــه روش همــه ی ایــن گروه ها در 

تمام جوامع مسلمان نگاه کنید: 
برساختن میلیشیاهای اسالمگرا 
در برابر دولت های ملی با رهیافتی 

انترناسیونالیستی )امت گرا(. 
بسیج و سپاه جمهوری اسالمی در 

سلیمانی مناد حکومت 
ضد قانون، اقتدارگرایی، 
متامیت خواهی، سرکوب 
آزادی های بنیادی و نقض 

حقوق شهروندان ایرانی بود.

ســال 5۸ ساخته شدند 
تا کم کــم دولت ملی را 
قورت دهند که امروز در 
ایران چنین شده است. 
همین موضوع است که 
)در  ایدئولوژی محوری 
برابر عقالنیت محوری( 
و تــوده ای بودن جامعه 
ســاختار  برابــر  )در 

مدنــی( را تداوم بخشــیده ســت. 
اسالمگرایان به خوبی این موضوع 

را دریافته اند.
جمهــوری اســالمی در دهه های 
ســاختار  ایــن  نــود  و  هشــتاد 
میلیشــیایی را در خــارج کشــور 
نخســت در لبنان شکل داد چون 
جمعیــت شــیعه ی آن بــه ایــران 
ســمپاتی داشــت. جوانان لبنانی 
بیکار آماده ی دریافت مســتمری، 
ســالح های ســبک و ســنگین، 
آموزش نظامی و گرفتن دســتمزد 
بــرای کشــتن »کفــار« ایرانــی و 

غیرایرانی بودند. 
کار جمهوری اسالمی در ده سال 
گذشــته در عراق و ســوریه و یمن 
شــکل دادن بــه همین ســاختار 
میلیشیایی جامعه بوده است. در 
ســوریه در منطقه ی دیــر الزور به 
کسانی که تحت فرماندهی نیروی 
ســپاه قدس درآمــده و به صورت 
میلیشــا کار کنند ماهانــه ۱۰۰ تا 

۱5۰ دالر پرداخت می شود.
اســالمگرایان اصــوال نمی تواننــد 
در چارچــوب نهادهــای مدنــی و 
جامعــه ی مدنی و دولــت و ارتش 
ملــی کار کنند و اگــر در یک دوره 
چنین توهمی هم داشــته باشــند 

)تا به رقابت با دیگر اســالمگرایان 
بر ســر قدرت بپردازند( به سرعت 
زائل می شــود. آنها پیروانی مسلح 
می خواهند که قدرتشان را تحکیم 
کنــد کــه در عالــم عمل می شــود 
شــبه نظامیان طالبان یا داعش یا 
بسیج. آنها در عین حال باید نظامی 
نباشند تا مجبور به پاسخگویی در 

برابر عملشان نشوند.
به ساختار ارتش در ایران، سوریه، 
لبنــان، و یمن نــگاه کنید. ارتش 
ملی در برابر میلیشیا قدرتی ندارد. 
میلیشــیا چنان قــدرت گرفته که 
نهادهــای دیگــر حکومتــی مثــل 
دیوانساالری دولتی نیز تحت نفوذ 
و اقتــدار شــبه نظامیان هســتند. 
این چهــار نمونه، ایران و ســوریه 
و لبنــان و یمــن، نشــان می دهد 
که اســالمگرایان آگاهانــه نهادها 
و ســاختارهای ملــی را بــا تقویت 
نظامــی- سیاســی-  ســازمان 
مذهبــی خــود تضعیــف و نابــود 
می کننــد و در نهایت یــک دولت 

فشل بر جای می گذارند.
قدرتی که اسالمگرایان به دنبال آن 
هســتند تا بر جامعه مسلط شوند 
بــدون این نهادهای شــبه نظامی 
موفق به استقرار و ادامه نمی شود. 

از همیــن جهــت وقتی 
امثال سلیمانی یا ابوبکر 
بــن الدن  یــا  بغــدادی 
هــدف قــرار می گیرنــد 
اســالمگرایان  همــه ی 
آنها را تقدیس می کنند 
یا هدف گیری و کشتن 
آنهــا را تحــت عناویــن 
رنــگ  و  آب  و  خــوش 
مثــل حاکمیت ملی و ســرزمینی 
)که همــه ی آنها ناقــض این امور 
هســتند( محکوم می کنند یا اگر 
خیلــی بخواهنــد احتیــاط کنند 

سکوت پیشه می کنند.
همــه ی اســالمگرایان بــا همه ی 
تنوعی کــه دارنــد می دانند بدون 
ساختن میلیشیا، این ایدئولوژی 
را نمــی توان بســط و جامعه را بر 

اساس آن سازمان داد. 
وقتــی  دلیــل  همیــن  بــه 
سازماندهندگان این شبه نظامیان 
به دســت کســانی که مورد تجاوز 
آنهــا قــرار گرفته اند ترور یا کشــته 
می شــوند همــه ی اســالمگرایان 
برای آنها عــزاداری می کنند چون 
همه ارزش راهبــردی آنها را برای 

اسالمگرایی می دانند.
اسالمگرایان پیوندهای عمیقی با 
میلیشیای خود دارند و از ستایش 
آنها از قصابانی مثل سلیمانی نباید 
شــگفت زده شد. کسانی که از این 
ستایش ها تعجب می کنند باید در 
نگرش خود و تصور خود نســبت 
به بخشی از اسالمگرایان و چپ ها 
به عنــوان اصالح طلب و دمکرات 

تجدید نظر کنند.
مجید محمدی

انجمن دوستداران زرتشت 
برگزار مى كند 

Métro: Côte-Vertu Bus: 470
  Fairview Bus 206 Sources blvd

موزیک زنده و دى جى 

همراه با شام  ( جوجه کباب ، کوبیده ، سوپ وساالد) 

زمان : شنبھ  ۱ فوریھ ساعت ۱۸:۳۰

ورودی  :   ٣٥ دالر 

514 325 3012

کودکان زیر ٧ سال ٢٥ دالر 

تلفن آگاھی: 

فروتن 

فروش بلیت: تپش دیجیتال 
514-223-3336
    Panera Select
514-421-0111

4694-Sources Blvd
Dollard Des Ormeaux
  H8Y 3C4

ننن دده 
Panera Select :سالن
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بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران 
کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران

با عــرض تســلیت بــه خانــواده هــای هواپیمایی 
اوکراین و با گرامیداشــت خاطــره هزاروپانصد نفر 
از جانباختــگان خیزش آبان ماه، هموطنانی که در 
دیماه نودو شش، آنانی که در جنبش سبز و عزیزانی 
که در دهه ننگین شصت جان باختند همه قربانیان 
این نظام قزون وسطایی در طول این چهل سال و 
کاروانی از بهترین جوانان و سرمایه های میهنمان 

بودند که به خاک و خون کشیده شدند.
صحبت از پژمردن یک برگ نیست          

وای جنگل زا بیابان میکنند        
دست خون آلود را در پیش چشم 

خلق پنهان می کنند       
هیچ حیوانی به حیوانی نمیدارد روا       

آنچه این نامردمان با جان انسان 
میکنند 

***
سرداری که نیروهای ارتش آمریکا 
مســتقر در خاورمیانــه بــر خالف 
قوانیــن دولت آمریکا بــا تجاوز به 
حاکمیت ملی عراق خودســرانه او 
را به قتل میرساند، میگوید حاضرم 
قلب و ســرم را برای دو نفر بدهم، 
رهبــری و ســید حســن نصراله، 
آنچــه که بــرای او مطرح نیســت 
ایران اســت و ایرانــی. او تنها برای 
گسترش امپراطوری اسالم شیعی 
در منطقه از هیچ جنایتی در عراق، 
ســوریه، لبنان فروگــذار نبود ولی 
مردم ما علیرغم سرکوبهای قرون 
وســطایی با شــجاعتی بــی نظیر 
دریافته اند که تنها راه رهایی ملت 
تکیه بر مردم خود و مبارزات رو به 
گسترش موجد و جایگزینی نظام با 

مدرن،  رژیمی 
با  دموکراتیک 

از  جدایــی دین 
دولت براساس موازین حقوق بشر 

است .
فکر را پر بدهید     

و نترســید که از سطح عقیده برود 
باالتر     

فکر باید بپرد برسد تا سر کوه تردید   
و ببینــد که میان افق باورها کفر و 

ایمان چه بهم نزدیکند     
فکر اگر پر بکشد    

جای ایــن توپ و تفنــگ  اینهمه 
جنگ       

سینه ها دشت محبت گردد     
مزرع گلهای قشنگ      

فکر اگر پر بکشد    
هیچکس کافر و ننــگ و نجس و 

مشرک نیست     
همه پاکیم و رها 

باور کن 
*****

اگــر تا بحال خانواده هــا در عزای 
عزیزان از دســت رفته شان در یک 
حادثــه هوایــی هرچنــد دردناک 

نشســته بودند، ولــی وقتی پس از 
ســه روز نظام اسالمی مسئولیت 
این جنایت توســط پدافند خود را 
پذیرفــت؛ قطره ای بود که کاســه 
صبر مردم را لبریز کرد و با خشــم 
و نفرت به خیابانها ریختند و سریعا 
به دانشگاه های مختلف در تهران، 
همــدان ، شــیراز و دیگر شــهرها 
کشیده شد و با شعارهای ساختار 
شــکنانه ای چون فرمانده کل قوا 
استعفا استعفا، ســپاه بی کفایت 
مایه ننگ ملت قلب نظام را نشانه 

رفتند.
حال زمان آن فرا رسیده تا با درایت 
و روشــن بینی دست به دست هم 

داده طرحی نو دراندازیم.
باور کن این هم آواز  
بشکسته بال پرواز   
با هم بیا بسازیم     
اون خونه رو از آغاز 
****

>>  iwamontreal@gmail.com

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال 

آیا شما درترس دائمی ازهمسرتان بسر میبرید و برای خود و فرزندان 
تان می ترسید؟ممکن است که شما  قربانی خشونت های خانواد گی  

شده باشید. آیا به دنبال همزبان می گردید  تا شما را یاری کند؟
 مرجع رایگان و قابل اطمینان درخدمت  خانواده های افغان و ایرانی 
هست و شما را  گام به گام یاری میکند. اگر آرامش خاطر می خواهید 

تلفن را بردارید و با شماره: 8117-274-514 با ما تماس بگیرید.

جلسه اجنمن زنان
 یكشنبه 2  فوریه 2۰2۰

در دفتر انجمن زنان 
از ساعت 11 تا 13.30 

برگزار میگردد. 
به همــه زنان عالقمند 
خوش آمد می گوئیم:
8043 St Hubert

Montréal, QC H2R 2P4
(Metro: Jarry)

نترسیده! این را بازوی کشیده 
اش بــه مــا میگویــد و صالبــت 
انگشــتی که با آن عکــس را باال 
گرفته اســت، قامتش را راست 
کــرده در مقابــل مامــور جابر، 
صــورت مامور را مه پوشــانده، 

غبار پوشانده صورت مامور را. 
زن اما بی واهمه ایستاده است با 
سری باال جسور چشم انداخته 
در چشــم مــرد مــه آلــود انگار 
عکســی که روی دســت دارد به 
او قدرت بیشــتری داده اســت 
مثــل نانی که مردم روی دســت 
داشــتند در مریوان برای فرهاد 
و آزاد. شــاید را عکس را همین 

چند ســاعت پیش چــاپ کرده 
باشد در دکانی یا شاید آن پوشه 
پالســتیکی را از گوشــه میــزی 
برداشــته باشــد وقــت آمــدن. 
چه ســاده . چه بی نمایش. چه 
واقعی. نیازی ندیده چیزی روی 
آن بنویسد نیازی به استفاده از 

نشانه های زبانی نبوده است. 
نــه زنده باد و نه مــرده بادی. نه 
شعاری نه مطالبه ای از کسی. او 
کسی از عاشــقی دو انسان را به 
خیابانهای ممنوع تهران آورده 
است. پونه و آرش هستند. مثل 
ســیاوش و ســارا، ریرا و پریسا، 
لیلی و مجنون چه فرقی میکند؟ 

چنــد غــروب پیــش از ایــن می 
شد عکس شان را در یک آلبوم 
خانوادگی جســت یــا روی دیوار 
اتاقــی در ادمونتــون و تهران و 

کابل دید. 
یــا روی طاقچــه ای کنار مثنوی 
شــاید. حاال اما داللت تــازه ای 
یافته اند. روی دســت های زنی 
رفته اند که به آسمان بلند شده 
روبروی حاکم دروغگو. که شما 
ایشــان را کشتید که شمایید که 
عشــق را میکشــید که مردگان 
این ســال عاشــق ترین زندگان 

بودند

خطای انسانی ما بودیم که... 
• ما چهل سال است عزاداریم اما 
چهل ســال اســت که به همدیگر 

تسلیت میگوییم . 
• ما چهل ســال اســت کــه دچار 
خطای انسانی شدیم اما چهل سال 
اســت که کشــورمان را به دســت 

دزدان و جانیان داده ایم . 
• مــا چهــل ســال اســت کــه با 
سکوت مان با این دزدان و جانیان 

همدست شده ایک. 
• خطــای انســانی آنجــا بــود که 
اعدام های دسته جمعی را دیدیم 

و سکوت کردیم. 
• خطای انســان آنجا بود که 
بــرای هشــت ســال در جنگ 
انتقــام گیــری و کینــه توزی 
خمینی کشته شدند و با رژیم 

همراه شدیم. 
• خطــای انســانی آنجــا بــود که 
هموطنانمان را در زندان ها و زیر 
شکنجه کشتند و سکوت کردیم. 

• خطــای انســانی آنجــا بــود که 
مــادری به دنبال جنــازه فرزندش 

بود و ما سکوت کردیم. 
• خطای انســانی آنجــا بود که به 
جــای تظاهــرات برای ســرنگونی 
ریشــه همه این مصیبــت ها برای 
پول هــای دزدیده شــده خودمان 

اعتراض کردیم. 
• خطای انسانی آنجا بود که چهل 

سال با رای دادن مان این حکومت 
را تائید کردیم 

• خطــای انســانی مــا بودیم که 
دیدیــم و فقــط تســلیت گفتیــم 
کــه فرق بیــن آدمکــش و عالم را 

تشخیص ندادیم. 
• خطای انســانی مــا بودیم که با 
هــر واقعه واقعه قبلــی را فراموش 
کردیــم. خطای انســانی ما بودیم 
که از وقایع و بدبختی ها خودمان 

جوک ساختیم و خندیدیم. 
• خطــای انســانی مــا بودیم که 
یکــروز طرفدار ســپاه بودیم و یک 
روز طرفدار کشته شدگان به دست 
سپاه و نقش قربانی را بازی کردیم 
و نفهمیدیم که ما ســکوتمان 
و تائیــد ایــن جانیــان قربانی 

نیستیم بلکه شریک جرمیم.

•

ممنــون، کانادا کــه پدرخوانــده خوبی 
هستی برای ما فرزندان بدسرپرست، 

ممنون اگر داغ مام وطن در دل داریم؛ 
و تو ما را در آغوش امن خودت پناه دادی 

بیانیه جمعی از دانشجویان دانشگاه مازندران 
در اعتراض به صد سال دروغ

امروز روز بازنگری بر تاریخ اســت 
. امــروز رو به تاریخ میکنیم تا هر 
لحظــه که گفتند »دروغ اســت، 
شایعه اســت، کار دشمن است«  

را دوباره بخوانیم.
از کودتــا در ســی و دو ، اعدام در 
تپــه های اویــن در پنجاه و چهار 
گرفته تا ســالهای نود و شــش و 
نود و هشت جعبه های روسیاهی 
را دوباره باز خواهیم کرد. افشای 
دروغ نقص فنی در سانحه هوایی 
به مــا نشــان داد که ایــن امکان 
وجود دارد از پشــت تریبون های 
رســمی، جلوی دوربین رسانه به 

اصطالح ملی و از زبان به اصطالح 
خیانت  دانشــگاهی  متخصصان 
بارترین دروغ ها گفته شــو اما در 
این میان راســت گرایان از تهران 
تــا تل آویــو و ریاض و واشــنگتن 
یک صدا قصد دارند اعتراضات ما 
را بــه طرفداری از مدل حاکمیت 
آمریکایی تعبیر کنند. الزم اســت 

صریح بگوییم: 
مشــکالت خودمــان را خودمان 
حل میکنیم و نیــازی به دخالت 

های ذاتا استثماری تان نداریم.
خوب میدانیم که تنها حرکت رو 
بــه جلــو از دل تضادهــای درون 

جامعــه زاییــده میشــود. خوب 
میدانی که تحریــم و ترورهایتان 
نه از ســر دلســوزی کــه ضرورت 
منافع شماســت خالصــه کالم: 
ما جمعی از دانشجویان دانشگاه 
مازندران خواســتار انتقام سخت 
از تمام مسئولین و فعالین رسانه 
هایی هستیم که در این سه روز به 
یکصدا از پشت تریبون هایشان در 
کار ذبح حقیقت بودند واال اعدام 
سربازی که دســتش روی دکمه 
شلیک بوده دردی را دوا نمیکند

بیست و سوم دی ماه نود و هشت 

دلنوشته هایی در این روزهای وحشت و خشم و نفرت 
هیــچ تجارتــی پــر ســودتر از این 
نیست که کاالیی خیالی را به مردم 
بفروشیم که زمان تحویل آن پس 
از مرگ مشتریست . در هر کجای 
دنیا که باشید میتوانید با مقایسه 
دســت های روحانیــون و کارگران 
به راحتی متوجه شوید که بار دنیا 

برای چه کسی و یار دنیا چه کسی 
اســت. روحانیون مستقیما خون 
مــردم را در طول تاریخ مکیده اند 
اما هنگام پاسخگویی خود را کنار 
کشــیده و خدا را در برابر شما قرار 
میدهند. آنها میتوانند نگاه کردن 
را حرام و خون مردم را حالل اعالم 
کنند، میتوانند به جای 
خــدا نشســته و احکام 
اعــالم کنند  متناقض 
و کســی هــم نمیتواند 
علــت آن را جویا شــود 
را  جنــگ  میتواننــد 
ممنوع اعالم کنند اما 
عــده ای را برای جنگ 
میتواننــد  بفرســتند، 
ممنــوع  را  مذاکــره 
کننــد امــا پرترافیــک 
تریــن پایتخــت جهان 
برای مذاکره را داشــته 

باشند، میتوانند کشــوری را نابود 
کنند و بعد بگویند شــرایط بسیار 
خوب اســت ، میتوانند یک شاعر 
را بخاطر شــعرخوانی تــرور کنند، 
میتواننــد یک قــاری را بــه خاطر 
بچه بازی ارتقا دهند، میتوانند از 
حرم ســوریه دفاع کنند، میتوانند 
در حــرم مشــهد بمــب بگذارند، 
میتواننــد ام کلثوم هایشــان را به 
اسم پرستو بفرستند برای بی عفتی 
و همزمان دختری را به خاط چند 
تار مو از تاکســی بیرون بیندازند ، 
میتوانند در ثروتمندترین کشــور 
جهان مردم را گرســنه نگهدارند، 
میتواننــد همزمــان کــه رودخانه 
ها و دریاچه ها را خشــک میکنند 
جنگل ها و کوهها را باال بکشــند، 
میتوانند شریک دزد و رفیق قافله 
باشــند، میتواننــد در قــم درس 
بدهند و در لواســان ویال داشــته 
باشــند، میتوانند مــردم را برای 
شــفا به مشهد بفرســتند و خود 
به آلمــان و انگلیــس بروند، می 
تواننــد همزمان علیــه همه دنیا 
شعار بدهند، میتوانند مصاحبه 
بــا انگلیــس و آمریکا و اســرائیل 
را ماننــد خیک روغنــی به فضله 
موشی حرام اعالم کنند و چمبره 
زدن روی بیــت المال را به اســم 

موسسات فرهنگی حالل.
التماس  تفکر 
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 آیا ایران آبستن انقالب است؟ 
و  اخیــر  رویدادهــای 
حضور فعــال معترضین 
در دو ماه آبان و دی این 
سئوال را مطرح می کند 
که آیا باز هم کشورمان به 
ســوی یک انقالب دیگر 
می رود؟ پاسخ ها متفاوت 
است. برخی بر این باورند 
کــه این شــرایط به طور 
قطــع ره به یــک انقالب 
می برد، بعضی معتقدند 
که تغییری در راهســت 
انقــالب نیســت و  امــا 

سرانجام عده ای هم بیان می دارند 
- و یــا حداقــل امیدوارنــد- که 
شاهد هیچ تغییری نخواهیم بود.

هــر یــک از مــا می توانیــم بنــا به 
موقعیــت فــردی خویش یکــی از 
این سه برداشت را از شرایط فعلی 
داشــته باشــیم. اما مهــم در این 
میان واقعیتی اســت که، در ورای 
چارچوب هــای تنگ یا فراخ ذهن 
مــا، در بیرون، در حال روی دادن 
اســت. پس بهتر است به پرسش 
فوق بیشتر بر اساس عینیت توجه 
کنیم تا فــرض و ذهنیت، چرا که 
انقالب نه با آرزوی ما روی می دهد 
ونه با نفی ما از میدان به در می رود.

انقالب چیست؟
انقــالب، آن جنبــش اجتماعــی 
اســت که یــک رژیــم سیاســی را 
پاییــن می کشــد و ســاختارهای 
سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی 
و فرهنگــی را دگرگــون می کنــد. 
جنبشــی که در تغییر رژیم توقف 
کند انقالب نیســت؛ از آن سوی، 

مردمــی که بخواهند، بدون تغییر 
رژیم، ســاختارها را به طور عمیق 
بــه جایــی  ره  دگرگــون ســازند، 
نمی برند. در مورد شــرایط کنونی 
ایــران اگــر بخواهیم نظرســوم- 
یعنی این که قرار نیســت آب از آب 
تــکان بخورد- را کنــار بگذاریم و 
بپذیریم که تغییری در راهســت، 
این پرســش مطرح می شود که آیا 
این تغییر، پتانسیل تبدیل شدن به 
یک انقالب را دارد یا در حد ایجاد 
برخــی از بازســازی های سیاســی 

متوقف خواهد شد.
بــرای پاســخ گفتن به این ســوال 
بایــد دید انقالب ها چگونه شــکل 

می گیرند:
در چارچــوب دولت-ملــت، هــر 
حاکمیتی نیاز به دو نوع مشروعیت 
سیاســی و اجتماعــی دارد. تبلور 
مشــروعیت اجتماعــی پایبنــدی 
جامعــه به نظم اجتماعی و رعایت 
خودجــوش هنجارهــای حاکم بر 
آنســت. تبلور مشروعیت سیاسی 
در اعطای حق انحصــاری اعمال 

خشونت به دولت و رعایت قوانین 
است. وقتی رژیم ها در قهر با جامعه 
قرار می گیرند نخست مشروعیت 
اجتماعــی را از دســت می دهنــد. 
در ایــن جــا جامعــه در ســطوح 
خــرد روابــط درون خــود، مانند 
معاشرت، معیشت و اخالق، دچار 
تکانه های ســخت می شود. زمانی 
که مشروعیت اجتماعی حاکمیت 
از دســت رفت، مــردم با تجربه ی 
اشــکال مختلف خشــونت، دیگر 
انحصــار اعمال خشــونت را برای 
دولت به رســمیت نمی شناسند و 
حکومــت به شــکل غاصب قدرت 

مطرح می شود.
انقــالب ترکیب عدم مشــروعیت 
مشــروعیت  عــدم  و  اجتماعــی 
سیاســی است. وقتی در جامعه ای 
مشــکل فقــط عــدم مشــروعیت 
سیاســی باشــد-مثل فرانســه ی 
کنونی- نیاز به انقالب نیســت و 
با ترمیم حاکمیت از راه انتخابات 
زودرس مشــکل حــل می شــود. 
انقــالب ضرورت خــود را از زمانی 

بــه یک جامعه یادآور می شــود که 
مشکل عدم مشروعیت اجتماعی 

نیز مطرح است.
زمانی که در کشــوری رژیم حاکم 
بــا آشــوب اجتماعــی از یکســو و 
بن بســت سیاسی از ســوی دیگر 
روبرو شود به طور عملی با شرایط 
انقالبی مواجه است، لیکن هنوز 
با انقــالب روبرو نیســت. انقالب 
ترکیبــی از جبــر شــرایط و 
اراده ی مبارزیــن اســت. در 
حال حاضر در ایران اطمینان 
برخی در مورد احتمال بروز 
یک انقالب ناشــی از همین 
تمرکز بر وجود عنصر شرایط 
عینی اســت که تبلــوری از 
نبود مشروعیت اجتماعی و 
سیاسی حاکمیت است؛ در 
همین حال، شــک و تردید 
عده ای دیگــر در ایــن باره، 
به دلیل نبــود عنصر ذهنی 
آن، یعنی اراده ی مشــخص 

کنشگران می باشد.
به این ترتیب در واقع هر دو درست 
می گوینــد، اما این کــه نمی توان 
قضــاوت هیــچ یــک را مبنایــی 
متقن برای سنجش آینده ی ایران 
دانست به دلیل آنست که هر یک 
از ایــن دو فقــط یک عنصــر از دو 
عنصر ضروری و الزم برای انقالب 
را برجســته می کننــد و دیگری را 
تــا حد زیادی نادیده یا دســت کم 
می گیرند. به همیــن دلیل، برای 
قضاوتــی بهتــر در ایــن مــورد بد 
نیست که ببینیم از ترکیب این دو 

عنصر چه بیرون می آید.
در شــرایط فعلی کامال محسوس 
است که آشوب اجتماعی در ایران 
در حال گســترش است و تشدید 
بن بست سیاسی و حرکت به سوی 
فلج مدیریتی کشــور نیــز در حال 
وقوع می باشد. با گسترش این دو، 
هم شــرایط عینی انقالب تقویت 
می شــود و هــم شــرایط ذهنی در 
میان معترضیــن و فعاالن جامعه 

شکل می گیرد.

شرایط ذهنی انقالب ناشی از درک 
دو نکته است: 

نخســت باور بــه ناممکــن بودن 
ادامه ی حیات جامعه به شکل فعلی 
خود و دوم، باور به توانایی خویش 
در ســاختن یک جامعه ی جدید. 
تحقق این دو امر و به ویژه مور دوم 
آسان نیست. در حالی که بیان این 
که این شرایط ذهنی هم اکنون در 
ایران فراهم است قدری اغراق آمیز 
خواهد بود، این نکته که با تشدید 
شــرایط عینی، شــرایط ذهنی نیز 
تکویــن یافته و به گســتره ی الزم 
خویش دســت خواهد یافت حرف 

بی راهی نخواهد بود.
در این موقعیت، کامال هویداست 
که هر چقدر رژیم در مقابل تغییرات 
بدیهی مورد نیاز کشور سماجت به 
خرج دهد، زمان الزم برای شــکل 
گیری شــرایط ذهنی یک انقالب 
را فراهــم می ســازد؛ و از آن جا که 
شرایط عینی انقالب مهیاست، با 
گذر زمان تردید نیســت که هر دو 
عنصر الزم بــرای بروز یک انقالب 

در ایران فراهم خواهد شد.
البته در این میان نباید پارامترهای 
دیگر مانند شرایط جهانی، شرایط 
منطقــه و نیز احتمــال رفتارهای 
غیــر عــادی منجر به بــروز جنگ 
را از یــاد ببریــم. با نگاهــی به یک 
مقاله که اخیرا در مورد »ده ویژگی 
اعتراضــات دی ماه« )۱( منتشــر 
شــده اســت می بینیم که هــر ده 
خصوصیت-که در این جا به زبان 
و زعم خود بازتولید می کنیم- در 
مســیر ترسیم شــده ی باال حرکت 

می کنند:
• فاصله ی زمانی میان تظاهرات 
اعتراضــی کمتر شــده و به تدریج 

خصلت پیاپی به خود می گیرند.
• در ایــن میان تــرس مردم کم و 

کمتر می شود.
تظاهــرات  و  شــعارها  دل  در   •
رهبــری نظــام مــورد هــدف قرار 

می گیرد.
• برانــدازی بــه عنــوان نتیجه ی 

طبیعی حرکت مطرح می شود.
• نیروهــای حائــل میــان نظام و 

مردم حذف می شوند.
• رویارویی به طور مستقیم میان 

مردم و سپاه است.
• ســپاه برای مهار مردم نیرو کم 

آورده.
• محرومین و طبقه ی متوسط به 

هم پیوند خورده اند.
• حلقه هــای ثانوی مشــروعیت 
بخش نظام می ریزند. )هنرمندان، 

ورزشکاران،...(
• رژیــم در انجمــاِد انــکار گرفتار 

است.
بدیهی اســت کــه تمامــی این ده 
خصوصیت، در کنار واقعیت های 
معیشــتی، مالی و مادی، در حال 
تکمیل بالقــوه ی عناصر نیاز برای 
بروز یک انقالب هستند. انقالبی 
که در صــورت وقوع، مثل حرکت 
۱۳5۷، اگر توام با هوشــیاری و به 
کارگیــری دانش تجربی نباشــد، 
می تواند به هر ناکجاآبادی کشیده 
شــود. به همیــن خاطــر، فرمول 
»آگاهی، آزادی، آبادی« باید مورد 

توجه قرار گیرد. 
ممکــن  آزادی  آگاهــی  بــدون 
نیســت، بدون آزادی هم از آبادی 
کشــور خبری نخواهد بود. پس، 
در همین ایــام که جامعــه دوران 
آبســتنی انقــالب را طــی می کند 
باید یــاد بگیریم که چگونه این بار 
فرزندی متفاوت از زاده ی تخریب 
گر ۴۱ ســال پیش داشــته باشیم. 
این بار، به جای انقالب اســالمی، 
در صدد یــک »انقالب انســانی« 
باشیم. انقالبی که به جای تالش 
برای ســوار کردن اسالم بر جامعه 
در پــی بناســازی جامعه بــر روی 
محور ارزش جان و کرامت انســان 

باشد. شدنی است اگر بخواهیم.
۱- رادیو فردا: گزارش و تحلیل۱۰ ویژگی 
اعتراضــات دی ۹۸ ۲۳/دی/۱۳۹۸ مراد 

ویسی
•

»اقشار کم ســواد و حاشیه نشین« 
تأکید می کردند. حــاال اعتراضات 
از دانشــگاه ها بویــژه دو دانشــگاه 
امیرکبیر و شریف که به عنوان دو 
دانشگاه سیاسی شناخته می شوند، 

شروع شده است.
پیشگامی دانشجویان تحلیل هایی 
را کــه در مورد نپیوســتن »طبقه 
روشــنفکر و متوســط شهری« به 
اعتراضــات ضــد حکومتــی وجود 
داشت، مورد خدشه قرار می دهد. 
به نظر می رســد نه اعتراضات آبان 
۹۸ منحصــر در اقشــار »فقیــر، 
کم ســواد و حاشیه نشــین« بود و 
نــه اعتراضــات اخیــر منحصر در 
دانشگاهیان است. اقشار متنوعی 
در شــهرهای مختلــف در حــال 
اعتراض هســتند، ولی اعتراضات 
بیشــتر   ۹۸ دی  در  دانشــجویی 
و ســریع تر از ســایر معترضــان و 

اعتراضات دیده شده است.

9. همراهی بیشتر هنرمندان 
سرشناس با اعتراضات مردمی و 
اعالم انصراف آنها از جشنواره 

سالیانه و حکومتی فجر
در روز اول اعتراضات اخیر شماری 

از کارگردانــان و اهالــی ســینما در 
کنــار ســایر معترضــان در تجمع 
اعتراضی مقابل دانشگاه امیرکبیر 
حاضر شــدند. همچنین رخشان 
بنی اعتمــاد کارگردان سرشــناس 
ایرانی خواســتار تجمــع در میدان 
آزادی بــه یاد قربانیــان هواپیمای 
سرنگون شــده اوکراینی شــد که با 

تهدید نهادهای امنیتی لغو شد.
وجــه دیگر همســویی هنرمندان 
در  می شــود  را  معترضــان  بــا 
انصراف های پی در پی هنرمندان 
مختلف از شرکت در جشنواره های 
فجر امسال مشاهده کرد. مسعود 
کیمیایــی کارگــردان سرشــناس 
ایرانی اعالم کرده به خاطر وضعیت 
و غــم مــردم حاضر نیســت فیلم 
جدید خــود را در جشــنواره فیلم 

فجر نمایش دهد.
شمار دیگری از کارگردانان دبیران 
نمایشــی  و گروه هــای  داوران  و 
اعــالم کرده اند در جشــنواره های 
فجر در رشته های مختلف شرکت 
می دانند  هنرمنــدان  نمی کننــد. 
که این نــوع موضع گیری احتمااًل 
برای آنهــا بی هزینــه نخواهد بود 
و احتمال فشــارحکومت بر آنها از 

طرق مختلف در آینده وجود دارد 
ولی ترجیح داده اند که آشکارا بین 
مردم معترض و حکومت در جانب 

مردم بایستند.
•

۱۰. اصرار حکومت بر نشنیدن 
صدای معترضان 
و ادامه سرکوب 

به جای توقف 
اعتراضات به 

تداوم اعتراضات 
منجر شده است

مجــدد  برخــورد 
بــا  حکومــت 
معترضان و تالش 
برای ســرکوب آنها 
و پایــان دادن بــه 
خیابانــی  حضــور 
معترضــان نشــان 
می دهد که سیاست 
و راهبــرد حکومت 
همچنان نشنیدن 
معترضان  صــدای 
حکومــت  اســت. 
هیچیــک  بــه 
مطالبــات  از 
تقاضاهــای  و 

معترضان در اعتراضات گذشته از 
جمله اعتراضات آبان توجه نکرده 
و آنهــا را نپذیرفتــه اســت. روش 
حکومت تاکنون کشتن معترضان 
و بازداشت گسترده آنها بوده است.

برخالف حکومت که به ســرکوب 
خونیــن روی آورده رویکــرد غالب 

معترضــان در شــهرهای مختلف 
همچنان تداوم اعتراضات خیابانی 
بدون خشــونت اســت و ســرکوب 
حکومت نتوانســته باعــث توقف 
و ســرکوب کامل اعتراضات شــود 
و حتی به گســترش و استمرار آن 
منجر شــده و گفتمــان معترضان 

انقالبی تر و براندازانه تر شــده و به 
طور مشــخص خواستار استعفای 

رهبری هستند.
عکس: صحنــه ای از اعتراض های 
روز شنبه، مقابل دانشگاه امیرکبیر 

تهران
•
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بازی بازی؟
روز یکشــنبه ۱۲ ماه ژانویه )۲۲ 
دی مــاه( راب مــک ایر ســفیر 
دولــت فخیمه انگل اســتان در 
ام القراء اســالم نــاب به هنگام 
فیلم بــرداری از همایش مردم 
در جلــوی دانشــگاه امیر کبیر 
بازداشــت و پس از ساعاتی آزاد 
شد! آســید علی آقا دیگه داری 
شور اش رو در می آری ها، بازی 

بــازی با النگوهــای علیاحضرت 
ملکــه دولت انگل اســتان هم 
بازی؟! مثل این که تن ات می 
خاره؟ یادت باشــه بســیاری از 
دیکتاتورها وقتی شروع به گربه 
رقصانی برای ارباب کردند کّله پا 

شدند! مواظب خودت باش. 
من ختّصص شو ندارم!

ســحرگاه روز جمعه ســّوم ماه 
ژانویــه ســربازان نــه چنــدان 
گمنــام دانالد ترامپ اوســتای 
گچــکار ســابق مش قاســم یا 
ســردار ژنرال قاســم سلیمانی 
بعدی را- که شــغل اصلی اش 
در منطقــه ریختن پــول مردم 
ایران به مستراح بود- به فیض 
شــهادت چپاندند. حاج شیخ 
حســن آقــای پرزیدنــت گفت: 
من هــم امروز صبــح فهمیدم 
قاسم زنده نیست! آمریکا دلیل 
مرگ سلیمانی را برخورد جسم 
سخت ُپرسرعت به بدن مطّهر 
او اعالم کرد پدر و مادر اوســتا 
هم بــه جرم تهدید امنیت مّلی 
عمومــی  اذهــان  تشــویش  و 
بازداشــت شدند. ستاد تشییع 
جنازه سلیمانی هم اعالم کرد 
کــه از ســردار فقــط یــک تّکه 
کوچــک باقــی مانــده بــود که 
تحویل رهبر معّظم شد. رهبر 
نیــز گفت مــن چی بگــم؟ تازه 

دیــروز گفتم ایران درعراق نقشــی 
ندارد امروز قاسم رو در بغداد زدند! 
و فقط این یک تّکه شو برام آوردند! 
همه می پرسند اگه شهادت خوبه 
چــرا یکی از اعضــاء فامیل خودت 
بــه فیض نمی رســند؟ من حرفی 

ندارم. چون تخّصص شو ندارم.
چند کیلو میوه؟

حتمًا یادتان هست این حاج شیخ 
حســن آقــای پرزیدنــت وقتی می 
خواســت به مقام آبدارچی باشــی 
بیت رهبر معّظم دســت پیدا کند 
گفــت: آن ن ن ن .... چنان رونق 
اقتصــادی ایجــاد کنیم کــه مردم 
خودشــان یارانه را نگیرند! بعد که 
ســوار خر مراد شــد دیــد که رهبر 
معّظم همه کاره است و ناچار شد 
بگوید من هم خبر نداشــتم! ولی 
قول اش درست از آب درآمد چون 
این روزها وقتی اعالم می کنند که 

یارانه ها را ریختــه اند، اکثر مردم 
شــانه ها را بــاال مــی اندازند و می 
گویند: نخواستیم بابا، نخواستیم! 
بــا این پول که بیــش از چند کیلو 

میوه چیزی نمی توان خرید!
رخصت پهلوون!

قبــاًل جوانان ایران مــدال المپیاد 
و قهرمانــی مــی گرفتنــد ولی این 
روزهــا در ســایه سیاســت هــای 
مدّبرانــه و حکیمانه رهبر معّظم؛ 
همه جا خبر از کشــف مواّد مخّدر 
از ایرانیان است آخرین خبر حاکی 
است که در ترکیه یک ایرانی را با 5 
کیلو هرویین گرفته اند! البّته مهم 
نیست چون از نظر رهبر معّظم این 
ها اشــرارند و مردم فقط همان 5 
میلیون نفر طرفدار ایشان هستند 
ماننــد جّنتی که مجیز آن حضرت 
را مــی گوینــد بقیه  مــردم هم که 
مهم نیســتند! پس حاال که سوی 

قهرمانی مــا تغییر کرده یکی 
بانی خیر شود و رهبر معّظم 
را خوشــحال کنــد و رکــورد 
شــش کیلو را بزند! رخصت 

پهلوون!
آفرین به سایپا!

بــه تازگــی مســئول یکــی از  
اتومبیــل  نمایشــگاه هــای 
نشــان داده که سوئیچ های 
ســایپا قابل اعتماد نیستند 
و در ادامــه چنــد دســتگاه 
خودروی گوناگون را فقط با 
یک ســوئیچ باز و روشن می 
کنــد! ُخب عزیــزان من این 
که بد نیســت ماشین من و 
تو نداریم ســایپا می خواهد 
مردم با هم، همدل باشند، 
هم ماشــین باشند، هم درد 
باشند مثاًل اگر خدای ناکرده 
شــما در جــاده ای تصــادف 
کردی ماشین خودت را بی 
خیــال می شــوی و با همان 
ســوئیچ اّولین خــودرو کنار 
خیابــان را به کار می گیری! 
ایــن  عالــی نیســت؟ بایــد 
سپاسگزار هم باشید، آفرین 

به سایپا و تدبیرش!
دریغ!؟

علیا مخّدره سرکار بانو مدونا 
عمــری کار خیر کــرد و یتیمان و 
صغیــران خیابانی را بــزرگ کرد و 
خداوند این گونه جــواب کارهای 
خیرش را داد: ایشــان در سّن ۶۱ 
ســالگی تصمیم گرفته با دوســت 
 پســر جدید ۲5 ســاله  اش ویلیامز 
ازدواج کند! بهشت واقعی! خداوند 
وقتــی بخواهــد بــه آدم بدهد این 
طور می دهد! انشــاالله به پای هم 
پیــر شــوند! ولی عّمه جــان ما که 
عمــری نمازخوانــده و روزه گرفته 
اســت، دریغ از یک  َترُگل و َورُگل 

۴۰ ساله!
سنبه ُپر زور؟

عّده ای از مریدان پرسیده اند تو که 
مشــاور رهبر هستی و جنگ های 
بزرگ بین اختر عیال و عّمه جانت 
را دیــده ای؛ پــس از ماجــرا های 
روزهای اخیــر واکنش آخوندها را 
چطور می بینی؟ اّواًل باید به شــما 

بگوئیــم که ما هم چند روز اســت 
که از کلبــه خرابه مان بیرون نمی 
رویم چــون می ترســیم آمریکا ما 
را هم شــکار کند! ولی همین طور 
که از پشــت پنجره مراقب اوضاع 
هســتیم و قضایــا را رصــد می 
کنیم می توانیم به شما بگوئیم 
آخوند جماعــت اگر زور ببیند 
فــرار می کند ولی اگــر زورش 
بچربــد حمله مــی کند چنان 
که ۴۱  ســال اســت که مردم 
دست خالی ایران را می کشد! 
ولی چــون آمریــکا را قــوی و 
ســنبه را ُپر زور می بیند هیچ 
غلطی نمی کند! فوقش چند تا 
موشک بزنند! وباز هم قیمت 
پراید و ســمند را گران کنند! 
راستش بدمان هم نمی آید این 
ابلهان همین چند تا کالهکی 
که  خریده  یا ســاخته اند را به 
جائی مثل کویر لوت دشــمن 
استکباری بزنند ببینیم بعد از 
تمام شدن آن ها با این اوضاع 
خراب مالی شان چه غلطی می 

خواهند بکنند؟ 
مسئله بیکاری؟

محمد باقر نوبخت ســخنگوی 
دولــت حــاج شــیخ حســن آقای 
پرزیدنــت اعــالم کرده: هــر خانه 
دســت کم ســه بیــکار دارد! برای 
ایجاد شغل باید ســوخت را گران 
کنیم! آقای نوبخت شما یک بیکار 
در خانه آخوند به ما نشان بده! کار 
و وام و دزدی های بزرگ همه اش 
مال آخوندها و خودی هاست و هر 
چه بیکاری و بدبختی هم هســت 
مال مردم عادی است و تو خودت 

یکی از غارتگران و جانیان ایرانی!
تفاوت؟

حملــه  آخونــدی  ســیمای 
تظاهرکنندگان به ســفارت آمریکا 
را نشان می داد که طرفداران ایران 
با میله شش اینچی به شیشه ضّد 
گلوله نگهبانی سفارت می زدند و 
شیشه نمی شکست! یادمان آمد که 
اگر کسی یک سنگ تخم کفتری به 
شیشه یکی از تشکیالت  جمهوری 
افالســی می زد صدای شکســتن 
شیشه که هیچ؛ صدای شکستن 
درها هم می آمد! اگر رهبر معّظم 
فقط کمی فهم و شــعور داشت با 
مشــاهده  همین یــک صحنه می 
فهمید تفــاوت فناوری و حکومت 
ایران و آمریکا از کجا تا به کجاست!

تّکه بزرگ؟
نماینده رهبر معّظم مســلمین و 
مســتضعفین جهــان و حومه در 
سپاه گفته: مردم اجازه نمی دهند 
دشــمن رهبری را تنها پیدا کند! 
درست است مردم همین که رهبر 
را بی نگهبان و پاسدار ببینند تّکه 
بزرگــش گوشــش خواهد بــود  و 
چیــزی از رهبر  باقی نخواهد ماند 
کــه دشــمن بتوانــد آن را ببیند، 

بگیرد و ببرد!
عدو و پول نفت!

حاج شیخ حسن آقای پرزیدنت به 
تازگی علت انجام ندادن وعده های 
خود را نبــودن درآمد نفت عنوان 
کرده است! الزم است همین جا به 
ایشان بگوئیم جناب دکتر! درآمد 
نفت به جیب گشــاد رهبر معّظم 
مســلمین و مســتضعفین جهان 
و حومــه مــی رود و اگــر نفت می 
فروختیم دویست سیصد میلیارد 
دالر به جیب ایشان ریخته می شد 
و ایــن روزها مثــل آن چه در زمان 
ریاست پرزیدنت منفور ابلهی نژاد 
اّتفــاق افتاد باید می گفتیم: حیف 
آن همــه پــول که صرف ســاختن 
ســوریه شــد! حیف که پول ها  به 
گروه های تروریستی در عراق داده 
شد! حیف که پول نفت به سنگال 
و کنیا و لبنان رفت! حیف که پول 
ها صرف عیش و نوش  فلسطینی 
ها شد! و چندین حیف دیگر! پس 
حاال می توانیم بگوئیم، عدو شده 

سبب خیر! که نفت مان مانده!
یک قاشق آرد؟

ببینیــد مــا با چــه نوابغــی طرف 
هســتیم: حاج شــیخ حسن آقای 
پرزیدنــت فرموده: شــرایط جنگ 
بــا صلح فرق دارد و ما در شــرایط 
جنگــی هســتیم! وزیر بهداشــت 
ایشان هم افاضات فرموده اند که: 
اگر شــرایط کشور با همین آهنگ 
پیش برود، ســال ۹۹ سال سخت 
 تــری خواهد بــود! خــوب مردک 
بــه آن رهبر معّظــم ات بگو وقتی 
توانایــی نداری، بیجــا می کنی با 
نصف جهان در می افتی! حضرت 
آقــا می خواهنــد مردم ایــران را با 
یــک قاشــق آرد و یک لیــوان آب 

نگهدارند!
بهمن؟

یکی از دوســتان گفت: ســلیمانی 
خیلی مهم بود! دست راست خامنه 
ای بــود! گفتیم بی خــود به رهبر 

قّلابی مســلمین و مســتضعفین 
جهان و حومه تهمت نزن! طفلک 
دست راستش که علیل است! این 
ســردار در واقع ترموستات آقا بود 
کــه ول کــرد و بــاز شــد و این ول 
کردن و باز شدن گسترش و ادامه 
خواهد داشت! بهمن از باالی کوه 
راه افتاده و مشغول پائین آمدن و 
کوبیدن آقایان علماســت! آمریکا 
هم در راستای  نظر ما در یک پیام 
تهدیدآمیــز گفته: آقا از زیر کرســی 
تکان نخور که تکانت خواهیم داد.

برگ اجنیر؟
باقــر الریجانــی معــاون آموزشــی 
وزارت بهداشــت از ســمت خــود 
استعفا داد. وی از سال ۱۳۹۲ هم 
زمــان با وزارت حســن قاضی زاده 
هاشمی به سمت معاونت آموزشی 
وزارت بهداشت منصوب شده بود. 
ناگفته پیداســت که اگر جا داشت 
الریجانــی ها بــاز هم مــی ماندند 
ایــن افتادن ها زمانی آغاز شــد که 
در خانــه مالنصرالدیــن الریجانی 
قــّوه قضائیه ۱۹ میلیــارد دالر نقد 
پیدا شد درست مثل برمکیان که 
با زدن خواهر خلیفه افتادن شــان 
شــروع شــد. حاال و پس از افتادن 
مّلا، برادرانش هم مثل برگ انجیر 

دارند می ریزند.
مارمولک!

معــاون اقتصــادی رئیس جمهور 
گفتــه: در ســال گذشــته کشــور 
چین بیش از ســه میلیارد دالر در 
ماه اسباب بازی فروخته است که 
درآمــد آن بیشــتر از صادرات نفت 
کشور ماست؛ بنابراین الزم است 
از حوزه اسباب بازی حمایت شود. 
اختیاردارید قربان! مگر کار فیضیه 
چیســت؟  ایــن همــه آخوند یک 
متــری و گریــان که پشــت صحنه 
جنایتکارند و جلو مردم حرف های 
خوب مــی زنند اگر اســباب بازی 
نیســتند پس چه هستند؟ لولوی 

َسِر خرمن هستند یا مارمولک؟
---------
کانادا – مدینه منّوره مونرآل – پانزدهم 
ماه ژانویة المبارک! سال ۲۰۲۰ دربدری 
خون جگری!
برابر با بیست و پنجم دی ماه سال ۱۳۹۸ 
مهرورزی زنجیره ای!
شاد و آزاد و سربلند باشید.
پیر خراسانی

تسلیت
تخّصــص  عــدم  و  رذالــت، حماقــت  
پاســداران رژیــم ناشــریف جمهــوری 
افالســی در امور نظامی، و یا شاید زد و 
بند پشت پرده بین دشمنان مردم بود 
که باعث ســقوط یک فروند هواپیمای 
مســافر بری اکرائینی در ســحرگاه روز 
چهارشنبه هشتم ماه ژانویه در نزدیکی 
تهــران و دقایقــی پس از بلند شــدن از 
فرودگاه بین المللی اهریمن! شد. و یک 
بــار دیگر مّلت ایران را عــزادار کرد. این 
حادثه موجب قتل 17۶  تن انســان بی 
گنــاه، 11 تن اکرائینــی، 10 تن افغان، 
چند تن کانادائی، عربستانی و انگلیسی 
و بیــش از 140 تــن از هــم میهنــان ما 
شــامل چندین تن کــودک، زن، مرد، 
پیر، جــوان و اکثراً دانــش آموخته بود 
که بــرای یک زندگی بهتر عــازم دنیای 
آزاد بودند. چند تــن از این عزیزان هم 
از هم میهنان موّفق کانادائی ما بودند. 
این ضایعه دردنــاک را به بازماندگان آن 
زنده یادان تسلیت می گویم و برای همه 
آن ها صبر و استقامت در تحّمل این غم 
سترگ و ســالمتی و طول عمر آرزو می 

کنم.   
پیر خراسانی 

شهروند ایرانی، امروز، دیروز، فردا؟ به بهانه فاجعه سقوط 
هواپیمای اکراینی و سایر مصیبت های زجنیره ای

ــــــــــــــــ



34 34PAIVAND: Vol. 26  no.1456 Jan. 15, 2020             since 1993   www.paivand.ca سال 26 شماره   1456 25  دی 1398 

آرایشـــــگاه
481-6765 ............................................EVE

فاطی .............................................. 706-8324  

 آژانس مسافرتی 
اسکای.الن ................................... 388-1588 
فرنازمعتمدی. ............................... 842-8000  
ناهیدپاکروان................ 844-873-7191  
سلطـــان.................................... 484-4000 
همامهر............................ 438-228-9266
یونی گلوب )نسرین( . ................. 849-7711

آموزش موسیقی 
صابرجلیل زاده............................ 549-4697  
قره چه د اغی )پیانو(................ 484-8748 

آموزش نقاشی 
حمیرامرتضوی............................ 938-8066   

آموزشگاه حتصیلی 
مدرسه فارسی دهخدا.....  438-238-3091  
مدرسه فارسی وست آیلند. .......626-5520   

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

اتومبیل: خرید و فروش 
الگانس لیزینگ................ 482-45۰۰
ALIXتویوتا. ................................ 376-9191
تویوتا ایل پرو ................................ 376-9191

ازدواج 
   366-1509 صالــح.......................  شــیخ 

ارز
شریف ......................................... 223-6408 
آپادانا ............................................. 933-1719  
5 استار. ........................................... 585-2345

خضر................................................ 989-2229   
یونیون موندیال. .......................... 937-5192

  844-4492 ................................Expert-FX

امالک و مسکن 
 827-6364 ........................... فیروزهمتیان 
نادرخاکسار. ...................... 969-2492
مسعودنصر . .................... 571-6592
73۰-39۰9 .................... شكور  آرش 

هایک هارتونیان ............... 574-6162 
شهره شهریان .................... 29۰-221۰
مسعود هاشمی . ................ 298-4567
مهدی انصاری  . ............................. 588-0609
عرفان مرزبانپور  . ............................. 813-3633

کاظم تهرانی. ................................ 971-7407 
آناهیتابروجردی ......................... 978-9962
آرزو گتمیری. ...............................561-3-561
مینواسالمی  . ............................... 967-5743

اجنمن ها و سازمان ها 
CSAIکمک به مهاجرین. ........  932-2953 
انجمن دوستداران زرتشت. .......808-5070
www.zaq.org ...... .انجمن زرتشتیان کبک
info@addhi.net .......................حقوق بشر

  249-4684  ........................................IBNG
انجمن زنان مونترال...................516-3007

دانشجویان:کنکوردیا. .............. 848-2424 
کتابخانه نیمــا......................... 485-3652 

موسسه خوئی ..............................  341-2235 

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

بیمه  و مشاور مالی
438-793-9168 ................. ملــک  م. 

علی پاکنـژاد  ................................... 296-9071 

پزشــکی 
آلفامدیک کلینیک. .....................  933-8383   
بنفشه حجازی. .............................. 288-4864  

تاکـسی 
اطلس. ............................................ 485-8585

تبلیغات 
پیوند. .............................................. 996-9692 

ترجمه
نغمه سروران............................  889-8765
438-390-0694 .......... یکتــا  خاطــره 
شهریاربخشی. ............................ 624-5609  

حسابداری ومالیاتی 
حسن انصاری............................ 735-0452

ســرورصدر...............................  777-3604 
مهتاب ثقفی................................ 567-3169  
کردلوئی ...................................... 652-7623
ریاض حق.................................... 362-0382

حمل و نقل 
939-0099 ................................... Panneton

مونتریال. ....................................... 442-8056
المپیک . .......................................... 935-3300
مونترال/تورونتو  . .......................... 887-0432

دندانپزشک 
شهروزرضانیا )آریا( .................. 933-3337 
شریف نائینی. ............................... 731-1443 

دندان سازی  )کلینیک( 
افخم هادی. ................................. 737-6363 

رستــوران 
پیتزااطلس ............................... 524-0-524
933-0-933 ..................................... کبابسرا 
کلبه عموجان. ...............  484-8۰72  
فاروس............................................. 270-8437 
کارتیه.پرس. ................................. 488-6367 
کوپولــی.................................... 989-8580  
بیبلوس . .......................................... 523-9596

روانشناسی / روانکاوی 
  999-2482 بیتــا...............................  دکتر 

سوپر و فروشگاه 
ماهی سن لوران. ............................ 369-3474
کوه نور. ............................... 450-676-9550
آریا )اوتاوا(. .......................... 594-3636 )613(

شیرینی پزی و قنادی
نرگس .............................................. 690-4808  
سروین. ........................................... 562-6453  

عکاسی )فیلمبرداری و آتلیه(
فتوشاپ........................................... 846-0221 

فتوبوک........................................... 984-8944 
فتو ُرز................................................. 488-7121

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

فـرش
قالی شویی کارگاه فرش............... 739-4888

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

فـال
شادی. ............................................ 678-6451  

کــــارواش 
هما. ................................................. 484-2644 

کلینیک کایروپرکتیک 
کلینیک ابن سینا. ........................ 849-7373  

کتـابفروشی 
تپش. ................................ 223-3336  

کلیسا 
انجیلی فارسی زبان. .....................  999-5168  

گاراژ )درب(
 249-4684  ............................ .UNI-TECK

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

لوله کشی 
پـارس. ....................................... 290-2959

مهاجرت
مایکل منفــرد......................... 656-8178

محضر
وحیدخلجی................................ 439-1444
نازگل فالح . . ....................    697-۰225 

موسیقی )جشن ها( 
تپش دیجیتال. ........................ 223-3336

وام مسکن
606-5626 .......................... بهروزباباخانی. 

وکیل دعاوی
امیرکفشداران. ............................. 574-4540

ویدیو
تپش دیجیتال. .......................... 223-3336 

نیـازمنـدی هـای پیوند 

PAIVAND
Published Since 1993

BIWEEKLY NEWSPAPER
FOR PERSIAN COMMUNITY

(Montreal, Toronto, Ottawa, 
Victoria, Calgary & Vancouver) 

 Mailing Address: 
4010 Ste-Catherine  W. 

MONTRÉAL QC  

)514-996-9692 

Email: 
info@paivand.ca
www.paivand.ca

پیوند درونکـــــوور هرهفته 
منتشر میشود:
Vancouver: 

Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN,
765  GREENWOOD Rd., 

W. Vancouver,  B.C., V7S 1X8
------------------------

نیازمنــدی ها
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 را در صفحه 
پرتردد نیازمندی های پیوند درج کنید.  

 جویای دوست، همسر، هم خانه، 
هم صحبت هستید؟ 

 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  
مرکز شهر مونتریال: 

تپــش، شــاطرعباس، کارتیه پــرس، ماهی 
ســن لوران، عموجــان، کوپلــی:2، فرحت، 
ارز  فتوشــاپ،   ،NDG auto اتوکلیفتــون، 
فایواستار، آپادانا، لوموند، خضر، اف اکس، مارشه 
PA، کلینیک آریــا، آلفامدیک، المیزان، بازار، 

متروپولیس، کبابسرا و...  
ریوسود:  کوه نور1و2، آدونیس، 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... 
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استخدام
کلبه عموجان  
به چند نفر ویترس 

• نیمه وقت و تمام وقت  •
برای کار در کلبه عموجان   

نیازمندیم. 
لطفا با شماره تلفن زیر 

تماس بگیرید: 
Tel.: 514-484-8072

وکیل خدمات حقوقی
نیــوشا  ریاحی 

وکیل رسمی دادگستری استان کبک
حقوق تجاری در کانادا 

تاسیس شرکت، قرارداد، 
خریدوفروش شرکت /سهام

حقوق خانواده در کبک
طالق توافقی و غیر توافقی، 

تقسیم اموال، فرزندان

Tel.: 514-953-3570

PARTICIPATE  in ourCOMMUNITY

با مشارکت خود،کامیونیتی ایرانیان

 در تقویت آن بکوشیم!

خدمات مالیاتی
 تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی 

اشخاص و مشاغل کوچک 
ثبت شرکت و دفترداری 

حسابها  با نازل ترین قیمت 
پاسخگوئی رایگان در طول سال 

<<  حسین خردبین
514-242-6034

hosskherad@yahoo.ca azjan12paid60+120+120

نیازمندی های  

info@paivand.ca

CLASSIFIEDS

استخدام
CARWASH 

به چند نفر کارگر 
)پاره وقت یا تمام وقت(
برا ی کار در کارواش 

فورا نیازمندیم. 
تلفن اطالعات:   )احمد(

Tel.: 514-651-2661
abedi free

فروش سالن زیبایی 
سالن زیبایی استتیک در قلب ان. دی. جی در منطقه ای خیلی مناسب، با بهترین امكانات: 

پدیكور، مانیكور، فشیال، وکس، کاشت مژه، اصالح ابرو و صورت، میزانپلی، با دو اتاق مجزا و یک 
سالن بزرگ و فضای موجود برای اضافه کردن کوتاهی مو  با اجاره ی مناسب به فروش می رسد.

قیمت استثنایی برای خریداران  شماره تماس:  آربی آوانسیان

514-983-7046
azmr19f

استخـــدام
 Panneton & Panneton شرکت
تعداد محدودی نیروی کا رجنرال 
و همچنین راننده با حقوق مناسب

 استخدام می کند. 
در صورت تمایل با شماره تلفن های

 514939۰۰9    و   5145721356    )پیمان( 
info@pannetonpanneton.com   ویا ایمیل

تماس بگیرید. 

استخدام 
Experienced handyman needed

--------------------
Experienced handyman with driving licence 
and working tools needed for a construction 
company; position available immediately. Se-
lected applicant will be hired as an employee. 
Please contact us by email: 

admcondos@gmail.com. اطالعات آگهی خود را به 
نشانی زیر ایمیل کنید: 

Offer of employment   استخــد ام
A community organisation has a vacancy for 

the position of a community case worker
Needs an academic background 

in social sciences, social work or psychology
Languages required: 

French, English, Farsi and/or Dari
Commensurate salary based on academic 

background and experience
For those interested please call Nancy Libo: 

 514-274-8117 

قابل توجه خامن ها
فال قهـوه

و ورق
توسط شادی

(514) 678-6451
aznov152104nikpour

استخدام
به یک نفر ظرفشوی 

و کمک آشپز
• باتجربه  •

برای کار در رستوران 
کبابسرا نیازمندیم.

Tel.: 514-933-0-933

استخدام
به یک نفر

صندوقـــدار 
آقـــا،

ترجیحًا با تجربه  
جهت کار 

 dépanneur در
واقع در مرکز شهر 
به صورت پاره وقت 

نیازمندیم.

Tel.:5144737376

Easy Sudoku Puzzles 1 
www.printablesudoku99.com 

 
 

Sudoku Puzzle 1 Solution  Sudoku Puzzle 2 Solution 
1 4 2 8 9 3 6 7 5  1 2 8 6 9 4 7 3 5 
7 6 3 4 2 5 1 8 9  5 7 3 1 8 2 9 6 4 
8 9 5 6 1 7 3 2 4  6 4 9 7 5 3 1 2 8 
2 1 7 9 6 4 8 5 3  2 8 1 5 6 7 3 4 9 
9 3 4 5 8 1 2 6 7  3 9 4 8 2 1 6 5 7 
5 8 6 3 7 2 9 4 1  7 5 6 4 3 9 8 1 2 
4 5 1 2 3 6 7 9 8  4 6 5 3 7 8 2 9 1 
3 2 8 7 5 9 4 1 6  8 3 2 9 1 5 4 7 6 
6 7 9 1 4 8 5 3 2  9 1 7 2 4 6 5 8 3 

Sudoku Puzzle 3 Solution  Sudoku Puzzle 4 Solution 
4 5 7 6 9 1 3 2 8  5 6 7 4 9 8 1 3 2 
2 9 8 3 4 7 5 6 1  9 4 8 1 3 2 6 5 7 
6 3 1 2 8 5 4 7 9  2 3 1 5 7 6 9 8 4 
9 4 6 8 3 2 1 5 7  3 7 4 6 8 9 2 1 5 
1 8 5 9 7 6 2 4 3  1 2 6 3 4 5 7 9 8 
7 2 3 1 5 4 9 8 6  8 9 5 2 1 7 3 4 6 
3 1 4 5 6 8 7 9 2  6 8 3 7 5 1 4 2 9 
5 6 2 7 1 9 8 3 4  4 5 2 9 6 3 8 7 1 
8 7 9 4 2 3 6 1 5  7 1 9 8 2 4 5 6 3 

Sudoku Puzzle 5 Solution  Sudoku Puzzle 6 Solution 
8 1 4 3 7 2 6 9 5  3 2 5 9 4 7 1 6 8 
5 9 2 1 6 4 3 7 8  4 6 1 8 2 5 7 9 3 
6 3 7 8 9 5 4 1 2  7 8 9 3 1 6 4 2 5 
1 6 5 9 3 8 7 2 4  5 3 6 7 8 1 9 4 2 
4 7 8 6 2 1 9 5 3  1 9 8 4 6 2 3 5 7 
9 2 3 4 5 7 1 8 6  2 4 7 5 9 3 6 8 1 
3 4 1 2 8 9 5 6 7  6 7 2 1 5 4 8 3 9 
2 5 9 7 4 6 8 3 1  8 1 4 2 3 9 5 7 6 
7 8 6 5 1 3 2 4 9  9 5 3 6 7 8 2 1 4 

Sudoku Puzzle 7 Solution  Sudoku Puzzle 8 Solution 
6 9 4 3 5 7 1 2 8  9 5 7 4 1 2 8 3 6 
2 1 8 6 4 9 7 3 5  6 4 3 8 5 7 1 9 2 
5 3 7 1 8 2 6 9 4  8 2 1 9 6 3 7 4 5 
4 6 9 8 2 3 5 7 1  3 8 2 6 7 4 5 1 9 
8 7 3 5 9 1 2 4 6  1 9 5 3 2 8 4 6 7 
1 2 5 4 7 6 3 8 9  7 6 4 1 9 5 3 2 8 
9 5 1 2 3 8 4 6 7  2 3 9 7 8 1 6 5 4 
7 4 2 9 6 5 8 1 3  5 1 8 2 4 6 9 7 3 
3 8 6 7 1 4 9 5 2  4 7 6 5 3 9 2 8 1 

 

ضعف معرفتي كه باعث دين گريزي مي شود اكثراً 
بين جوانان غربي رواج دارد كه براي التيام آن 

بايد سال ها زمان صرف كرد و بستر خانواده هايي 
را كه اكثراً متزلزل هستند از پايه بنا كرد در 
حالي كه در ايران اگر رفتارهاي ناهنجاري از 

سوي بعضي از جوانان سر مي زند به دليل ضعف 
معرفتي نيست بلكه عواملي دخيل هستند كه 

مي توان با هزينه و زمان كم آنها را رفع كرد

از ياري هاي 
مالي خرد و 
كالن مردم ما 
براي بازسازي 
اماكن مقدس 
كشور عراق 
امسال قرار 
 است
 99 ميليارد 
صرف پروژه هاي 
مختلفي شود 
تا طعم زيارت 
عتبات عاليات 
براي ايراني ها 
متفاوت از 
ديگران باشد

 

جدول اعداد سودوکو در صفحه 14

 افقي:
رش��ته هايي  مع��دود  از  يك��ي   -1
كه همراه با تكامل بش��ر پيش��رفت 
كرده اس��ت و در ارتب��اط با آفات و 
بيماري هاي گياهي اس��ت- خدمت 

كننده به وطن
2- ارسنيك- از رنگها- بصير

3- هم��راه ع��روس- از مهم تري��ن 
بيماري هاي مشترك انسان و دام- 

رنگ آسمان
4- رنج��وري- پ��اداش اس��ت و در 
دل س��اختمان جا مي گيرد- ضمير 

غايب- يار ليلي
و  آس��تركاري،رنگ كاري  در   -5
نقاشي به كار مي رود- سخن چين- 

ضربه سر فوتباليست
6- مظهر سردي- نوعي ساز سيمي- 

پيشوا
7- ش��هري در اس��تان مازن��دران- 

كمك- پرنده اي خوش آواز
خ��ودرو  باجن��اق-  هميش��ه-   -8

سنگين
9- قط��ب مثب��ت باتري- ش��بكه 

تلويزيوني- حريص
10- يكي از پنج اصل دين- ميرا- آدم 

نشده!
11- صابون خياط��ي- مهرباني- فاقد 

آرامش و امنيت
12- با يال آيد- آزاده كربال- يار ديرين 

گل و پروانه!- آرواره
13- ش��ير بيش��ه- هم وطن ما- جمع 

تاجر
14- داستان- چك- جمع وصيت

15- سردسير- ... مسئوليت امور برنامه 
و بودج��ه و امور اداري و اس��تخدامي 

كشور را مستقيمًا برعهده دارد
 عمودي:

1- ني��ش زدن- انج��ام كاري از روي 
بي اطالعي و ناآگاهي

2- حن��ا- واحد پول چين- 
سرطان خون

3- مارك كاال- عفو كردن- 
قس��متي از دستگاه كنترل 

اتومبيل
ني��ز- خ��وب  4- دريغ��ا- 

مي برد- بوي ماندگي
درون  ترس��اندن-  واژه   -5
كيس��ه دار  جان��ور  دوات- 

درختي
6- نوعي بازي- ندادهنده- 

سوره سي وششم
7- س��رازيري- ش��يطان- 

نوشتن
امض��اي  ويرگ��ول-   -8

مختصر- مسابقه اتومبيلراني
9- نگهب��ان چماقدار- آواره- از جنس 

ني!
10- دلير- موزيك نظامي- تازه كار

11- كل و همگ��ي- روزه��اي عرب- 
سوسن كبود

12- چاش��ني غذا- مجازات، جريمه- 
چين ه��اي ري��ز و دره��م موي س��ر- 

آخرين خليفه عباسي
13- شرح و تفصيل- پيرو دين اسالم- 

فر و شكوه
14- متراك��م- لوله گياهي- س��ازمان 

خواربار و كشاورزي ملل متحد
مش��هورترين  كارون  از  پ��س   -15
رودخانه كشورمان است- دوباره كاري

 افقي:
1- از عناصر فلزي كه در ساخت وسايل 

جراحي استفاده مي شود- راه آشكار
2- فرمانروايي- كلمه افسوس- نشستن 

براي شكار
3- مش��كوك و رنجيده خاطر- همسر 

اسكندر- حجر
4- بل��ه آلمان��ي- طبل- ص��داي برگ 

خشك – دو دل
5- قلمه- دزد- نفس چاق

6- پائين حوض- جد پيامبر اكرم)ص(- 
بهره مند

7- آبفشان- يكدنده- بجا آوردن عهد
8- از رنگها- از سازهاي مضرابي- پاك 

و پاكيزه
9- چغندر پخته- كنگره دوزي- رهبر 

هونها
10- ظرف پذيراي��ي- بيهوده- تعداد 

آيات سوره همزه
11- واحد انتقال صفات ارثي- نشاني- 

فرزندزاده
12- غيربلي��غ- طريق ميانبر- حيوان 

درنده- از ويتامين ها
13- ظ��رف شس��تن لب��اس- مرك��ز 

باهاما- بلند
14- كودك بي پ��در- ثروتمند- بارز، 

واضح
15- واحد انرژي- اثري از آرتور كونان 
دويل نويس��نده داس��تان هاي پليسي 

انگليسي
 عمودي:

1- ني��زه كوت��اه – ش��اخه اي در علم 
زيست شناس��ي كه به بررس��ي ارتباط 
تكامل��ي گروه هاي مختل��ف جانداران 

مي پردازد
2- ش��ب بلند- توبه پذيرنده- صبحانه 

نخورده
3- جوانم��رد- اس��ب بالدار باس��تاني- 

حشره سمي
4- نوعي ماهي كوچك- افزايش حجم 

چيزي- نوميدي- شمار
5- اثر س��اموئل بكت- اعتبار- آسياب 

بدن
6- انگش��ت نماي خلق- آباد- هنوز آدم 

نشده!
7- زاپ��اس- رول��ور- التهاب مغز س��ر 

همراه با تشنج و پريشان حواسي
8- پل معروف راه آهن مازندران- كنيه 

امام حسن)ع(- بيماري سگي
9- مدرس��ه ها- نعمت نازل شدني- گاو 

تبتي
10- پس��ونددال بر زمان- 
يك��ي از ميوه هاي درختي- 

ورزش چيني
11- محرم اس��رار- خطاب 

بي ادبانه- عضو تيم فوتبال
مرغ��ان-  منق��ار   -12
تذك��ره-  خدات��رس- 

گفت وگوي شكوه آميز
13- برابر در قدر و مرتبه- 

باقلوا- تزوير
14- زم��ان بع��د از حال- 
گوش��ت-  مرغوب  بخ��ش 

آشكار و علني
15- فيلم��ي علمي تخيلي 
اس��تيون  كارگردان��ي  ب��ه 

اسپيلبرگ- از علوم

جدول ويژه جدول عادي

حل جدول ويژه شماره 4868حل جدول عادی شماره 4868

یک جدول با دو شرح
جدول روزنامه ایران دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرح ها را با مداد حل کرده و 4869

سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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فرزندان زنداني ها نيازمند حمایت جدي
 درباره آينده و سرپرستي فرزنداني كه پدر، مادر يا هر دو آنها در زندان به سر 

مي برند فكري نشده و هيچ نهادي نيز حاضر به پذيرفتن آنها نيست

14 10 سال بعد همين نزدیكي است12
 اگر جزو گروهي هستيد كه كيلومترهاي اول مسير جواني را طي مي كنيد، البد 

مي دانيد كه راهي طوالني پيش رو داريد

درنگ

تجلي ارادت ايراني در بارگاه عدالت

 رمضان؛ فرصتي براي تمرين صداقت

ماه مبارك رمضان آمده و يك بار ديگر در ماه ضيافت الهي و بر س��ر سفره 
پروردگار جمع شده ايم و روزه مي گيريم، آن هم با همه وجود. همه وجودمان 
روزه اس��ت، نه فقط دهان بسته و شكم گرس��نه و لبان تشنه، بلكه كالم مان، 
نگاه مان و اعمال مان جملگي روزه هستند؛ از گناه دوري مي جويند، چون ماه، 
ماه خداس��ت، چرا كه او در اين ماه ما را بر س��ر سفره خود مي نشاند. از جمله 
مهم ترين ضعف هاي انسان كه در اين ماه قرار است مهارش بزنيم، زبان است. 
همان زباني كه در روز به هزاران دروغ آلوده است و همان دروغي كه ام  الفسادش 
خوانده اند و آن را سرچش��مه گناهان دانس��ته اند و نه تنها تعادل شخصيتي را 
برهم مي زند كه افراد را دچار ناهنجاري هاي گفتاري و رفتاري مي كند؛ افرادي 

كه ديگر در جامعه شان و در منظر عمومي قابل اعتماد نيستند.
امام علي)ع( در توصيف شخصيت اين افراد چنين توصيف زيبايي دارد كه: 

»دروغگو امانتدار نيست و بدكار نگهدارنده اسرار« 
امام حسن عسگري)ع( نيز چنين مي فرمايد: »تمام پليدي ها در خانه اي قرار 
داده ش��ده و كليد آن دروغگويي اس��ت. و امام صادق)ع( مي گويد: سزاوار نيست 
كه مس��لمان با ب��دكار و احمق و دروغگو رفاقت كند. ب��از روايت ديگري از امام 
عس��گري)ع( است كه مي فرمايد: »دروغ آدمي را از جرگه اهل ايمان خارج و در 
زمره اهل كفر و نفاق وارد مي  نمايد.« ش��ايد بيراه نباشد كه بگوييم بخش عمده 
مشكالت امروز ما در همه حوزه هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي به دليل وجود 
عامل دروغ اس��ت.دروغ، ريشه و علت همه فسادهاست؛ اصاًل ام الفساد است. اين 
را خداون��د مي گويد و در قرآنش آمده و در احاديث و روايات بر آن تأكيد ش��ده 
است. حضرت علي)ع( آن را در رديف شرك مي خواند و حضرت رسول اكرم)ص( 
مي فرمايد: بزرگ ترين گناه، شرك به خداوند و بدرفتاري نسبت به پدر و مادر و 
دروغ گفتن است. حضرت حق تعالي دروغگويان را نفرين مي كند و برايشان مرگ 
طلب مي كند. در سوره زاريات آمده است: »مرگ بر دروغگويان؛ همانان كه برپايه 

جهالتي فراگير در غفلتي سنگين فرو رفته اند.«
دروغ مقدمه س��قوط اخالق در جامعه است و اگر شيوع پيدا كند، به مانند 
خوره، روح و روان جامعه را مي سايد، بيمار مي كند و درهم مي كوبد. آنگاهي فرا 
مي رسد كه ديگر اعتماد از جامعه رخت بربسته و جواز هر گناه ريز و درشتي 
صادر مي ش��ود. مسئله پيچيده اي نيس��ت؛ همه چيز از دروغ شروع مي شود و 
پايه هاي اخالق جامعه را ويران مي كند مثل قتل، جنايت، اعتياد، طالق و انواع 
بزه اجتماعي و رشوه و رباخواري را در جان جامعه مي ريزد و اين همه آنگاهي 
است كه ديگر صداقتي وجود ندارد و... اينك رمضاني ديگر، در گرماي سوزان 
تابستان، آمار بسياري از جرايم كاهش مي يابد؛ مانند همه ساله و تلنگري است 

به همه تا در همين ماه عزيز دروغ را از دامن جامعه پاك كنيم.  

   صفحه 13

 سال هفدهم  شماره 4869  شنبه  29 مرداد ماه 1390 19 رمضان 1432  20آگوست 2011

  از فعاليت هاي ستاد بازسازي عتبات عاليات در نجف اشرف گزارش مي دهد

پرواز از قفس با بال هاي نيكوكاران14
 در فضاي غم آلود و سكوت سرد زندان، »فرهاد« با شنيدن صداي پاي زندانبان از 

جا پريد و با خود گفت شايد او حامل خبري است
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خزومرنادمهاه5

شغوگوتماهتا6

كردادناولانرد7
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يتيگقيجاواشوت9

ناماديلصمرو10

بنهكلهمويامن11
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خيراتماشهتباب13

دجسمشرويجاوما14

اهلديسانشنيريد15

صفحه 12 
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Tél.: (514) 223-6408
Tél.: (514) 561-6408

ارزشریف

حسابـداری 
آموزش فشرده حسابداری
تدریس خصوصی و نیمه 
خصوصی حسابداری کانادا

مطابق با مطالب و سرفصلهای   
)DVS(  DEP

۰۰۰ توسط : داتیس پناهی  ۰۰۰
استـاد حسابداری 

Lester B. Pearson کالج
به زبان های  فارسی،

 انگلیسی و فرانسه           

Tel.: 514-991-6819
نیماازاگوسترایگان

1650, Maisonneuve West, #202, 

H3H 2P3 - Montréal, Québec, Canada 

Tel : +1-514 691 4383

Toll free from iran: (o21)-853 128 32

Emil: r.davoudi@farhang.ca

‹ ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک

‹ گواهی امضا و کپی برابر اصل

‹ ترجمه شفاهی در محاکم و ادارات

‹ تکمیل فرمهای مختلف 

‹ اخذ ویزای توریستی

گ 
هن

فر
ی 

سم
ه ر

جم
تر

رال
دا

3285 Cavandish blvd, App.355 

Montreal Quebec , H4B 2L9

Tel : +1-514 916 0083

تهران، کارگر شمالی، تقاطع بلوار کشاورز، نبش کوچه گیتی،

 پالک 1172،طبقه 2، واحد 7

Tel : +98- 21 6642 1511 / 6694 8154

Emil: h.davoudi@farhang.ca

Downtown

NDG

IRAN

مترجم رمسی
شهــریار بخشی 

دعوتنــــامه رسمی، 
ترجمـــه مدارک 

514-624-5609

توجه: پیوند مسوولیتی در  برابــر محتوای آگهی های مندرج ندارد. 

مترجم  رمسی
نغمه سروران

عضو رسمی انجمن مترجمان کبک،
ترجمه و تأیید ترجمه 

رسمی اسناد و مدارک، 
ترجمه شفاهی، تنظیم دعوتنامه 
و تكمیل کلیه فرم های رسمی، 

تأیید امضاء 
محل: مرکز شهر مونترال 

نزدیک مترو مک-گیل
Location: 
Downtown Montreal 
near Pl. des Arts
Call, text or e-mail for an 
appointment

514-889-8765
nsarvaran@hotmail.

com

مترجم  رمسی
خاطره حتویلداری یکتا

• عضو جامعه مترجمان رسمی کبک و ایران

• ترجمه رسمی کلیه مدارک و خدمات مربوط به ترجمه

(514) 675-0694
(438) 390-0694

گیالنی  شیـــرینی 
•  شیرینی گیالنی   

• رشته خوشكار   

• با مغز گردو و شكر   

• دارچین، آرد برنج   

• با سفارش قبلی   

تلفن:     )شكوفه(  

 438-994-4115

تدریس فارسی 
تدریس زبان فارسی 

در وست آیلند 
پروین عبائی

Tel.: 514-675-4405
abaee:azsepfree

210 St-Jacques  (Lachine) 
Tel.: 514-366-1509  
        514-247-1732  
       (450) 638-7078 

2۱۰ سنت ژاک غربی <<مترو 
واندوم:   اتوبوس 9۰،به مست غرب

مرکزاسالمی ایرانیان

ساعــات کار: 
روزهای دوشنبه لغایت شنبه 

از ساعت 11 لغایت 17 
جهت انجام اموردر روزهای دیگر، 

هماهنگی قبلی الزم است.

به نام خداوند بخشنده مهربان با پیوند همکاری کنید
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 همكاری کنید.  

توجه: برای گزینش سوژه ها،  
لطفا از پیش با تحریریه هماهنگی شود:

Tel.: 514-996-9692 

فروش کلیه بلیت 
برنامه ها و کنسرت ها 

همه روزه در 
تپـــش   دیجیتال

514-223
3336

فروش کلیه بلیت 

برنامه ها و کنسرت ها 

همه روزه در تپش دیجیتال

514-

223-3336

استخدام
به چند نفر 

آشپز و راننده 
• نیمه وقت و تمام وقت  •

برای کار در رستوران در مرکز شهر  نیازمندیم. 
لطفا با شماره تلفن زیر تماس بگیرید: 

Tel.: 514-266-1355
jayazaug19

کلبــه  
 عموجان

6107 Sherbooke W. 
Tel.: 514-484-8072________________

آموزشگاه هنری ر - مــی
آموزش کلیه سازها و آوازتوسط اساتید برجسته 

آموزش موسیقی برای کودکان از 2 تا 8 سال 

با مدیریت: 

علیـرضا   فخـاریان 
514-996-1620
3333 Cavendish, #285

Montreal, H4B 2M5
aznov’15U

 

Re-Mi 

 

Re-Mi 

استخـــدام 
Sam The Handyman

به چند نفر  برای کار در 
امور نصب  فورا  نیازمندیم.  
در ابتدا بصورت پاره وقت، 

تمام وقت 
We are hiring interested individuals 
as Handyman assistant.
Full time/Part time/On call.
Experience is an asset, but not necessary. 
(training will be provided).
Positions available immediately.
Please send application at:
https://www.sam-thehandyman.com/career.htm
And send CV to:  info@sam-thehandyman.com

جوان کردن پوست و از بین بردن چین و
چروک های صورت، گردن،

و از بین بردن جوش ها و کک مک های 
acne قهوه ای صورت

با تخفیف 15% برای هموطنان عزیز

LASER SPA INSTITUT LEAخدمات آرایشی
سوزاندن موهای بدن با لیزر

Estheticienne & Technicien LASER |
Diplome cidesco internations du paris

Tel.:(514) 809-8727

آموزش کلیه سازها و آواز توسط اساتید دانشگاه
آموزش موسیقى کودك از 2 تا 5 سال

با مدیریت آرش تیموریان

پانسیون 
به یک خانم کارمند 

ویا خانم دانشجو 

ماهانه 5۰۰ دالر 

با تمام امكانات 

و اینترنت ومبله

در منطقه

574۰ blvd cavendish 
لطفًا برای اطالعات 
بیشتر تماس بگیرید:

Tel.: 514-400-7879
free

مشاوره و خدمات زیبایی   
•  میكرونیدلینگ
)Dermapen(      

•  میكروبلیدینگ
•  هاشور ابرو
•  خط چشم

•  بن مژه
•  خط لب

•  رژ لب
•  پاکسازی پوست و صورت

<< حتی در محل شما >>
Tel.:(514) 663-9116

M.Royal.Beauty   :اینستاگرام
PendJn01

فروش بیزنس
Driving School for Sale:

یک اوکازیــون استثنائی
Close to metro Verdun. 
400 students active.

25 000$ equipment included. 

Contact:
514 531 8783 

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

هایک هارتونیان
•  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

مشــاور امالک

Cell. : 514 574-6162
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آموزش عکاسی به زبان     . ..
خوش!

نوشته »علی«، عکاس »استودیو فوتوبوک« 
149و مدیر گروه فیسبوکی »همه چیز در مورد مونترآل«

صابر جلیل زاده  
آمـوزش سنتــور 

در كلیه سطوح
-------------

ابتدایی  ||||  مقدماتی  ||||   ردیف

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

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

»همه چیز در مورد مونترآل«
Infos pratiques 
sur Montréal
بزرگترین و فعالترین گروه فیسبوکی 
ایرانیان و فارسی زبانهای مونترآل

اطالعات کاربردی و اخبار مفید برای اطالع از رویدادهای شهر مونترآل و 
کامیونیتی خودمان؛  این گروه هیچ گرایش سیاسی، مذهبی و حزبی ندارد.

چند اشتباه مشترک
 در هدایت پهپـــاد

تصویربــرداری بــا پهپــاد یکــی از 
کارهای دلپذیر و جالبی است که 
میتواند ساعتها ما را سرگرم کند. 
در مجموع، هدایت پهپاد به تمرکز 
فراوانی نیاز دارد چون هم باید آن را 
به نحو صحیحی و با رعایت ایمنی 
کامــل به پــرواز درآوریــم و هم در 
عین حال، عکاسی و فیلمبرداری 

کنیم. 
به همیــن دلیل، چــون همزمان 
چند کار را بــا هم انجام میدهیم، 
احتمال دارد در زمان پرواز، برخی 
جزئیات را فراموش کنیم. خواندن 
ایــن مقاله به شــما کمک خواهد 
کرد که در طول پرواز پهپاد، تمرکز 
بیشتری داشته و این اشتباهات را 

انجام ندهید. 
نتیجــه  مقالــه،  ایــن  اطالعــات 
تجربیات شــخصی خودم بوده که 
آنها را در اینجا با شــما به اشتراک 

میگذارم.
•هیچگاه با باتریی که شارژ کمتر 
از ۱۰۰ درصــد دارد پــرواز نکنید. 
همیشه مطمئن شوید که باتریها 

بطور کامل شــارژ هســتند. شارژ 
باتــری در موقعیتهایــی که باتری 
بطور کامل شارژ نباشد، با سرعت 
بسیار بیشــتری تخلیه میگردد ؛ 
درســت مثل زمانی که یک باتری 
نیمــه کاره را در یک چــراغ قوه یا 

ساعت دیواری میگذارید.
•اگر میخواهید همیشه پهپادتان 
در  بازگــردد،  آشــیانه  بــه  ســالم 
روزهایی که باد شدید می وزد، آن 
را به پــرواز در نیاورید. قدرت باد، 
خیلــی بیشــتر از قدرت پــره های 

ظریف و نازک پهپاد است.
•در زمــان فیلمبــرداری، دکمــه 
Record  را حتمــا قبــل از بــه 
پــرواز درآوردن پهپاد، فعال کنید. 
بارهــا برایم پیش آمده که پهپاد را 
در منظره و فضای بســیار جالبی 
بــه پــرواز درآورده ام ولی فراموش 
کــرده ام که دکمه »فیلمبرداری« 
را فعال کنم. بــه همین خاطر، یا 
مجبور شــده ام دوباره همــه را از 
اول تصویربــرداری کنم و یا اینکه 
باتــری پهپاد کامال تخلیه شــده و 

دست از پا درازتر به منزل 
بازگشته ام!

•هرگــز بــدون اطــالع از 
قوانیــن پــرواز، پهپــاد را 
به هوا نفرســتید. قوانین 
پرواز پهپــاد از منطقه ای 
به منطقه دیگــر متفاوت 
است. چنانچه پهپاد شما 
نیاز به رجیســتر و کسب 
پروانــه پــرواز دارد، حتما 
مجوزهــای الزم را از قبل 

اخذ کنید.
•پهپــاد را خیلــی باال نفرســتید. 
هرقــدر که پهپــاد باالتر بــرود، به 
همــان اندازه هــم تصاویر حاصله 
ریزتر خواهند شــد و شــاید دیگر 
قابــل اســتفاده نباشــند. ضمنــا 
زیبایی تصاویر ضبط شده با پهپاد 
به نشان دادن پالنهای سینمایی 
و حرکتهــای زیبا و آرام آن اســت. 
در ارتفاع خیلی باال، نمیتوان این 
زیبایی ها را ثبت کرد چون حرکت 

پهپاد در تصویر دیده نمیشود.
•ســعی نکنید تا آخریــن ثانیه از 
قدرت باتری استفاده نمایید چون 
بعضی وقتها، قبل از اینکه پهپاد به 
شما برسد، با مشکل خالی شدن 
باتری مواجه شده و هرگز به آشیانه 
بازنخواهد گشت. »علمای پهپاد 
بــاز« فتــوا داده انــد کــه در زمانی 
که ۳۰ درصــد از قوای باتری باقی 

مانده، امر به فرود کنید!
•با یک باتری به شــکار صحنه ها 
نروید! حتما چند باتــری اضافه و 
کارت حافظه به اندازه کافی با خود 
داشته باشید تا هیچ صحنه ای را 

از دست ندهید.
•در زمان فیلمبــرداری با پهپاد، 
و  ناگهانــی  انجــام حرکتهــای  از 
چرخــش به همه طرفها بپرهیزید 
و ســعی کنید قبل از پرواز، مسیر 
مناســبی را برای به پرواز درآوردن 
پهپاد پیــش بینی کنیــد. در غیر 
اینصورت، بخش زیادی از تصاویر، 

بدون استفاده خواهند ماند.
•در زمــان هدایــت پهپــاد، فقط 
چشــمان خود را بــر روی صفحه 
موبایــل ندوزیــد و ســعی کنیــد 
بیشــتر اوقات، پهپاد را در آسمان 
مشاهده کنید تا با مانعی برخورد 
نکنــد. فرامــوش نکنید کــه زاویه 
دید دوربین پهپاد محدود است و 
نمیتواند همه اطراف خود را ببیند. 
•یکی از مهمترین دالیل ســقوط 
پهپادهــا، نزدیــک شــدن بیش از 
انــدازه بــه ســوژه اســت. در زمان 
نزدیــک شــدن بــه شــاخ و بــرگ 
درختان، همیشــه فاصلــه ایمنی 
را رعایــت کنید. بــه عبارت دیگر، 
محدب بــودن لنــز دوربین پهپاد 
باعــث میشــود که در تشــخیص 
فاصله با موانع، دچار اشتباه شویم؛  
درســت مثــل آینه هــای محدب 

اتومبیل.
•برای آنکه تصاویر بســیار زیبایی 

به ثبت برســانیم، بهتر اســت که 
در زمان عکاســی و فیلمبرداری با 
پهپاد، همیشه سعی کنیم دوربین 
پهپاد در موقعیتی قــرار بگیرد که 
منبع نور )مثال خورشید( در پشت 
آن قــرار بگیرد. تصویربــرداری در 
موقعیتهایــی که پهپاد به ســمت 
خورشید حرکت میکند، باعث تیره 

شدن بیش از حد تصویر میگردد.
•ارسال پهپاد به فواصل دور باعث 
میشــود که با چشــم، قابل رویت 
نباشد و با موانع احتمالی برخورد 
کند. همچنین، قبل از بازگشت به 
نقطه اولیه، با مشکل اتمام باتری 

مواجه شده و سرنگون گردد.
•به تنهایی بــه پرواز پهپاد نروید. 
سعی کنید همیشه یک نفر همراه 
و دســتیار شــما باشــد و چشم از 
پرنده برندارد. یا در مسیر یابی و در 
زمان صعود و فرود پهپاد به شــما 

کمک کند.

•نکته آخر که یکــی دیگر از دالیل 
پهپادهاســت،  ســقوط  عمــده 
برعکس شــدن کنترل پهپــاد در 
بعضی موقعیتهای خاص است. به 
بیان ســاده تر، در زمانی که پهپاد 
را مســتقیم بــه جلو میفرســتیم، 
پــرواز،  موقعیــت  و  تنظیمــات 
منطبق با وضعیت خودمان است و 
چنانچه مثال اهرم دستگاه کنترل 
را به ســمت چپ خم کنیم، پرنده 
هم به ســمت چــپ خواهد رفت.  
اما برعکــس، در زمان برگشــت و 
در موقعیتی کــه دوربین پهپاد به 
سمت ما باشــد، اگر اهرم کنترل 
پهپاد را به ســمت چــپ خودمان 
حرکــت دهیــم، پرنــده به ســمت 
راست خواهد رفت و کل حرکتهای 
پرنــده معکوس خواهد شــد. این 
حرکت را میتــوان با تمرین مداوم 

بهبود بخشید.
پهپادتان تیزپرواز!
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Tel.: (514) 933-3337,   Fax: (514) 933-2861
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Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.                Dr. Mehri Heidari D.M.D.
Dr. Mana Vojdani, D.M.D.                              Dr. Mahsa Zamani, D.M.D.

New
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Montreal, Quebec  H3H 1M1 
Tel.: (514) 933-3337,  Fax: (514) 933-2861          Metro: Guy

1834  Ste-Catherine W., Suite 301

Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.
Member of International Association of Orthodontics 

www.clinique-arya.com

www.clinique-arya.com

�������������������
����� �����
	�����������
�

���������������������������������������������������������

����
	
�����������������	��

�
	
����������������

������� ����������������

New

���������������

�������������

���������������

������������������
������������������
��������
����������

�����������������������������������	������

Guy

Member of International Association of Orthodontics 

کلینیک دندانپزشکی آریا 
در مرکز شهر

دکتر شهروز رضانیـا          جراح دندانپزشک 
دکتر فرانک هاشمی         جراح دندانپزشک 
دکتر زهرا طباطبائی        جراح دندانپزشک 

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

Invsalign  ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم  
   ردیف کردن دندانها بصورت سریع 

Rapid Orthodontics در کمتر از یک سال        
 Implant کاشتن دندان  

 Root Canal درمان ریشه  
Zoom 2 ACP سفید کردن دندانها توسط دستگاه  

  کشیدن و جراحی دندانهای عقل 
  دندان اطفال 

  گذاشتن دندانهای مصنوعی 
  پر کردن دندان ها )همرنگ دندان( 

CEREC AC Bluecam   

1834 Ste Catherine W.  Suite 200
Montreal, Qc H3H 1M1     (Metro: Guy)

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

قبول کلیه 
بیمه های مدیکال 

و بیمه های دانشجوئی 
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شنبه 2۱ مارس 2۰2۰ سال پیاپیهشتمین 

8

برخورد موشک به این هواپیما به 
هیچ وجه نمی تواند صحت داشته 

باشد.«
رئيس سازمان هواپیمایی کشوری 
همچنین گفت چــون در ماه های 
گذشــته دو فروند دیگر هواپیمای 
بوئینــگ ســقوط کــرده، آمریــکا 
ادعای حمله موشــکی به هواپیما 
را مطرح کرده اســت تا از ســقوط 

سهام بوئینگ جلوگیری کند.
دبیر شــورای امنیــت و دفاع ملی 
اوکراین اعالم کرد پس از مشاهده 
مطالب منتشرشده در شبکه های 
اجتماعی فارسی زبان آن ها تصمیم 
گرفتنــد بررســی های دقیق تــری 
درباره ایــن موضوع انجام دهند و 
این کشــور هفت گزینــه احتمالی 
بــرای ســقوط هواپیما را بررســی 

می کند.
ولودیمیر زلنســکی رئیس جمهور 
جانســون  بوریــس  از  اوکرایــن، 
نخســت وزیر بریتانیا، خواست به 
تحقیقات درباره سقوط هواپیمای 
اوکراینی در تهــران بپیوندد. آقای 
جانســون در جواب گفــت: »باید 
بریتانیایی  بهتریــن کارشناســان 
جذب این تحقیقات شوند و همه 

جوانب این فاجعه بررسی شود.«
جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، 
اعــالم کــرد »اطالعاتــی از منابع 
متعدد داریم، از کشورهای مختلف 
و ســازمان اطالعاتــی خودمــان، 
که این هواپیما بر اثر شــلیک یک 

موشــک زمیــن بــه هــوای ایرانی 
سقوط کرده است«.  

آقای تــرودو همچنین از گفت وگو 
با وزیر امــور خارجه ایران خبر داد 
و گفت : »یک دیپلمــات کانادایی 
در مســیر رفتــن به ترکیه اســت و 
مقام هــای ایرانی قــول داده اند که 
به او روادید بدهند تا مســائل را از 

نزدیک بررسی کند.«
علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران، 
گفت آمریکا به جای »دروغ پردازی 
و شــکل  دادن بــه یــک عملیــات 
روانی« به نتایج بررسی کمیته های 
مرتبــط با این حادثه دقت کند. او 
همچنین با بیان این که »هیچ کس 
مســئولیت این دروغ بــزرگ را بر 
عهده نخواهد گرفت«، از شــرکت 
بوئینگ خواســت نماینده خود را 
برای مشــارکت در فرایند بررســی 

جعبه سیاه اعزام کند.
علیرضا معزی، معــاون ارتباطات 
و اطالع رسانی دفتر رئیس جمهور 
تلفنــی  گفت وگــوی  از  ایــران، 
رؤســای  جمهور ایران و اوکراین و 
توافق برای تشــکیل یک »هیئت 

کارشناسی مشترک« خبر داد.
مشــاور  آشــنا،  حســام الدین 
ایــران،  رســانه ای رئیس جمهــور 
ایرانی تبار رســانه های  »کارگزاران 
فارســی زبان« را تهدید کرد که »از 
مشــارکت در جنــگ روانی مربوط 
به هواپیمــای اوکراینی و همکاری 

با ایران ستیزان« خودداری کنند.

یــک مقــام ســازمان هواپیمایــی 
کشــوری خبر داد کــه از اداره ملی 
ایمنــی ترابری آمریکا نیــز در کنار 
دیگــر کشــورها همچون کانــادا و 
اوکرایــن برای بررســی شــواهد و 

مدارک دعوت شده است.
اداره ملــی ایمنــی ترابــری آمریکا 
اعالم کرد که به تحقیقات سقوط 
هواپیمــای مســافربری در ایــران 

می پیوندد.
حامــد اســماعیلیون کــه دختر و 
همسرش در سقوط هواپیما کشته 
شــدند، قصد داشت با هواپیمایی 
لوفت هانزا از مســیر آلمــان راهی 
ایران شــود ولی پرواز او به »دالیل 
احتیاطی« به فرانکفورت بازگشت.

•
روز سوم: جمعه، 2۰ دی 

عباس موسوی، سخنگوی وزارت 
امــور خارجه ایــران، اخبار مربوط 
به ســقوط هواپیما را »فضاسازی 
مشــکوک« خوانــد و گفــت »از 
نخســت وزیر کانادا و هر دولتی که 
اطالعاتی در ایــن خصوص دارد« 
می خواهیــم کــه اطالعــات را در 

اختیار ایران قرار دهد.
حســن رضایی فر، مدیرکل بررسی 
سوانح سازمان هواپیمایی کشوری 
ایران، گفت قرار است تیم اوکراین 
بــا یــک »نرم افزار خــاص« جعبه 
سیاه را بررسی کند تا »رویکرد ما 

مشخص شود«.
هواپیمایــی  ســازمان  رئیــس 

کشوری ایران با بیان این که چون 
جعبه ســیاه آســیب دیده »باید از 
روش های ویژه ای استفاده کنیم«، 
پیش بینی کــرد که در مدت زمانی 
یــک تــا دو ماهه اطالعــات جعبه 

سیاه بازخوانی خواهد شد.
آژانس امنیت هوایی فرانسه برای 
تحقیق درباره ســقوط هواپیمای 
اوکراینی نماینــده تعیین کرد، اما 
اعالم کرد که ایران پس از اطالع از 
تعیین نماینده، درخواست کمک 

دیگری نکرده است.
وادیــم پریســتایکو، وزیــر خارجه 
اوکرایــن، گفت ایران به بازرســان 
این کشــور اجازه بازرسی قطعات 
هواپیما را داده و دلیلی که نشــان 
دهــد ایــران از همــکاری دربــاره 

سقوط این هواپیما طفره می رود، 
وجود ندارد.

آقای پریستایکو همچنین با اعالم 
این که دولــت اوکراین در نظر دارد 
یک ائتالف بین المللی برای بررسی 
علت سقوط هواپیما تشکیل دهد، 
گفــت اگــر اوکراین بــه این نتیجه 
برسد که هواپیما با موشک سقوط 
کــرده، خواهان غرامــت از ایران و 

مجازات عامالن آن خواهد شد.
کریستو گروزف، خبرنگار تحقیقی 
کــه  بلینگ کــت  ســازمان  در 
تحقیقاتی را درباره حادثه ســقوط 
هواپیمایــی اوکراین انجــام داده،  
اعالم کرد رفتار ایران در این ماجرا 
»غیرمسئوالنه« است و شواهدی 
دارنــد از این کــه مســئوالن ایرانی 

»همه چیز را با بولدوزر به یک تل 
تبدیل کردند«.

•
روز چهارم: شنبه، 2۱ دی 

ســتاد کل نیروهای مســلح ایران 
اعالم کــرد که هواپیمای اوکراینی 
پــرواز ۷5۲ »بــر اثر بــروز خطای 
انسانی« مورد اصابت موشک قرار 
گرفته است. امیرعلی حاجی زاده، 
فرمانده هوافضای سپاه پاسداران، 
نیز »تمام مسئولیت« را پذیرفت و 
گفت در همان شِب حمله موشکی 
سپاه به پایگاه های آمریکا در عراق، 
از موضوع پرواز ۷5۲ مطلع شــده 

بوده است.
•

گاه  شمار 72 ساعت الپوشانِی یک فاجعه...   << ادامه از صفحه: ۱۰

چند وقت دیگر بهار می شود! 

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

هایک هارتونیان
•  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

مشــاور امالک

Cell. : 514 574-6162
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Cell.: (514) 971-7407

Kazem Partow Tehrani
Real Estate Broker
Groupe sutton Sur L’île inc.
38 Pl.Du Commerce #280
L’Île-des-Soeurs,QC  H3E 1T8
ktehrani63@gmail.com
www.suttonquebec.com

پیش فروش

کاظم تهرانی 
 خرید، فروش، اجاره امالک مسکونی و جتاری 

 مشاوره رایگان برای امالک درآمدزا و غیره 
 پرداخت هزینه محضر توسط ما 

 پیش فروش امالک در نقاط مختلف مونتریال 
 تهیه وام مسکن با کمترین نرخ بهره

 ارزیابی رایگان منزل شما    
 به همراه تیم حرفه ای ما 

• One block from Concordia University
• Stylized kitchen cabinet up to ceiling
• 8 European sized appliances
• Over 30,000 sq.ft. Five-Star 
   Signature Club includes:
Swimming pool, 
indoor & outdoor Jacuzzi,fitness center,
sauna, multi functional room,
entertainment room,BBQ area ,etc.
• Six elevators 
• 24/7 concierge service and security
• Central A/C system
• ACQ warranty

مشاور امالک در مونتریال: مسکونی    و    جتــاری

با 8 وسیله آشپزخانه 

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

با پیش پرداخت 2۰ درصد

)هر 6 ماه 5درصد(

ساختمان در دست ساخت  

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

بفروش می رسد: 
استودیو از طبقه 9 تا 27 
از 3۰۰ هزار دالر به باال 

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

کاندوهای دو و سه خوابه  
 )از طبقه 35 به باال(
با ختفیف ویژه---------------



فروش کلیه بلیت 

برنامه ها و کنسرت ها 

همه روزه در 

تپش دیجیتال

-------

514-223-3336
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دکتر ریموند رضایی 
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پزشک خانواده 

7روز 
هفته 

بدون وقت قبلی

کلینیک مدیکال آلفامدیک

1253 Rue Guy  (Metro: Guy)

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

Tel.: (514) 933- 8383   

Tel.: 514-996-9692بهروز
باباخانی

Tel.: (514) 606-5626
www.babakhani.ca
behrooz@babakhani.ca

مشاور رمسی وام مسکن 
    اخذ وام برای افراد خوداشتغال 

 اخذ وام برای افراد با پیشینه محدود و یا نامطلوب 
 اخذ وام برای خانۀ اول و یا جهت سرمایه گذاری 

    متدید و جتدید وام با پایین ترین نرخ موجود 

F A R Z I N   A S G A R I
ARCHITECTE

514.803.5240  info@asgari.ca

فرزین عسگری

آرشیتکت رسمی کبک

مدیریت پروژه - طراحی ساختمان

طراحی داخلی - پیگیری امور شھرداری

PAiVAND

Tel.:514-844-4492
1405 Maisonneuve W. H3G 1M6
info@expertfx.ca

   مطمئن ترین و سریع ترین روش  انتقال ارز  
    با استفاده از کلیه کارت های بانکی ایران

   خریدار ارزهای خارجی 
      بابهترین نرخ روز 

جنب دانشگاه کنکوردیا 

GUY

اولین مرکز ارائه خدمات ارزی به ایران در مونتریال 

UNION MONDIALE
انتقـال ارز

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

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

Tel.:   514-937-5192
Cell.: 514-944-3279

____________________
1112 St Laurent Blvd, 
Montreal, QC H2Z 1J5

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

Tel.: 514-871-1119
st-Laurent GUY

به مدیریت: بیژن احمدی 

  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس 
    در کمتر از 24 ساعت

    )حتی پس از ساعات اداری(
   نقل و انتقال سریع ارز 

    به اقصی نقاط جهان 
  تضمین بهترین نرخ روز 

     با کمترین کارمزد 
   آخرین اطالعات ارز 

با بیش از 30 سال پیشینه  در ارائه خدمات ارزی 

E 
X
C
H
A
N
G

   E

مجهزبه  کلیه 
کارت های بانکی ایران

خدمات ارزی خدمات ارزی 

ناهیدپاکروان
سفر به ایران 

)

عینک 
فرهت 

جواد  ایراخنواه 

____________________
5655   Sherbrooke  W.   

NDG،    H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671


