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شــریف

تبدیل ارز

1288

Sharif

___________
Sharif Exchange
261 Cote-Vertu

St-Laurent, QC H4N 1C8

EXCHANGE

$

Cote vertu, Bus 121 E

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

www.SharifExchange.ca

گـروه پـاسیفیـک

امورمهاجرت -صرافی و انتقال ارز

■ معصومهعلیمحمدی(بهبهانی)آمادهاجنام امورمهاجرت ازطریق
سرمایهگذاری،ختصصی،کارآفرینی ،دانشجویی،خویشاوندیمیباشد.
■ تاییدرمسی مدارک ،تهیه دعوتنامه و سوگندنامه
■ نقل و انتقال ارز (سرمایه) در کوتاه ترین مدت
____________________________________________

Tel.: (514) 289-9011

(514) 289-9044
Fax: (514) 289-9022
(Iran Toll Free) +21-8531-4889
1117 Ste-Catherine W. # 511, Mtl. QC. H3B 1H9

www.ICPimmigration.com

www.ic-pacific.com
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514-439-8501
www.yektatranslation.ca
info@yektatranslation.ca

4055, Ste-Catherine O.,#132
Westmount H3Z 3J8
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انتقال فوری ارز
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به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﮔﺎﺯﺳﻮﺯ

Heart of Downtown
279 Sherbrooke West
)Ofﬁce 205, Montreal (QC
H2X 1Y2

(514) 290-2959

صــرافی  5ستاره

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

nsarvaran@hotmail.com

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

Tel.: 514.426.7200

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

RESTAURANT
ONYX INC
RESTAURANT ONYX
INCجتاری
امالک :مسکونی و
مشاور
Profusion Realty RF

حمیدصدیقکاغذچی
Hamid Sedigh Kaghazchi B.sc.

_____________________
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

محضردارومشاورحقوقی

   مطمئن ترین و سریع ترین روش انتقال ارز

با استفاده از کلیه کارت های بانکی ایران
   خریدار ارزهای خارجی

روز
نرخ
بابهترین
1405 Maisonneuve W.

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

مریم خالقی

Westmount, Qc H3Z 2A5

Maryam Khaleghi

(514) 935 3337
www.profusionrealty.ca
www.Christiesrealestate.com

Real Estate Broker

Cell: (514) 983-5415

 Amir Samامیرسام

Chartered Real Estate Broker

NOTAIRE-NOTARY

صرافیآپادانا

 با سال ها جتربه در خریدوفروش
امالک در مونتریال و حومه

Cell.: 514-702-2309

Amir Sam| Director
Immo-Plus CENTURY 21
1980 Notre Dame O.
Montreal Qc H3J 1M8

RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYXAPADANA
INC

EXCHANGE

حمیدرضا

خلیفی

Tel.: 514-839-7318

خدمات ارزی

Agence Immobilière

1361 Greene Avenue

RESTAURANT ONYX INC

وحیدخلـجی

Tel.: 514-439-1444

Cell: (514) 827-6364

جنب دانشگاه کنکوردیا

Pointe-claire, Qc H9R 4S2

 ص25 :

Tel.: (514) 585-2345
RESTAURANT
ONYX INC
Real
Estate Broker
(514) 846-0221
Cell: (514) 928-5415

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

GUY

6600 Trans-Canada, Suite 750

6195 ST-JACQUES W
Tel.: (514) 585-2029

Ofﬁce: 514 285 1637

2178 Ste-Catherine W.

مشاور امالک در مونتریال

www.sutton.com

514 889 8765

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

و South shore

فیروزهمتیان

با 25سال سابقه کاری در کانادا

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

Pars Plumbing INC

ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻰ ﺁﺏ ﺳﺮﺩ ﻭ ﮔﺮﻡ

Toll Free : 1-866 989 2229
E-mail: GIT110@yahoo.ca

GUY

www.ParsPlumbing.ca
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺪﺍﺭﻙ
ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺍﻣﻀﺎء ﻭ ﻛﭙﻰ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺻﻞ
ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻰﻭﻧﺼﺐﺷﻮﻓﺎژﭘﺎﺭﺱ
RESTAURANT
ONYX
INC
ﺭﺳﻤﻰ
ﻫﺎﻯ
ﻓﺮﻡ
ﺗﻜﻤﻴﻞ
ﻭ
ﺩﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ
ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﺷﻔﺎﻫﻰ
ﺗﺮﺟﻤﻪ
RESTAURANT ONYX INC

ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺨﺰﻥ ﺁﺏ ﮔﺮﻡ

ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﺎﺋﻴﺪ DAr

Tel: 514 989-2229
Tel: 514 289-9003

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

ﻋﻀﻮ ﺭﺳﻤﻰ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻣﺘﺮﺟﻤﺎﻥ ﻛﺒﻚ ﻭ ﺁﻧﺘﺎﺭﻳﻮ ﻭ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻣﺘﺮﺟﻤﺎﻥ ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻮﻓﺎژ ﮔﺎﺯﻭﺋﻴﻠﻰ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﻰ

Montreal Qc. H3G 1S6

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات
ﻧﻐﻤﻪ ﺳـﺮﻭﺭﺍﻥ

ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﻯ ﻓﺎﺿﻼﺏ

انتقـال ارز

1449 St. Catherine W

1970 Ste-Catherine O,

دکتر شریف نائینی:
جراحدندانپزشک

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

_________________________ 544 Beaubien E.
5450 Cote-des-Neiges, Suite 308 Tel.:514-277-1157
Metro: Beaubien
Tel.: (514) 731-1443 :CDN
Thurs. & Fri.

Direct Line: 514.903-2021 #27
amir.sam@century21.ca
www.amirsam.ca

مشاور امالک در سراسر مونتریال

مسکونی و جتاری

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

RESTAURANT ONYX INC
Cell.: 514-967-5743

RESTAURANT ONYX INC

مینو اسالمی

Minoo Eslami

Real State Broker
9515 Lasalle Boul. Lasalle
office: 514-364-3315
meslami@sutton.com
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بزودی فست فود حالل و کافی شاپ
ایرانی در مونتریال

قابل توجه ایرانیان مقیم مونترال
،و سایر هموطنان عزیز
:به زودی برای نخستین بار در قلب شهر مونتریال
) شربروك غربی (نبش گای١٦١٢
،»فست فود حالل ایرانی به نام «هــايالر
 پیتزا و،شامل انواع ساندویچ های كالباس سرد و گرم
همچنین كافی شاپ همراه با شیرینی های ایرانی دایر می
 جهت اطالعات بيشتر ميتوانيد با شماره.گردد
.) تماس حاصل فرماييد514(846-0000
منتظر دیدار شما عزیزان در محیط گرم
.و صمیمانه می باشیم

COROLLA CE 2016
STARTING AT

Contact Alex for additional rebates.

17 750$

+ TAXES

NEW RAV4 hybride 2016
STARTING AT

36 740 $

+ TAXES

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

New 2016 model

www.alixtoyota.com
Tél.: 514 376 9191

بامدیریت

الکس پورقناد

Earn Aeroplan Miles برترین سرویس
with alixtoyota.com
و ارزان ترین بها
برای هموطنان گرامی

وام با نرخ بهره

Financing

%
0

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 starting September 1, 2016 and October 31, 2016 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 notice. *Oﬀers apply to
new, in-stock 2016 Corolla CE (BURCEM AA) / 2016 RAV4 Hybride (RJREVC AM).

for certain
cars only

6807, boul. De Lorimier
Montréal, Qc H2G 2P8
Tel.: 514-376-9191

toyota.ca
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ت و ساز
ساخ ه است
غاز شد
آ

 برای زندگی بهتر،طرحی برتر

under
construction

:آگوست ساز
2016

:• قیمت شروع
 دالر۳۴۳۰۰۰ از
) مالیات+(

• Starting Price $343,000 +tx
• 1, 2 and 3 bedrooms
• High end Italian finishes
• Prime location on
René Lévesque W.
between De la Montagne
and Drummond
• Gym • Indoor pool
• 3 terraces
with barbecue area
• Home movie theater
• Yoga and sauna room
• Reception hall
with billiard area
• Conference room,
security guard 24h/7
and more.

 اتاق خوابه۳  و۲ ،۱ •
• بامدرنترین طرحهای ایتالیایی
René Lévesque W • در خیابان

Drummond وDe la Montagne بین

•باشگاه ورزشی
ی
 •استخر داخل
•سالن سونا •سالن یوگا
ی
 •سالن پذیرای
•سالنسینمـا
•سالنکنفرانس
... ساعته و۲۴•نگهبان

برای کسب اطالعات
:بیشتر با ما متاس بگیرید

New
ModelUnit
Unit:
Model
1059 De la Montagne, Suite 250,
Montreal, Qc H3G 0B9

H3G 2T3

از مدل پیش ساخته ما
دیدن فرمایید
:ساعات کار

Monday to Friday : 10 am to 7 pm
Saturday & Sunday 12pm-5pm

3
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APPROBATION

The Gazette

39

$

CLIENT : Concessionnaires TOYOTA
PUBLICATION

No ANNONCE

The Gazette

TITRE

TOY-775-IMP-2A

TEXTES

DATE

4

1395  مهر24  1288  شماره 24 سال

CLIENT : Concessionnaires TOYOTA
PUBLICATION

APPROBATION

4

DATE

2016

TITRE

PARUTION

Corolla - Rav4

10 et 19 septembre

DATE

DIR. ARTISTIQUE

DATE

DIMENSIONS

DIR. PRODUCTION

L10.340 po x H1

DATE

CLIENT

64an
At this price,

DIR. PRODUCTION

DATE

$

VERSION

CLIENT

DATE

No CORR.

CMYK

INFOGRAPHE

BL

20
FW

1

COULEUR

L10.340 po x H13.786 po

COROLLA CE
DATE

SERVICE CLIENT

DIMENSIONS

10 et 19 septembre

SERVICE CLIENT

DATE

Communications bleublancrouge

PARUTION

Corolla - Rav4

DIR. ARTISTIQUE

TEXTES

No ANNONCE

TOY-775-IMP-2A

0

DATE

08-09-2016

169 /MONTH

$

2

$

*

60-month lease

$

weekly*

0 DOWN PAYMENT

$

weekly*

0

At this price,
anyone
can
be a genius
can be a genius.

39

$

weekly*

COROLLA CE
$

169 /MONTH

*

60-month lease

$

39
64

$

2016

0 DOWN PAYMENT

2016
2016 RAV4
COROLLA
CE

$

$

FWD
LE
*
/MONTH

$

DOWN PAYMENT

169
$

weekly*

weekly*

64

$

/MONTH
0 279
0 DOWN PAYMENT
60-month lease

*

60-month lease

weekly*

$

S Model Shown

GET 5,000 AEROPLAN® MILES
ON A COROLLA OR RAV4.‡

THE ONLY

EXPERIENCE THE POWER

OF AUTOFORCE!
ONLY UNTIL SEPTEMBER
30, 2016
AT YOUR QUEBEC TOYOTA DEALERS
S Model Shown

2100, BOUL. DU TRAVERSIER, PINCOURT • 1 844 738-0914 • ileperrottoyota.com
GET 5,000 AEROPLAN® MILES
ON A COROLLA OR RAV4.‡

اخذ وام
بانكى

TOYOTA
TOYOTA ÎLESPERROT

MAZDA

DEALERSHIP

AWD Limited Model Shown

عباسى
رامین
7/7
OPEN

S Model Shown

:نامى آشنا و مورد اطمینان
در خدمت جامعه ایرانى
2016
OUVERT
نوعCOROLLA
امضاى قرارداد هر
• قبل از
STARTING متاس
FROM
AT
بگیرید
من60باMONTHS
TOYOTA
اتومبیل
$
%
• قیمت هاى استثنائى براى صاحبان تاكسی
BI-WEEKLY
WITH $0 DOWN!
OPEN 7/7
 نرخ بهرهTOYOTA’S
• براى دریافت بهترین
GENIUS CONTEST
:متاس بگیرید
و قیمت با من

LET’S GO!

OPE

Lease and purchase financing provided through Toyota Canada Inc. upon credit
approval
by Toyota ®Financial
GET
5,000 AEROPLAN
MILES Services. Registration, insurance, taxes and duties on new tires are extra. Sub
‡
applicable conditions, the offers apply to individuals who lease or buy a vehicle
September
1 to 30,
2016 at a participating Quebec dealer, where you can obtain all of the terms an
ONfrom
A COROLLA
OR RAV4.
conditions. The dealer may lease or sell for less. Offers may change without prior notice. *Offers apply to new, in-stock 2016 Corolla CE (BURCEM A)/2016 RAV4 FWD LE (ZFREVT A)
base model. MSRP of $17,750/$27,265 before taxes, dealer fees of $165 before taxes (applicable at some dealers), transportation and preparation charges and air conditioner tax (if
applicable) included. The total monthly payment
subjectSEPTEMBER
to a 0.99%/1.49%
ONLY isUNTIL
30,annual
2016 lease rate and takes into account a $230/$265 dealer contribution, dealer fees, transport
and preparation charges and air conditioner tax (where applicable) and a $1,500/$1,000 lease assist (including applicable annual taxes on lease assist, the payment of
YOUR
TOYOTAand
DEALERS
which will be required upon delivery). TheAT
20,000
kmQUEBEC
per year restriction
$0.07/$0.10 per additional kilometre apply. The amount required at delivery is7/7
ONLY UNTIL SEPTEMBER 30, 2016
$169.49/$279.31 before taxes (equivalent to the first montly payment), plus duties on new tires as well as applicable taxes. The MSRP of the 2016 Corolla S
(BURSEM A)/2016 RAV4 AWD Limited (DFREVT A) model illustrated is $21,635/$39,775. ‡Get 5,000 Aeroplan Miles withAT
the YOUR
purchaseQUEBEC
or lease of aTOYOTA DEALERS
Lease and purchase financing provided through Toyota Canada Inc. upon credit approval by Toyota Financial Services. Registration, insurance,
taxes and duties on new tires are extra.
LEASES
UPSubject
TO to
new Toyota.
Visit
toyota.ca
for
of this
er.or®Aeroplan
andSeptember
the Aeroplan
logoatare
registered
trademarks
Aimia
Canada
Inc.
applicable
conditions,
the off
ersthe
applydetails
to individuals
whooff
lease
buy a vehicle from
1 to 30, 2016
a participating
Quebec
dealer, whereof
you
can obtain
all of the
terms and

بابهترین
نرخ براى
اتومبیلهاى
دست دوم

OUVE

conditions. The dealer may lease or sell for less. Offers may change without prior notice. *Offers apply to new, in-stock 2016 Corolla CE (BURCEM A)/2016 RAV4 FWD LE (ZFREVT A)
base model. MSRP of $17,750/$27,265 before taxes, dealer fees of $165 before taxes (applicable at some dealers), transportation and preparation charges and air conditioner tax (if
GM ÎLESPERROT
GM WE
Lease
and purchase
financing
through
Toyota
Canada Inc. upon credit approval by Toyota Financial Services. Registration, insurance, taxes a
applicable) included. The total monthly payment is subject to a 0.99%/1.49% annual lease rate and takes
into account
a $230/$265
dealerprovided
contribution,
dealer
fees, transport
applicable
conditions,
offon
erslease
apply
to individuals
and preparation charges and air conditioner tax (where applicable) and a $1,500/$1,000 lease assist (including
applicable
annualthe
taxes
assist,
the paymentwho
of lease or buy a vehicle from September 1 to 30, 2016 at a participating Quebec dealer, whe
conditions.
dealer
may lease
or sell
for less.isOffers may change without prior notice. *Offers apply to new, in-stock 2016 Corolla CE (BURCEM A
which will be required upon delivery). The 20,000 km per year restriction and $0.07/$0.10 per additional
kilometreThe
apply.
The amount
required
at delivery
base model.
of $17,750/$27,265
before
taxes, dealer fees of $165 before taxes (applicable at some dealers), transportation and preparation charge
$169.49/$279.31 before taxes (equivalent to the first montly
taxes.MSRP
The MSRP
of the 2016 Corolla
S
TOY-775-IMP-2A_CorollaRav4_Sept_Gazette.indd
1 payment), plus duties on new tires as well as applicable
(BURSEM A)/2016 RAV4 AWD Limited (DFREVT A) model illustrated is $21,635/$39,775. ‡Get 5,000 Aeroplan
Miles with the
purchase
or total
lease of
a
applicable)
included.
The
monthly
payment is subject to a 0.99%/1.49% annual lease rate and takes into account a $230/$265 dealer contribution, d
new Toyota. Visit toyota.ca for the details of this offer. ®Aeroplan and the Aeroplan logo are registered trademarks
of Aimia Canada
Inc.and air conditioner tax (where applicable) and a $1,500/$1,000 lease assist (including applicable annual taxes on lease assist, th
and preparation
charges

TOY-775-IMP-2A_CorollaRav4_Sept_Gazette.indd 1

از بانک هاى
معتبركانادا

78

0.99

S MODEL SHOWN
TOY-775-IMP-2A_CorollaRav4_Sept_Gazette.indd

1

OUVERT 7/7
Tel : (514) 453-2510 | Cel: (514) 865-2594
AEROPLAN MILES TO BE WON*
WITH THE PURCHASE OR LEASE OF A NEW VEHICLE

More than 250 vehicles in stock! Hurry to take advantage of these incredible offers!

rabbasi@ileperrot.toyota.ca | www.ileperrottoyota.com

Offers are applicable to in stock new base vehicles of the 2016 Corolla CE (BURCEM A) / 2016 RAV4 (ZFREVT A) / 2016 YARIS Sedan (BT4K3M A). Certain conditions may apply. The specific
model may differ from the photo. Taxes, licenses, insurances and administration not included. See the dealer for more details. It is possible to participate without a purchase. Open to the
residents of Quebec (in particular). 18 years-old and older. Ends: 2016-06-30. Mathmatical question required. Complete rules: getyourtoyota.ca

Formation aux métiers
semi-spécialisés pour
immigrants et réfugiés
Courtier Immobilier Agréé

آموزش حرفه های
نیمه ختصصی به
مهاجران و
پناهندگان

به منظور جذب مهاجران و پناهندگان به بازار کار
Vise l’insertion en emploi des immigrants et des réfugiés par le biais d’une
recherche de stage et d’emploi et d’un stage en milieu de travail.
از راه کارآموزی و یافتن شغل با آموزش در محیط کار
18 semaines de 30 heures, du lundi au vendredi, de 8 h 15 à 15 h 35.
15:35  تا8:15  دوشنبه تا جمعه از ساعت، ساعت30  هر هفته، هفته18

Cell : (514) 571-6592
www.masoudnasr.com
Email : info@masoudnasr.com

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

خدمات حسابداری و دفترداری

GESTION FINANCIERE LOYALE

سرورصدر

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

; ;امور دفترداری
و حسابداری
; ;تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی
; ;تاسیس و ثبت شرکت ها

Tel.: 514-777-3604
Information
et inscription :
450 662-7000,
poste 3220

( و شرعیCIVIL) دفتر ثبت ازدواج و طالق رمسی
شیـخ صـاحل سیبـویه

مرکز اسالمی ایرانیان مونتریال

 ا جتماعی،کلیه امور اسالمی و فرهنگی

514-247-1732  و514-366-1509 :تلفن

) خیابان سنت ژاک (الشین210 :نشانی

www.ealaval.com
1/4page_JournalPaivandMtl_2016.indd 1

OPE

which will be required upon delivery). The 20,000 km per year restriction and $0.07/$0.10 per additional kilometre apply. The amount required at deliv
$169.49/$279.31 before taxes (equivalent to the first montly payment), plus duties on new tires as well as applicable taxes. The MSRP of the 2016 Corolla S
(BURSEM A)/2016 RAV4 AWD Limited (DFREVT A) model illustrated is $21,635/$39,775. ‡Get 5,000 Aeroplan Miles with the purchase or lease of a
2016-09-08of 14:16
new Toyota. Visit toyota.ca for the details of this offer. ®Aeroplan and the Aeroplan logo are registered trademarks
Aimia Canada Inc.

2016-08-24 09:04

OUVE
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بهترین انتخاب برای خرید تویوتا
 تویوتا اسپینلی الشین :درخدمت شما از سال1922 مشاوره حرفه ای با کادر مجرب گزینه های چندگانه :لیز ،فاینانس و خرید نقدی قیمت ها و خدمات ویژه برنامه های ویژه برای تازه واردین و تاکسی ها -شروع نرخ ها :از صفر درصد

2017 Corolla IM

2016 RAV4 SE
2017 Corolla XSE

LEASE FROM

65

$

*
WEEKLY

LEASE FROM

2017 COROLLA

46

*

IM

WEEKLY

FOR 64 MONTHS

LEASE FROM

$

2017 COROLLA
CE

WEEKLY

FOR 64 MONTHS

79

$

*

مهدیبنکدارزاده

2017 RAV4

درخدمت
هموطنانعزیز

LE

FOR 64 MONTHS

MILES ON A TOYOTA‡.

Mehdi Bon, Sales Representative

GET 5,000

Mobile: 514-983-2444

TAKE ADVANTAGE OF
OUR EXCLUSIVE PROGRAMS

561 Saint-Joseph blvd, Lachine (QC) H8S 2K9
514 634-7171 | www.spinellitoyotalachine.com
*Taxes are extra. Subject to applicable conditions, the offers apply to individuals who lease or buy a vehicle from October 1 to 31, 2016 at Spinelli Toyota Lachine, where you can obtain all of the terms and conditions.

خدماتساختمانی

LION RENOVATIONS

www.skylawn.net

آژانس
هواپیمایی
اسکای الن
بهتری
برای ن قیمت ها
پ
آمر کیج های
یکا
(کو ی جنوبی
با ،د
مک ومینکن،
زی
ک و)...

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

• دارای مجوز کار از استان کبک
• قبول کلیه کارهای ساختمانی
• لوله کشی ،برقکاری ،نقاشی ،کاشیکاری،
• بازسازی و بزرگ کردن آشپزخانه،
توالت و حمام و سالن با کم حجم ترین
«بیم» و ستون های جدید
• تعمیر و تعویض درب گاراژ
• ترک وردگی فونداسیون
• «دک» و پشت بام و بسیاری دیگر
• کلیه خدمات ما با گارانتی
تحویل داده می شود

Tel.: 514-993-4627

ایماننیکنام

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

Head Office:

433 Chabanel West, #111 Montreal, Qc H2N 2J3

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

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

شادی محمدی

shadim.sky@gmail.com

Tel.: 514-660-7135

 مربیان ما از با سابقه ترین رانندگان فارسی زبان در مونترال هستند.
 آموزش ختصصی بعداز موفقیت در اخذ گواهینامه جهت گذراندن
آزمون های  Road testدر کمپانی های بزرگ حمل و نقل
______________
3333 Cavendish # 315, Montreal H4B 2M5

مهدی 514-452-1009

|

 514-619-6811مهرداد
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اوکــازیونعالی
کاندو برای فروش

کاندوی زیبا در قلب مرکز شهر مونتریال،
 696فوت مربع ،ساخت  ،2008با شرایط عالی بفروش می رسد:
_________________________
توجه :پیش پرداخت شما را به بانک ما می پردازیم!

با این افق سیاه و آوار ِشکست،
تا کس ن َبرد گمان که پیکار گسست،
در این شب سی ساله دوام آوردیم:
تکــۀ آتشی به روی کف دست...
با ّ

م .آزرم

1288

no.

Vol. 24, Oct. 15, 2016

پوپولیستهاونظمجهانی

امسال برای بسیاری از دموکراسیهای غربی ،سال طغیان علیه
نخبگان بود .موفقیت کمپین موسوم به «برگزیت» در بریتانیا،
کاندیداتوری غیرمنتظره دونالد ترامپ از حزب جمهوریخواه
آمریکا و موفقیت احزاب «جهان پوپولیســت در آلمان و
سایر کشورهای دیگر ،باید در همه اینها نشان از یک
چیز دارد؛ دوران نخبگان انتظار به سر آمده است.
خطراتی را میگرفتنــد ،آنها در این
همانگونه که فیلیپ استفنز جدی زمینه مســئولیت اخالقی
طی گزارشــی در روزنامه باشد ».دارند.
در این میان باید به این نکته
ل تایمز» نوشت:
«فاینشنا 
«نظم جهانی کنونی ،سیســتم هم اشــاره کرد که رشــد آهسته
ی بر قواعد و هنجارهای لیبرال اقتصــادی و افزایش نابرابریها به
مبتن 
ســال  ۱۹۴۵را تحت فشــار بی تنشهای سیاســی کمک کرد .با
سابقهای قرار داده است؛ قواعدی این حال ما باید برای نسبت دادن
که پس از پایان جنگ ســرد به پوپولیسم به مشکالت اقتصادی
ی سابقهای گسترش یافت .کمی محتاطانه گام برداریم.
شکل ب 
ی دهندگان لهســتانی با اینکه
ی شدن در حال را 
در یک کالم جهان 
رشــد اقتصادی مطلوبی را تجربه
ب نشینی است».
عق 
هرچند ممکن است استفنز زودتر میکردند ،به یکدولت پوپولیستی
از موعد نتیجهگیری کرده باشد .رای دادند .براساس دادههای دقیق
از حلب و کرهشــمالی گرفته تا یک مرکز مطالعاتیدر مورد چرایی
کمیســیون اروپا روند شکســت حمایت از احزاب پوپولیســت در
ق تر میشود اروپا ،رونالد اینگلهارت از دانشگاه
جهانی روزب ه روز عمی 
تــا جایی کــه تحلیلگرانی چون میشیگان و پیپا نوریس از دانشگاه
نینا خروشــچوا و اســتفان روچ هاروارد به این نتیجه رسیدند که
شرایط موجود را بد ارزیابی کرده در جوامع پســاصنعتی تغییرات
و میگویند جهان باید در انتظار فرهنگی بیش از مساله عدم امنیت
اقتصادی تغییراتی را در ســطح
خطراتی جدی باشد.
با این حال به باور برخی تحلیلگران ،جامعه ایجاد میکند.
تشدید فرآیند پوپولیسم به جهش بــه عبارتــی دیگــر ،حمایت از
ی شــدن در ســال  ،۱۹۹۰جریانهای پوپولیستیدر حقیقت
جهان 
یک واکنش است؛
آزاد ســازی جریان
واکنش بخشی از
مالــی بینالمللی
جامعه نســبت به
و همچنیــن ایجاد
خطراتی که برای
ســازمان تجارات
ارزشهایشــان به
جهانــی ،بــ ه ویژه
مثابه تهدیدی جدی
سازمان تجاری چین
در ســال  ۲۰۰۱مربوط اســت .است.
براساس نتایج مطالعه تحقیقاتی ،اینگلهارت و نوریسدرنهایت به این
فرآیند واردات چین موجب شــد نتیجه رسیدند که انقالب خاموش
ایاالت متحده آمریکا بین سالهای ســال  ۱۹۷۰کــه از آن بهعنوان
ک میلیون واکنشی ضد انقالبی یاد میشود
 ۱۹۹۹تــا  ۲۰۱۱یــ 
شاید مقدمهای برای بحران کنونی
فرصت شغلی را از دست بدهد.
در ایــن میــان صنایع وابســته قلمداد شود.
نابود شــد و همین امر به بیش از نتایــج نظرســنجیهای صورت
گرفته در ایــاالت متحده آمریکا
2.4میلیون نفر آسیب زد.
آنگوس دیتون بــ ه عنوان یکی از نشان میدهد بسیاری از حامیان
برندگان جایزه صلح نوبل میگوید :دونالــد ترامپ را افراد مســن یا
«آنچــه در این میان احمقانه سفیدپوستانیتشکیلمیدهندکه
اســت ،اســتدالل مخالفان تحصیالت عالی که نه ،اصوال سواد
جهانیشــدن اســت .آنها چندانی ندارند.
فراموش کردهاند که شــروع میان حامیان ترامپ زنان ،جوانان
همین روند موجب شد بیش و اقلیتها کمترین تعداد را دارند.
از یکمیلیارد نفر از گرسنگی ترامپ از حمایت بیش از  ۴۰درصد
جامعه آمریکا برخوردار است .نرخ
نجات پیدا کنند».
با این حال به عقیده وی ،اقتصاد بیکاری یا اندک رشــد اقتصادی
دانان باید جلوی این فراموشکاری
{>> ادامه در صفحه}10 :
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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
FAX: 514-342-9574
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(Montreal, Ottawa, Toronto,
)Victoria, Calgary & Vancouver
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6162 Sherbrooke W.

MONTRÉAL QC H4B 1L8

Tel.: 514-647-1601
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)



514-996-9692
Email:
info@paivand.ca

www.paivand.ca
FACEBOOK:
paivand.montreal
■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

پیراشکی

و کلوچه فومنی
عموجان
خاطرات خوش
ایران!

•
•
•
•
•
•

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

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

■ توضیــح مهم 1
آخــــرین مهلت!

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

■ توضیــح مهم 2

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

اسپشیال روزانه ما:

دوشنبه :زرشک پلو مرغ
(سه شنبه :تعطیل است)

چهارشنبه:سبزیپلوباماهی
پنجشنبه:فسنجان
جمعه :خورش بادمجان و قیمه
شنبه:قورمهسبزی
یکشنبه:باقالیپلو باماهیچه

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

•

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

•

Distributed Free

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

لوگوی پیوندو زربرگ ®
کار استاد علی اصغر معصومی
(هنرمند و نقاش فقید)

www.aliasgharmassoumi.net
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باب دیلن
برنده نوبـل
ادبیات شد
 13اکتبر -باب دیلن ،خواننده و
ترانهسرای آمریکایی برنده نوبل
ادبیات شد .آکادمی نوبل در سوئد
از باب دیلن برای «بیان شاعرانه
نــو» تقدیر کــرد و جایزه نوبل
ادبیات در سال  ۲۰۱۶را به او اهدا
کرد .باب دیلن اولین ترانهسرایی
است که برنده جایزه نوبل ادبیات
میشود.
هاروکــی موراکامی ،نویســنده
مشــهور کشــور ژاپن ،نگوگی
وا تیونگو از کنیــا ،فیلیپ راث،
رماننویــس آمریکایی ،جویس
کــرول اوتس ،نویســنده پرکار
آمریکایــی و آدونیس ،شــاعر
سرشــناس اهــل ســوریه از
شانسهای دریافت جایزه نوبل
ادبیات بودند.

دیلن این جایزه را به خاطر «خلق
تعابیر جدید شــاعرانه در سنت
شعر آمریکایی»دریافت میکند.
«ســارا دیویس» دبیــر دائمی
آکادمی ســوئدی نوبل با اعالم
ایــن خبر «دیلن»  ۷۵ســاله را
«نمونهای بزرگ که طی  ۵۴سال
در حرفهی خود فعالیت کرده و
خود را بازآفرینی کرده» توصیف
کرد.
او در ادامه افزود« :دیلن» کارش را
با « »Blonde on Blondeشروع
کرد که این اثر مثال خارقالعادهای
از سبک قافیهسازی او ،کنار هم
قــرار دادن ترجیعبندها و تفکر
درخشان اوست.
-----«رابرت آلــن زیمرمان» معروف

به «باب دیلن» خواننده ،نقاش،
آهنگســاز ،شــاعر و ترانهسرای
آمریکایی در  ۲۴ماه می ۱۹۴۱
میالدی در مینهســوتای آمریکا
متولد شد .او در نوجوانی زادگاه
خــود را ترک کرد و برای اینکه
با گذشــتهاش ارتباطی نداشته
باشد ،نام خود را تغییر داد .گفته
میشــود او نام هنری خود را از
نام «دیلن توماس» شاعر ولزی
گرفت ه است.
وی که در سبک موسیقی بومی
آمریکا فعالیت میکرد ،در دهه
 ۱۹۶۰میالدی به ســبک راک
رو آورد و اشــعار عاشقان ه «راک
انــد رول» روز را با اشــعار ادبی
و روشــنفکرانه کالسیک درهم
آمیخــت .وی در پدیدار شــدن

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

شرکت ها و اشخاص :مقرون به صرفه ،قابل اطمینان و حسابداری حرفه ای
بیش از  20سال جتربه | منتخب حسابداران کانادا CGA
Computerized Corporate and personal tax services,
Get full credits that you are entitled to give you maximum refund,
Affordable, Reliable & professional Accounting,
Over 20 years Experience & Candidate Accountants of Canada CGA
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سبکی در موسیقی به نام «راک بومی» در اواسط ده ه
 ۶۰بسیار تأثیرگذار بود و به نام شکسپیر همنسالنش
شهرت یافت.
ترانــ ه معــروف او «چون یک خانهبهدوش» توســط
«رولینگ استون» بهعنوان بهترین تران ه تمام زمانها
انتخاب شد .دیلن بهخاطر ترانههای پرمفهومش بارها
نامزد دریافت جایزه نوبل ادبیات شدهاست .این خواننده
ت جمهوری کشورش
مطرح آمریکایی مدال آزادی ریاس 
را نیز در سال  ۲۰۱۲به گردن آویخت.
«دیلن» در پنج دهه اخیر در موسیقی آمریکا بهعنوان
پدیده مطرح بوده است« .باب دیلن» از دید بسیاری،
تأثیرگذارترین چهره در تاریخ موســیقی آمریکا بوده
است .برخی از ترانههای او توسط بسیاری از خوانندگان
مشهور دوبارهخوانی شــده که از جمله آنها میتوان
بــه اجرای «از فــراز برج دیدبانی» توســط «جیمی
هندریکس» اشاره کرد.
«مارتین اسکورســیزی» کارگردان سرشناس سینما
فیلم مستند «راهی به خانه نیست» را دربارهی «باب
دیلن» ســاختهاست .همچنین فیلم سینمایی «من
آنجا نیستم» ساخته «تاد هینز» برگرفته از زندگی این
هنرمند است.
برندگان امســال نوبل در رشتههای دیگر پیش از این
اعالم شده بودند و این آخرین جایزهای بود که در سال
 ۲۰۱۶برنده آن اعالم شــد .مراسم اهدای جوایز ۱۰
دسامبر در استکهلم برگزار میشود .جایزه صلح نوبل
نیز در اسلو اهدا خواهد شد.
------------از سال  ۱۹۰۱به این سو ،هر سال جایزه نوبل ادبیات بنا
به وصیت آلفرد نوبل به خالق برجستهترین اثر با گرایش
آرمانخواهانه اهدا میشــود .البته در کالم آلفرد نوبل
منظور از اثر ،مجموع آثار یک نویسنده است.
هر سال آکادمی سوئدی تصمیم میگیرد که این جایزه
به چه فردی اهدا شود .هر سال آکادمی نام برنده این
جایزه را اوایل ماه اکتبر اعالم میکند .این جایزه همراه
با جوایز نوبل شــیمی ،فیزیک ،پزشکی و صلح سال
 ۱۸۹۵بنا به وصیت آلفرد نوبل پایهگذاری شد.

’The Times They Are A-Changin
BOB DYLAN
Come gather ’round people
Wherever you roam
And admit that the waters
Around you have grown
And accept it that soon
You’ll be drenched to the bone
’If your time to you is worth savin
’Then you better start swimmin
or you’ll sink like a stone
’For the times they are a-changin
Come writers and critics
Who prophesize with your pen
And keep your eyes wide
The chance won’t come again
And don’t speak too soon
For the wheel’s still in spin
’And there’s no tellin’ who that it’s namin
For the loser now will be later to win
’For the times they are a-changin

{>> ادامه در صفحه}28 :

با تعیین
وقت قبلی

Come senators, congressmen
Please heed the call
Don’t stand in the doorway
Don’t block up the hall
For he that gets hurt
Will be he who has stalled
’There’s a battle outside and it is ragin
It’ll soon shake your windows
and rattle your walls
’For the times they are a-changin
Come mothers and fathers
Throughout the land
And don’t criticize
What you can’t understand
Your sons and your daughters
Are beyond your command
’Your old road is rapidly agin
Please get out of the new one
if you can’t lend your hand
’For the times they are a-changin
.......

NOTAIRE-NOTARY

By Appointment only: (514) 652-7623 OR (514) 500-6186
MTL_TILES@YAHOO.COM

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

نازگل فالح طوسی
½
½
½
½
½
½
½
½

فتوشاپ
Voyages Lexus
•
•
•
•
•
•

نسرین پارسا

آژانسمسافرتییونیگلوب

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
حتویل بلیت در محل کار شما در اسرع وقت

________________________________
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

Tel.: (514) 849-7711 Ext.: 243

برخی از خدمات ما شامل:

½ 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
و بسیاری دیگر

_________________________

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
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محیط زیست...

داروخـانه

 ۸۰۰میلیون نفر در جهان گرسنهاند

دکترلوئیزداداشزاده :داروساز
اولینداروخانه ایرانیدر مونترال باداروساز فارسی زبان

ساعاتکار :صبح

دوشنبه تا جمعه8 :30 :

عصر

6 :30

شنبــه ها :

9

4

یکشنبه ها:

10

1 : 30

دومین
3
ش
ن
ب
ه
هر ماه

 تحویل رایگان دارو
 نسخه خود را به ما فکس کنید :داروی شما در اسرع
وقت هر جا بخواهید تحویل داده خواهد شد.
4084 Boul. St-Laurent

5600 - Upper Lachine
NDG QC H4A - 2A7

(روبروی رستوران یاس)
مترو واندوم -اتوبوس 104- 90
info: 514-290-2211

Tel.: (514) 288-4864 Tel.: (514) 288-9281
Fax: (514) 288-4682
Metro: St-Laurent، Buss 55

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

Pièces d'Autos N.D.G.

حتویلدرمحل:رایگان
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با
گارانتی

مت ارزان
قی
ت مرغوب
کیفی

____________________
Pièces d'Autos NDG

6035 Upper-Lachine
Montreal, QC, H4A2C2

با مدیریت :رضا امیری Tel.: (514) 486-9994
Fax: (514) 486-9994

شرکت حمل و نقل بین املللی

موسسه آلمانی کمک به
گرسنگان جهان گزارش
داده است که در مبارزه با
گرسنگی پیشرفتهایی
حاصل شده ،با این همه
در بســیاری از کشورها
وضعیــت همچنــان
تهدیدآمیزاست.
جنگ به یکی از مهمترین
عوامــل گرســنگی و
سوءتغذیه تبدیل شده
است.
سازمان کمک به گرسنگان جهان
میگوید که علیرغــم گامهای
چشمگیر در مبارزه با گرسنگی،
هنوز  ۷۹۵میلیــون نفر در دنیا
گرسنهاند.
اطلس  ۲۰۱۶در مورد گرسنگی
در سطح جهان نشان میدهد که
جنگ در یمن ،ســودان جنوبی
و یا ســوریه عمدتا علت اصلی
سوء تغذیه یا گرسنگی به شمار
میرود.
بر اساس فهرســتی که در این
اطلس دیده میشــود ،جمعیت
گرسنگان جهان نسبت به سال
 ۲۰۰۰نزدیــک بــه  ۲۹درصد
کاهش پیدا کرده است.
ایندر حالی است که بر جمعیت
جهان اضافه شده است.
دو سال پیش  ۸۴۲میلیون نفر
از گرسنگی دائمی رنج میبردند.
بربل دیکمن ،رئیس این سازمان
میگوید «آنچه مایــه ناامیدی
میشــود این اســت که بخش
بزرگی از پیشــرفتهایی که در

مبارزه با گرســنگی میکنیم با
وضعیتی که جنگ برای دنیا به
وجود آورده ،ما را دوباره به عقب
برمیگردانــد و مردمی را که به
شرایط بهتری رسیده بودند ،باز
بهدامان گرسنگی میاندازد».
نابرابری در مرزهای یک کشور

در اطلس یاد شــده ،کشــورها
به چند دســته تقسیم شدهاند،
رنگ قهوهای عمدتا کشــورهای
آفریقایی را شامل میشود که در
آنها گرسنگی و قحطی حاکم
است .اما در همین قاره به عنوان
مثال مصر کشــوری به شــمار
میرود که وضع گرسنگی در آن
"حد متوسط" تعیین شده ولی
این بیان تنها یک جنبه از واقعیت
است.
وضع مصر بنا به گزارش سازمان
کمک به گرسنگان جهان ،نسبت
به ســال  ۲۰۰۵حتی بدتر هم
شده است" .میانگین" به نمایش
در آمده در اطلس تغذیه ،نشان
میدهــد که در نقاطــی از یک

کشــور عدهای ســیر و
گروهی بزرگ گرسنگی
میکشــند و نسبت به
آنها ظلم میشود.
برخی کشــورها نیز در
اطلس امسال اصال نشان
داده نشــدهاند ،چــون
جنگ در آنها نگذاشته
است که اطالعاتدقیقی
از وضع مردم به دســت
آید .با این حال در رواندا
و میانمار در مبارزه با گرسنگی
پیشرفتهای بزرگی شده است.
تا سال  ۲۰۳۰قحطی و گرسنگی
برچیده منیشود

 ۶۵میلیون نفر در جهان آوارهاند.
این عده تنها بخش کوچکی به
اروپا آمده و بقیه به کشــورهای
همسایه خود رفتهاند.
بــه عنــوان مثال تاخــت و تاز
بوکوحرامدر نیجریه باعث آوارگی
صدها هزار نفر و پناه بردنآنها
به نیجر شــده اســت که خود
فقیرترین کشوردنیاست.
دیکمــن میگوید که شــمار
کشورهایی کهدر آنها گرسنگی
دائمــی و قحطی حاکم اســت،
کمتر شده است اما این واقعبینانه
نیســت که تصور کنیم برنامه
ســازمان ملل بــرای برچیدن
گرسنگی تا ســال  ۲۰۳۰یعنی
 ۱۴سال دیگر عملی است.

سلفی جهانی با سوریه

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

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

سرویس هوایی به شیراز ،تبریز ،تهران،
اصفهان،کرمانشاهومشهد

ایران ،سراسر کانادا ،امریکا و سایر نقاط جهان
--------------------------------

Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com

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

info@loadextransport.com

سنگ های گرانیت
WWW.GRANITEISLAND.CA

برتری
ن
و
م
ر
غ
و
ب ترین
سنگ
ه
ا
ی
گ
ر
ا
ن
یت ،کوارت
کانترتاپ برای حمام
و آشپزخانه رویایی شما
________________

شریف عرفه  -کاریکاتوریست مصری

ز

به بهایی باورنکردنی
>> برآورد رایگان

برای آگاهی بیشتر همین امروز
با ما متاس بگیرید:

514-952-7400
514-694-9692

PARTICIPATE in our
COMMUNITY

کامیونیتی

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

در فعالیت های اجتماعی :ما رقیب هم نیستیم؛ ما مکمل یکدیگریم!
کپی برداری باعث تضعیف کامیونیتی است! پدیده های نو بیاوریم.
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کبک :دیدگاه..
انتخاب ژان فرانسوا لیزه به رهبری
حزب کبکی نشانه ی گویای
احتضار جدایی طلبی
است...

PAIVAND: Vol. 24  no.1288  Oct. 15, 2016

حمید سام

• با سال ها تجربه در امور خرید ،فروش و اجاره
امالک مسکونی و جتاری
• اخذ وام مسکن ،مشاوره ارزیابی و خرید
بدون هیچگونه هزینه ای می با شد.
• قابل توجه تازه واردین محترم :آیا می دانستید
به راحتی می توانید صاحب خانه دلخواه خود شوید؟
برای اطالعات بیشتر با حمید سام تماس بگیرید:

Cell.: 514-222 9400
Immo-Plus

جدایی طلبی ،زبان و سیاست های هویتی ،موجب تفرقه و احنراف
توجه دولت و مردم از پرداخنت به مسایل واقعی زمان ما می شود
نوشــته اختصاصــی رالــف
ماســتروموناکو بــرای گازت
مونتریال
 11اکتبر 2016
پس از انتخابات ســال ،2014
فیلیپ کوییار به پرسشیدرمورد
آینده جدایی طلبی پاسخ داد که
ایده هرگز نمی میرد .این پاسخ
نشانگر فروتنی پیروزمندانه ،اما
غیرکامل است.
یک ایده ممکن است نمیرد ،اما
ایــده و مدافع آن مــی توانند از
نظر سیاسی به آسانی نامربوط و
منسوخ شوند .مردم ممکن است
همچنان به کمونیسم باور داشته
باشند ،اما این ایده توان سیاسی
خود را از دست داده است.
ایده جدایی طلبــی ارتباطی با
حق مطلوبیت سیاسی ندارد[ .؟!!]
تصمیم مطلوب بودن سیاسی یک
ایده توســط حکومت شوندگان
گرفته می شود .بهترین ایده ها
 مانند دموکراسی ،حقوق بشرو فدرالیسم  -مطلوبیت سیاسی
خود را حفظ می کنند .جدایی
طلبیدرشمار این بهترین ایده ها
نیست.
در پرســش  6کلمــه ای که در
ســال های  1980و  1995در
همه پرســی ها طرح شد ،حزب
کبکی ها که در آن زمان دولت را
دردست داشت ،از طرح پرسش
های روشــن ،موجز و مناسب با
هدف خود طفره رفت.
همه می دانیم چرا.
از ســال  ،1968حــزب کبکی
ها ایده فدرالیســم را به چالش
کشیده و ارزش آن را زیر سئوال
برده اســت .کبکی ها دو بار به
ایده خارج شــدن از کانادا «نه»
گفته اند.
دلیلی برای طرح مجدد پرسش
نیست.
حزب کبکی هــا نیز مانند خود
ایــده جدایی طلبــی مطلوبیت
سیاســی خود را از دســت داده
اســت .انتخاب ژان فرانسوا لیزه
به رهبری حزب به خوبی گویای
حالت احتضار جدایی طلبی ای
است که حزب کبکی ها مدافع
اصلی آن اســت .شکســت این
حزب در انتخابات ســال 2018

قطعی اســت ،مگر این که وعده پرسی ،سیاست های ترویج زبان
دهد که همه پرسی برگزار نخواهد و هویتی عرضه می کند همچنان
کــرد .دادن وعده عدم برگزاری محکوم به شکست است.
همه پرسی به منظور دست یابی حــزب «اتئالف آینــده کبک»
به قدرت ،راهبردی برای حفظ بقا ( )CAQبا درک این که جدایی
است و تضمینی برای توفیق در طلبی مشــتری ندارد ،برگزاری
آن نیست .اما ،مهم تر این است همه پرسی را نفی و به جای آن
به سیاســت های
که به معنی عقب گرد
دست
از
ما
دادن اولویــت به
و اعتراف به نامطلوب
به
طلبی
جدایی
هویت و مســایل
بودن دلیــل وجودی
حزب کبکــی ها نیز ستوه آمده ایم .مربوط بــه قانون
اساسی و زبان می
هست.
پردازد که خواستار
ایــده جدایــی طلبی
ممکن است نمیرد .حزب کبکی گرفتن اختیارات بیشتر از «اتاوا»
ها ممکن اســت با بــه تعویق  -حدس بزنید چه چیز؟  -است.
افکنــدن رویای خــود به مدت  CAQنسخه سبک و کم کالری
نامعلوم به حیات خود ادامه دهد ،تجویز شده توسط حزب کبکی
اما درچنین صورتی به زودی به ها است .حزب کبکی ها و CAQ
وضعیتی در مجلس ملی کبک سیاســت های هویتی را پرچم
دچار خواهد شد که بلوک کبکوا نشانگر هدف خود می دانند و در
در مجلس کانادا دچار شده است :این رقابت عدم مدارا توافقی گرم
دارند.
در حاشیه و نامطلوب.
حزب هــای اپوزیســیون طبعا جدایی طلبی ،زبان و سیاســت
خواهان «انحصار قدرت لیبرال» هــای هویتی موجــب تفرقه و
هســتند .ایــن روش راهبردی انحراف توجه دولــت و مردم از
منفی مانعی برای لیبرال ها جهت پرداختن به مسایل واقعی زمان
برنده شــدن در انتخابات است .ما می شود.
این درحالی است که دست یابی کبک از نظر منابع طبیعی غنی
به موفقیت برای حزب ها مشابه است و از این مهم تر ،از نظر منابع
چگونگی دست یابی به موفقیت انسانی و داشتن دانشگاه هایی با
مالی برای کسب و کار ها است :معیارهای جهانی ودیگر نهادهای
بــا گوش ســپردن به مــردم و آموزش عالی نیز جایگاهیدرخور
دارد.
پاسخگویی به نیازهای آنان.
اســتفاده از «انحصار» در شکل تنها چند محل در دنیا است که
نازل آن به دشــواری می تواند از دوزبانــی باارزش نیروی کاری
موجب بازدارندگــی رأی دادن که ما داریم برخوردار است .ما به
مردم به حزبی شود که خواسته مدتی طوالنی از گسست غیرقابل
های آنــان را تأمیــن می کند .پذیرش بین توانایی های بالقوه
محافظه کاران در انتاریو 42سال کبک و نتایج یأس آور اقتصادمان
(از  1943تا  )1985حکم راندند .آسیب دیده ایم.
حزب محافظه کار آلبرتا  44سال کبــک نفعی در اســتان نبودن
( 1971تا  )2015برمسند قدرت ندارد.
بود .دموکراسی هرگز از این ایالت کبکی ها این آزادی را دارند که از
ها رخت بر نبست و اقتصادشان دولت خود بخواهند که منحصرا
نیز شکوفا بود .هرنوع انحصاری توان خود را وقــف ازبین بردن
شکاف جدی بین آنچه هستیم
بد نیست.
حــزب هــا زمانی به حــق در و آنچه باید باشیم ،بکند و کامال
اپوزیســیون مــی مانند که می حق دارند که برایــن مبنا رأی
کوشــند چیــزی را بفروشــند دهند.
که رای دهنــدگان خریدار آن ما از دست جدایی طلبی به ستوه
نیستند .آنچه که حزب کبکی ها آمده ایم.
در چهارچوب جدایی طلبی ،همه
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Hamid Sam
real Estate Broker
CENTURY 21 Immo-Plus
1980 Notre Dame O.
Montreal Qc H3J 1M8
hamid.sam@century21.ca
Tel.: 514-933-1221

حضور شهردار «دنی کدور» در ام القری!

افزایش همکاری میان تهران و مونترال
چالشهایکالنشهرهایدنیا
شبیهبهیکدیگرهستند
ــــــــ
شهردار تهران گفت :متروپولیس
شــهر تهران در اکثر رویدادهای
علمی و تخصصی حضور فعال و
اثربخش داشــته است؛ با حضور
شهردار مونترال در متروپولیس،
همکاریهــا در حــوزه فرهنگی،
اقتصادی و دیگر حوزهها افزایش
یابد و همکاری میان تهران و شهر
مونترال افزایش یابد.
به گزارش خبرنــگار اجتماعی
باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»؛
محمدباقر قالیباف در مراســم
امضای توافقنامه میان شهرداری
و متروپولیس تهران در ســالن
همایشهای برج میالد اظهار کرد:
ما از اواسطدهه  90میالدی عضو
انجمن کالنشهرهای متروپولیس
شدهایم.
وی افــزود :در ایــن مــدت به
عنوان یکی از اعضای تاثیرگذار
و فعال در ایــن انجمن بودیم و
همکاریهای خوبی با متروپولیس
داشتیم.
شهردار تهران خاطرنشان کرد :به
مدت سه سال ریاست شماره پنج
متروپولیس با عنوان حکمرانی
محلی و توسعه شهری را بر عهده
داشــتیم؛ در ســال  2005این
اجــاس را در تهران به میزبانی
شهرداری تهران برگزار کردیم.
قالیبــاف ادامــه داد :در اکثــر
رویدادهــای علمی و تخصصی،
متروپولیس شهر تهران حضور
فعال و اثربخش داشت ه است.
وی با اشــاره به اینکه دورههای
مشترک و کارآگاههای آموزش
متعددی را در متروپولیس شهر
تهــران و دیگر مناطــق برگزار
کردهایم ،تصریح کرد:
در حــال حاضر نیــز در تبادل
اطالعات ،دانش فنی و تخصصی
در حوزه مدیریت شهری همکاری
مناسبی با متروپولیسداشتیم.
شــهردار تهران متذکر شد :در

DENIS CODERRE,
MAYOR OF MONTREAL:
THE PRESIDENT OF
METROPOLIS...

زمینــه دو ابتــکار شــهرداری،
بینالمللی و دیپلماسی شهری
یعنی جایزه خشت طالیی تهران
و جشنواره برترینهای پژوهش
در مدیریت شــهری تهــران با
متروپولیس همکاری مناسبی به
عمل آوردهایم.
قالیباف یادآور شــد :در آستانه
دو رویداد بینالمللی که اجالس
جهانــی شــهرداران در کلمبیا
همچنین اجالس جهانی اکوادور
ســفر جناب دنی کــدور دارای
تاثیرات و آوردهای مطلوبی برای
کشور بوده است.
وی ادامــه داد :امــروز با امضای
این تفاهمنامه ،امیدوار هستیم
همکاری نزدیکتــر ،محکمتر و
بهتری برای شــهرداری تهران و
متروپولیس شاهد باشیم.
شــهردار تهران خاطرنشان کرد:
چالشهایکالنشهرهایدنیاشبیه
به یکدیگر هستند ،مشکالت آب،
محیط زیست ،بهداشت ،فضای
ســبز و ...از جمله این مشکالت
هستندکه تمامکالنشهرهایدنیا
با آن سروکار دارند.
قالیباف افزود :انشاءالله با حضور

شهردار مونترال در متروپولیس،
همکاریهــا در حــوزه فرهنگی،
اقتصادی و دیگر حوزهها افزایش
یابد.
وی تصریح کــرد :موضوع دیگر
همکاری میان شهر تهران و شهر
مونترال اســت که امیدواریم با
حضور دنی کدور این همکاریها
افزایش یابد.
شهردار تهران خاطرنشان کرد:
گفتوگوها بین شــهردار تهران
و مونترال همکاریهای شهری و
فرهنگی را میان دو شهر برقرار
خواهد کرد.
قالیباف اظهار کــرد :از آنجایی
که شهردار مونترال از چهرههای
بزرگ کانادا اســت بــا امضای
این تفاهمنامه ،زمینه همکاری
میان کشــورهای ایران و کانادا
در زمینههای علمی و اقتصادی
فراهم میشود.
-------------------اطالعاتبیشتر:
www.metropolis.org

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید
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ت یا بر روی صندلی
ابو
«تو را در ت ادا خواهیم فرستاد!»
چرخدار به کان

www.paivand.ca since 1993

جمهوری اســالمی ...

مدیران جمهوری اسالمی در چه مواردی به
اراذل و اوباش و التها متوسل میشوند؟
مجیدمحمدی

 21مهر :یکــی از روزهای هفته
اول اردیبهشتدستفروشهایی
که میوههای نوبرانه میفروختند
با هجوم افرادی همراه با مأموران
ســد معبر شــهرداری مواجه
میشــوند که با چوب و چماق
به جانشــان میافتنــد و کتک
میزنند .گوجهسبز و چاقالههای
ایندستفروشها پخش خیابان
میشــود .افراد چوببهدست
هیکلهــای ورزیــدهای دارند و
الفاظ رکیکی استفاده میکنند.
ب و
در جریان پیگیری پرونده ضر 
شتم چهار گوج ه سبز فروش در
بزرگراه آزادگان ،وکیل این پرونده
میگوید:
«نیروی انتظامی در بخشــی از
گزارش خود آورده که خبرهای
واصلــه حاکــی اســت اخیرا
شــهرداری در واحد رفع ســد
معبر (شهربان) اراذل و اوباش را
ب ه صــورت روزانه جذب کرده و
آنها را برای متفرقکردن افرادی
که اقدام به ســد معبر میکنند
میفرستد».
(شرق  ۳۱خرداد )۱۳۹۵
بازپرس این شعبه و تحقیقات و
بازجوییهایی که توسط پایگاه
پلیــس امنیت شــهرری انجام
شــده و در گزارشی رسمی که
به بازپرس اعالم شــده ،تأیید
کردهاند این اراذل و اوباش توسط
شــهرداری برای کارهایی که
مدیران میخواهند انجام دهند
و نمیخواهند خودشان رادرگیر
کنند ،ب ه کار گرفته میشــوند.
حتی در گزارش رسمی پلیس،
اسامی شــرکتهایی مرتبط با
شهرداری و نشــانی آنها هم
ذکر شده و در بازجویی یکی از
معاونان شهرداری منطقه ،این
فرد هم این مسئله را تأیید کرده
است( .همانجا)
مدیران جمهوری
در
اســامی
چــه کارهایــی
نمیخواهند خود
را مستقیما درگیر
سازند؟
اراذل و اوبــاش در
چــه محیطهایی
استخدام و به کار

گرفتهمیشوند؟
در چه موارد دیگری مدیران
جمهوری اسالمی به اراذل و
اوباش متوسل میشوند؟
ایــن اراذل و اوبــاش آیا
به دســتمزد روزانــه قانع
میشوند؟
رد پــای آنهــا را در کدام
سازمانها و نهادها میتوان
یافت؟
•
تعطیلکنسرتها

مقامات نمیخواهنــد کارهایی
انجــام شــود امــا مســتقیما
نمیخواهنــد دخالــت کنند و
نمیخواهند دخالت به نام أنها
تمام شود .پدیدٔه لباس شخصیها
مولود این نگرش است.
به عنوان نمونه کنسرتها با مجوز
وزارت ارشاد برگزار میشوند.
کســانی کــه نمیخواهند این
کنســرتها برگــزار شــود اگر
نتوانند حکمــی از یک قاضی یا
دادستان بگیرند یا امام جمعهای
را به موضع گیــری علیه دولت
برانگیزانند نمیتوانند به نیروی
انتظامی و بسیج متمسک شوند.
به همین دلیل در بســیاری از
شــهرها برای لغو کنسرتها از
همین نیروهای لباس شخصی
و اراذل و اوبــاش حزب پادگانی

استفاده شده است.
همچنین مقامات نمیخواهند
در برخی مراســم افراد کارهایی
بکنند که بیرون از سبک زندگی
و رفتاری روحانیون شیعه است.
حضور اراذل و اوباش و التها با
سر و وضع کاله مخملی در این
جنبه ارعابــی و ایجاد
مکانها ٔ
هراس برای بازدارندگی از رفتار
عادی دارد.
نمونــه آن حضور افرادی با
یک
ٔ
چهرٔه التهای قدیمی در مراسم
ختم هنرمندان غیرخودی مثل
ایرج قادری و مرتضی پاشایی بود.
همین گروه التها در برنامههای
مختلــف سیاســی حکومت و
اسالمگرایان حضوردارند.
•
ســرکوبدانشجویان

حکومــت بــرای ســرکوب
دانشــجویان معترض و منتقد
مجموعــهای از اراذل و اوباش را
به عنواندانشجویان بسیجی وارد
دانشگاه کرده است .اینها نسل
جدید اوباش در دورٔه جمهوری
اسالمی هستند .اما در شرایطی
که بسیجیان نخواهند یا نتوانند
حرکتی را سرکوب کنند از اراذل
یافته غیردانشجو
و اوباش سازمان ٔ
هم استفاده شده است.
در ماجراهای کویدانشگاه تهران
و تبریز در سال  ۱۳۷۸و ۱۳۸۸
از همین نیروها استفاده شد.
•
سرکوب اهالی رسانهها

حکومت برای کنترل رسانهها از
ابزارهای کافی مثل خودداری از
صدور مجوز ،سانسور ،توقیف ،و
بازداشت توسط نیروهای نظامی
و انتظامی و ســپاهی برخوردار
بوده است و اکثر موارد سرکوب
توســط این نهادها انجام شده
است .اما در شرایطی که چاقوی
آنها کند شده باشد و
منویات بیت محقق
نشود (کتابی با مجوز
وزارت ارشــاد منتشر
شــود که خامنهای و
برخــی از روحانیون
نزدیکبهوینپسندند
یا فیلمی نمایش داده
شود که با مذاق رهبر
{>> ادامه در صفحه}15 :
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_________
هماهودفر:
در اوین شکنجه
فیزیکینبود،اما
شکنجهروحی
روزمره بود
ــــــــــ
 11اکتبــر  -همــا
هودفر ،شهروند ایرانی
مقیــم مونتریال ،که
خیــرا از زندان اوین
ا
ت" :سپاه از بازداشت
این زمینه گفته اس
ده
ــ
ش
اد
آز
ن
را
ته
در
به هدفشــان در
فاده می کرد که دولت
یــادآوری من است
به محل ســکونتش
نرســیدند در پی
و
ی را در خارج از ایران
ـته ،گفته است که در
خانواده او بر انتخابــ
شـ
بازگ
ن ،محیط خانــه و
زیر سئوال ببرد".
ن حضــورش در اوی
ریا
ج
ودفر اســفند ماه سال
جه فیزیکی آمدند.
ضیح داده که هما ه
کن
ــ
ش
شــاهد
از هما هودفــر تو
ته به ایران سفر کرد
اما شــکنجه روحی،
«آی پد» ،گذشــ
نبوده،
بازجویــان از روی
رداد بازداشــت شــد،
الش برای ترساندن و
زه همسرش و در خ
جمله ت
فیلم تشییع جنا
جام در اوایل مهرماه
ن افراد جریانداشت.
سیقی ای اما سران
شکست
د و مو
ن آزاد و بالفاصلــه با
خانم هودفر در گفت و گویی را پیدا کردن ت همسرش از اویــ
ســ
ـای دولــت عمان از
ته است که بازجویان عالقه را که به خوا ش می شد ،هواپیمـ
گف
ی در آن مراسم پخ
این کشــور به محل
د فردی را که بازجوی
طریق
تن
د.
داش
برای او پخش کردن
سکونتشبازگشت.
کنند به گریه بیندازند.
به
د
وی
گ
ی
ی
ــ
م
م
ـاله ،خانــم هودفر
صیف روز آزادی اش
موسیقی او در تو
ــم هودفــر  ۶۵سـ
بازجویان گفته که
خان
ازنشســته دانشکده
آنها به او میگوید:
ب
اد
ـا
ست
مـ
ا
اه را قطــع کنید ا
بودند آرایشگاه و
دا "من را برده
شناســی دانشــگ
د" :می خواهیم یاد کانا
م

رد
م
دقیقه موی من را
گفتن
در عرض ۲۵
وردیای مونتریال است.
کنک
کردند .لباس من
.
"
حبه با یک بیفتی
ها کوتاه و رنگ
صا
م
ن
جو
ــ
ولی
از
"ب
ا
در
ر،
دف
او
هو
خاب کرده بودند که
س از به گفته خانم
ت را هم آنها انت
پ
ن
زبا
ی
ــ
س
ابا
ار
خ
رسانه ف
اینکه اصولگراهادر انت
رنگش روشن بود.
ت کــه بازجویان از
د و چه باشد که
ــ
دن
گف
بو
آزادی
ته
خ
بر هفتم اســفند با
ی من را بردند به
د از سالن زیبای
یا
ت
بو
تا
در
را
او
دن
د
زیــادی نیــاورده بو
گفته بودن
رآباد و عازم شدم".
چرخدار به کانادا رأی
ن را فرودگاه مه
ی
دل
ای
روی صن
ن
عصبانی بودنــد و م
ودفــر در مورد روابط
فرستاد ،عکس های
ردم .به جای خانم ه
خواهند
د احســاس می ک
کانادا گفت که وجود
ب به او نشان می دادن
صولگرایان ایران و
نامناس
نند ا
ـال ارتباطی و تماس
سئواالتشان را با داد و فریاد اینکه فکر ک در انتخابات یک کانـ
پشتوانه مردمی را
و
شورها حتی میان دو
ها فکر می میان ک
د.
دن
کر
ی
م
ح
طر
آن
م
د،
ان
که در جنگ هستند
صاحبه از دست داده
ارج آمدند کشوری
خانم هودفر در این م
خ
از
ی
تالش کردند کسان
همیشه مفید میداند.
توضیح داده است که
دخالت کردند" .را
(بی بی سی)
او اثر و در انتخابات
بر
کرده این حرف هــا
ودفر در این مصاحبه
ن بازجویان خانم ه
نداشته باشد و چو

پوپولیستها و نظم جهانی...
نمیتوانــد این تعــداد حمایت
کننده را برای ترامپ بسازد.
در ایاالت متحده آمریکا تمایل به
ی بر
احزاب پوپولیستی صرفا مبتن 
دالیل اقتصادی نیست و عوامل
دیگری نیز در آن نقش دارند.
براساس نتایج نظرسنجیای که
توسط «اکونومیســت» صورت
گرفت ،اظهارات نژاد پرســتانه
دونالد ترامپ (آنجــا که اعتبار
گواهــی تولــد بــاراک اوباما را
زیر ســوال برد) موجب کاهش
هوادارانش شد ،اما کمپینش را
ی تر کرد.
قو 
در همین راســتا اظهــارات این
ی خــواه درباره
نامزد جمهــور 
ساخت دیوار مکزیک و مخالفت
با پدیده مهاجرت نیز حامیانش
را در طرفداری از وی مصم م تر
کرده است.
بررســیهای بنیاد «پیو» نشان
میدهد در شرایط کنونی کمی
بیشتر از صفر درصد شهروندان
آمریکایــی با پدیــده مهاجرت
موافقند و معتقدنــد مهاجران
به آنها بــرای تقویت بنیانهای
کشورشان کمک خواهند کرد.
در این میــان  ۴۰درصدی نیز
هنــوز مخالفند و مهاجــران را

>> ادامه از صفحه6 :

بار ســنگینی بــر دوش مالیات
دهنــدگان آمریکایــی قلمداد
میکنند.
اما در اروپا شرایط ب ه گونه دیگری
است.
اروپایی که ناگهــان با موجی از
پناهندگان رو ب ه رو شد ،کسانی
که از خاورمیانه ،آسیا و آفریقا به
سوی مرزهای کشورهای اروپایی
سرازیر شدند .کارشناسان بر این
باورند که خروج بریتانیا از اتحادیه
اروپــا بیش از هــر چیز نتیجه
سیاســت اتحادیه اروپا در مورد
پناهندگان بوده است.
ب ه طور کلی طغیان علیه نخبگان
هــم میتواند ریشــه اقتصادی
داشته باشد و هم فرهنگی.
ک تایمز» طی
روزنامــه «نیویور 
یادداشتی نوشت:
بسیاری از طرفداران ترامپ طبقه
متوسط سفید پوستی است که
ی شان به دلیل
وضعیت معیشت 
ت تاثیر
تحوالت اقتصــادی تح 
قرار گرفته اما این مســاله یکی
از شاخصهای گرایش به فردی
چون ترامپ پوپولیســت است.
در این میان باید شــاخصهای
فرهنگی و جمعیتی را هم لحاظ
کرد.

اغراق است که بگوییم انتخابات
ریاستجمهوری ســال ۲۰۱۶
آمریــکا به معنای انــزوای اصل
ی شــدن یا نقطه پایان آن
جهان 
اســت؛ نخبگان سیاســی برای
ی شدن باید
تقویت فرآیند جهان 
بکوشــند تا نابرابریها را از بین
برده و از سیاستهایی که موجب
تحریــک ســرمای ه گذاریهای
بیشتر میشــود ،حمایت کنند.
شــرایط اروپا آنهم بــه دلیل
وضعیت مهاجران ساکن در آن
متفاوت است.
در حالــی کــه از ســال ۲۰۱۶
تحت عنوان سال پوپولیستها
یاد میشــود ،اما ایــن عبارت
درستی نیســت .فعال ترامپ با
اتخاذ رویکردی احساســی برابر
مسائلی چون تجارت و مهاجرت
روز بــ ه روز از تعــداد حامیانش
کاسته میشــود .در سال ۲۰۱۶
جهانیشدن شاید به حاشیه رانده
شود ،اما بار دیگر میتوان آن را در
مرکز قرار داد.
از :جوزف نای تحلیلگر سیاسی
منبع:روزنامهفرهیختگان،
شماره شنبه  ۱۷مهر ۱۳۹۵
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ﻣﺷﺎور رﺳﻣﯽ
ﻣﮭﺎﺟرت ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا
و ﺛﺑت ﺷده ﺑﺎ
ﻣﮭﺎﺟرت ﮐﺑﮏ

حقوقشهروندی در جمهوری اسالمی ایران
عبدالکریمالهیجی

 4اکتبر  -در بهمن ســال 69
رهبر ایران ،آی 
تالله خامن های،
مصوبهای از شورایعالی انقالب
فرهنگــی را تأیید کــرد که
خطوط کلی سیاست جمهوری
اســامی در برخورد با بهائیان
مشخص شده و از جمله آمده
ا
ست که «برخورد نظام با آنان

درآمد ـ خانم بانی
مسئولین مراجعه کردهاند که
ب
گو
یند
آ
ماد
ه
اند
تا
م
غاز
ه
ی
دوگال نماینــدهی
خود
را
یــ
ک
روز
ق
بل
و
ارشــد جامعــهی
یک روز بعد
از
تع
طی
الت
به
ائی
هم
ببن
دند
جهانــی بهائی در
یا در روز تعطیلی مذهبی خود
ســازمان ملل ،در
مغازه را باز نگه دارند اما فعالیت
نامهای که در تاریخ  16شهریور
اقتصادی نکنند« ،مسئولین»
خطــاب به ریاســت جمهوری
ادارهی اطالعات پیشنهادهای
اسالمی ایران نگاشــته ،با بیان
ب
اید
طو
ری باشد که راه ترقی
آنــان را نپذیرفتهانــد و از آنها
و
شــمهای از ســتمها و «مظالم
توســعۀ آنان مسدود شود».
تعهدنامهای خواستهاند به این
ا
ین
شدید اقتصادی وارده بر جامعهی
ر
وند سالهاست اد
امه دارد شرح که « ...اعالم م 
یدارم که
بهائی ایــران» و از جمله اخراج
و مثالها و اســناد بســیاری
بــه علت تخلف از مقــررات و
حا
کی
از
هزاران کارمند و کارگر بهائی از
تالشی مستمر جهت
قوانین کشوری و صنفی مغازهام
باز
داش
تن
ج
نهادهای دولتــی و کارخانهها و
امع
ه
ی
بهائی ایران
توســط مراجع قانونی پلمب
از
فعال
شرکتهایدولتی و نیمهدولتی و
یت اقتصادی است.
گردیده است .متعهد م 
یشوم
یکـ
ـی
از
شـ
ـیو
ه
ه
تحت فشار قرار دادن مؤسسات و
ای تــازهی
که به هیچ عنوان تبلیغ بهائیت
شرکتهای خصوصی برای اخراج مس
ئول
ین
ب
رای
جل
وگی
ری
از
ا
مرار
که تبلیغ به نفع گروههای معاند
کارمنــدان بهائــی و مصادرهی معاش بهائیان این است که از
نظام و اقدام علیه امنیت ملی
اموال بهائیان و اخراج دانشجویان صدور یا تمدید جواز کار بهائیان
است انجام ندهم و محل کارم
بهائی از دانشگاهها و دستگیری و یا از تحویل کاالهای موردنیاز
را فقط در ایام رسمی مملکتی
زندانی کردن بهائیان و  ...به رئیس برای ادامهی کار
آنها خودداری تعطیلنمایم…».
جمهور ایران به عنــوان «مقام میکنند .مث ً
ال حق بستن محل
چنــدی پیــش نماینــدهی
مسئول حراســت حقوق کلیه کســب در روزهــای تعطیلی
ارشــد جامعهی جهانی بهائی
شهروندان ایران» یادآور شده که مذهبی بهائی را از آنان ســلب
در ســازمان ملل نیــز نامهای
مردم ایــران وعدههای او مبنی کردهاند ،با وجود آنکه 
براساس
خطاب به رئیس جمهور ایران
بر «برابری حقوق شــهروندی قانــون اصناف ،هر مغــازهدار
نوشته و از او خواسته است به
و فرصتها بــرای همه مردم» صاحب جواز کســب حق دارد
بیعدالتیهای اقتصادی علیه
را از یاد نبردهانــد و بهائیان به تا پانزده روز محل کسب خود
بهائیان در ایران پایان دهد .در
عنوان «بزرگترین اقلیت مذهبی را به هر دلیلی ببندد .اما وزارت
اشاره به این نامه و تبعیضهایی
غیرمسلمان ایران» خواستار رفع اطالعات بهائیان را مشــمول
که بر بهائیان ایــران وارد می
این تضییقــات و بیعدالتیها این قانــون نمیداند .و به اتهام
شود،دکتر عبدالکریم الهیجی،
«اجرای خودسرانهی مناسک
حقــوقدادن و از مؤسســین
هستند.
مذهبی» ،محل کســب و کار
جمعیت ایرانــی دفاع از آزادی
اجمالی
ذکر
با
نوشــته
در این
بهائیان را پلمب میکند.
و حقوق بشــر و رئیس کنونی
منابع حقوق شــهروندی در
شورای ادارهکنندهی جامعهی
فدراسیون بینالمللی نهادهای
ایران پرسشهایی را از رئیس جهانی بهائی،در نامهای به یکی
حقوق بشر ،با استناد به منابع
جمهور ایران در مقام «ریاست از بهائیان ایــران راهحلهایی
حقوق شهروندی در ایران چند
قوهی مجریــه» (اصل  ۶۰و را برای این مشــکل ارائه داده
پرسش در رابطه با بهائیان ایران
 ۱۱۳قانون اساسی جمهوری است .اما عده
ای مغازهدار بهائی طرح میکند.
اسالمی) مطرح خواهم کرد .وقتی بــه توصیهی این نامه به
حقوق شهروندی

در فرهنگ حقوقی ـ سیاســی،
شــهروند «کسی اســت که در
قلمرو یک دولت از حقوق مدنی
و سیاســی بهرهمند باشد» .این
حقــوق در میثــاق بینالمللی
حقوق مدنی و سیاســی ،که در
ســال  ۱۹۶۶به تصویب مجمع
عمومی ســازمان ملل رسیده و
تا کنون بیــش از  ۱۷۰دولت به
آن پیوســتهاند ،به تفصیل آمده
اســت .قانون الحاق دولت ایران
به این میثاق در ســال ،۱۳۵۴
در اجرای اصل  ۲۴قانون اساسی
مشروطیت ،به تصویب مجلس
شــورای ملی رســید .در قانون

اساسی جمهوری اسالمی
هــم عهدنامههــای بینالمللی
بایستی به تصویب قوه قانونگذاری
برســند (اصل  .)۷۷به عالوه به
صراحت ماده  ۹قانون مدنی ایران
«مقررات عهــودی که بر طبق
قانون اساسی بین دولت ایران و
سایر دول منعقد شده باشد ،در
حکم قانون است».
در ماده ۲میثاق بینالمللی حقوق
مدنی و سیاســی تصریح شده
که دولتهــای عضو «متعهدند
که حقوق شناخته شده در این
میثــاق را دربارهی کلیــه افراد
مقیم در قلمرو و تابع حاکمیت

آنها بدون هیچگونه
تمایــزی از قبیل نــژاد ،رنگ،
جنس ،زبــان ،مذهب ،عقیدهی
سیاسی یا عقیدهی دیگر ،اصل
منشاء ملی یا اجتماعی ،ثروت،
نسب یا سایر وضعیتها محترم
شــمرده و تضمیــن کننــد».
همچنین دولتهای عضو ملزم
اند که به «تدابیر قانونگذاری به
منظور تنفیذ حقوق شناخته شده
در این میثاق» اقدام کنند.
از اینرو «کمیته حقوق بشــر»،
مرکب از کارشناسان بینالمللی،
که ناظــر بر اجــرای چگونگی

Montreal, Quebec

H1N 1C7

888888888888888888888888888888888888

Across Langelier metro

ﺑﺎ ﺗﻌﯾن وﻗت ﻗﺑﻠﯽ
دوﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎ ﺟﻣﻌﮫ
ﺳﺎﻋت  ۱۰ﺗﺎ ۱۸

By appointment only
Monday to Friday
10:00 to 18:00

888888888888888888888888888888888888

ﻣﮭﺎﺟرت ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا ) ﻓدرال ،ﮐﺑﮏ ،اﺳﺗﺎﻧﯽ ( وﮐﺎﻟت ھﻣﺳر ﯾﺎ
واﻟدﯾن ،ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ،ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاران ،ﮐﺎر آﻓرﯾﻧﺎن ،ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﺑﮏ
ﯾﺎ ﮐﺎﻧﺎداﺋﯽ  -ﻣﺷﺎوره ﺣﺿوری ،ﺗﻧظﯾم دﻋوﺗﻧﺎﻣﮫ ،ﺗﻣدﯾد ﮐﺎرت
اﻗﺎﻣت ،ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺎﺑﻌﯾت ،درﯾﺎﻓت و ﺗﻣدﯾد وﯾزای ﻣوﻗت ،اﻣور
داﻧﺷﺟوﯾﺎن و ھﻣﭼﻧﯾن ﮐﻠﯾﮫ ﺧدﻣﺎت اﻣور ﻣﮭﺎﺟرﯾن

)Immigrate to Canada, (Federal, Quebec, Provincial
Canadian or Quebec Experience Class, Spousal or Parental
 Sponsorships, Skilled Workers, Investors, EntrepreneursConsultations, Invitation, Tourist Visa, Renewal of P.R
Cards & Temporary Resident Visa, Citizenship
Applications & all aspects of Immigration

ﭘذﯾرش داﻧﺷﺟوﯾﺎن را ﺑرای داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ و ﮐﺎﻟﺞ ھﺎی ﮐﺎﻧﺎدا و ﮐﺑﮏ
را ﺑﺎ ﺗﺷﮑﯾل ﺗﯾﻣﯽ ﻣﺟرب اﻋﻼم ﻣﯾﮑﻧﯾم
ﺗوﺟﮫ :ﻓﻘط ﻣﺷﺎورﯾن ﺛﺑت ﺷده ﺑﺎ ﻣﮭﺎﺟرت ﮐﺑﮏ ﺣق ﺷرﮐت در اﻣور ﻣﮭﺎﺟرﺗﯽ ﮐﺑﮏ را دارﻧد

ﺧط ﻣﺳﺗﻘﯾم و راﯾﮕﺎن از اﯾران ﺑﮫ ﻣوﻧﺗرال ﺑﺎ ﮐﺎﻣﯽ ﻣﻧﻔرد ﻣدﯾر اﻣور اﯾراﻧﯾﺎن

(۰۲۱) ۸۵۵۲ - ۱۴۸۳

دوﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎ ﺟﻣﻌﮫ و از ﺳﺎﻋت  ۲۱ﺗﺎ  ۲۴ﺑﮫ وﻗت اﯾران

ﺷﻣﺎره ﺗﻣﺎس ھﺎی راﯾﮕﺎن ﺑﯾﺷﺗر و ﺧطوط واﯾﺑر ،واﺗزآپ ،اﯾﻣو و ﺗﻠﮕرام را در وب ﺳﺎﯾت ﻣﺎ ﺟوﯾﺎ ﺷوﯾد

Tel: 514-656-8178
www.mariacottone.com

خدماتکفنودفن«ماندنی»
تشریفات کفن و دفن به طریقه اسالمی
غسل و مناز میت

Legal formalities
Funeral pre-arrangements
Facilities: visitation halls
Personalized outdoor ceremonies
Ceremonies at alternative facilities
)(home, golf club, etc.
Professional grief support
services for families and individuals
Grief conferences in different surroundings
)advice and referral services (notary, legal formalities, psychological...

Tel: 514-970-3046
اجرای این میثاق است ،بارها به
جمهوری اســامی ایران ،یادآور
شده است که مفاد قوانین خود
و در صدر آنها قانون اساســی
به ویــژه در زمینــهی حقوق و
آزادیهای اساســی مــردم را با
مقررات میثاق منطبق و سازگار
کند.
گذشتهازاینکهدرحقوقبینالملل
عمومی مســتند بر عهدنامهی
بینالمللی وین دربارهی حقوق
ناشــی از عهدنامههــا (،)۱۹۶۹
تفوق عهدنامههــای بینالمللی
بر قوانین داخلی پذیرفته شــده
است ،دیدیم که تدوین کنندگان
قانون مدنی ایران  ۴۰سال پیش
از تصویب عهدنامه وین ،تصویب
عهدنامهبینالمللیتوسطمجلس
قانونگذاری را کافی دانسته و آنرا
در «حکم قانون» و الزم االجراء

دانستهاند.
بدینسان مالک و مستند حقوق
شــهروندی مردم ایران ،میثاق
بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی
اســت و مســئوالن جمهوری
اسالمی ایران چهدر قوهی مجریه
و چه در قوهی قضائیه ،مکلف به
رعایت و تأمیــن و تضمین این
حقوق بــرای تمامی مردم ایران
فــارغ از جنس ،مذهــب ،زبان،
عقاید سیاسی ودیگر ویژگیهای
آنان هستند.
مســئولیت اجرایــی ـ هرچند
ساختار جمهوری اسالمی ایران
به الیگارشی میماند تا جمهوری
ولی در حوزهی مســئولیتهای
حقوقی ـ سیاسی« ،پس از مقام
رهبری ،رئیس جمهور عالیترین
مقام رســمی کشــور اســت و
مسئولیت اجرای قانون اساسی

و ریاســت قوه مجریه را جز در
اموری که مســتقیماً به رهبری
مربوط میشود ،بر عهده دارد».
دیگر اینکه هرچنــد اهرمهای
اساســی اجرایــی در اصل ۱۱۰
قانون اساسی جزو اختیارات رهبر
قلمداد شده ،ولی رئیس جمهور
در انجام «وظایفی که به موجب
قانون اساسی و یا قوانین عادی به
عهده دارد ،در برابر ملت و رهبر
و مجلس شورای اسالمی مسئول
است» (اصل .)۱۲۲
از اینرو ورای میثاق بینالمللی
حقــوق مدنی و سیاســی و در
چارچوب قانون اساسی جمهوری
اسالمی که «مسئولیت اجرای»
آن بــا رئیــس جمهور اســت،
پرسشهای زیر را طرح میکنیم:
{>> ادامه در صفحه}15 :
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جمهوری اسالمی...

مردمی که کتاب
منیخوانند!

حمیدسعادتی خانوادههای اهل کتاب ،آنها را به پردهپوشی خودشان را بهتر نشان
همــه چیز از اوضــاع نه چندان کتابخوان شدن ترغیب میکند ».بدهند و دیگــران را راحتتر و
خوب کتاب و کتابخوانی در ایران به گفتهی این ویراستار خریداران بدون سانسور ببیند .چیزی که
حکایت میکنــد .از آمار و ارقام کتــاب در ایران ،بســیار اندک کتاب ،بهخصوص پس از گذشتن
دولتی و شکایت کتابفروشان تا هستند و بیشتر مردم اص ً
ال جای از هفتخوان سانسور و اجازهی
بحثهای دوستانه آنچه شنیده خالی کتاب را در زندگیشــان نشر در ایران ،به آنها نمیدهد.
مدیر یــک انتشــاراتی خارج از
میشــود حاکی از پایین بودن احساسنمیکنند.
اقبال و توجه عمومی به مطالعه آمارها هم از این حکایت میکنند ایران امــا دلیل دیگــری برای
اســت .معضلی قدیمــی که از که عادت کتابخوانی در بین مردم کتابنخوان بودن مردم با توجه
طلبی» حاکم
دیرباز وجود داشــته و روزبهروز ایران پایین است.
به «فضای منفعت ِ
عمیقتر میشــود ،تا جایی که گرچه زمانی اعالم شد که سرانهی بر جامعهدارد :مطالعهدر فرهنگ
بنا بر آخرین آمارها نشر کتاب از مطالعهی ایرانیها دو دقیقه در ما نوعی معامله تلقی شده است
تیراژ چند هزارتایی به تیراژ چند روز اســت ،بعضی از مسئوالن با که مــا به ازای مطالعــه باید به
اضافه کردن خواندن قرآن و دعا ،صورت مشــوقهای ملموس (یا
صدتاییرسیدهاست.
با کمی گشــت و گذار در اماکن آن را تا هجده دقیقه هم رساندند غیرملموس) قابلدریافت باشد.
عمومی یا پرس و جو در رفت و اما این رقم مث ً
ال در انگلیس یک بــه عبارتــی مطالعه یــک نوع
آمدهای خصوصی ایران به 14هزار ساعت ودر ژاپن یکونیم بدهبســتان فرهنگی ،مذهبی،
نشــانههای زیادی کتابخان هعمومی ساعت است که فاصلهی اقتصادی و اجتماعی است.
میتوان دید از اینکه نیاز دارد؛ اما خیلی زیادی با مطالعهدر حاال چنانچه کتابــی بتواند در
دایرهی یکی از این
عادت کتابخوانی در آمار می گوید :ایــران
ی
ه
مطالع
ی
ه
سران
بدهبســتانها قرار
ایران رایج نیست .و  ۱۵۰۰کتابخانه دارند.
در
دقیقه
2
ها
ی
ایران
بگیرد بــه صورت
حتی میتوان گفت در ایران دایر در این
خــودکار خوانده
میــان
بود و نبــود کتاب
روز است.
است.
میشــود و اگــر
به نظر
بــرای بســیاری از
قــرار نگیرد خمیر
خانوادههــای ایرانی
میرسد که گسترش شبکههای میشود.
فرقینمیکند.
الهه ،ویراســتار کتاب از تهران ،اجتماعی و گشت و گذار روزانهی
میگوید« :مــردم ما برای کتاب مــردم در خبرها و پســتهای کتابخانههای خالی از کتاب و
خواندن پرورش پیدا نمیکنند .کوتــاه در تلگرام و اینســتاگرام مردم
خیلی از بچهها تا وقتی در سنین و فیسبوک جامعــه را با کتاب یکــی از اولین پایگاههــا برای
پیش از دبســتان هستند ،به هر بیگانهتر کرده اســت و چنانکه کتابخوانــی پــس از خانــواده،
حال از طریق والدین با کتاب آشنا ناصر ،کتابفروشیدر شمال تهران کتابخانههــای عمومــی و
میشوند .اما وقتی پا به مدرسه میگوید مردم از مواجهه با متون کتابفروشیها است.اما هم تعداد
میگذارند ،نظام شاگرداولپرور جدیتر و طوالنی فرار میکنند .کتابخانهها در ایران کم اســت و
آموزشــی ،آنها را از کتابخوانی به گفتــهی فــرزاد ،کــه یک هم تعداد مراجعان به آن.
دور میکند و برایشــان خواندن کتابخــوان حرفــهای اســت ،طبــق آمــار ارائــه شــده در
ی کتابداری
س بینالملل 
فقط به کتابهای درسی محدود شبکههایاجتماعیبرایبسیاری کنفرانــ 
میشــود ،و خیلی کم هستند از مردم جذابتر اســت چرا که
{>> ادامه در صفحه}37 :
بچههایی که شــانس زندگی در آنجا میتوانند بدون سانســور و

RESTAURANT
ONYX INC
________________
6195 ST-JACQUES W. | Tel.: (514) 585-2029

انعطاف دالری آمریکا
در قبال ایران
متن بهروز شــده سند راهنمای
«اداره کنتــرل داراییهــای
خارجــی» وزارت خزانــهداری
آمریکا (اوفک)در زمینه همکاری
شرکتها و موسسات آمریکایی و
غیر آمریکایی با ایران ،که جمعه
شانزدهم مهر ماه (هفتم اکتبر)
منتشر شــد ،در مقایسه با متن
پیشین (شانزدهم ژانویه ،)۲۰۱۶
تســهیالت محدود و مشروطی
را در روابــط مالــی و بانکی با
جمهوری اسالمی ایجاد میکند.
بخش ســی ( )Cسند راهنمای
«اوفک» زیر عنوان «اقدامات مالی
و بانکی» ،شانزده پرسش و پاسخ
را دربر میگیرد که هفتمین آن،
با متنی متفاوت نسبت به آنچه
قب ً
ال منتشر شــده بود ،بیش از
همه جلب توجه میکند .پرسش
این اســت که آیا ،بعد از شروع
اجرای «برجام» ،نهادهای مالی
غیر آمریکایی و نیز شرکتهای
تابع نهادهای مالی آمریکایی که
در خارج از این کشــور به ثبت
رسیده باشــند ،میتوانند برای
دولت ایران و مؤسسات تابعه آن،
مث ً
ال بانک مرکزی و شرکت ملی
نفت جمهوری اسالمی ،معامالت
دالری انجــام دهنــد و یا برای
آنها حسابهای دالری افتتاح و
نگهداریکنند؟
«اوفک» به این پرســش پاسخ
مثبت میدهد ،به این معنا که از
دیدگاه این اداره ،نهادهای مالی
غیر آمریکایی و نیز شرکتهای
زیرمجموعــه نهادهــای مالی
آمریکایی که دارای شــخصیت
حقوقی غیر آمریکایی باشــند،
میتوانند به اشــخاص حقیقی
و حقوقی ایــران خدمات دالری
ارائه دهند ،به شــرط آنکه ارائه
این خدمات هیچ ارتباط مستقیم
یا غیر مســتقیمی با نظام مالی
آمریــکا و اشــخاص حقیقی و
حقوقی آمریکایی نداشته باشد.
در ایــن جا این پرســش پیش
میآید که چگونه نهادهای مالی
غیر آمریکایی میتوانند به ایران
تســهیالت دالری ارائــه دهند،
بدون آنکه ارائــه این خدمات از
کانال نظام مالی آمریکا بگذرد؟
این پرســش با توجــه به نقش
دالر در نظام پولی بینالمللی ،و
تابعیت ذاتی آن از مقررات نظام
بانکی آمریکا ،مطرح میشــود.
فرض بر این اســت کــه اصوالً

استفاده از اسکناس سبز آمریکا،
در هر کجایدنیا که انجام بگیرد،
مستلزم تســویه نهایی در بانک
مرکزی ایاالت متحده است.
پس چــرا «اوفک» ارائه خدمات
دالری به نهادهــای حقیقی و
حقوقی ایرانی را مجاز میداند ،به
شرط آنکه پای نظام بانکی آمریکا
به میان کشانده نشود؟
پاســخ این پرسش را باید در آن
بخــش از دالرهــای آمریکایی
جســتجو کــرد کــه از نوعی
خودمختاری در برابر نظام بانکی
آمریکابرخوردارند.
سخن بر سر سپردههای دالری
در بانکهای غیر آمریکایی است.
در دوران جنــگ ســرد ،اتحاد
شوروی سابق دالرهای خود را در
بانکهای اروپایی سپردهگذاری
میکرد تا از توقیف احتمالی آنها
از سوی واشــینگتن جلوگیری
کند .این ســپردههای دالری ،از
سوی شوروی و دیگر قدرتها،
در نظام پولی بینالمللی به «یورو
دالر» یا دالرهای اروپایی شهرت
یافتند.
بعدها سپردههای دالری موجود
در بانکهــای آســیایی نیز به
همین اسم خوانده شدند و بازار
«یورو دالر» ،مســتقل از قوانین
بانک مرکزی آمریکا از جمله در
زمینه نرخ بهره ،گسترش یافت.
به نظر میرسد که انجام معامالت
دالری با ایران و یا گشــایش و
حفظ حســابهای دالری برای
ایران با اســتفاده از بازار «یورو
دالر» مجاز شمرده شده ،بدون
آنکه پای نظــام بانکی آمریکا و
اشخاص حقیقی و حقوقی این
کشور به میان کشیده بشود.
این انعطاف بــه احتمال فراوان
زیر تأثیر دو عامل عمده در سند
تازه «اوفک» گنجانده شدهاست.
عامل نخست اعتراضهای شدید
دولت حسن روحانی به موانعی
است که در بسیاری زمینهها راه
را بر اجرای واقعی برجام بستهاند.
عدم امــکان انجام تراکنشهای
دالری بــا ایران ،شــمار زیادی
از دادوســتدهای بازرگانی و نیز
ســرمایهگذاریهای خارجی با
ایران را غیرممکن میکند.
دســتگاه اجرایی ایاالت متحده
(از جملــه وزارت خزانــهداری
آمریکا) به خوبی میداند که این
بنبســت دولت آقای روحانی را
در موقعیتی بسیار شکننده قرار

میدهــد و
زمینه تضعیف
شــدید آن را در
برابــر رقیبانش
فراهم میآورد.
عامل دوم فضای
نامســاعدی اســت که به دلیل
مقررات حقوقی آمریکا در روابط
این قدرت با کشــورهای عضو
اتحادیه اروپا به وجود آمدهاست.
در واقع «برجام» تنها به رفع
تحریمهای مرتبط با پرونده
هســتهای مربوط میشود.
«تحریمهای اولیه» آمریکا علیه
ایران ،که مستقل از این پرونده
و در رابطه با مسایلی چون حقوق
بشر یا تروریسم از سوی واشنگتن
وضع شــده بودند ،همچنان به
قوت خود باقی هستند و همینها
در روابــط اقتصادی میان اروپا و
ایران نیز مشــکالت زیادی را به
وجود آوردهاست.
میدانیــم کــه بانکهــا و
سرمایهگذاران اروپایی ،که پس
از امضای «برجام» برای معامله
بــا ایران شــور و شــوق زیادی
از خود نشــان دادند ،زیر فشار
همین «تحریمهای اولیه» عقب
نشستهاند.در این شرایط نهادهای
سیاســی و اقتصادی شــماری
از کشــورهای اروپایــی (بهویژه
فرانسه ،آلمان و ایتالیا) از ابهام و
تردیدهای موجود در زمینه روابط
با ایران به شدت عصبانی هستند
و از ایاالت متحده میخواهند به
این سرگردانی پایان دهد.
هدف از انتشار سند بهروز شده
راهنمای «اوفــک» ،و انعطافی
که بــه ویژه برای انجام مبادالت
دالری با ایــران در آن گنجانده
شده ،کاهش همین گونه تنشها
است؛ ولی ایا این انعطاف میتواند
موانع موجــود در راه معامالت
شرکتها و بانکهای اروپایی با
ایران را از میان بردارد؟
نگاهــی به ســند راهنمای ۴۵
صفحــهای «اوفــک» نشــان
میدهــد کــه انعطــاف وزارت
خزانهداری آمریکا در قبال ایران
با محدودیتها و شــروط فراوان
همراه است.
البتــه از همین روزنه تنفس نیز
باید اســتفاده کرد ،ولی تردید
نمیتوان داشت که تا دستیابی
به گشایش بر سر «تحریمهای
اولیه» آمریکا هنوز راه درازی در
پیش است.
در واقــع مجموعه اماها و چراها
و دستاندازهای سند راهنمای
«اوفک» کالف بسیار پیچیدهای
است که حل آن به بسیج
سپاهی از حقوقدانان نیاز
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آژانس مسافرتی

Maison de Voyages
سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار

½

تغییرات جدید در قوانین اخذ وام مسکن
وزیر دارائی کانادا ،آقای بیل
مورنــو  Bill Morneauدر
تاریخ  ۳اکتبر چهار تغییر
ی در مورد اخذ وام
اساســ 
مسکندر کانادا رادر حضور
خبرنگاران اعالم نمود.
دولت فدرال این تغییرات
فراگیر را بهدلیل جلوگیری
کانادایی هــا از گرفتن وام
مسکن به بیش از توانایی
مالیشــان اعمــال نمود.
همچنیــن ایــن تغییرات
مانعی بــرای آن دســته از
ی که ملک را
خریــداران خارج 
به دلیل بازسازی و فروش مجدد
خریداری مینماینــد به وجود
میآورد.
همانطور که میدانید طبق قوانین
کانادا ،خریداران با حد اقل پیش
پرداخت  ۵و حداکثر  ۲۰درصد
ی هم بیشتر) ،بایستی که
( گاه 
بیم ه وام مسکن تهیه نمایند که
ی اعطا
موسســات مال 
این بیم ه ٔ
کنندگان وام مسکن را در هنگام
عدم بــاز پرداخت وام محافظت
مینماید.
این نوع وام مســکن به اصطالح
وام  high loan-to-valueو یــا
 high ratioشــناخته میشود.
در کانادا ،اغلب این بیم ه توسط
دولت فدرال و از طریق شــرکت
وام مســکن کانادا  CMHCارائه
میگردد.
همچنین  ۲ســازمان خصوصی
دیگر به نامهــای  Genworthو
canada Gauranty Mortgage
 Insurance Companyارائــه
دهنده این بیم ه میباشند.
دولت فدرال تضمین بیم ه این
دو شــرکت را با کسر  ۱۰درصد
هزینه بر عهده دارد.

½
½
½

فرنازمعتمدی

½ مسافرت های تجاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
ارزان
½ سفرهای تفریحی با قیمت
ا
ین
ک با4
نشـــانی:
 2سال جتربه کاری!
½ فروش بلیت کلیه شرکتهای هواپیمایی
Farnaz Motamedi
و کشتیرانی (کروز)
Senior Travel Consultant
½ بهای ویژه برای هتل و اتومبیل
Maison de Voyages
1170 Place Frère André
)(Square Phillips
Montréal, Québec H3B 3C6

T: (514) 842-8000 Ext. 296

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

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

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

•
 .۱اعمال تست استرس بهره وام
مسکن بر روی تمام وامهای بیمه
شده:
از تاریخ  ۱۷اکتبر  ،۲۰۱۶تست
اســترس که در گذشته بر روی
وامهای  high ratioاعمال میشد
بر روی تمام وام ها  -ح ّتی با پیش
پرداخت بیــش از  ۲۰درصد -
اعمال خواهد شد .تست استرس
وام به این منظور اعمال میگردد

ی بازپرداخت متقاضی وام
تا توانای 
مسکن در صورت باال رفتن مقدار
بهره مشخص گردد.
در هنگام تقاضای وام مســکن،
فــرد متقاضی عالوه بر نشــان
ی بازپرداخت وام بر
دادن توانایــ 
اســاس مقدار بهره تخفیف داده
شده در قرارداد ،باید که توانایی
بازپرداخت همان مقدار وام را بر
اساس نرخ بهره  ۵ساله ثابت را،
که توســط بانک مرکزی کانادا
( )posted rateاعالم میشود ،نیز
داشته باشد.
نرخ بهره بانک مرکزی ،میانگین
ی کانادا
نرخ بهره  ۶بانــک اصل 
میباشد که معموال بیشتر از نرخ
بهرهای میباشــد که متقاضیان
هنگام اخذ وام پرداخت مینمایند.
به عنوان مثال ،نرخ بهره  ۵ساله
بانک مرکزی کانادا در تاریخ ۲۸
سپتامبر ۴،۶۴ ،درصد بوده است
ی کــه در همین تاریخ
در صورت 
نرخ بهره  ۵سالهای که متقاضیان
دریافت نمودند  ۲،۳۹درصد بود.
جنبه دیگر تست استرس جدید
این اســت که خریــداران بیش
از  ۳۹درصد درآمدشــان صرف
هزینههای مربوط به مسکن نظیر
بازپرداخت وام مســکن ،مالیات
شــهرداری و مدرســه و هزینه
گرمایش و ...نگردد.
معیار دیگر در اعطای وام مسکن،
درصد ّکل بدهیهای شــخص
متقاضی ( )Total Debt Service
نسبت بهدر آمد شخص میباشد.
بنا بر تغییرات جدید ،این مقدار
باید که از  ۴۴درصد کمتر باشد.
دلیل دولت در اتخاذ این تصمیم
اطمینان حاصل نمودن از توانایی
ی خریــداران در مــورد باز
مال 
پرداخت وام مســکن در صورت
ی نــرخ بهره در
افزایش احتمال 
آینده میباشد.

دارد.
شرکتهایی که به بازار
ایران و چشــماندازهای
آن امید فراوان بستهاند تالش
خواهند کرد از همین روزنه برای
حل دشواریها و انجام بعضی از
معامالت الزامآور دالری با ایران

اســتفاده کنند .در عوض شمار
بیشتری از شــرکتها و بانکها
ترجیــح خواهنــد داد به انتظار
روشــن شــدن وضع بنشینند
تــا بــه دلیــل پیچیدگیهای
ســند راهنمای «اوفــک» ،زیر
تیغ دســتگاه قضایــی آمریکا و

تغییرات:
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امیرکفشداران

•
.۲تغییــر دوم کــه از  ۳۰نوامبر
قابــل اجــرا میباشــد ایجاد
محدودیتهای جدید هنگام اعطا
بیم ه وام های  low ratioمیباشد،
ی که بر اساس مقررات
به این معن 
ی را
جدید ،دولــت فدرال وامهای 
بیم ه مینماید کــه طول مدت
بازپرداخت آنها حد اکثر  ۲۵سال،
قیمت ملک کمتر از  ۱میلیون
دالر ،امتیاز اعتباری خریدار حد
اقــل  ۶۰۰و ملک فقط به قصد
سکونت خریدار استفاده گردد.
علت ایجاد ایــن تغییر ،کاهش
دخالت دولت در امــور وامهای
امالک مسکونی به ارزش بیش
از  ۱میلیون دالر میباشد .تعداد
این نــوع امالک در شــهرهای
تورنتو و ونکوور در چند ســال
اخیر به شدت افزایش پیدا نموده
و بیشترین نگرانی دولت فدرال،
دولتهای استانی و شهرداریها
نیــز مربوط بــه این دو شــهر
میباشد.
•
 .۳تغییر دیگــر در مورد قوانین
مربــوط به معافیــت از مالیات
 Capital gainهنــگام فروش
ملک محل سکونت میباشد.
در حــال حاضر ،ســود مربوط
به فروش ملک محل ســکونت
مشــمول مالیــات نمیگردد و
نیازی هم به گــزارش به دولت
توسط صاحب ملکدر این زمینه
نمیباشد.
طبق قانون جدیــد ،فروش این
نوع ملک باید در هنگام پر کردن
اظهار نامه مالیاتی سالیانه توسط
فروشــنده ذکر گردد .این تغییر
ی را تحت
بیشتر خریداران خارج 
تاثیر قرار میدهد چرا که این نوع
افراد در هنگام فروش ملکشان،
برای فرار از مالیات ,capital gain

آنرا به عنوان محل سکونت اصلی
قیدمینمایند!
•
.۴عالوه بر تغییرات ذکر شــده،
دولت فدرال قصد دارد در مورد
ی
موسسات مال 
ســهیم نمودن ٔ
ی از عدم
در مورد ریسک ناشــ 
باز پرداخت وام مسکن ،از مردم
مشــاوره به عمل آورد .در حال
حاضر دولت فــدرال به تنهایی

مسئولیت بیمههای وام مسکن
را در صورت عــدم باز پرداخت
توسط شخص متقاضی ،در قبال
ی دارا میباشــد.
موسســات مال 
ٔ
این سیســتم منحصربفرد ،در
هیچ جــای دنیا وجــود ندارد.
دولت فدرال قصد دارد در مدت
ی را برای مشاوره
کوتاهی ،فرمهای 
ی در اختیار عموم
و نظر خواهــ 
قرار دهد تا نظر مردم را در مورد

موسسات
سهیم نمودن بانکها و ٔ
ی در مورد این ریســک جویا
مال 
شود.
ی وام
موسسات مال 
این تصمیمٔ ،
دهنده وام مسکن و بانکها را در
معرض ریســکهای بیشتر قرار
داده که میتواند باعث باال رفتن
نرخ بهره وام مسکن گردد.
شاد و سر بلند باشید

جریمههای سنگین آن نروند.
این نکته را هم باید در نظر گرفت
که دســتگاه اجرایی آمریکا در
زمینه تفسیر قوانین تحریمی این
کشور علیه ایراندامنه مانور بسیار
محدودی دارد .تردیدی نیســت
که رئیــس جمهوری آمریکا نیز

خواستار کاهش فشار علیه دولت
روحانی اســت ،ولی با توجه به
متون حقوقی مصوب کنگره کار
زیادی از دستش ساخته نیست،
بهویژه در شرایطی که کاخ سفید
در انتظار میهمان دیگری است.
نا گفته پیداســت که جابهجایی

قریبالوقوع قــدرت اجرایی در
آمریکا و نیز انتخابات آتی ریاست
جمهــوری در ایران بــر آینده
مناســبات میان دو کشور تأثیر
فــراوان خواهد داشــت و روابط
بینالمللی اقتصــادی ایران نیز
طبعاً از این تأثیر بر کنار نخواهد

ماند؛ ولی بهبود محسوس در هر
دو زمینــه در گرو کاهش تنش
میــان دو قدرت بــر پایه انجام
گفتوگوهای دوجانبه میان آنها
است.

وکیل دعاوی

Amir Kafshdaran Law
AVOCAT

LAWYER

  قراردادها
 Contract Law
  امورخانواده
 Family Law
 Real Estate Law
 امالک و مستغالت
 Commercial Lease
  جتاری (قراردادهای ایجاری)
 Franchise Law
 فرانچایز
 Immigration Law
) Rental Board (Régie du logement
  مهاجرت
 Representation before: Québec
  دعاوی استیجاری
Court, Superior Court
  وکیل دادگاه کبک،
و دادگاه «سوپریور»

_______________
1010 de la Gauchetière, Suite 1315
Montréal (Québec) H3B 2N2

Tel.: 514-574-4540
________________________________________________
 لیسانس در رشته مدیریت مالی از دانشگاه کنکوردیا
 لیسانس در رشته حقوق از دانشگاه مونترال

Fax: 1-855-698-8872

www.ak-law.ca
email: info@ak-law.ca

•
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جانشین بان کی مون

RESTAURANT ON

RESTAURANT
ONYX INC
________________
6195 ST-JACQUES W.
Tel.: (514) 585-2029

مدرسه دهخدا

اجنمندفاعازحقوقبشر

Tel: 438-935-1380
www.dehkhodaschool.com
------------------------

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

ایران-مونترال
www.addhi.net

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

RESTAURANT ONYX INC

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

مدرسه فرزانگان

www.aieaq.com

Tel: 514-775-6508
www.farzaneganmontreal.ca

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

اجنمنایرانیانوستآیلند

(514) 377-8005

گروهرقصخورشیدخانوم

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

کالس های فارسی کودکان:

هرشنبه :ساعت  12/30تا 15/30
)2900 Lake (DDO

اجنمندوستدارانزرتشت
(514) 731-1443

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

تلفن)514( 626-5520 :

بنیاد سخن آزاد

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

C

M E INC
K I
RESTAURANT ONYX

(514) 944-8111
-----------------------کانون فرهنگی خانه ما
514-804-4579
4862.ST CHARLES
)(PIEEREFONDS

Maison d’Edition
Ketab-e Iran Canada
4438 rue de la Roche
Tel.: (514) 373-5777

------

کتابخانهنیما

اجنمن همدالن
دومین3شنبههرماه
514-290-2211
------------

IBNG

همبستگیبازرگانی
www.ibng.ca

اجنمن ادبی مونتریال
www.ilsmontreal.org

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

اجنمنزنانایرانیمونترال

8043 St-Hubert
iwamontreal@gmail.com
Tel.: 514-516-3007
------------------

سرویس خانوادگی آتنا
SHILD OF ATHENA
(514) 274-8117
------------------

کافـــه لیت
www.cafelitt.ca

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

Advertise with us ) 514-996-9692

RESTAURANT
ONYX INC
Facebook.com/

یکم و پانزدهم هر ماه >>
پیوند را بر روی سـایت بخوانید:

به ما بپیوندید!

ســرانجام مجمــع عمومی
سازمان ملل متحددر نشست
رسمی خود آنتونیو گوتِرس
پرتغالی را بهعنوان دبیرکل
جدید این ســازمان تعیین
کرد.
 ۱۹۳عضــو ســازمان ملل
پنجشنبه  ۱۳اکتبر  ۲۲ /مهر
در مجمع عمومی این سازمان
به آنتونیو گوترس رأی دادند.
گوتِــرس از یکــم ژانویه ۲۰۱۷
فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
دبیرکلی او پنج سال خواهد بود.
آنتونیو گوترس  ۶۷سال دارد و
فارغالتحصیل رشــته فیزیک و
مهندســی برق در سال ۱۹۷۱
اســت .او ســپس در دانشــگاه
استادیاری کرد و در سال ۱۹۷۳
به حزب سوسیالیســت پرتغال
پیوست و در سال  ۲۰۰۱دبیرکل
این حزب شد .از سال  ۱۹۹۶تا

www.paivand.ca

کانون فرهنگی«خانهما»درغربمونتریال
514- 804-4579

رسانهای فراگیر متعلق به طیف چپ

تلویزیونهفتگی

*هر شنبه ساعت  1بعد از ظهر
به وقت شرق آمریکا
از طریق کا نال تلویزیون دیدگاه
به مدت یک ساعت پخش مستقیم
ساعت  ۷عصر به وقت اروپای مرکزی
و ساعت  ۹ .۳۰شب به وقت ایران
(باز پخش  12ساعت بعد خواهد بود).
لطفا پیشنهادها ،نظرها و انتقادات
خود را از ما دریغ ندارید.
iranleftalliance@gmail.com

خانه ما فعالیت های خود را در محل موسسه

LE MONDE DE LA LONGUE FRANÇAIS
4862 BOUL.ST CHARLES PIEEREFONDS QC H9H 3E2.

آقــــــایموفقیت

اطالعیه سمینارهای آموزشی نیمه دوم ماه اکتبر

بهروزباباخانی

تمامی آموزش ها رایگان
و به زبان فارسی می باشد.
تلفن رزرو5144658378 :
-------------

 )1کارگاه آموزشی "مدیریت مالی
زندگیشخصی"

یکشنبه  23اکتبر،
ساعت  2تا  4عصر
ایــن کارگاه با هــدف آموزش
قدم به قدم نحوه مدیریت مالی
زندگی شــخصی که الزمه یک
زندگی موفق می باشد طراحی
شــده اســت .شــامل مدیریت
درآمدها ،هزینه هــا ،دارایی ها
و بدهی ها همچنین آشــنایی
شرکت کنندگان با نحوه استفاده

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

نان سنگک

کیفیتعالی،
بهای مناسب

پخــتروز
>> ساعات کار:

شنبه و یکشنبه 8 :صبح تا  6عصر
سه شنبه تا جمعه 9 :صبح تا  6عصر
دوشنبه:تعطیل
6925 Sherbrooke W.

Tel.: 514-894-8372
www.shaterabbas.ca

سال  ۲۰۰۲نخست وزیر پرتغال
بود،در سال  ۲۰۰۰رئیس شورای
اروپا شد و از سال  ۲۰۰۵تا سال
 ۲۰۱۵بهعنوان کمیســر عالی
سازمان ملل در امور پناهجویان
فعالیت کرد.
پیشتر گمانه زنی جدی میشد
که یک زن آن هم از شرق اروپا
منتخــب شــورای امنیت برای
مقامدبیرکلی سازمان ملل باشد.
کاندیداهای زن ،از جمله مدیرکل
یونســکو ،خانم ایرینا بوکووا و

کمیسر بودجه اتحادیه اروپا،
خانمکریستالیناگئورگیواکه
هر دو اهل بلغارستان بودند.
 ۱۲کاندیدا از جمله پنج زن،
نامزد احــراز مقام دبیرکلی
ســازمان ملل شــده بودند.
هفت نفر از این کاندیداها نیز
از شرق اروپا میآمدند.
بان کی مون ،دبیرکل کنونی
ســازمان ملل از سال  ۲۰۰۷در
این مقام خدمت کرده اســت .او
در سال  ۲۰۱۱برای بار دوم و تا
دســامبر  ۲۰۱۶در این مقام ابقا
شد.
گوترس وعــده داده که در مقام
دبیرکل ســازمان ملل روی دو
موضوع تمرکز کند:
ارزشهای اخالقی و تقویت شأن
و موقعیت این سازمان.

احتاد چپ ایرانیان درخارج از کشور

www.paivand.ca

paivand.montreal

آنتونیوگوتِرس،دبیرکلجدیدسازمانمللکیست؟

دلیـوری روزانه (تلفنی)

)

صحیــح از کردیــت کارت ها،
آگاهی از انواع حساب های دولتی
و غیردولتی و سایر موارد ضروری.
 )2آنچــه باید در مورد "بیمه های
کانادایی"بدانید

یکشنبه  29اکتبر،
ساعت  2تا  4عصر
با توجه به اهمیــت برخورداری
افراد از پوشــش هــای بیمه ای
همچنین تفاوت های اساسی بین
بیمه های کانادا و ایران شرکت
در این سمینار بسیار ضروری می
باشد.
موضوعات این سمینار شامل:
>> توضیح انواع بیمه ها

• بیمه عمر ()Life Insurance
• بیمه بیماریهای دشوار درمان
()Critical Illness
• بیمه از کارافتادگی (Disability
)Insurance
• بیمه مراقبت طوالنی (Long
)Time Care
• بیمه تکمیلی درمان (Health
)Insurance
>> همچنیــن تفاوت بین بیمه
های موقت و بیمه های دائمی،
بیمه های فــردی و بیمه های
گروهــی (کارفرمایی) و مطالب
ضروری دیگــر توضیح داده می
شود.

آموزشگاه هنری ر  -مــی
آموزش کلیه سازها و آوازتوسط اساتید برجسته
آموزش موسیقی برای کودکان از  2تا  8سال
----------با مدیریت:

علیـرضا فخـاریان

Re-Mi

514-996-1620
3333 Cavendish, #285

Re-Mi
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درراهکاخسفید...

میشل اوباما :کـــاندیدایی داریم که به
آزار جنسی زنــان میبالد!

میشــل اوباما ،همســر رئیس
جمهور آمریکا به شــدت از نگاه
دونالد ترامپ به زنان انتقاد کرده
و گفته است اظهارات آقای ترامپ
درباره دستمالی زنان او را عمیقا
متاثر کرده است.
خانم اوباما گفته اســت" :هفته
گذشته دیدیم که این نامزد چه
طور از آزار جنســی زنان تعریف
میکند و بــه آن میبالد .باورم
نمیشود که دارم این را میگویم،
یــک نامزد ریاســت جمهوری
ایاالت متحــده داریم که به آزار

جنسی زنان میبالد".
همسر رئیس جمهور آمریکا گفته
است حرفهای دونالد ترامپ او را
به شکلی متاثر کرده که فکرش
را نمیکرد.
هفتــه گذشــته فیلمــی از
صحبتهای دونالد ترامپ و بیلی
بوش ،مجری تلویزیونی ،در سال
 ۲۰۰۵منتشر شــده که در آن
آقای ترامپ بــا لحنی غرورآمیز
میگویــد بی اختیــار زنان زیبا
را میبوســد و چون یک ستاره
مشهور است میتواند هر کاری

اراذل و اوباش و حکومت...

جور در نیاید) اســتفاده از اراذل
و اوباش ضــرورت پیدا میکند.
در حمله به کتابفروشیها ،دفاتر
روزنامهها و نشریات و سالنهای
ســینما و تئاتر از همین نیروها
استفاده شده است.
•
سرکوب زنان

تنهــا اراذل و اوباش قادر بودهاند
در کوچه و خیابان متعرض زنان
شــده و با فحاشی یا کتک زدن
آنها را مجبور به پوشش حجاب
کننــد .حجــاب در جمهوری
مصوبه قانونی اجباری
اسالمی با
ٔ
نشــد و قانون حجاب پنج سال
پس از تاسیس نظام در مجلس
و چهار سال بعد از سرکوبهای
خیابانی زنان بیحجاب و اخراج
آنها از ادارههــا (در صورت تن
در ندادن به حجاب اجباری) به
تصویب رسید.
حجاب تنها با اعمال اراذل و اوباش
در ایران عمال اجباری شد .حتی
بعد از  ۳۸ســال که از عمر رژیم
میگذرد هنــوز نیروی انتظامی
بــرای اعمال حجــاب اجباری
کفایت نمیکند و همچنان اراذل
و اوباشی که با ستادهای مختلف
اعمال شریعت یا بسیج همکاری
دارنــد در این موضــوع درگیر
میشوند .خامنهای این افراد را به
عنوان انقالبی به جامعه معرفی
میکند چون بــدون آنها نظام
نمیتوانــد منویاتش را تحمیل

که دلش بخواهد با آنان بکند.
آقای ترامپ گفته اظهاراتش در
این فیلم معرف شخصیت واقعی
او نیست و آنچهدر این فیلم گفته
شــده صحبتهای خصوصی از
جنس "حرفهایی کهدر رختکن
میزنند" بوده است.
میشل اوباما امروز در سخنرانی
خود گفته این بهانه که حرفهای
آقای ترامپ "حرفهای رختکن"
بوده قابل قبول نیســت و آقای
ترامپ سابقهای طوالنی از بیان
مطالب تحقیرآمیز نسبت به زنان
دارد.
خانم اوباما گفت حرفهایدونالد
ترامپ برای زنانی که قربانی تجاوز
و آزار جنســی شــدهاند ،یادآور
خاطرات تلخ و دردناکشان است.
دونالد ترامپ میگوید در حالی
که او حرفهایی درباره دستمالی
زنــان زده ،بیل کلینتون ،رئیس
جمهور ســابق آمریکا و همسر
هیالری کلینتــون ،عمال زنان را
مورد آزار جنسی قرار داده است.
سه زن که بیل کلینتون را متهم
به آزار جنســی کردهاند مهمان
آقای ترامــپ در مناظره دوم با
هیالری کلینتون بودهاند.

•
سرکوب جنبشهای اجتماعی و
سیاسی

اگر به فیلمها و عکسهای گرفته
شــده از ســرکوب معترضان به
انتخابات ســال  ۸۸رجوع کنید
خواهیددید که سرکوبها عمدتا
توسط نیروهای لباس شخصی
انجام شده است .این نیروها که
کامال تحتنظر و ســازماندهی
سپاه و بســیج عمل میکردند
کامال در قد و قوارٔه اراذل و اوباش
قرار میگیرند؛ فحاشی و خشونت
کنترل ناشدٔه آنها تا حد ردشدن
از روی افــراد با خــودرو ،پرتاب
کردن افراد از باالی پل به پایین و
نوع استفادٔه آنها از پنجه بوکس
و چوب و چمــاق کامال در این
قالب جای میگیرد.
رژٔه آنها با موتــور برای ارعاب
عمومی نیز از همان ســنت ۳۸
ســاله اراذل و اوباش در سرکوب
ٔ
زنان و جوانان دنبالهروی میکند.
حکومت هنگامی که نمیخواهد
با لباس ســپاه و بسیج به طور
رســمی مردم را سرکوب کند تا

آموزش حرفه های
نیمه ختصصی به
مهاجران و
پناهندگان

Formation aux métiers
semi-spécialisés pour
immigrants et réfugiés

به منظور جذب مهاجران و پناهندگان به بازار کار
Vise l’insertion en emploi des immigrants et des réfugiés par le biais d’une
recherche de stage et d’emploi et d’un stage en milieu de travail.
از راه کارآموزی و یافتن شغل با آموزش در محیط کار
18 semaines de 30 heures, du lundi au vendredi, de 8 h 15 à 15 h 35.
 18هفته ،هر هفته  30ساعت ،دوشنبه تا جمعه از ساعت  8:15تا 15:35

Information
et inscription :
450 662-7000,
poste 3220

www.ealaval.com
2016-08-24 09:04

>> ادامه از صفحه10 :

کند .نهادهای رســمی هیچگاه
برای تمامیت خواهی و اسالمی
ســازی کفایــت نمیکردهاند و
نخواهند کرد.
بــه همیــن دلیــل نیروهای
غیررسمی که اکثر اعضای آنها
را همین اراذل و اوباش تشکیل
میدهند سازمان دهی و به کار
گرفته شدهاند.
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همچنان این نیروها را در هالهای
تقدس و دفاع ملی نگاه دارد و از
زیر بار مســئولیت سرکوب فرار
کند به التهــا و اراذل و اوباش
متمسکمیشود.
•
چرا اراذل و اوباش؟

توسل مدیران جمهوری اسالمی
به اراذل و اوباش حاکی از چهار
مشخصهآنهاست:
ٔ
 .۱پیوند قدیمی با این قشر؛

بســیاری از مدیــران باالخص
آنها که از حراســت و حفاظت
و نهادهــای نظامــی و امنیتی
مثل بسیج و ســپاه و کمیتهها
میآیند ریشه در این اقشار دارند
و به ســادگی میتوانند با آنها
ارتباط برقرار کنند و زبان آنها
را میدانند؛
 .۲تلقی خشونت به عنوان تنها و
سادهترین راه حل؛
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بهائیان و حقوق شهروندی...
بهائیــان بزرگتریــن اقلیــت
غیرمســلمان ایران هستند و به
حکــم اصل  ۱۴قانون اساســی
«دولت جمهوری اسالمی ایران و
مسلمانان موظفند نسبت به افراد
غیرمســلمان با اخالق حسنه و
قسط و عدل اسالمی عمل نمایند
و حقوق انســانی آنان را رعایت
کنند».
آیــا آزادی و امنیت شــخصی،
آزادی وجــدان و اعتقــاد ،حق
مالکیت ،حق کار ،حق تحصیل
و آموزش و پرورش بخشــی از
«حقوق انسانی» غیرمسلمانان
ایران به شمار میآیند یا نه؟
به موجب اصل  ۲۲قانون اساسی
«حیثیت ،جان ،مــال ،حقوق،
مسکن و شغل اشخاص از تعرض
مصون است».
این اصل که ناظر بر مسلمانان و

اراذل و اوبــاش در قلــدری و
خشونت تخصصدارند و مدیرانی
که به سراغ آنها میروند در واقع
میخواهند با ارعاب و خشونت روحانیونــی که روابط بســیار
مشکلی را که در پیش پای خود نزدیکی با اراذل و اوباش محالت
داشتهاند و از آنها برای سرکوب
دارند حل کنند؛
مخالفان و منتقــدان خود یاری
 .۳قرار داشنت در ذیل روحانیت گرفتهاند .ایــن موضوع به دوران
شیعه،
جدیــد محدود نمیشــود و در
که همــواره بــرای یافتن مرید دوران صفــوی و قاجارو پهلوی
و توابــان مطیــع به این قشــر نیز زمینهها و موارد آن مشاهده
نظر داشته اســت؛ کم نیستند میشود؛ و درنهایت

>> ادامه از صفحه11 :

غیرمسلمانان است چرا دربارهی
بهائیان رعایت نمیشود؟
همچنین بــه صراحت اصل ۳۰
قانون اساسی «دولت موظف است
وسایل آموزش و پرورش رایگان
را برای همهی ملت تا پایان دوره
متوسطه فراهم ســازد و وسایل
تحصیــات عالی را تا ســرحد
خودکفائی کشور به طور رایگان
گســترش دهد» .آیا فرزندان و
جوانان بهائی جزو «ملت» ایران
به شمار میآیند یا نه؟
در این نوشــته بنا نــدارم که به
یــادآوری تفضیلی ســتمها و
تبعیضهایی که طی ســالیان
گذشــته بر بهائیان ایران رفته
است بپردازم ولی چون در نامهی
نمایندهی ارشد جامعه بهائی به
رئیس جمهور بیشتر به «مظالم
شــدید اقتصادی» اشارت رفته

بود ،به همین پرسشها بسنده
میکنم.
اما در نامــهی خانم بانی دوگال
از این سیاســت ظالمانه مبتنی
بــر تبعیض مذهبی بــه عنوان
«آپارتاید اقتصادی» یادشده که
متضمن آثــار و نتایج حقوقی ـ
قضایی برای مسئوالن جمهوری
اسالمیدر قبال جامعه بینالمللی
است.
در مــاده  ۷اساســنامه دادگاه
بینالمللی جزایی مصوب ،۱۹۹۸
آپارتاید به عنوان یکی از مصادیق
جنایات بر ضد بشــریت قلمداد
شده است.
آینده نشــان خواهد داد که آیا
حکام جمهوری اســامی ایران
به ایــن دادخواهیها ،تذکارها و
زنهارها گوش فرا میدهند یا نه؟
منبعwww.fidh.org:

Facebook.com/
paivand.montreal
به ما بپیوندید!

 .۴مردمی جلوه دادن سرکوب؛

حکومــت همیشــه خواســته
ســرکوبها را به گــردن مردم
کوچه و بــازار و «امت انقالبی،
دردمند و دلســوز» بیندازد و از
آنها برای خود رفع مســئولیت
کند .نیروهای لباس شخصی که
همانا اراذل و اوباش سازمان دهی

شده هســتند همیشه به عنوان
مردم در دســتگاههای تبلیغاتی
همه
رژیم معرفی میشــوند تا ٔ
اعمال حکومت «مردمی» جلوه
داده شــود .اما اگــر این اعمال
«مردمی» است چرا همیشه آنها
بر اساس منویات خامنهای و بیت
عملمیکنند؟
•
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سوال :زندگی چه مفهومی دارد؟

حال می توان نقشۀ نجات را دید:
خدا ما را آفرید تا با او مشارکت و مصاحبت
داشته باشیم ،انسان گناه کرد و این رابطه
شکسته شد ،و خدا مشارکتی احیا شده را
در ابدیت برای نجات یافتگان تدارک دیده
است .در زندگی زمینی خود ،حتی اگر به
همۀ اهداف خویش برسیم ،به َمحض ُمردن
برای تمام ابدیت از خدا جدا خواهیم شد.

2
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در عیسی مسیح
...
فارسیزبان
مفهوم زندگی احیا شده است
من آمدم تا ایشان حیات یابند و آن
چنانکه در باال اشاره شد ،زندگی واقعی چه
را زیادتر حاصل کنند".
بر روی زمین و چه در ابدیت بســتگی به
مونتریال
(یوحنا )10:10
احیا شدن آن رابطه ای دارد که در اثر گناه

آدم گسسته شد .در حال حاضر این رابطه
فقط توسط پسر خدا ،عیسی مسیح ،احیا
گشته و قابل دسترسی است (اعمال 12:4؛
یوحنا 6:14؛ یوحنا .)12:1
حیات ابدی زمانی دریافت می شــود که
شــخص از گناهان خود توبه کرده (یعنی
دیگر نمی خواهد به گناهانش ادامه دهد
و مشــتاق آن است که مســیح زنده او را
اگر این زندگی زمینی ما را به جدائی ابدی عوض کرده ،از او شخص جدیدی بسازد)،
از خدا برساند ،پس حقیقتاً همه چیز باطل و زندگی جدیــدی را بر مبنای اعتماد به
در خداوند تَ ّمتع ببر و او مسئلت دل
اباطیل است .ا ّمــــا خدا راهی م ّهیا نمود تا مسیح شروع می کند.
تو را به تو خواهد داد".
نه تنها به برکت ابدی برسیم (لوقا ،)43:23
(مزمور )4:37
ال باید به خاطر داشت که اگر چه شناختن
بلکه زندگی زمینی ما نیز با مفهوم و کام ً
رضایت بخش باشــد .چگونه می توان به عیسیمسیحبهعنواننجاتدهندهحقیقت
این آیات به ما نشان می دهند که ما ّحق
برکت ابدی و زندگی بامفهوم زمینی نائل ارزنده ای است ،ولی مفهوم واقعی زندگی
انتخاب داریم .ما مــی توانیم با پیروی از
فراتر از آن اســت .مفهوم واقعی زندگی را
گردید؟
خواسته های خود زندگی خود را به پیش
زمانی تجربــه خواهید کرد که مانند یک
ببریــم که در این صــورت زندگی تُهی و
شــاگرد او را پیروی کنید ،از او تعلیم
نامفهومی را تجربه خواهیم کرد ،و یا اینکه
یابید ،به خواندن کالمش (کتابمقدس)
بــا تمامی دل ،خدا و ارادۀ او را بطلبیم که
>> بخش 2
بپردازید ،در ُدعا با او مصاحبت داشته
(پایانی)
در آن صورت زندگی بامفهوم و پُرباری را
باشــید ،و در اطاعت از احکامش در او
تجربه خواهیم کرد که از آن راضی خواهیم
سلوکنمائید.
بود.
اگر شــما به مسیح ایمان ندارید (و یا
این آن چیزی است که خدای آفرینندۀ ما،
اینکه تازگی ایمان آورده اید) شــاید
با محبت و بهترین آرزوهای خویش برای
این مطالب برای شما جالب و یا ارضاء
خیریّت ما تدارک دیده اســت (یعنی یک
کننده بنظر نیایند ولی لطفاً به مطالعۀ
زندگی پُرمعنا و اقناء شده؛ و نه صرفاً یک
این بخش ادامه دهید تا ببینید مسیح
زندگی آسان و بی دردسر).
چه ادعاهائی نمود.

سوال:
زندگی
چـه
مفهومی
دارد؟

 ...اگر کسی خواهد متابعت من کند،
باید حود را انکار کرده و صلیب خود
را برداشته از عقب من آید زیرا هر
کس بخواهد جان خود را برهاند آن
را هالک سازد .اما هر که جان خود
را به خاطر من هــاک کند آن را
دریابد".
(متی )25-24:16

"بیائیدنزدمنایتمامزحمتکشان در خامته...

و گرانباران ،و من شــما را آرامی
خواهم بخشــید یوغ مرا بر خود
گیرید و از من تعلیم یابید زیرا که
حلیم و افتاده دل می باشم و در
نفوس خود آرامی خواهید یافت
زیرا یوغ من خفیف است و بار من
َس ُبک".
(متی )30-28:11

در خاتمه مایل هستم مثالی را که از یک
شبان شنیده ام با شما در میان بگذارم.
شــخصی را در نظر بگیرید کــه هواخواه
ورزش خاصی اســت و در پی آن است که
مسابقۀ گروه مورد عالقۀ خود را حضوراً و
بطور زنده ببیند.
او می تواند با صــرف پول کمی دورترین
صندلی ورزشگاه را اشغال کند و یا اینکه با
پرداخت مبلغی گزاف در اولین ردیف جای

هر شنبه :از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

کشی
ش جالل عادل

داوند مح

خ



گیرد و همه چیز را از نزدیک مشاهده کند.
زندگی مسیحی نیز اینگونه است .اگر می
خواهید کارهای دســت خدا را مشــاهده
کنید ،نمی توانید فقط روز یکشنبه مسیحی
باشــید این افراد برای مشاهدۀ اعمال خدا
قیمتــی پرداخت نمی کنند .اما آنانی که،
چون یک شــاگرد وقف شده به مسیح ،از
پیروی امیال نفسانی خود توبه کرده اند تا
اهداف مقدس الهی را دنبال کنند ،حاضر
شده اند تا قیمت گزافی (تسلیم کامل به
مسیح و به ارادۀ او) را بپردازند .اینها اعمال
اعجازانگیز خدا را در زندگی خود خواهند
دید .در نهایت آنها می توانند با خودشان،
با هم نوعشــان ،و با خدای آفرینندۀ خود
بدون هیچ پشیمانی روبرو شوند .آیا شما
این قیمت را پرداخت کرده اید آیا مایلید
این قیمت را بپردازید؟ اگر اینچنین است،
مطمئن باشید که به زندگی بامعنا و سرشار
رسیده اید.
پــایان

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, DDO
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اگر احتیاج به دعا دارید  -همچنین برای دریافت

فیلم «زندگی مسیح» و جزوات مسیحی (رایگان) -
با تلفن ما متاس بگیرید514-999-5168 :

بت است

)
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حراج رقابت ناپذیر
نیسـا ن
دریافت رایگان ست کامل

تایرهایزمستانی
خرید :از

یا

خرید :شروع از

یا

لیز :از
هرهفته

لیز :شروع از
هرهفته

خرید :از

لیز :از
هرهفته

شنبهها باز است
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IMPERIAL

مدرسه بازرگانی امپریال

Business School

کالس های راه اندازی بیزنس
کالس های زبان فرانسوی

PAIVAND: Vol. 24  no.1288  Oct. 15, 2016

مرکز باغبانی الوال
انتخابیطبیعی

شرکت و بیزنس خود را
با ما شروع کنید

آموزش رایگان برای پناهندگان و مهاجران
در مرکز آموزش باغبانی و گل کاری الوال

روش بهسازی فضای سبز

» « Starting a Business

• شهریه رایگان
• برنامه آنالین

Program in English or French
Online or In-Class

• دیپلم رمسی از
وزارت آموزش و پرورش

برنامهایبامشارکت«کرفورانترکولتور»الوال

Loans & Bursaries
maximum of 900 CAD* /month

 24هفته از  14نوامبر  2016تا  25مه 2017

Diploma of Vocational Studies
from the Ministry of Education

Tuition-Free Program

Loans & Bursaries Application
Support from our staﬀ

3-month program 6 hours/week
For more information

*Under certain conditions

514-207-9999

www.ibs.quebec

در خدمت جامعه
ایرانیانمونتریال

French Courses All Levels
University Credit Courses

FORMATION GRATUITE POUR RÉFUGIÉS OU IMMIGRANTS

AU CENTRE DE FORMATION HORTICOLE DE LAVAL

Loans & Bursaries
Receive Maximum
900 CAD/month

May 2, 2016

در قلب مرکز
شهرمونتریال
(مترو مک گیل)

------------------------MANŒUVRE EN AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
PROJET EN PARTENARIAT
AVEC LE CARREFOUR D’INTERCULTURES DE LAVAL
24 semaines du 14 novembre 2016 au 25 mai 2017

برایدریافتآگاهیبیشتر:

Last day of registration April 15

15 hrs/week

Mondays-Tuesdays-Wednesdays
9h - 15h

*Limited Places

514-207-9999 / 514-699-0689

پاتوقعموجمال

Pour information Joseph CESPEDEZ

Tél: 450 686-0554 poste 211

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

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

سرویس هوایی به شیراز ،تبریز ،تهران،
اصفهان،کرمانشاهومشهد

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

Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com

انواع ساندویچ های
تنوری ،آبگوشت تنوری
نان داغ کباب چاق!
انواع غذاهای ایرانی
برای ذائقه ایرانی
نوشابه های الکلی
و غیر الکلی

با منوی جدید
با قیمت های عالی
در محیطی گرم،
زیبا و پرنشاط

1620 Sherbrooke O,
)(Corner : GUY
Montréal, QC H3H 1C9

514-933-8866

نرخ ها
برا ی ویژه
ی
با اضافه
ر
و
ا
ه یی
م
ا
ف
ر
ا
س ن

info@loadextransport.com

سنگ های گرانیت
WWW.GRANITEISLAND.CA

برتری
ن
و
م
ر
غ
و
ب ترین
سنگ
ه
ا
ی
گ
ر
ا
ن
ی
ت ،کوارتز
کانترتاپ برای حمام
و آشپزخانه رویایی شما
________________

به بهایی باورنکردنی
>> برآورد رایگان

برای آگاهی بیشتر همین امروز
با ما متاس بگیرید:

514-952-7400
514-694-9692
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آژانس
مسافرتی

T.A.M Travel

مشاور مجرب شما :مهریصدوقی

با قیمت های رقابت ناپذیر

   بیش از  17سال سابقه

در خدمت جامعۀ ایرانی مونتریال
   پرواز به شهرهای تهران،

مشهد ،شیراز و...
   تور مسافرتی به اروپا ،کارائیب و...

   تور ویژه در شهرهای مهم ایران

   بیمه های مسافرتی

   کروزها ویژه ،هتل ،اتومبیل و..


1118 Ste-Catherine W.,
Suite 504
)Montreal, Qc (Metro: Peel
Tel: 514-940-1642
514-940-1643

Cell: 514-834-2166
Fax: 514-868-1115

Email: maryagency@gmail.com

هیپنوتیزم :زیر نظر استاد علی سلیمی

زیباییهیپنوتیزموخودهیپنوتیزمرافقطکسانی
میتواننداحساسکنندکهتجربهکردهباشند.

• ناراحتی های بی دلیل و مبهم • بی میلی به کار و تحصیل
و فعالیت کردن • عدم تمرکز فکر • فراموشی و ضعف حافظه
• سستی وتنبلی مزمن و مداوم • خستگی های فکری و بی
میلی به کار و زندگی • ضعف اعصاب و خستگی های عصبی
• یأس ونا امیدی به تحصیل و غیره • رفع هیجان و التهاب
• رفع سردرد مزمن و موقتی
خودهیپنوتیزم تکنیکی است که می تواند این آرزوهای شما را برآورده کند
(ختفیف ویژه برای دانشجویان و دانش آموزان)
Center medicale colombus: 1140 Jean Talon East Montreal.Qc.H2R.1V9

Tel: 514.347.4353
WEBSITE: www.hypnohelpelio.com

EMAIL:ga_salimi@hotmail.com

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

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

کاظم پرتو تهرانی

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

ربانهم اهیموسسهآیت ا ...خویی(ره)

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

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

T: 514-341-2235
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مها
 مشجران عزیز

ـاو
هر چهارش ره رایگان

نبه،
حضوری:
ت
ک نفره یا
چ
ه
ا
ر
ن
ف
ر
ه
در مرکز ش
ه
ر
ی
ا
د
ر
و
ست آیلند
تلفنـی :

ان نیازی
ریدار
آیا می دانستید خ ندارند؟!
•
پورسانت
ه پرداخت
ریداران:
ب
ه ما به خ
• هدی
نه محضر
دالر هزی
1200

ه

ر روز هفته

اوکازیون عـالی

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

برای زندگی و یا سرمایهگذاری

با بهای اجاره ،صاحب خانه دخلواه خود شوید!
ارزیابی و مشاوره رایگان
 کمک برای اخذ وام مسکونی و جتاری با کمترین بهره
کمک برای تهیه وام مسکن برای تازه واردین
به کانادا و همچنین برای ایرانیان غیرمهاجر در کانادا
 Non residentsبا کمترین پیش پرداخت
هدیه ما به خریداران 1200دالر هزینه محضر

Water front Apartment
Île-des-Soeurs
only 220000$

Cell.: 514-969-2492

نادرخاکسار

______________
Nader Khaksar
Real Estate Broker
Ramier Realty

3675 DES SOURCES، SUITE 109
D.D.O., QC H9B 2T6

Tel.: 514-683-8686
nader.khaksar@gmail.com
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کلینیک مدیکال آلفامدیک
Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

دکترریموندرضایی

Dr. Raymond Rezaie

پزشک خانواده :اورژانس

پزشکان خانواده:

Dr. RAYMOND REZAIE
Dr. KIMLAY P. YOUTHOAN
Dr. ASTGHIK VARTANIAN
Dr. JOHN KATSOUNAKIS
Dr. HANY KAMEL
Dr.
VAN TINH DUONG
__________________



























آریا
دندانپزشکی
کلینیک

شهر
مرکز
در




















ختنه کودکان 6- 0:سالeanگJیDr

Bourque

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
جواب در  24ساعت

louis











 

 







دکتر شهروز رضانیا

دکتر مهری حیدری

پزشک خانــواده

جراح دندانپزشک

جراح دندانپزشک











دانا
مظفری 


مهبد







دندانپزشک
جراح
دکتر

بدون وقت قبلی
Family Physician

)(Without Appointment

 اورژانس
 پزشکان متخصص
جهت امراض
Specialist doctors

پزشکان متخصص:

Dr. Mehri Heidari D.M.D.

Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.



Dr. Shahrouz Rezania
D.M.D.
Dr. Mehri Heidari D.M.D.
Dr. Mahbod
Mozafari Dana D.M.D.
Dr. Mana Vojdani, D.M.D.
Dr. Mahsa Zamani, D.M.D.






















 

جراح ارتوپدی،روانپزشک،گوش و حلق و بینی ،قلب ،جراح
 ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم Invsalign
عمومی،متخصصزنان،جهازهاضمه،انکولوژیست،
 ردیف کردن دندانها بصورت سریع
جراح کلیه و مجاری ادرار ،بیماری های عفونی و...
در کمتر از یک سال Rapid Orthodontics
 کاشتن دندان Implant
  
OPTHAMOLOGIST
 ONCOLOGIE:
 MALADIES INFECTIEUSES
Root
 درمان ریشه Canal
Dr. Samir Antaki
Dr. George Wakil
Dr. A.-F. Doss

Invisalign
 ENDOCRINOLGUE:
 ORL:
 PSYCHOLOGUE:
 سفید کردن دندانها توسط دستگاه Zoom 2 ACP
Dr. Jack Elstein
Dr. Samir Abboud
Dr. Mahnaz kazemi

 کشیدن و جراحی دندانهای عقل 
New
  
UROLOGUE:
 GASTROENTÉROLOGUE:
 ACUPUNCTEUR & LASER:
 دندان اطفال
Dr. Jean-Louis Bourque
Dr Joseph Loutfi
Dr. Bahman Fashipour
Rapid Orthodontics









 ALLERGIE:
 CHIRURGIE GÉNÉRALE:  PODOLOGUE:
 گذاشتندندانهای مصنوعی
Dr. Phil Gold
Dr. Théodore Kass
Dr. Ata Ansari
(Implantهمرنگ دندان)
 پر کردن دندان ها

CARDIOLOGUE:
 CHIRURGIE GÉNÉRALE:  NUTRITIONISTE :
CEREC AC Bluecam 
Dr. Abed G Kahwati
Dr. Naji Wakil (spécialité
Nasim Saberi, RD (Counseling

























 
















 













 Root Canal






1834 Ste Catherine W. Suite 200
)Montreal, Qc H3H 1M1 (Metro: Guy
Zoom 2 ACP






















کلیه
قبول


















 Tel : (514) 933-3337
مدیکال
های
بیمه
7روز
Tel.: (514) 933-8383










دانشجوئی
های
بیمه
و
www.clinique-arya.com




هفته





















1253
Rue Guy
Guy Concordia
Montreal, Qc. H3H 2K5































































 

www.ismapquebec.com
























 Lumineers Veneer

)Diabetes, Obesity, Hypertension
 PHYSIO:
Vivarath,ly (514) 733-4683
)(5589 CDN#2, H3T 1Y8

CHIRURGIE bariatrique
 INTERNISTE:
Dr. Liu Chen Kiow

 GYNÉCOLOGUE:
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انستیتوعالیپزشکیمکملوبهداشت

L’Institut Supérieur de Médecine Alternative et Podothérapie

«انستیتو عالی پزشکی مکمل و بهداشت پا» ،موسسه جدیدی است که یک
دوره چهار ســاله دکترای ناتوروپاتی (با تز قابل چاپ) و یک دوره کوتاه
مدت برای رفع مشکالت ناخن و بهداشت پاها و دروس تخصصی دیگری
را از طریق اینترنت (یا توسط پُست) ارائه می دهد.
-----------------------------------------------------------فــارغ التحصیالن مــی توانند به این دوره به ویژه برای هم میهنان
عضویت رســمی انجمــن های عزیزی که در رشته های پزشکی
ناتوروپاتی و پودولوژی استان کبک تحصیل کرده اند و مدارکشان تائید
در آمده و در مقابل ارائه خدمات نشــده و یا درجه تسلط آن ها در
و دریافت حق الزحمه به بیماران تکلم به یکی از زبان های رسمی
رسید بدهند؛ که این رسید هم
این کشــور (انگلیسی -
مورد قبول شرکت های بیمه
فرانســه) کافی نبوده و
بوده و هم به هنگام محاسبه
یا اصوال هموطنانی که
مالیات ساالنه شخص ،توسط
قصد مهاجرت و اشتغال
وزارت دارائی اســتان کبک
در کانــادا را دارند ،می
و کشور کانادا قابل پذیرش
تواند کارســاز باشد تا
خواهد بود.
بتوانند به کار مشغول
دانشــجو می توانــد دوره کوتاه شوند.
مدت بهداشت پا را به زبان پارسی همچنین فارغ التحصیالن نیازی
گذرانده و دیپلم کانادائی دریافت به داشــتن کلینیک هــم ندارند
نماید.
و می توانند بــرای ارائه این گونه

خدمات به منازل افــراد نیازمند
برونــد و کــرم و ســایر داروهای
طبیعی بهداشت پا را نیز بفروشند.
-------------مدت زمــان درمان در حدود یک
ساعت ودستمزد این گونه خدمات
Guy
 70دالر می باشد.
لطفاً برای کسب اطالعات بیشتر و
ثبت نام با ما تماس بگیرید:
www.ismapquebec.com

گیورگیزنیا
نینوسNew

عضو دایمى كانون بین
املللى مهندسین نفت

1834 Ste-Catherine W., Suite 200
Montreal, Quebec H3H 1M1
Tel.: (514) 933-3337, Fax: (514) 933-2861

www.clinique-arya.com

Facebook:groups/medecinesalternativespodotherapie
-----------------------

Institut supérieure de
Médecines Alternatives et
Podotherapie
1900 Avenu Mailloux
Suite 035
Québec –Québec G1J 5B9

Tel: 418-614-1300
Fax : 418-977-6778
ismap@ismapquebec.com

Cell.: (514) 816-4080
مشاور امالک :مسکونی و جتاری در آمریکای شمالی
 ارزیابی رایگان  تهیه وام مسکن
با جتربه طوالنی در امور مدیریت بازاریابی

برای آگاهی از اوکازیون های استثنائی
برای زندگی و یا سرمایهگذاری همین امروز با ما متاس بگیرید:
Ninous Givargiznia, BSc. Real Estate Broker

RESTAURANT
ONYX INC
________________
|Tel.: (514) 585-2029

20

6195 ST-JACQUES W.

CENTURY 21 Max-Immo
620 boul. St-Jean, Suite 202

Office: (514) 990-4666 X594
Pointe Claire, QC H9R 3K2
ngivargiznia@gmail.com
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دکتر کاملیا امامیان

دکتر الهام خیاط

Dr. Kamelia Emamian

Dr. Elham Khayat

Lease or Purchase Pre-Owned Vehicles
Lowest Price Guaranteed

2014 BMW 428Xi XDrive
Aut, GPS, Camera
57000km
$37,995
or $275 bi-weekly

2012 BMW X1
Cuir, Toit Panoramic
108000km
$16,495
or $144 bi-weekly

2013 BMW 328Xi
Sport Edition, GPS
115000km
$23,990
or $176 bi-weekly

2013 BMW X3
Cuir, Toit Panoramic,
GPS, Camera - 120000km
$23,495
or $180 bi-weekly

2014 BMW X1
Cuir, Toit Panoramic
32000km
$25,495
or $167 bi-weekly

2014 Mercedes ML350
Bluetec 4matic, GPS,
360 Camera, 118000Km
$39,990
or $270 bi-weekly

برنامه های فاینانس و لیزینگ ویژه تازه واردین

SPRI
PRO NG
MOTIO
N

 | اسکلروتراپی | لیزرPRP | بوتاکس | فیلر

:برای دریافت اطالعات بیشتر از سایت اینترنتی ما بازدید فرمایید
www.eleganceleasing.com

_________________
6400-A St-Jacques W.

_________

Montreal, Qc. H4B 1T6
(2nd floor)

Pointe-Claire Qc., H9R 4S3

Tel.:
514-482-4500
sale@eleganceleasing.com

Tel.: 514-677-5875

175 Stillview, Suite 135

www.royalrejuvenation.ca

مشاوره رایگان

------------،برای دریافت اطالعات بیشتر
:همین امروز با ما تماس بگیرید

مشاور امالک مسکونی
در مونترآل و حومه
خریدارهیچگونهوجهیبابتکمیسیونمنیپردازد
بعالوه پرداخت هزینه محضر شما توسط ما

نرخ کمیسیون ترجیحی برای فروش خانه تان

 خرید و فروش،همراه با شما در انتخاب

با هزینه کمتر از اجاره صاحب خانه دخلواهتان شوید
مشاوره و ارزیابی رایگان

Immo-Plus

MASSOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

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

massood.hashemi@century21.ca

مسعودهاشمی

مهندس راه و ساختمان
از پلی تکنیک تهران
 سال سابقه30 با
در سرمایه گذاری
و ساخت مسکن

Cell.: 514-298-4567

21

22

 سال  24شماره  24  1288مهر 1395

www.paivand.ca since 1993

PAIVAND: Vol. 24  no.1288  Oct. 15, 2016

براي تهيه بليط می توانيد به دفتر
ايساكو يا تپش ديجيتال مراجعه فرماييد.
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 برای اجرای، اکتبر29روز شنبه، هنرمند برجسته۱۷ متشکل از،کنسرت گروه عندلیب
 مونتریال-  و گیلکی در سالن زیبای اسکار پیترسون، کردی،برنامه موسیقی ایرانی

ANDALIB ENSEMBLE
ARRANGED AND COMPOSED BY SHAHO ANDALIBI

Sounds of Persia
I M P R O V I S A T I O N

B Y :

MAESTRO MAJID DERAKHSHANI (TAR)
SHAHO ANDALIBI (NEY) & PEDRAM KHAVARZAMINI (TOMBAK)

MAESTRO MAJID DERAKHSHANI GUEST ARTIST
PERSIAN TRADITIONAL & FOLKLORE MUSIC ( KURDISH & GILAKI )

SATURDAY OCTOBER 29TH @ 8:00 PM 2016
UNIVERSITÉ CONCORDIA, 7141 RUE SHERBROOKE O,
MONTRÉAL, QC H4B 1R6/ OSCAR PETERSON HALL.

SHAHO ANDALIBI

4388261056 or 5148482424ex.3537

NEY PERFORMER, COMPOSER
& KURDISH VOCALIST

PEDRAM KHAVARZAMINI

SANAZ NAKHJAVANI

KOROUSH BABAEI

TOMBAK

QANUN

KAMANCHEH

SINA BATHAEI

REZA MANBACHI

OUD

PADIDEH AHRARNEJAD

BASS TAR

TAR

MAESTRO JAVAD BATHAEI
GUEST ARTIST . SANTOOR

SHEILA NAHRVAR
GILAKI VOCALIST

GOLMEHR DAVANLOU

MAHNAZ RAD

MOHAMMAD KAMALI

GOLNAR GHAZVINIAN

BACKUP VOCALIST

BACKUP VOCALIST

BACKUP VOCALIST

BACKUP VOCALIST

PRESENTED BY: IRANIAN STUDENTS' ASSOCIATION OF CONCORDIA UNIVERSIY
DESIGN BY NINA SALEHPOOR

www.access.rsb.qc.ca

COURS D’ANGLAIS
GRATUITS !* کالسهای

LEARN FRENCH
FOR FREE!*رایـگان

*Des frais d’inscription s’appliquent

*Registration fees apply

Cours d’anglais
Composez le 450 443-6576

INSCRIVEZ-VOUS
MAINTENANT,
les places sont limitées.
REGISTER NOW,
limited places available!

انگلیسی
*رایگـان

French courses
Call 450 443-6576

brillant comme vous l’êtes

فرانسوی
بیاموزید

Centre de formation professionnelle
et d’éducation aux adultes

7900, boul. Taschereau, édifice C / Building C
Brossard, Québec J4X 1C2 450 443-6576

MAHSA BIGDELOU
BACKUP VOCALIST/
MESHKUT

FARIBA DAVOUDI
TRADITIONAL VOCALIST

4388261056 or 5148482424ex.3537
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راه
حم حــل:
ام آفتا
مواد ب بگیرید؛
حا غذایی که
وی
کافی ویتامین D
هستن
د نادرند.

بخش اعظــم ویتامین  Dاز
طریق جذب اشعه خورشید
تامیــن میشــود .امروزه
مشــکل اصلی مبتالیان به
کمبود ویتامین  Dکار کردن
در فضای بسته در طول روز
و محرومیت از تابش آفتاب
است.
بسیاری از افراد بر این باورند که
از طریق تغذیه ســالم میتوان
ویتامین  Dمورد نیاز بدن را تامین
کرد .اما این تصوری باطل است.
مواد غذایی که حاوی ویتامین D
کافی هستند بسیار نادرند.
به عبارت دیگر فقط با خوردن هر
روزه ماهیهــای چرب می توان
حداقــل ویتامین  Dمورد نیاز را
دریافت کرد .در غیر این صورت
تامین این ویتامیــن ضروری از
طریق تغذیه امکانپذیر نیست.
•
ویتامین -D
نیاز بیشتر از میزان دریافت

بسیاری از دانشمندان معتقدند
که نیاز ما به ویتامین  Dبســیار
بیشتر از میزانی است که تصور
میشــود و کمبود این ویتامین
عامل بسیاری از بیماریهاست.
از ســال  ۲۰۱۲حداقــل میزان
روزانه  ۲۰میکروگرم ویتامین D
برای افراد بزرگسال تعیین شده
است .چنانچه این مقدار ویتامین
قرار باشــد تنها از طریق تغذیه
تامین شود ،باید روزانه  ۲۰۰گرم
ساردین ،دو کیلوگرم پنیر و ۷۰۰
گرم تخم مرغ یا  ۵۰۰گرم گوشت
گوساله مصرف شود .دانشمندان
برای مبتالیان به برخی بیماریها
میزان بیشتری ویتامین Dتوصیه
میکنند.
برای مثــال افراد مبتال به ام اس
باید روزانه  ۱۸۰میکروگرم و برای
پیشگیری از ابتال به سرطان مقدار
 ۲۴۰میکروگرم مصرف کنند.
روشن اســت که برای دریافت
روزانه  ۲۴۰میکروگرم ویتامین D
نمیتوان تنها به تغذیه اکتفا کرد.
•

کمبود ویتامین  Dو خطر ابتال به
بیماریها

در دهههای گذشــته پزشکان
تصور میکردند ویتامین  Dتنها
برای اســتحکام اســتخوانها و
دندانها الزم است .اما پژوهشها
ثابت کردهاند کــه این ویتامین
نقشهای گوناگونی در سالمتی
انسان دارد و کمبود آن میتواند
به طور قابل مالحظهای خطر ابتال
به بیماریها را افزایش دهد.
متاسفانه روش زندگی در جوامع
امروزی ،ســرگرمیهای اوقات
فراغت و فعالیتهای شغلی که
در فضاهایدربسته انجام میشود
در ابتال به کمبــود ویتامین D
نقش دارند و تنها افراد معدودی
از اهمیــت و نقش این ویتامین
آگاهیدارند.

عالئم کمبود ویتامین D

• سرماخوردگی و بیماریهای
تنفس

بهترین روش تشخیص کمبود
احتمالی ویتامیــن  Dآزمایش
خون اســت .کاهش میزان این
ویتامین در بدن منجر به دردها و
نارساییهای زیر میشود:
در پژوهشــی که گزارش آن در
مجلــه Cambridge Journals
منتشر شده کمبود ویتامین D
در کودکان موجب بیماریهای
تنفسی میشود و میزان ذخیره
کافی ویتامیــن  Dتعداد دفعات
بروز بیماریهای تنفســی را در
کودکان کاهش میدهد.
•
ضعف عضالنی

بر اســاس بررســیهای دکتر
میشــائل اف هولیک ،پژوهشگر
بیماریهای مرتبــط با کمبود
نور خورشید
ویتامیــن  ،Dکارکــرد مطلوب
بهترین منبع ویتامین D
نور خورشید از جمله منابع اصلی عضالت زمانی امکانپذیر است
تامیــن ویتامین  Dاســت .قرار که گیرندههای ویتامین  Dمیزان

۱۰
ک
ت
ن
ه
ب
ر
ا
ی اینکه
با وجود
استرس
ر
ح
ا
ت
ب
خ
و
ابید

احتماالً خیلی از شما میدانید که
دراز کشیدن روی تخت با ذهنی
آشفته و بدنی دردناک چه حس
بدی است.
یک نگرانــی یا فکــر میتواند
ســاعتها بیدار نگهتان دارد .یا
خیلی اوقات سر و صدای اتاقهای
بغلی یا همسایه باالسری ممکن
اســت حتی با وجود خســتگی
زیاد اجازه ندهــد بخوابید .این
وضع خوابیدن روز بعدتان را هم
درگیر میکند و نمیگذارد روزی
کافــی از این ویتامین را در بدن پرانرژی و مفید داشته باشید.
مطمئناً همه مــا در نقطهای از
آزاد کنند.
زندگی دچار مشــکل بیخوابی
•
بیماریپزوریازیس
میشویم.
پژوهشهــا نشــان دادهاند که اســترسهای زندگــی و
ویتامین  Dمیتوانــد در درمان ضرباالجلهای کاری استراحت
بیماری پزوریازیس موثر باشد.
از آنجا که این ویتامین از رشــد
و تكثیر بیش از حد سلولها در
h
t
l
a
بدن جلوگیری میكند و با توجه
is We
Health
به اینكهدر این بیماری سلولهای
پوستی به طور غیرطبیعی تكثیر
میشوند ،كمبود ویتامین  Dنیز
برگزار کننده دوره های شنا و ژیمناستیک
موجب تشــدید عالئم بیماری
• آموزش شنا از مبتدی تا پیشرفته ویژه بانوان و کودکان
میشود.
• چهار شنای اصلی ،تکنیک های نجات غریقی ،و ...
•
• آماده سازی و آموزش حرفه ای جهت
نارسایی کلیوی مزمن
شرکت در مسابقات و فعالیت های تیمی
بنا بــر نظر دکتر میشــائل اف
• تحت نظر اساتید حرفه ای
هولیک بیمارانی که از نارسایی
کلیوی مزمن رنج میبرند نیز قادر
ندا عزیزی
نیستند به طور فعال ویتامین D
www.Neda-health-group.com
در بدن تولید کنند به خصوص
اگر تحت درمــان دیالیزی قرار
دارند .این افــراد باید به منظور
افرادی که دارای پوســت روشن
سوختوســاز کلســیم در بدن کاهــش خطر ابتال بــه بیماری •
افسردگی
و
اسکیــزوفرنی
هســتند کافی اســت در فصل
ویتامین  D3مصرف کنند تا خطر آسم میشود .نیتجه پژوهشهای
ابتال به بیماری استئودیستروفی دانشــمندان ژاپنــی روی از آنجا که کارکرد مطلوب مغز به تابســتان و هنگام تابش شدید
(اختــال سوختوســاز مــواد دانشآموزان نشــان میدهد که میزان کافی ویتامین  Dدر بدن آفتاب دقایقی در معرض آفتاب
معدنی که منجر به بیماریهای اســتفاده از مکملهای ویتامین وابسته اســت ،کمبود آن خطر قرار گیرند تــا ویتامین  Dمورد
استخوانی ناشی از نارسایی کلیه  Dبه طور قابــل مالحظهای در ابتال به اسکیزوفرنی و افسردگی نیاز خود را از این طریق دریافت
را افزایش میدهد .میزان کافی کنند.
میشود) را کاهش دهند و ترشح کاهش بروز آسم نقش دارند.
ذخیــره ویتامیــن  Dدر دوران قرار گرفتن بیشــتر در معرض
هورمون پاراتورمون تنظیم شود• .
ویتامین  Dباعث جذب کلسیم پارودنتیت
بــارداری و نیــز کودکی برای آفتاب بیفایده اســت زیرا بدن
میشــود و هورمون پاراتورمون بیماریهای مزمن لثه (پیوره) که تحریک گیرندههای این ویتامین فقط به میزان مــورد نیاز خود
موجب ثابت ماندن مقدار کلسیم با تورم و خونریزی همراه هستند در مغز و رشد آن ضروری است .ویتامیــن  Dموجود در آفتاب را
جذب میکند .در هــوای ابری
در خون میشــود .هنگامی که میتوانند بهوســیله ویتامین • D
ســرطان
باید مدت بیشتری در فضای باز
میزان ویتامین  Dموجود در بدن تحت کنتــرل در آیند .ویتامین
کاهش یابد ،پاراتورمون کلسیم  Dباعث تحریک تولید دفنزین پژوهشــگران مرکــز پزشــکی قرار گیریم .در این شرایط خطر
مورد نیاز خون را از استخوانها و کاتلیسیدینی در بدن میشود .دانشگاه جورجتاون در واشینگتن بروز سرطان پوست بسیار کمتر
میگیرد .اگر چنین وضعیتی به این دو پپتیدهای ضدمیکروبی در تحقیقات خــود ارتباط بین میشــود و یا به طور کل از بین
مدت طوالنــی ادامه یابد فرد به روی غشــای مخاطــی قــرار مصرف کافی ویتامین  Dو کاهش میرود.
میگیرنــد و در برابر باکتریها خطر ابتال به ســرطان خون را اگر دسترســی به آفتاب و قرار
پوکی استخوان مبتال میشود.
مقاومــت و از بــروز پارودنتیت کشــف کردند .آنها دریافتند که گرفتن در فضای باز امکانپذیر
•
دیــابت
استفاده از ویتامینهای موحود نباشد باید از مکملهای حاوی
جلوگیریمیکنند.
در اشــعه آفتاب تا  ۷۵درصد به ویتامین  D3استفاده شود.
نتایج تحقیقات نشان دادهاند که •
حفظ میزان ویتامین  Dمورد نیاز بیماریهایقلبی-عروقی
کاهش میزان رشــد سرطان و در کشــورهای اروپایی که تابش
از بدو تولد خطر ابتال به دیابت در بیماریهای قلبی و فشار خون تــا  ۵۰درصد بــه کاهش خطر آفتاب در فصل زمستان کاهش
بزرگسالی را تا  ۸۰درصد کاهش نیز با کمبود ویتامین Dدر ارتباط بروز تومورهای ســرطانی کمک مییابد بدن بــه ناچار از ذخیره
ویتامین  Dخود استفاده میکند
هستند .بررسیها نشان دادهاند میکند.
میدهد.
کاهش میزان این ویتامین عامل پیشگیری بهتر از درمان بنابراین استفاده از این مکملها
•
آســم
ضروری است.
موثری در افزایش فشــار خون
•
به حد کافی حمام آفتاب بگیرید.
ویتامیــن  Dهمچنیــن باعث است.

کمبود ویتامین  Dبابدنماچهمیکند
گرفتن روزانه  ۱۵تا  ۱۲۰دقیقه
در برابر نور مستقیم آفتاب (بسته
به رنگ پوست ،عرض جغرافیایی،
ســطحی که در معرض نور قرار
میگیرد و شدت تابش خورشید)
میتواند  ۵۰۰میکروگرم ویتامین
 Dیا بیشتر برای بدن تامین کند.
•
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همه آدمها را به نوعی تحتتاثیر آرام کنید و خوابی راحتترداشته
قــرار میدهد .ولی بــرای افراد باشید ،از این نکات استفاده کنید.
فوقالعاده حساس که تقریباً • ٪۲۰
از جمعیــت را در بر میگیرند .۱ ،یک تا دو ساعت قبل از خواب،
یک شب خواب خوب بیشتر به خودتان را در حالت استراحت
یک رویا شبیه است تا بخشی از قرار دهید.
در ساعتهای پایانی روز ،تا جایی
زندگی روزمره.
داشتن سیستم عصبی حساستر که میتوانید تحریکات جسمی را
موجب بیخوابی میشود .خواب کم کنید .نور را کم کنید و همه
نیازمنــد این اســت کــه ما به چیز را کند و آرام کنید .کاری که
حالت استراحت عمیق برویم که برایتان ریلکسکننده است ،مثل
دســتیابی به آن برای این افراد کتاب خواندن ،انجام یوگا ،حمام
داغ یا حــرف زدن درمورد روزی
چندان ساده نیست.
بااینکه خوابیــدن برای این افراد که پشت سر گذاشتهاید با خانواده
چندان آسان نیست ولی میتوانند را امتحان کنید.
با ایجاد یک محیط مناسب به آن اگر یکسری کارهای خاص برایتان
غیرقابلاجتناب است ،سعی
کمک کنند.
برای اینکــه بتوانید ذهن تان را کنید آنهــا را به طریقی

گروه ورزشی ندا
Neda Health Group

Tel.: 514-701-1390
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آرام و ریلکسکننده انجام ساعت  ۱۰شــب و بیدار شدن پنکه یا چیزی مشابه که صدایی
ساعت  ۶صبح ساخته شده است .یکنواخت دارد اســتفاده کنید.
دهید.
بهترین کیفیت خواب بین ساعت گوشگیر هم برای آنهایی که به
•
صدا حساس هستند بسیار مفید
 .۲از ظهر به بعد کافئین استفاده  ۱۰شب و  ۲صبح خواهد بود.
نکنید.
است.
•
بینی
چپ
حفره
طریق
از
تنفس
.۵
•
کافئین میتواند  ۸-۱۲ســاعت
 .۸حمام ریلکسی را امتحان
را مترین کنید.
بعد از مصرف در بدنتان بماند.
تاثیر کافئیــن در افراد مختلف حفره راست بینیتان را با انگشت کنید.
متفاوت اســت ولی به طور کل ،شست بگیرید و یک نفس طوالنی نصف فنجــان نمک مخصوص
اگر برای خوابیدن مشکل دارید ،و آرام از بینی چپتان بکشید .این دریایی و چند قطره روغن خاص
ســعی کنید آن را به مدت یک نوع تنفس تاثیری آرامشبخش مثل لواندر (اسطوخودوس) را در
ماه از برنامهغذاییتان حذف کنید بر ذهن و بــدن دارد .در یوگای وان آب گــرم بریزید ۲۰ .دقیقه
و ببینید وضعیت خوابتان بهتر کوندالینی گفته میشود که  ۲۶داخل آن دراز بکشــید .منیزیم
تنفس طوالنــی و آرام به همین موجود در این نمــک از طریق
میشود یا خیر.
همچنیــن میتوانیــد منابــع طریق بدن را به حالت ریلکسی پوســت جذب بدنتان میشود و
حس ریلکسی را در شما تقویت
ضعیفتر کافئیــن مثل چای یا میبرد.
میکند .آب و نمک انرژی روزتان
شــکالت را امتحان کنید .سعی •
را پاک میکند.
کنید به جای قهوه چای گیاهی  .۶رویکردتان را تغییر دهید.
باور شما درمورد خواب چیست؟ •
و دمنوش استفاده کنید.
افکار ترسناکدر بدن ایجاد تنش  .۹طبفشاری و سایر تکنیکهای
•
میکند و بدنی کــه تنش دارد ،ریلکسیشن را امتحان کنید.
 .۳شبها غذاهای خوابآور
بخورید.
قبل از خواب روی تشــک طب
توانایی به خواب رفتن ندارد.
غذاهــای حــاوی موادمغــذی ترس از اینکــه نتوانید بخوابید فشاریدراز بکشید.
خــوابآور مثــل تریپتوفــان ،هم ممکن است باعث بیدار نگه همچنین میتوانیــد تمرینات
عضالت پیشرونده و یوگای نیدرا را
داشتن تان شود.
مالتونین و منیزیم بخورید.
امتحان کنید که با کمک ذهنتان
برای شــام میتوانید ترکیبی از •
هر قســمت از بدنتان را ریلکس
پروتئینهای بــا کیفیت باال و  .۷با نور و صدا بازی کنید.
کربوهیدراتهای پیچیده مصرف هماهنگ کردن ریتمهای درونی میکنید .طبسوزنی هم میتواند
کنید .یک بشقاب کینوآ به همراه با ریتمهای طبیعت به داشــتن یکیدیگر از انتخابهایتان باشد.
سبزیجات تفتدادهشده و سینه خوابی بهتــر و عمیقتر کمک •
میکند .سعی کنید در طول روز  .۱۰در طول روز وقفههای
مرغ انتخابی خوب است.
برای دســر یک کاسه گیالس و خودتان رادر معرض نور خورشید استراحت داشته باشید.
قرار دهید و شبها چند ساعت ســعی کنید حداقل یک وقفه
ماست میل کنید.
قبل از خواب نور خانه را کم کنید ۱۵ .دقیقهای برای استراحت در
•
را
ها
غ
چرا
۱۰:۳۰
ســاعت
.۴
ً
ً
حتمــا در اتاقی کامــا تاریک طول روز داشته باشید تا بدنتان
خاموش کنید!
بخوابید یا از چشــمبند استفاده را در تعادل قرار دهید و در پایان
ســعی کنید هر شــب سر یک کنید .اگر احســاس میکنید با روز بدنتان بیش از اندازه خسته
ســاعت معین برای خواب آماده وجــود یک صــدای پسزمینه نباشد.
•
شــوید .بدن ما بــرای خوابیدن بهتــر میخوابید ،موقع خواب از

ardis
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آقای حسن
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تاثیرات یوگا بر سالمت جسم و روان انسان

ورزش یوگا به معنی یگــانگی ،از قدیمیترین
تکنیکهای جسمی و روانی برای تندرستی است
که در شبه قاره هند بهوجود آمده است.
اما آیا علوم مختلف تاثیرات این آموزهها بر سالمت
انسان را تایید میکنند؟
محققان دانشگاه ایلینوی به تحقیق برروی تاثیر
یوگا بر روی مغز پرداختهاند .تنها انجام  ۲۰دقیقه
یوگا در روز تاثیر عجیبی بر روی ســرعت ،دقت
و حافظه شرکت کنندگان در تحقیقات برجای
میگذاشت ،این در حالی بود که آیروبیک چنین
تاثیری بر روی مغز آنها نداشــت .گرچه ورزش
بطــور کلی تاثیر مثبت بر روی کار مغز دارد ،اما
همچون یوگادارای کاراکتر"مدیتیشن" نیست.
•

انساندارای یک سیستم عصبی بنام "سمپاتیک"
اســت .این سیستم در حالت اســترس فعالتر
میشــود که با نشــانههای افزایش فشار خون،
افزایش سرعت تنفس و همچنین گسترش سریع
هورمونهای استرس در سراسر بدن همراه است.
فعالیت دائمی این سیستم عصبی بهخصوص در
دنیای مدرن امروز و در کالنشهرها میتواند به
حمالت میگرن ،زخم معده و بیماریهای قلبی
منجر شود.
رشتههای عصبی "پاراسمپاتیک" تاثیری کامال
متقابل با سیســتم عصبی "سپماتیک" دارند .با
فعالیت رشتههای عصبی "پاراسمپاتیک" فشار
خون و ســرعت تنفس کاهش مییابد و خونی
کهدیگر برای ماهیچهها مورد نیاز نیست بهدیگر
بخشهای بدن منتقل میشــود" .پارانایاما" یا
همان کنترل تنفسدر یوگا باعث تقویت سیستم
"پاراسمپاتیک"میشود.
•

متخصصان انجمن قلب در آمریکا اعالم کردهاند
کــه یوگا تاثیر مثبتی بر بیمــاران قلبی برجای
میگذارد .محققان هلندی نیز با  ۳۷تحقیقی که
در مجموع بر روی سه هزار نفر انجام شده بود به
این نتیجه رســیدند که یوگا عوامل خطرساز در
بیماریهای قلبی مثل فشار خون یا چربی خون
را کاهش میدهد.
•

هورمونهای بسیاریدر بدن انسان فعال هستند.
هورمونها موادی شیمیایی هستند کهدر جریان
خون وجود دارند و فرایندهای قسمتهای دیگر
بــدن را کنترل میکنند .برهــم خوردن تعادل
هورمونی میتواند منجر به خشــکی پوســت،
سردرد ،درد مفاصل ،احساس خستگی ،بیخوابی
و دیگر عوارض همراه شود .بسیاری برای مقابله
با این عوارض به دارو پناه میبرند که این داروها
برای مدت زمان محدودی تاثیرگذارند.
انجام یوگا میتواند تعادل هورمونی را ایجاد کند و
تاثیر مثبتی بر فعالیت "غده درونریز اولیه" دارد
که هورمونها را تولید میکند .این تاثیر مثبت از
طریق تمرین "آسانا" صورت میگیرد که حرکات
کششی با مکث و تنفس عمیق هستند.
•

www.paivand.ca since 1993

مطالعه پژوهشگران دانشگاه اسلو نشان داده که
یــوگا برای افزایش قدرت سیســتم ایمنی بدن

مفید است .شرکتکنندگان در یک مطالعه ،دو
روز را با تمرینهای یوگا و ســپس دو روز را در
ش خون
طبیعت گذراندند .وقتی محققان آزمای 
شرکتکنندگان در قبل و بعد از این دو مرحله را
با هم مقایسه کردند به این نتیجه رسیدند ۱۱۱
ژن در تمرینهــای یوگا در برابر  ۳۸ژن در زمان
پیادهروی و گوش دادن به موسیقی دستخوش
تغییرشدهاند.
•

یوگا تاثیر مثبتی بر ایجاد تعادل و همچنین قدرت
بدنی دارد .برخی سبکهای یوگا مانند آشتانگا
و یوگای قدرتی از دیگر سبکها قویتر هستند.
تمرین هر یک از این ســبکها به بهبود قدرت
عضالت کمک میکند .اما حتی ســبکهای با
قدرت کمتر نیز ،مانند اینگار یا هاثا که تمرکزشان
کمتر بر روی حرکت و بیشتر بر روی تعادل دقیق
در حین انجام حرکت است ،می توانند قدرت و
استقامت را باال ببرند.
•

محققان موفق شــدهاند در یک آزمایش بوسیله
انجام یوگا میزان "تحمــل گلوکز" در افرادی با
سن باال و وزن زیاد را بهبود بخشند .این آزمایش
نشانداد که یوگا میتوانددر کاهش خطر ابتال به
بیماری "قند" تاثیر مثبتیداشته باشد.
یوگا فشار خون را کاهش میدهد .محققین افراد
مورد آزمایش را به دو گروه تقسیم کردند .هر دو
گروه به مدت  ۱۲هفته غذای کم نمک دریافت
کردند .گروه اول ســه روز در هفته به مدت ۴۵
دقیقه ورزش یوگا انجام میداد .فشــار خون این
گروه به میزان یک سوم کاهش نشان میداد.
•

انجام یوگا در کاهش دردهای مزمن ســیاتیک،
مفاصل و زانو تاثیر دارد .در یک آزمایش افرادی
با درد مزمن کمر به مدت شــش مــاه به یوگا
پرداختند که پس از آن کاهش  ۷۳درصدی درد
کمر گزارش شده است.
•

یوگا بر جوان ماندن تاثیردارد .تلومر ()Telomere
پایانه فیزیکی کروموزمهای خطی است .کاهش
طول تلومر میتواند عامل ســالخوردگی ونهایت ٌا
نابودی سلول گردد .این اتفاق دربدن موجودات
زنده نیز رخ میدهد و تحقیقات ارتباط طول عمر
موجودات زنده پرسلولی وکاهش طول تلومر را
نشان میدهند .طول تلومر افرادی که یوگا انجام
میدهند طوالنیتر است.
•

یکی از مزیتهای یوگا ،افزایش آگاهی فرد نسبت
به بدن و حاالت خود اســت ،بدین معنی که در
صورت خمیده نشســتن و یا قوز کردن ،سریعا
متوجه حالت اشتباه بدن شــده و آن را اصالح
میکند .ریشــه بسیاری از مشکالت جسمی در
حاالت "نشستن و ایستادن" غلط است.
•

در يوگا سه نوع رژيم غذايی وجود دارد كه عبارتند
از  :راجاســی ،تاماسی و ســاتويک .رژيم غذايی
راجاسی شــامل غذاهای غيرگياهی و پرانرژی
است .رژيم غذايي تاماسی تركيبی از راجاسی و
ساتويك به معنی غذاهای غير گياهی و گياهی
و با ادويه اســت .اما رژيم غذايی ســاتويک
گياهی اســت و برای چاشنی از كمی ادويه
استفاده میشود که بخاطر گوارشی آسان
و ایجاد حس تعادل مورد توصیه استادان
یوگا است.
•

انجام یوگا میتواند بخشــی از
برنامه درمانی باشــد ،اما
باید توجه داشــت که
جایگزین مراقبتها
و توصیههــای
پزشکی نیست.
یوگا را نباید به
تنهایی و بدون
مربی آغاز کرد
و انجام داد.
نویسنده:
محمودصالحی
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«« مدیریت زنــدگی »»
 ۱۰رفتار ظاهراً بیضرر که بیوفایی به
همسرتانمحسوبمیشود

میکنید ،خودتان را در موقعیت شد.
خطرناکی قــرار دادهاید .ممکن •
است به نظر بیضرر برسد چون  .۶لباس پوشیدن به صورتی که
شما فقط به کسی برای دردودل نظر کسی را به جز همسرتان جلب
نیاز داشتهاید .اگر مشکلی دارید ،کنید
با همســرتان درمورد آن حرف اگــر میخواهید طــوری لباس
بزنید .او بهترین کسی است که بپوشید که به نظر کسی خوب
میتوانید با او دردودل کنید .اگر بیایید ،باید انگیزههایتان را دوباره
به کارتان نیامد ،یکی از اعضای ارزیابــی کنید .اینکه بخواهید با
خانواده یا یک مشاور روانشناس پوشیدن یک لباس جذاب نظر
را بــرای اینکار انتخاب کنید .نه کسی را به سمت خودتان جلب
کســی که ممکن است این کار کنید ،فقط یــک قدم تا خیانت
شــما را دعوتی برای صمیمیت فاصلهدارید.
•
بیشترببیند.

ممکن اســت تصــور کنید که
ممکن نیست هیچوقت دست به
خیانت بزنید .همسرتان رادوست
دارید و فکر میکنید هیچوقت
به او خیانت نخواهید کرد .ولی،
ممکن اســت از خیلی راههایی
که ممکن اســت ناخواسته به او
خیانت کنید آگاه نباشید .اگر این
رفتارها ادامه پیدا کنند ،ممکن
اســت خودتان را در ســرازیری
ببینید که منجر به خیانتی شود
کههیچوقتنمیخواستهاید.
خیانت خیلی وقتها ازدر پشتی
وارد میشــود و خــودش را به
شکل رفتاری بیضرر و معصوم •
نشــان میدهد .اگر میخواهید  .۳وقت گذراندن به تنهایی با
ازدواجتان پایدار بماند و سرشار فردی دیگر
از خوشبختی باشد ،باید مراقب چیزی کــه به نظر یــک ناهار
این رفتارها باشید و از آنها دوری خوردن ســاده با فردی از جنس
مخالف یا دیدن کسی در خیابان
کنید.
و ایســتادن و گــپ زدن بــا او
•
میرسد ،مطمئناً جزو رفتارهای
 .۱تیک زدن
ممکن است توجیه کنید که کمی خیانتآمیز طبقهبندی میشود.
خوش و بش کردن با همکارتان ممکن اســت بگویید« ،ای بابا،
سر کار بد نیست .از این گذشته ،مگه ما بچه هستیم؟ هیچ اتفاقی
کار لذتبخشی اســت .ولی به قرار نیست بیفتد» ولی همیشه
شــدت از اینکار خودداری کنید احتمال وقوع اتفاقها وجود دارد.
چون واقعاً خطرناک اســت .اگر بهتر است آن زمان را با همسرتان
هم کسی خواست اینکار را با شما بگذرانید تا یک غریبه.
بکند ،او را نادیده بگیرید .خوب •
شاید بپرسید چه جور حرفهایی  .۴بدگویی کردن از همسرتان
در دسته تیک زدن طبقهبندی وقتی دوست خوبی برای کسی
میشــود .تیــک زدن معموالً باشــید ،هیچوقت بد او را جایی
شامل حرف زدن و رفتار کردن نمیگویید .همسر شما بهترین
به طریقی است که نشاندهنده دوست شماست و آخرین کسی
صمیمیتی بیشتر از واقعیت بین است که حق دارید در زندگی از
دو طرف است ،طبق قوانین آداب او بدگویی کنیــد .اگر با او دچار
اجتماعی که معموالً ابراز عالقه مشکل شــدهاید ،با خودش در
جنسی مســتقیم پذیرفتهشده آن مورد صحبت کنید .بگذارید
نیســت .زبان بدن آن هم شامل مکالماتتان بادیگراندرمورد نقاط
ارتباط چشــمی ،دست زدن به مثبت و خوب همسرتان باشد نه
موها و نوازشهای کوتاه میشود .مشــکالتی که با او دارید .البته
افراد متاهل نباید هیچوقت خود استثنایی که در این زمینه وجود
را درگیر ایــن رفتارها با فردی دارد ،آزار و سوءاســتفاده است.
جز همسرشــان کنند .این یکی اگر در رابطه با همســرتان مورد
از بارزتریــن رفتارهایی اســت آزار و سوءاستفاده قرار میگیرید،
که نشــانه عدموفاداری شما به حتماً باید یکی از اعضای خانواده،
همسرتان اســت .کسی که با او دوست یا یک مشــاور را از این
تیک میزنید ممکن اســت این مسئله مطلع کنید .حفظ ایمنی
رفتار شما را دعوتی برای ایجاد و امنیت خودتــان از هر چیزی
رابطهای صمیمیتر احساس کند .مهمتر است.
•
 .۲تکیه کردن به جنس مخالف

•
 .۵چت کردن اینترنتی با جنس
مخالف

وقتــی درمــورد مشــکالت و
ناراحتیهایتان با فردی از جنس اگر تصور میکنیــد این کاری
مخالف دردودل بیضرر است ،دوباره فکر کنید.
ممکن اســت اول همانطور که
میگوییــد شــروع شــود ولی
مطمئناً تا انتها همانطور نمیماند.
خیلیها چــون تصور میکردند
کار بیاشــکالی است با دوستان
قدیمیشــان مکالماتی به نظر
بیضرر را شــروع کردند ولی
بدون اینکــه بدانید همه چیز
بین شما تغییر خواهد کرد و
یکدفعه متوجه میشــوید که
ازدواجتان به خطر افتاده اســت.
اینــکار را نکنیــد .فقط موجب
ناراحتی و دلشکســتگی خواهد

تها
نتیادداش 
نوش
ایشخصی
ونام هه
یبهشخصی
صمیم
همسرتان؟!
غیراز

 .۷نوشنت یادداشتها و نامههای
شخصی صمیمی به شخصی غیر از
همسرتان

اگر میخواهید یک نامه تبریک
یا تسلیت بنویســید ،بگذارید از
جانب هر دو شــما باشد تا هیچ
ســوءتفاهمی برای طرف مقابل
درمورد قصد و نیت شــما ایجاد
نشود.
•
 .۸شریک جنسی خوبی برای
همسرتاننبودن

وفادار بودن به همســرتان یعنی
خودتان را در اختیار او قرار دهید
تــا بتواند از جنبــه صمیمیتر
رابطهتان هم لذت ببرد .خودداری
از صمیمیت جنسی با همسرتان و
انجام ندادن وظایف زناشوییتان،
دوام زندگیتان را مختل میکند.
ممکن است باعث بروز ناراحتی
و حتی شک شــود .وفادار بودن
یعنی بتوانیــد در همه جنبهها
موجب لذت و شادی همسرتان
را فراهم کنید.
•
 .۹اولویت دادن به والدین تان
درمقابلهمسرتان!

همسرتان باید همیشه نفر شماره
یک زندگی شما باشد .اگر اتفاق
فوقالعادهای برایتان میافتد ،مث ً
ال
ترفیع کاری ،تایید بارداری یا هر
خبر خوب دیگر ،ممکن اســت
وسوسه شوید که اول به والدینتان
زنگ بزنید و آنها را در شادیتان
شریک کنید .ولی مقاومت کنید.
بگذارید همسرتان نفر اولی باشد
کــه از این خبر خــوش مطلع
میشود.
•
ت دادن به فرزندان تان
 .۱۰اولوی 
درمقابلهمسرتان!

بچهها خیلی مهم هستند،درست
است .آنها افراد بسیار مهمی در
زندگی شما هستند ولی نه مهمتر
از همسرتان .اگر همسرتان را از
ردیف اول اولویتهای زندگیتان
پایین بیاورید ،یعنــی وفاداری
کامل به او ندارید .اولویت زندگی
شما باید همسرتان باشد .اینکار
نه تنها باعث رشــد و شکوفایی
زندگیتان میشود و آن را قویتر
میکند ،بلکه محیطی امن و ایمن
برای فرزندتان فراهم میکند.
•
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نشانۀهشداردهنده
خارجهسرطان در
بالد خارجه
ن در
دلبازي
گردشگران در بالد رشد
بدنتان
کهنمیدانستید

در ایــن نوشــتار با  ۲۰نشــانه که مانع قابلیتهای ضدعفونت
گردشگري
دركشورسرطان در بدنتان میشود.
هشداردهنده رشــد
•
بدن تان آشنا خواهید شد.
قبل از اینکه بخواهید به جواب  .۳دشواری بلع
آزمایشها اتکا کنید ،یکدستگاه این نشــانه گاه با سرطان سر و
آزمایش طبیعی به شــما اعطا گردن همراه اســت ،اما میتواند
نشانه هشداردهنده رشد سرطان
شدهاست:
ریه نیز باشد.
بدنتان.
اگــر به دقت بــه بدنتان گوش •
کنید میتواند نشانههای مفیدی  .۴ضعف و خستگی مفرط
را برای تشــخیص بیماریهایی این عالمت ســرطان به قدری
ماننــد ســرطان در اختیارتان شایع است که برای تشخیص نوع
بگذارد ،کــه در غیر این صورت ســرطان باید آن را در ترکیب با
ممکن است آنها را نادیده بگیرید .عالئم دیگر بررسی کرد.
نشــانههایی که باید به دنبالشان
باشید

عالئمغیرمستقیم

•
 .۵احساس سیری و ناتوانی در
غذا خوردن

ســرطان روزها به مثابه در نايابي است كه اگر ديده
مثل اينكه اين
خوش»
این«اخالق
رایج
نشــانهی
«اخالق خوش» مثل اينكه اين روزها به مثابه در نايابي است كه اگر ديده
انگيز
دل
صحنه
اين
مشاهده
كه
است
انگيز
خاطره
و
ارزشمند
قدر
ش��ود ،آن
ش��ود ،آن قدر ارزشمند و خاطرهانگيز است كه مشاهده اين صحنه دلانگيز
خون
دیدن
است.
بزرگ
يعنيی
روده
كه
روز
آن
همه
در
را
خود
مثبت
تأثير
بس��ا
چه
اخالقي
خوش
صحنه
يعني صحنه خوش اخالقي چه بس��ا تأثير مثبت خود را در همه آن روز كه
روشن برای
است که
نشانه
توالت
در
شده ،برجا ميگذارد.
ای آن
جمال
مان به
چشم
چشممان به جمال آن روشن شده ،برجا ميگذارد.
مشكالت
اقس��ام
و
انواع
از
اي
هاله
در
كه
حاال
كنيم
مي
تصور
ما
از
برخي
به
پزشــک
به
فوری
ی
ه
مراجع
برخي از ما تصور ميكنيم حاال كه در هالهاي از انواع و اقس��ام مشكالت
ش��هري گرفتار ش��دهايم ،نبايد انتظ��ار خوشاخالقي و
ماش��يني و
زندگي
مهم است.
ی کافی
اندازه
زندگي ماش��يني و ش��هري گرفتار ش��دهايم ،نبايد انتظ��ار خوشاخالقي و
ً
چون
ا
اتفاق
كه
است
اين
واقعيت
اما
باش��يم،
داشته
همديگر
از
گش��اده
روي
روي گش��اده از همديگر داشته باش��يم ،اما واقعيت اين است كه اتفاقاً چون
•
و
ها
سختي
ماش��يني
عصر
در
زندگي
و
هس��تيم
اي
عديده
معضالت
درگير
درگير معضالت عديدهاي هس��تيم و زندگي در عصر ماش��يني سختيها و
گردن،
ی
ه
ناحی
در
توده
وجود
.۸
ناماليمته��اي خاص خ��ود را دارد ،ميطلبد كه براي رهاي��ي از اين همه
ناماليمته��اي خاص خ��ود را دارد ،ميطلبد كه براي رهاي��ي از اين همه
همهی ران
کشال
بغل ،یا
زیر
مالطفت و ماليمت در رفتارها و برخوردهايمان با ديگران
كمي
آشفتگي
آشفتگي كمي هم مالطفت و ماليمت در رفتارها و برخوردهايمان با ديگران
را
ما
محل،
كاسب
اخالقي
خوش
كه
طور
همان
نداريم
باشيم.ش��ك
داش��ته
تــورم گرههــای لنفــاوی
داش��ته باشيم.ش��ك نداريم همانطور كه خوشاخالقي كاسب محل ،ما را
ترغيب ميكند كه خريدهايمان را به طور مس��تمر از همان جايي كه سالم
ترغيب ميكند كه خريدهايمان را به طور مس��تمر از همان جايي كه سالم
تغییــرات در
دهنده
نشــان
دهيم و چه بس��ا تعامل در اين س��طح خرد
یدادهاند ،انجام
گرمي
عليك
ما را
ما را عليك گرمي دادهاند ،انجام دهيم و چه بس��ا تعامل در اين س��طح خرد
تواند
ی
م
که
است
لنفاوی
سیستم
ادامه
به
را
ما
كه
اس��ت
تأثيرگذار
قدر
اين
اما
نباش��د،
ما
توجه
قابل
چندان
چندان قابل توجه ما نباش��د ،اما اين قدر تأثيرگذار اس��ت كه ما را به ادامه
كند.خوش خلقي در س��طح كالن نيز به همين اندازه و
هم��كاري راغب
سرطانميشود.
منجر به
شــوند که
آن می
مانع از
عالئــم و
خون و
همين اندازه
كالن نيز به
س��طح
خلقي در
ایــنكند.خوش
هم��كاري راغب مي
ً
صنايع
فروشنده
يك
سازنده
تعامل
ال
مث
اس��ت.
فايده
مفيد
بيشتر
بس��ا
•چه
ً
کند.صنايع
فروشنده
سازنده
اس��ت .مثال
سرطانفايده
بيشتر مفيد
يك پیدا
جریان
تعاملسر
آزادانه به
التهابی
بس��اهی
چهدهند
توضیح را نشــان
نفــخ غیرقابــل
دس��تي با توريس��تهاي خارجي .ترديد نكنيم كه اين شيوه برخورد ظاهراً
دس��تي با توريس��تهاي خارجي .ترديد نكنيم كه اين شيوه برخورد ظاهراً
بیش از
ریزی
کبودینهیا خو
.۹
ایجاد پستان اســت .تغییرات غیرقابل •
ناگهان
اند که
صنعت
گذارد كه
کردهمي
گزارش برجا
چنان تأثير ش��گرفي
اهميت
چنداننبا
س��اده و
س��اده و نهچندان با اهميت چنان تأثير ش��گرفي برجا ميگذارد كه صنعت
توريسممتوقف من
حد که
توجهی توضیح باید فورا به پزشک اطالع  .۱۴زخم /توده روی پوست که
قابل
طيفمدت
اســت و
شودآن منتفع خواهد شده
بين اين
گسترده
شد.حاال در
ی از
كش��ورمان
منتفع خواهد شد.حاال در طيف گسترده بين اين
توريسم كش��ورمان از آن
یا
شود
ی
م
زبر
کند،
ی
م
ریزی
ن
خو
همسر
و
رئيس
و
همكار
و
دوست
منفي
يا
مثبت
برخورد
كالن
و
خرد
سطوح
بیماران
چنیــن
شــود .ه
این نشــانه حاکــی از وضعیت باقی ماندهاست.
مثبت يا منفي دوست و همكار و رئيس و همسر
برخورد
م و كالن
خرد
داده سطوح
و اعضاي خانواده و همه كس��اني را كه هر روز با آنها رو در روي هم هستيم
شود
خوب
آنها رو در روي هم هستيم
هرمنروزیبا
كس��اني را كه
همه
و
خانواده
اعضاي
و
مبتال به سرطان پستان مشاهده
غیرعادی پالکتها و گلبولهای •
مورد توجه قرار دهيم ،آن وقت ميتوان دريافت كه چرا از س��ر صبح تا آخر
آخر
س��ر صبح تا
كه چرا از
انواعدريافت
تختميتوان
پســتانآن وقت
نوکقرار دهيم،
موردکتوجه
انرژيکه می
بعضيهااست،
قرمز خون
پوســت
ســرطان
مختلف
کردهاند
توضیح
غیرقابل
وزن
کاهش
.۱۱
یکیو برخيها نيز در نقطه مقابل آنها هر چه
توانددهند
مثبت مي
شب
شب بعضيها انرژي مثبت ميدهند و برخيها نيز در نقطه مقابل آنها هر چه
مورد
آنقدر
خلقي
گيرند.خوش
مي
شما
از
اس��ت
انرژي
و
خوب
حال
و
حس
باشد.
خون
سرطان
های
ه
نشان
از
ای
ه
پای
سلول
ســرطان
(مالنوما،
طرف
یک
به
یا
رفته
فرو
شــده،
سرطان
ی
ه
اولی
ی
ه
نشان
یک
این
حس و حال خوب و انرژي اس��ت از شما ميگيرند.خوشخلقي آنقدر مورد
همواره
فرهنگ ايراني
بر اس��الم و
لوکیمیادين
سرطانیكه هم در
هایبوده اس��ت
س��تايش
سلول
سلول-سنگفرشی)
کارسینوم
است.
های متمایلشده
ســرطان
هم دردیگــر
روده و
همواره
هم در فرهنگ ايراني
بوده اس��ت كه هم در دينو اس��الم و
س��تايش
مورد تأكيد و س��فارش قرار گرفته اس��ت.به گونهاي ك��ه پيامبر اكرم(ص)
اكرم(ص)
ك��ه پيامبر
تواند گونه
اس��ت.به
کنند
داراي��يمی
قرمز غلبه
گلبولهای
ضایعه شود،
اي این
سبب
چنین • مورد تأكيد و س��فارش قرار گرفته می
است .ه
گوارش
بياوريدمپس
دس��ت
دستگاه را به
نمي وتوانيد دلمردم
خود
فرماين��د« :با
مي
ميفرماين��د« :با داراي��ي خود نميتوانيد دلمردم را به دس��ت بياوريد پس
رسانی
ن
اکسیژ
در
را
خون
توانایی
و
خال
هرگونه
مراقــب
بنابراین
سرطان به  .۱۳تورم اجزای صورت
که
است
آن
ی
ه
نشان
فرمايند:
مي
نيز
(ع)
علي
حضرت
آوريد».و
دست
به
نيك
اخالق
با
را
دلشان
دلشان را با اخالق نيك به دست آوريد».و حضرت علي (ع) نيز ميفرمايند:
پديد
پیداالفت
انس و
ميان دوس��تان
که مي
کنندزياد
روزيها را
«خوشاخالق��ي
اختــال می
دچار
باشید.
عجیب و
زياد ميلک
ســرطانرا ریه
مبتال به
است .بیماران
کرده
گســترش
اینكند وکبد
پديد
رشدکنندهالفت
دوس��تان انس و
یميان
كنده و
اخالق��ي روزيها
«خوش
گويد:
مي
هم
سخن
خوش
حافظ
آورد».
مي
هم مي•گويد:
سخن
خوش
اندحافظ
آورد».
منجر به لختگی خون میشود.
تورم
پف،
کــه
این بیماری روی اشــتهای شما گزارشميکرده
Puzzle 41 (Hard, difficulty
 ratingو افسون
) 0.61افسانه است
ده روز مهر گردون
افسون
و
است
افسانه
گردون
مهر
روز
ده
• نيكي به جاي ياران فرصت شمار يارا و توانایــی دفع بدنتــان تاثیر یا قرمــزی صورت را مشــاهده  .۱۵تغییرات در ناخن
نيكي به جاي ياران فرصت شمار يارا
 .۱۰نفخ یا افزایش وزن در
کردهاند .تومورهای ریوی کوچک نقطهی قهوهای /سیاه زیر ناخن
میگذارد.
ناحیهی شکم
معمــوال رگهای خونــی را در میتواند نشاندهندهی سرطان
•

این نشانهی ســرطان تخمدان
است .بیاشتهایی حتی زمانی که
•
مدتی است چیزی نخوردهاید یک
 .۱خس خس سینه  /تنگی نفس
بیماران مبتال به سرطان ریه به هشدار است.
یاد میآورند این یکی از نخستین •
عالئمی بود که مشــاهده کردند  .۶بیاشتهایی
اما در ابتد آن را به سرطان ربط ایــن میتواند نشــانهی اولیهی
سرطان لوزالمعده باشد .بیمیلی
ندادند.
ناگهانی نسبت به قهوه ،نوشیدنی
•
یا ســیگار نیز میتوانــد با این
 .۲تب یا عفونتهای مکرر
این اغلب نشــانهی لوســمی یا بیماری در ارتباط باشد.
لوکمیا است ،سرطان سلولهای
جسمانیمشهود
تغییراتPuzzle
)42 (Hard, difficulty rating 0.71
خون که در مغز استخوان شروع
میشــود .این بیمــاری باعث •
مقعد یا وجود خون
م5یشود 4مغز اســتخوان به
3 4
8یک جدول با 1
طور  .۷خونریزی 6
شرح
یک جدول با دو
ورد
شرح
دو
مورد
بيشتر
ايراني
فرهنگ اسالمي
بايدمدفوع
غیرعادی گلبول سفید تولید کند در
بیماران مبتال به سرطان تخمدان  .۱۲قرمزی ،زخم یا التهاب پستان

1هايي 2كه
7
گ بيگانه
7
3
غ مي1كنند!2

قفسهی سینه مسدود میکنند

2
7
351415 4
4
8 5141
نام خارج��ي نامأنوس بر تابلوي مغازهاش
ويژه
جدول
جدول عادي
ويژه
عادي____________________ >>حل در جدول
جدول
صفحه 35
وعادی
ویژه
____________________
جدول
چش��م مي
به
 6
8
2
هایخورد ،معتقد اس��ت :وقتي 3
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{>> ادامه در صفحه}38 :

حلدوکرده و
ایرانمداد
ها را با
جدولاز شرح
«شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی
دارای دو
توجه ایران
جدول روزنامه
گيرد».
كسبه قرار
«شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرحها را با مداد حل کرده و
دارای
روزنامه
يكدوم بپردازید.
حلكهشرح
اول ،به
يكشرح
جواب
جوان
مغازهدار
کردنحال
سپس با پاکبا اين
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.

ك
ش
تي
مو
اج��ارهاي ميليون��ي پرداخ��ت ميكنم و
به
به
سر
مغازه
ش��هرداري
عوارض
و
ماليات
افقي -8 15 14 13 12 11:ي��ك روش پخ��ت برن��ج در
افقي:
داش��ته 7باشم10 9 8
ميزند 3،چرا 4نبايد 5حق 6
1فلك 2
شم
7 6 5 4 3 2 1
آشپزي ايراني -بسيار زياد -دعاي
اب  -1برخورد با اتومبيل -نابينا
 1كه نام مغازهام را به دلخواه خودم انتخاب  -1برخورد با اتومبيل -نابينا
 -2نظ��ر – آگاه ،باخب��ر -اله��ه زير 1لب
مه  -2نظ��ر – آگاه ،باخب��ر -اله��ه
 2كنم؟! اگر ميخواه��م در ميان اين همه
 2-9ورطه -التهاب كليه -درد
انم شكار
رقيب اسم و رسمي داشته باشم و بتوانم شكار
 -10بيرق -اثر -از غالت
سرخ
جنگي-
خروس
ش��هر
از -3
 3هزينههاي ميليوني را تأمين كنم بايد از  -3ش��هر خروس جنگي -سرخ
3
 -11ش��هري در اس��تان همدان-
تندرو
شتر
پررنگ-
ب
با آغاز انقالب اس��المي و شروع جنگ 4اين نام عجيب و غريب خارجي براي جلب پررنگ -شتر تندرو
ميتوان
4
رعد -به سيگار ميزنند
فضايكار
ش��دنكلمه
حاكممنفي-
پاسخ
نامهاي  -4بشر-
 -4بشر -پاسخ منفي -كلمه كار
ارزشي بر 5مشتري ،استفاده كنم!»
تحميلي و
5
 -12ب��رادر ع��رب -ن��ام قدي��م
جامعهحرف
سطحكن-
هو وصنف خراب
با مش��اهده اين همه تفاوت ديدگاه و خراب كن -حرف ندا
شهري،ندابسياري از اين اسامي
جيحون -نفس كشيدن -سيارات
6
چي��ز
ه��ر
واليب��ال-
واح��د
رح
6
خورد-5 .نامأنوس و خارجي نيز از س��طح ش��هرها تعدد مراكز تصميمگيري ،اين سؤال مطرح  -5واح��د واليب��ال -ه��ر چي��ز
نامگذاري به 7ميشود كه به هر حال حد و مرز استفاده صندوق مانند -شهري در ژاپن بس��يار كوچك��ي هس��تند ك��ه از
سومژاپن
شهري در
صندوق مانند-
بربستند .اما موج
رادهسطح رخت
7
رضوي -به اوج از اي��ن نامهاي خارجي ك��ه به اصطالح  -6ذرت -مركز خراسان رضوي -صخره و فلز ساخته شدهاند
الح
ذرت -مركز
خراساندهه اخير
خارجي ،طي يك
خارجي -6سبك
8
8
 -13مردمك چش��م -دل آزرده-
او
از
مخفف
نهسيخ بسوزد نه كباب ،كجاست؟!
مشاهده خود رسيد.
مخفف از او
9
بگرد!
9
كن
اعم��ال
دوس��ت-
مناطق  -7هم��دم،
نامهاي
افس�ونگري
دلباختگي و
«مقدم» يكي از مسئوالن اداره اماكن  -7هم��دم ،دوس��ت -اعم��ال
 -14چوب��ي گرانبه��ا -يك��ي از
رها
دارها
مغازه
كه
صورتي
در
است:
معتقد
ناجا
10
نه
ا
بيگ
پرستار
كمك
حج-
مخصوص
حركت
10
مخصوص حج -كمك پرستار
چاقش��ناس) اس��م غيرمتعارف مغازههايشان را تغيير  -8ماضي ديدن -فرمان -چاق گونههاي لبنيات -سرود و نغمه
ير
(زبان
فكوهي
ناصر
اعتقاد
به
ش��اهده
فرمان-
ديدن-
ماضي
-8
11
11
 -15خانم نويسنده معاصر هندي-
فرآيندهايي ندهند با آنها برخورد قانوني ميشود.
مهمترين
نامگذاري
آگهي-
يك��ي ازنيست-
امانت روا
ش��تر به  -9در
 -9در امانت روا نيست -آگهي-
12
12
حرامي
روي
بايد
داران
مغ��ازه
گوي��د:
مي
وي
از
تا
دهد
مي
ام��كان
انس��ان
به
كه
اس��ت
است
آن
از
خاك
وي قوت
قوت خاك از آن است
 13مغازههاي خود اس��امي ايراني بگذارند و  -10پس��ر عرب -لوله گياهي13 -عمودي:
آنها ،وارد
لوله مفاهيم
عرب-اشيا و
طبقهبندي
طريق
گياهي-
پس��ر
دنواست -10
 -1گياه��ي اس��ت گل��دار از تيره
سنجشهاي ردهبندي ش��ده و نامگذاري اين
ادهنامها نظام
ن
 14اگر ميخواهند از اسامي خارجي استفاده سنجش
14
يدر
چتريان -پوليپهاي دريايي
رفتنرا ثبت ،كنند بايد اس��امي خارجي را كوچك در
مفهوم
يا
شيء
تا
دهد
مي
را
امكان
شهر،
باال
فالگير-
نص��رت-
-11
 -11نص��رت -فالگير -باال رفتن
 15كنار اسامي ايراني بياورند.
15-2خط باس��تاني -بيري��ا -قلعه
نگهداري ،و پردازش فكري كرد.
سخارجي آب دريا
آب دريا
نامأنوس
اسامي
با
مخالف
قانون
اجتماعي
مسائل
كارش��ناس
يار
ايرج
صدر اسالم
افقي:
هساست -12 .حرف جمع فارس��ي-
جاياصالت  -10بيآن فطير است -نويسنده-
 -12حرف جمع فارس��ي -جاي
بدنامنويسنده-
پايدار-است-
شادي-فطير
 -10بيآن
ش��تبه هم ب��ا تأكيد بر اينكه فرهنگ و
براساس مصوبه س��ال  1375مجلس  -1زن ديرنش��ين -نوع��ي اختالل  -3فرياد
ين بيهوا -بله آلماني -كشور ساعت!
بيهوا -بله آلماني -كشور ساعت!
پول ژاپن
انتخاب اس��المي  -ايراني م��ا بيانگر هويت ملي پولشوراي
درشت -پسوند مخصوص
ژاپن اسالمي ،استفاده از حروف التين انسدادي عروق كه عموماً در مردان  -4آواي
مشهور-
جمع
مي  -13متفاوت با آن-
ادباسامي  -13متفاوت با
وحش��ي-
گوي��د :حفظ اين -11رويحي��وان
يس��نا -ادب
وحش��ي-
حي��وان
استفاده از
محصوالت ايراني يا
و تاريخي ماس��ت ،مي
هر فصل
-11صف��ت-
شودآن -جمع مشهور-س��اخت
مي
ديده
سيگاري
پيروان
خارجي جماعت،
جماعت ،پيروان
توليد گل
مراكز مهم
آموخت��ه -از
 43توليد گل
 (Hard,مهم
آموخت��ه -از مراكز
ممنوع است.
غيرايراني
بيگانه و
اس��ت و
ratingهر ش��هروندي
هوي��ت وظيفه
آسيايي
 ratingكشور
Puzzle
difficulty
)0.63
Puzzle
44
(Hard,
difficulty
)0.60
خيمه-
ديرك
خودمان��ي-
آرام
-2
غالت-
از
آنيم-
در
كه
روزي
ممنوعيت  -14روزي كه
Sudoku
Puzzles
قانونگياهي
عرقيات
گالب
نتكننده -14ب��ه عن��وان ارزش محس��وب ميش��ود .محمدي،
مادهو واحده
براساس
Easyآبعرقيات گياهي
مانع و
گالب
محمدي،
اسمي-
واداشتندر آنيم -از غالت -51-آتي-
زشتي
كار
به
قاره
بزرگترين
بكارگيري اس��امي ،عناوين و اصطالحات بزرگترين قاره
ات
كنن��ده همچنين نامگذاري مغازهها ،فروشگاهها در كشور
كام-كشور
 -6در
غالم -زاري ،ناله
جمعنشانه
زينتي-
درخت
ضعيف-
ني��ز تابعي از بيگانه به منظور حفظ قوت و اصالت زبان -3
مسكن
جمع
قزح-
قوس
-15
مسكن
قزح-
قوس
-15
ان
خصوص��ي
هاي
ش��ركت
و
از
ياري
ميوه
هيتلر-
مع��اون
دريغا-
-12
نوعي ميوه
كاال-هيتلر-
مع��اون
-12 -7
محل
ذخيره1
دريغا4 2-
اختر9 -
5
ياقوت -الهه خورش��يد-
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لطفا از
م گفته هاى
ن
نرجنيد !

دیدکاه...

كمدى كالسيك
مسلمانىما؛ گاه
ْ
و گــاه كمدى تراژیک!
ف .م .سخن

------اگرايرانيـــانواقعا
حسيــنىعملمىكردند
چه مى شد؟!
ــــــ

ايام عاشوراست و بازار سينه زنى
و نوحــه خوانى و يــاد كردن از
شــجاعت و دالورى امام حسين
حسابى گرم .امروز که این را می
می نویسم،دهمين روز ماه محرم
اســت و فردا دوباره همه چيز به
وضع عادى باز خواهد گشت؛ تا
اربعين و چهلم امام حسين.
اگر درست بنگريم ،ما مسلمانان
شــيعه ،نه مســلمان محمدى
هستيم و نه شيعه ى على .اين
ها اســم هايى ست كه از ابتداى
كودكى با خود حمل كرده ايم،
و خــود را صاحب چنين دين و
مذهبى مى دانيم .اما واقعيت اين
است كه هزار فرسخ از مسلمانى
و هزار فرسخ از شيعه بودن فاصله
داريم.

نوبل باب دیلن...

بيشتر ما ،در تئاترى كه نمايش
اسالم و تشــيع در آن اجرا مى
شود ،به اندازه ى طول عمر مان،
نقش بــازى مى كنيم و گاه اين
جدى مى گيريم،
نقش را چنان ّ
كه گويى ســناريو ،بر اســاس
زندگى خو ِد ما نوشته شده است.
اما اين طور نيســت ،بلكه ما در
طول زمان ،از خانواده ،از مدرسه،
از جامعه اين نقش را آموخته ايم
و بى آن كه خود بدانيم به ايفاى
آن پرداخته ايم.
مسلمانى
مسلمانى ما ،شبيه به
ِ
مردم مسلمان كشورهاى ديگر،
خصوصــا كشــورهاى عربى ،و
كشورهايى كه اســام از آن ها
برخاســته است نيســت .قرآن
كريم ،به زبان عربى ست ،و عرب
زبانان ،قرآن را آن طور مى فهمند
كه بايد بفهمند .اما ما ،زبان مان
فارسى ســت ،و قرآن را آن طور
مى فهميم كــه مترجمان قرآن
مــى فهمند! به خاطــر همين،
تفاوت هست ميان منى كه قرآن
فوالدوند را مى خوانم با شمايى

كه قرآن جالل الدين فارسى را
مى خوانيد!
گاه نيز ،فهم قرآن براى ما اصال
اهميتــى ندارد! هميــن كه به
صورت شكسته بســته ،و بدون
دانستن معنى ،صدا را بلند كنيم
و به خيال خود ،قرآن را به عربى
بخوانيم ،احساس آرامش قلبى به
ما دســت مى دهد و گمان مى
كنيم كــه خداوند عالميان ،اين
جور قرآن خواندن ما را به زبان
«اوریژينال» بيشتر مى فهمد و
مى پسندد.
كمدى
به
تبديل
گاه
ما
مسلمانى
ْ
كالسيك ،و گاه تبديل به كمدى
تراژدى مى شــود .اين اتفاق آن
قدر افتاده است ،كه براى ما حالت
كامال عادى پيدا كرده ،و چندان
موجب تعجب ما نمى شود.
دخترك بر سرش تكه پارچه
اى مى اندازد و آرايشى غليظ
بر چهره دارد .تمام تارهاى
موى سر او كه مش كرده و به
رنگ طاليى ست از زير تكه
پارچه -كه مثال حجاب است-

>> ادامه از صفحه7 :

نداشــت ،تا این که یک روز در
ساعات اولیه صبح تماس تلفنی
مرموزی دریافت میکند و به او
اطالع داده میشود که جایزهای
برده است...

سوتالنا الکسیویچ نویسنده اهل
بالروس سال گذشته جایزه نوبل
ادبیات را از آن خود کرد .پاتریک
مودیانــو و آلیس مونــرو دیگر
برندگان این جایزه در سالهای
سوتالناالکسییویچ
پیش از آن بودند.
اما سال گذشته لحن برنده نوبل
-------------جایــزهایکههمه ادبیات کمی جدیتر بود .ســال
« ۲۰۱۵ســوتالنا الکسییویچ»
را شوکه میکند
نویســنده بالروســی به عنوان
نگاهــی به واکنشهــای جالب برنده معرفی شد .این انتخاب از
برخــی از برندگان ســالهای آنهایی بود که بسیاری را انگشت
گذشــته مهمترین جایزه ادبی به دهان باقی گذاشــت .پس از
معرفی «الکسییویچ» بهعنوان
جهان
لسینگ
دوریس
برنده این جایزه ،نظرسنجی انجام
«دوریس لســینگ» در ســال شد و نشان داد نام این نویسنده
 ۲۰۰۷نوبــل را برد و خبرنگاران به گوش  ۶۵درصد مردم روسیه
پــس از خبردار شــدن از تعلق آشنا نیست.
گرفتــن این جایزه بــه او ،خانم با ایــن حال این زن نویســنده
نویســنده را در حال پیاده شدن میــدان را خالی نکرد و در اولین
از تاکســی در نزدیکی خانهاش ســخنان خود از طریق مترجم
غافلگیر کردند« .لسینگ» کامال به «مشکالت سرزمین مادری»
از این خبــر بیاطالع بــود اما خود و «استبداد رژیم حاکم» در
خبرنگاران به دنبال واکنشــی از آن اشــاره کرد .نویسنده «زمان
سوی او بودند .نویسنده انگلیسی دســتدوم» در ادامــه گفــت:
«زیر پوســت من» در پاسخ به آزادی مثل تعطیــات ناگهانی
اصرار آنها گفت :فکر میکنید که آرزویش را داریم نیست .یک
من چه باید بگویم؟ شما بگویید مسیر است ،یک جاده طوالنی.
من چه بگویم ،همان را میگویم .پاتریکمودیانو
ماریو بارگاس یوسا
«پاتریک مودیانو» که سال ۲۰۱۴
«ماریو بارگاس یوسا» نویسنده ،نوبل را به خانه برد ،هم از آندسته
روزنامهنگار و سیاستمدار پرویی نویسندهها بود که نه خودشان و
هم در ســال  ۲۰۱۰نوبل را برد نهدیگران انتظار برنده شدنشان را
و در مراســم دریافت جایزهاش داشتند .این رماننویس فرانسوی
فرصــت را غنیمــت شــمرد و در روز انتشار خبر برنده شدنش
داستانی درباره شخصیتی شبیه در پارک «لوکزامبــروگ» قدم
خودش برای حضار تعریف کرد .میزد که دخترش از طریق تلفن
داستان نویسنده «سور بز» درباره بــه او این خبر را داد .خبرنگاران
مردی بود که در دنیایی تخیالت خیلی زود با او تماس گرفتند و او
خودش زندگی میکرد و مشکلی در اولین واکنشهایش بهدریافت
در جدا کردن داستان از واقعیت این جایزه گفت :اول از همه خیلی

غیرمنتظره بــود و جایزهای بود
که هرگز فکر نمیکردم دریافت
کنم ...این اتفــاق واقعا روی من
اثر گذاشت و مرا بسیار احساسی
کرد .خیلی تحتتاثیر قرار گرفتم.
ایــن خبر بهطــور خاصی برایم
لذتبخــش بود چرا که من یک
نوه سوئدی دارم.
ویلیامفاکنر

کمی عقبتر که برویم میرسیم
به نام برجســته نویســندگانی
چون «ویلیام فاکنــر» و «تونی
موریسون» .نویســنده «خشم
و هیاهو» کــه در  ،۱۹۴۹یعنی
چند ســال پس از ویرانی جنگ
جهانی دوم این جایزه را برد ،در
سخنرانی گفت :من باور دارم که
انســان تنها تحمل نمیکند ،او
غلبه خواهد کرد .او در میان دیگر
موجودات جاودان اســت ،نه به
خاطر صدای خستگی ناپذیرش
بلکه به این دلیل که او روح دارد؛
روحی قادر به محبت و فداکاری و
پایداری .وظیفه شاعر و نویسنده
نوشتندرباره این چیزهاست.
تونی موریسون

«تونی موریســون» که نگارش
رمان «دلبند» را در کارنامهاش
ثبت کرده ،در سال  ۱۹۹۳نوبل
ادبیــات را از آن خود کرد .او در
ســخنرانی خود اظهار داشــت:
زبان هیــچگاه نمیتواند بردگی،
نشلکشی و جنگ را بیان کند.
نباید هم با تکبر به دنبال توانایی
عملی کردن آن باشــد .قدرت
و موهبــت زبان ،دســتیابی به
ناگفتنیهاست.
منابع گزارش :ایسنا ،خبرآنالین،
بی بی سی

اگر ايران
حسي يان واقعا
نى
كرد عمل مى
ند
حاك  ،اثرى از
ميت
ظلم باقى
منى
گذاشتند!
بيرون است.
آقاى سن و سال دارى ،كه
حاج ِ
وسط پيشانى اش به عالمت نماز
زياد خواندن و عبادت زياد كردن
با جراحى پالستيك سنتى البته!-پينه بسته ،و محاسن آنكادر شده
اى دارد ،و كتى گشــاد و بلند بر
تن دارد ،و تسبيح مى گرداند ،و
زير لب به عالمت خواندن دعا و
فرستادن صلوات ،فش فش مى
كند ،هنگام معامله ،براى كسب
صنار سه شاهى -كه به زبان امروز
چند ده ميليون تومان يا دالر مى
باشد! -به راحتى دروغ مى گويد
و س ِر خريدار غريبه و آشنا كاله
مى گذارد.
بانويى مســلمان و چادرى ،كه
از مچ دســت تا آرنجش النگوى
طالست ،و لباس زير چادرش از
لندن خريدارى شــده ،و جز يك
چشم ،از چهره ى او چيزى ديده
نمى شــود ،به محض اين كه به
محفل زنانه مى رســد و چادر از
سر بر مى گيرد ،بى هيچ حجب و
حيايى ،شروع به بدگويى و غيبت
از فــان كس و بهمان كس مى
كند كه بيچاره ها ،روح شان هم
از اين كرده ها بى خبر است!
مردى كه تمام عمر مســلمان
بوده ،و تمام عمر نما ِز ســ ِر وقت
اش ترك نشــده ،ولى بدون الكل
نمى تواند زندگــى بكند ،چند
استكان باال مى رود و خيارماست
و مزه هاى ديگر را كه همســر
مسلمان اش بر سر بساط گذاشته
نوش جان مى كند ،و وقت نماز
كه مى رسد ،دهان اش را چند بار
آب مى كشد و با نهايت خضوع و
خشوع ،بر سر جا نماز مى ايستد
و با تمام وجود ،به ِ
طرف قبله اى
كه جهت اش هم چندان دقيق
نيست سجده مى كند.
خيلى از ما ،نمــاز مى خوانيم و
معنى اش را نمى دانيم .روزه مى
گيريم ،و هنگام افطار و سحرى
حد مرگ مى لمبانيم .جهاد
به ّ
را يكــى از فروع دين مى ناميم،
اما وقتى خطر پيش مى آيد ،به
جاى مقابله با خطــر ،با انواع و
اقسام حيله ها ،از مقابل خطر مى
گريزيم.
آن هــا هم كه امروز ،به ميمنت
بر قرار شــدن حكومت اسالمى،
در ادارات و محل تحصيل و كار،
خود را مسلماندو آتشه بلكه هم
سه آتشه و چهار آتشه نشان مى

دهند و ظاهرا به تمام دستورات
اسالم مقيدند ،وقتى به خانه مى
رسند ،آن كار ديگر و بدتر از آن
كارديگر مى كنند .اگر هم مقامى
داشته باشــند ،مى دزدند و مى
چاپند و غارت مى كنند.
«يازهرا» مى گويند و شالق
و كابل را چنان بر بدن مجرم
سياسى فرود مى آورند كه
پوست و گوشت مى شكافد و
له و لورده مى شود...
اينداستان س ِردرازدارد و هركس
بگويد نمونه هاى آن را در كشور
ما نديده يا خود ،هنرپيشه ى اين
نمايش دينى نبوده و ايفاى نقش
نكرده ،دروغ مى گويد.
دروغ مى گويد .دروغ مى گويد.
همين ماجراى امام حســين و
عاشورا .مردى با هفتاد و دو تن،
مى رود در مقابل لشكر ظلم مى
ايســتد .با اين لشكر مى جنگد.
خورد
در اين جنگ شكست مى َ
و همه ى ياران اش كشــته مى
شوند .اينداستان رادر قالب هاى
مختلف ،از دوران كودكى مان تا
به امروز صدها بار شنيده ايم.
امام حســين مظهر شجاعت و
آزادگى ســت و براى دين اش،
بدون ترس ،به مرگ لبخند مى
زند.
اكنون جماعتى حكومت را
در دست گرفته اند ،كه بهتر
از معاويــه و يزيد عمل نمى
كنند (و توجه داشته باشيم كه
اين دو نفر مورد احترام بسيارى
از مسلمانان غير شيعه هستند و
اين ما شــيعيانيم كه اين دو نفر
را به اضافه ى سه خليفه ى قبل
از على ،اگر به ما بدهند ،با دست
هــاى خودمان خفه شــان مى
كنيم!)
اما غير از اعضا و هواداران سازمان
مجاهديــن خلق ،كــه به نوعى
ديگــر از دين و مذهب شــيعه،
معتقد هســتند ،و آن را وسيله
اى بــراى تغيير ذهنيت اعضاى
خود قرار مى دهنــد و آنان را با
القا اين اعتقادات به وسط ميدان
مى فرســتند و شهادت را به آن
ها وعــده مى دهنــد ،كدام يك
از مســلمانان شــيعه ى معتقد
به حســين ،كه اين حكومت را
يزيدى مى دانند ،مانند حسين و
ياران اش ،بر اساس اعتقادشان نه
هيجانات آنى اجتماعى،در مقابل
اين حكومت قيــام مى كنند و
حاضر به جان باختن مى شوند؟
آنچه مــا ديده ايم ،طاقت آوردن
ماننــد حســين بوده اســت تا
جنگيدن ماننــد او! البته طاقت

آوردن كم دردسرتر و كم خطرتر
اســت و آدمى مى تواند در كنج
خانه اش نيز طاقت بياورد!
اگر ايرانيان واقعا حسينى عمل
مى كردند ،و رهبران سياســى
مخالف حكومت كه جان شــان
را حاضرند براى حسين از دست
بدهند -البته در مراســم سينه
زنى و زنجير زنى و تو سر زنى!،-
حسينى رفتار مى كردند ،با اين
حسين دوستان ،كه نه ٧٢
تعداد
ْ
تن كهدستكم چند ميليون نفرند
آمار بر اساس جماعت هياتى وســينه زنان و گروه هاى طبل و
سنج كوبان و توزيع كنندگان و
گيرندگان غذاهاى نذرى! -اثرى
از حاكميــت ظلــم باقى نمى
گذاشتند.
اما حســين و عاشــورا ،دين ما
نيست ،فيلم ماست! آيينى ست،
مثل كارناوال هاى خارجى .مثل
مراسم مســيحى ها در دهكده
هاى دور افتاده ى ايتاليا .در اين
مراسم ،كه به ياد حسين برگزار
مى شــود ،و برگزاركنندگان و
ســازمان دهندگان اش تقريبا
تمامــا اراذل و اوبــاش محالت
هستند ،به همه ى ما خوش مى
گذرد .رفيق كمونيست من هم
پيراهن سياه به تن مى كند و با
غم و اندوه فراوان ،بر سر و سينه
اش مى كوبد.
لطفا از گفته هاى من نرنجيد و
ناراحت نشويد .به ما نه ،به خودتان
بگوييد كه واقعا كه هستيد و چه
مى كنيد! وجدان تان هم ناراحت
نشــود ،چرا كه اين نمايش ها،
بخشى از زندگى ست و همه ى
ما ،بيش و كــم ،در اين عرصه،
نقش هايى ايفا كرده ايم .اگر هم
باور داريد كه شما واقعا حسينى
زندگى مى كنيد ،بفرماييد! اين
شمشــير و اين ميدان و اين هم
حكومت ظلم (همــان طور كه
خودتان مى گوييد) .آستين باال
بزنيد و به ساقط كردن آن همت
گماريد! حسين چنين زيست و
چنين ُمرد! اگر حسينى هستيد
بســم الله! و اگر نيستيد ،لطفا
چنان در نقش خــود فرو نرويد
كه
احساس حسين واقعى بودن
ِ
به شما دست بدهد! اين فقط يك
نقش است ،و روز بعد از عاشورا،
لباس تــان را بايد عوض كنيد و
گريم تان را پــاك كنيد و چهره
تان را از حالت محزون ،به حالت
عادى بــاز گردانيــد! لطفا زياد
جدى
اعتقادات مذهبــى تان را ّ
نگيريد!
•
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"هیالری میتواند همه ما را به یک
جنگ فاجعه بار بکشاند"!

مناظره ها

شایستهالهامی(مونتریال)

اولیــن مناظــره دو کاندیدای
ریاســت جمهوری آمریکا 26
سپتامبر ودومین روز نهم اکتبر
برگزار شــد .چهــارم اکتبر هم
مناظره بین معاونین آنها بود که
در آن تیم کین (معاون هیالری)
بدون اینکه فرصــت گفتگو به
مایک پنس (معاون ترامپ) بدهد
بطور خیلی مسخره ای در جواب
هر سئوال گفته های خود را تکرار
کرد و حتی مجــری برنامه هم
اجازه صحبت به پنس نداد.
با وجود اینکه نقش معاون ریاست
جمهوری خیلی مهم است و قانوناً
در صــورت مرگ رئیس جمهور
جانشــین او میشــود؛ ولی نظر
معاونین درباره مشکالت اساسی
مردم اص ً
ال مطرح نشد.
به مناســبت مهم بودن مناظره
خود کاندیداهادر زیر بخش هائی
از دو مقاله انتخاب شده:
پاتریک مارتین سی ام سپتامبر،
مقاله ای در سایت
WSWS - World Socialist
Web Site

عنوان نوشته:

The US Presidential and
the War Plans of the Ruling
Class

«مناظره ریاست جمهوری آمریکا
وطرح جنگ طبقه حاکم»
مارتین مینویسد :مناظره شب
دوشــنبه بین ترامپ و هیالری
عمق فســاد و انحطاط سیاست
امریکا را عمیقتر کرد .میلیاردر
و مولتی میلیونر ،هــر دو بطور
گسترده مورد نفرت مردم هستند.
دادن قولهای کاذب و غیرقانونی،
حمله و واکنشها و ...مطرح نکردن
مشکالت واقعی مردم آمریکا که
در حال حاضر با آن روبرو هستند
ترامپدر رابطه با انتقاد هیالری با
مسایل اقتصادی همه را با عنوان
"به این میگویند بیزنس!" جواب
داد.
هیالری که رابطه نزدیکی با وال
اســتریت دارد میگوید :بحران
اقتصــادی  2008بخاطــر این
مســئله بوجود آمد که مالیات
طبقه ثروتمند کم شد و سرمایه
گذاری برای طبقه متوسط از بین
رفت و چشم بروی وال استریت
بسته شد .البته او امیدوار است که
کسی به این موضوع توجه نکند
که مراحل ایجاد این وضعیت از
زمان شوهرش آغاز شد.
هیالری در مــورد طبقه حاکم
بیشــترین حمله ها را به ترامپ
کرد و خود را بیرحم ترین فرمانده
قوا معرفی کرد .از زمان اجتماع
ملــی دموکراتها در مــاه ژوئیه
بدترین انتقادها را به روسیه کرده
و گفته هــای ترامپ در رابطه با
پوتین را مورد حمله قرار میدهد.

از آنزمان تا بحال پوتین را مسئول
هک کردن ایمیل های مربوط به
اجتماعدموکراتها میداند.
هیالریدر رابطه با حمله سایبری
(فضای مجازی) روســیه ،چین،
ایران و کسان دیگر میگوید:
"ما آرام نخواهیم نشســت و از
شهروندان خود در مقابل روسیه
دفاع خواهیم کــرد .این را باید
روسیه بفهمد" .
هیالری عالوه بر پیشنهاد جنگ
با روســیه (دومین کشور از نظر
سالح هسته ای) میگوید:
حملــه نظامــی به داعــش با
هواپیماهای بی سرنشین (پهپاد)
و موشکهای کشتار باید وسعت
بیشتری پیدا کند.
مجری برنامه از هیالری نپرسید
که حاضر است چند میلیون نفر را
قربانی جنگ با روسیه کند.
اخبار پشت صحنه حاکی است
که از دو کاندیدا در مورد استفاده
از سالح هسته ای سئوال شده،
ترامپ در جواب گفته اولین نفر
برای استفاده نخواهد بود و بعد
گفته همه گزینه هــا روی میز
خواهد بود .ولی هیالری پاســخ
نداده است.
فــردای روز مناظره ،رســانه ها
هیالری را برنــده اعالم کردند؛
چــرا که او را بیشــتر وســیله
اجرای سیاســتهای تجاوزکارانه
امپراطوری آمریکا میدانند.
سیســتم دو حزبی ،سیاســت
انحصاری طبقه سرمایه دار است.
دو حزب وسیله سیاسی بیزنس
های بزرگ است.
ایــن عقیــده برنی ســندرز و
عذرخواهان کذاب او "که میشود
با فشــار آوردن به دموکراتها آنرا
تغییر داد و یا از طریق آن انقالب
کرد ،ثابت شده که دروغی بیش
نیست".
مقاله دیگری هم با عنوان
Hillary could Drag Us All
Into a Catastrophic War

"هیالری میتواند همه ما را بیک
جنگ فاجعه بار بکشاند".
این مقاله را پیتر هیچنس Peter
 Hitchensبریتانیایی در سایت
The Mail
www.dailymail.co.uk

در روز  29سپتامبر نوشته است:
در صورت پیــروزی ترامپ ،یک
قدرت حیرت انگیز به مردی تنها،
بی تجربه ،بدون تحصیالت ،که
خود هم نیت و انتظار برنده شدن
را نداشته ،تفویض میشود.
برنده شــدن هیالری ،مشکلی
بزرگتــر خلــق میکنــد .او
«تحصیلکرده»است.
آگاهان معتقدند در ســامتی
هیالری مســئله جدی هست،
حتی اگر او سالم باشد ،به اعتقاد
آنها سیاست دخالتگرانه خارجی
او واقعاً ترسناک است.

هیچنس ادامه میدهد:
من در دوران جنگ سرد زندگی
کرده ام ولی هیچوقت احساس
خطر واقعی نمیکردم .فکر بودن
هیالری در کاخ سفید مرا به لرزه
در میاورد .بنظر میرسد هیالری از
دخالت های شکست خورده سی
سال گذشته چیزی یاد نگرفته
است .شعار شایان ستایش اوباما را
«که کار احمقانه انجام نده!» خوار
میشــمارد .هیالری ما را بطرف
کارهای احمقانه خواهد کشید.
تقریباً همه میداننــد که صدام
سالح کشــتار دســته جمعی
نداشــت .اکثر مردم میدانند که
قذافی طرح کشــتار مردم را در
بنغازی را نداشت و به سربازانش
دستور تجاوز دسته جمعی نداده
بود .چه مدت طول خواهد کشید
که درک کنیم نه روســیه و نه
سوریه کامیونهای سازمان ملل
را در حلب بمباران نکرده؟ همه
اینها قابل تحقیق است .اگر همه
آنها را باور کنیم بزودی خود را در
یک خطر بین المللی نظیر بحران
موشکی کوبا قرار خواهیم داد.
آمریکا ،تحت فشــار عربســتان
ستمگر هیچوقت کوشش خود
را برای واژگونی حکومت سوریه
از دست نخواهد داد .روشن است
که آماده ریســک کــردن برای
درافتادن آشکارا با مسکو هستند.
آنها چه کسی هستند و آیا دلیل
آنهــا ارزش این خطــر بزرگ را
دارد؟
طرح صلح ســوریه که از روز
اول توســط پنتاگون رد شد،
یکی از افتضاحات زمان ماست.
شانســی بود که بتوانیم به
بیچارگیمیلیونهاانسانخاتمه
بدهیم .ولی آنرا دور انداختیم.
ما مردم انگلیسدر مقابل کشیده
شــدن به جنگ ســوریه باید
مقاومت کنیم .به اندازه کافی با
تبلیغات احمق شدیم .نبایددوباره
گول بخوریم.
(نوشته باال خالصه دو مقاله بود).
صلح طلبان با نوشــتن مقاالت
میخواهند جلو جنگی جدید را
بگیرند .خانم استاین رهبر حزب
سبز،میگوید:
"دولت اوباما در حال حاضر هفت
کشــور را دارد بمباران میکند.
جنگ عراق و افغانستان تا حاال 6
تریلیون هزینه برداشته"
باوجود این ،در مناظره نهم اکتبر،
هیالری علناً از ایجاد منطقه پرواز
ممنوعدر سوریه (جنگ گسترده
تر) و واژگونی اسد صحبت میکند.
و این ترامپ اســت که میگوید:
«چون روســیه و ایران دارند در
ســوریه با داعش میجنگند ما
باید با آنها همکاری کنیم .ایجاد
منطقه پرواز ممنوعدر لیبی باعث
واژگونی قذافی شد ولی ما داعش
را جایگزین او کردیم».

هر دو لنگه یک خروار!

بر همگان واجب و مبرهن اســت
که نمایش تن به تن دو کاندیدای
ریاســت جمهوری در رسانه ها؛
خانم هیالری بــا ظاهری برازنده
تر و آقای ترامپ با زلف افشــان و
شهر آشوب در صحنه نبرد ظاهر
شده و بهم دســت دادند ولی در
باطن دشمن قسم خورده و آرزوی
نابودی یکدیگر راداشتند.
شما خواننده عزیز پیوند ،هم گول
نخوریــد که با یک دســت دادن
رفیق و شفیق هســتند ،ابدا .این
ظاهر امر است!
یکی دغــل و دروغگو و خالی بند
که راحت فحش و ناسزا می دهد
و اصال اهل معذرت و عذرخواهی
نیســت (نگاه کنید به روی جلد
پیوند همین شــماره!) و دیگری
الاقل بــه اشــتباه غیرعمد خود
پی برده ،بار مســئولیت را بدوش
می گیرد که قابل تحسین است.
ایشان (ترامپ) در نهایت وقاحت
که مدعی است مالیات نمی دهد و
با زیرکی چگونه سردولت کاله می
گذارد و کســی هم عارض ایشان
نمی شود.
از شیخ عربستان گله می کند که
معامله با عربستان خاصیت مالی
برای آمریکا ندارد! بی خبر اســت
که عربســتان بعد از اسرائیل ،در
زرادخانه آمریکاست؛ آمریکا
حکم ّ
میلیاردهــا دالر از بابــت فروش
آواکس ها و جت های جنگی ،که
من و شما نفروخته ایم ،در عوض
صادرات نفت و البته مهر و تسبیح،
آب آشــامیدنی و کمی هم خرما
توسط عربستان ،به جیب می زند.

به قــول شــاملو روزگار غریبی
است نازنین! این حرفها را باید از
هیالری باتجربه شنید نه از ترامپ
فاشیست بی تجربه.
یک نکته در مورد نوار مربوط به
ترامپ باید گفت "گر حکم شود
که مست گیرند ،درشهر هرآنچه
است گیرند".
میگویند :با شــوخ تــر از خود
شوخی نکن .اگر رسانه ها مسائل
مربوط به رسوایی نوار ترامپ را تا
این حد تکرار نمیکردند و هیالری
در مناظره حرفی نمی زد ،مسایل
زندگــی هیالری و بیــل به این
صورت مفتضحانه علنی نمیشد.
ترامپ گفته که اگر هیالری ادامه
دهد ،مسائل بیشتری رو خواهد
کرد.
هیالری زمانی ازدفاع حقوق زنان
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جناب ترامپ بوضوح ناآگاه است.
بچه که بودم و از ننه خدابیامرز می
خواستم که شبهای قبل از امتحان
عدس پخته درســت کند چون
شنیده بودم که عدس مغز را جال
می دهد؛ که البته خوردن عدس
همان و رفوزگی همان!
ایــن مثــل را آوردم که ای کاش
فرزندان ایشان از اناث و ذکور که
ماحصل زنان متعدد اســت ،شب
قبل از مصاف ،به پدر تاجدار عدس
می دادند که در هیبت تمام عیار
رئیس جمهور عمــل کند؛ برای
بنده که معکوس عمل شد.
دوست آمریکایی ام می گوید که
اگر هیالری یک عطسه یا سرفه
کند ،کار انتخابــات تمام و ختم
غائله اســت ،که دســت بر قضا
مخدره نه سرفه کرد ،نه عطسه و
نه آبی روانه گلو کرد!
در عوض رقیب نابکار متصل فن
و فن کــرد ،آب خورد و با صورت
زرد رنگ در ابتدا ظاهر شــد .به
گفته سناتور هاوارد دین ،که خود
پزشــک اســت ادعا کرد که این
حالت احتماال بدلیل اســتفاده از
کوکائین باشد و تا این تاریخ جناب
سناتور از نظر خود منصرف نشده
اســت (نقل از رسانه های CNN,
 .)MSNBC, FOXبنــده بــی
تقصیرم -بقول مش قاسم تا قبر آ
آ آ آ ....
مبادا تصــور فرمایید که مخلص
طرفدار این مخدره هســتم .ابدا!
تردیدی نیست هر دوی اینها چه
قبــل و چه بعــد از تصاحب کاخ
سفید روزگار ما جهان سوم را سیاه

دنیا صحبت میکند کهدر رابطه با
عربستان کاری نکرده و فقط پول
شــیوخ آنجا را به بنیاد کلینتون
واریز کرده .در رابطه با مســایل
مربوط به تجــاوز بیل کلینتون
حداقل به بیست زن بجای دفاع
از حقــوق آنها بــرای کمک به
شوهرش با حمله و تهدید آنها را
دور کرده( .کسی که نتواند از حق
خود دفاع کند چطور ادعا میکند
که برای دیگری اینکار را میکند.
فمینیست ها این موضوع را باید
بیادداشته باشند)
در مقایســه با نظرات هیالری و

ترامپ ،ویدئوئی چند دقیقه ای
از  1993وجــود دارد که عقاید
هیــاری در مــورد مهاجرین،
مکزیکی ها ،کشیدن حصار ...عیناً
تکرار گفته های ترامپ اســت؛

خواهند کرد.
چاپیدن و بمباران و کشــتن بی
زبانان و سرسپرده بالعزل اسرائیل
که حتی به میمنــت و مبارکی
فرزندان شان را به عقد و ازدواجی
مصلحتی وصلــت دادند که این
خود سرســپردگی و وابستگی را
نشان می دهد.
ماحصل اینکه منابع نفت و گاز و
معادن مــا جماعت را می گیرند،
طوایف و قوم ها را با اسلحه شان به
جان هم می اندازند؛ بقولی تفرقه
بیانداز و حکومت کن.
حکایتی اســت از دلو حاج علی
اکبری که اگر برایش آب نداشت
(ما) ،ولی برای عده ای نان داشت
(آنها)!
چند شــب قبل مصاحبه ای بود
با آقای داالی الما ،رهبر بودائیان
تبت .مصاحبه کننده از ایشــان
پرسید که آیا شما دانلد ترامپ را
می شناسید؟
داالی خیلی ســاده جــواب داد
که ایشــان مردی است با موهای
پرتقالی و صورت ســرخ و لبهای
غنچه ای!
از دکتر آقای ترامــپ نامه ای به
رسانه ها رســید که گواهی کرده
بود بیضتین ترامپ خوب کار می
کند!...
ای کاش که یــک تجزیه خون و
ادرار هم انجام بگیرد تا صدق گفته
سناتور تأیید شود!
آخر کسی که با پرروئی می گوید
کــه مالیات نمی دهــم و خیلی
باهوش هستم می آید تجزیه خون
و ادرار بدهد!
در خاتمــه بدانید که هر دو لنگه
یک خروار است ،چه خرواری که
روی سر ما آوار می شود.
اصــا به من چه کــه دخالت در
سیاستدولت جهانخوار بکنم و .ِ..ه
زیادی بخورم.
السالم
و ّ
----------پ.ن :.تیتــر :خروار مقــدار باری
اســت که خر بتواند بردارد؛ اشاره
به تقسیم هر خروار به دو لنگه یا
دو تَنگ یعنی به دو بخش مساوی
اســت که در دو ســوی حیوان
آویخته میشده است.

فرقی که باعث میشود تبلیغات
زیادی برای هیالری بشود ،جنگ
افروزی هیالری است.
در حالیکه نصف مــردم آمریکا
به گفته مجــری مناظره در فقر
زندگــی میکننــد و منتظر راه
حلهای اقتصادی برای برون رفت
از این بحران هستند؛ خاورمیانه
در آتش جنگ میسوزد .میلیونها
پناهنده آواره هستند ،اگر مناظره
دو نفر که ادعای رهبری دنیای
آزاد میکننــد ایــن باشــد ،چه
انتظاری میتــوان از دیکتاتورها
داشت؟
اگر بجاى مــردم امريكا بودم به
هيچ يك از ايــن كانديداها رأى
نمي دادم.
•

30

 سال  24شماره  24  1288مهر 1395

www.paivand.ca since 1993

اطالعیه ها...

تداوم جنایت...

گوشت خواری،
گیاهخواری،
همهچیزخواری! -
کدامیک؟!

مسیهرستمیان

پژوهشگردردانشگاه لیدن ،هلند
گیاهخواری نــه تنها نوعی رژیم
غذایی ،بلکه نوعی سبک زندگی
اســت که این روزها گرایش به
طیفهای مختلــف آن بیش از
پیش گســترش یافتــه و افراد
زیادی بهدنبال تغییر رژیم غذایی
و سبک زندگی خود هستند.
با توجه تحقیقات گستردهای که
درباره مزایــا و معایب رژیمهای
همهچیزخــواری و گیاهخواری
صورت گرفته ،به نظر میرســد
رژیمهای گیاهخواری را با درنظر
گرفتن اصول سالمت ،می توان
به عنوان سبک زندگی مناسبی
برای تمام عمر در نظر گرفت.
به دلیل وجود مقادیر زیاد فیبر،
ویتامینهای  Cو  ،Eپتاســیم،
منیزیــم و همچنین چربیهای
غیراشــباع (که گفته میشــود
باعث بــروز بیماریهای قلبی-
عروقی نمیشــوند) در گیاهان،
گیاهخواری فواید بسیاریدارد.
گیاهخواران عموما الغرتر هستند
و چربی و قند خون پایینتری به
نسبت همه چیزخواراندارند.
با این وجود ،به علت عدم مصرف
محصوالت حیوانــی ،بخصوص
در گیاهخوارانــی کــه از هیــچ
فــراورده حیوانی مثل تخم مرغ
یا لبنیات اســتفاده نمیکنند،
احتمال کمبــود ویتامین های
 B12و  ،Dآهن ،روی ،کلسیم و
آمینواسیدهای ضروری افزایش
مییابد و گیاهخواران را نیازمند
مصرف مکمل برای جبران این
نیازهامیکند.
گرچــه رژیمهــای گیاهخواری
با رعایت اصول درســت تغذیه
میتوانند روش مناســبی برای
اغلب افراد در ســنین مختلف
باشــند ،اما در توضیح و تبلیغ
رژیمهای گیاهخــواری ،باورهای
نادرستی نیز رواج یافته است.
برخــی از متداولترین این باورها
عبارتند از:

باورهای نادرست

•

اجتناب از گوشتخواری به خودی
خود باعث سالمت میشود:
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بســیاری بــر ایــن باورند که
غذاهای گیاهی سالم هستند و
فرآوردههای حیوانی ناسالم.
براساس تعریف شورای اطالعات
غذایی اروپــا ( )EUFICتغذیه
سالم تنها بخاطر نوع رژیم غذایی
گیاهخــواری و همه چیزخواری
نیست ،بلکه به نوع مواد غذایی و
طرز پخت آن نیز بستگی دارد.
بــه عنوان مثال غــذای گیاهی
حاوی شــکر بسیار که در روغن
فراوان طبخ شــده باشد ،غذایی
ناسالم اســت اما غذایی گوشتی
عاری از چربی و شیرینی اضافی
کــه به صورت آب پــز یا کبابی
آماده شده ،غذایی سالم محسوب
میشود.
تعادل در مصرف مواد
غذایی و پرهیز از مواد مضر
میتواند سالمت و عمر
طوالنی را برای افراد با
رژیمهای غذایی گوناگون به
ارمغان بیاورد.

براساس مطالعات صورت گرفته،
گیاهخوارانی کــه مقادیر زیادی
کربوهیــدرات ،شــکر و چربی
مصرف میکنند ،سود کمتری از
رژیم گیاهخواری میبرند و ممکن
اســت در معــرض بیماریهای
گوناگون قرار بگیرند.
•

گوشتخواری باعث بروز بیماریهای
قلبی_عروقی،سرطانهای
گوناگون و کاهش عمر میشود:

درسالهایاخیرمطالعاتیصورت
گرفته که نشــان میدهد خطر
ابتال به بیماریهای قلبی-عروقی
و انواع ســرطان در گیاهخواران
کمتر از همهچیزخواران است.
همچنین گفته شــده که طول
عمــر گیاهخــواران بیشــتر از
همهچیزخواران اســت .اما آنچه
عامل اصلی این تفاوتهاســت
مصرف گوشــت یــا محصوالت
جانوری نیست بلکه مصرف باالی
چربیهای اشــباع ،کلسترول،
غذاهای ناســالم و فرآوری شده
و از همه مهمتر ســبک زندگی
امروزی ،یعنی کم شدن فعالیت
بدنی است.
به عقیده بســیاری از محققان،

غذاهای گوشــتی اگر با چربی
کمتر و بصورت مناســب پخته
شوند ،نقش چندانی در باالبردن
خطر ابتال به بیماریهای قلبی-
عروقی و سرطان های گوناگون
ندارند.
البته در این زمینه اختالف نظر
وجود دارد ،برخی تحقیقات نشان
میدهند مصرف زیاد محصوالت
حیوانی خطر برخی سرطانها را
افزایش میدهد در مقابل عدهای
معتقدند که شواهد کافی حتی
در مورد مضر بودن چربی اشباع
وجود ندارد و اصوال هر نوع چربی
طبیعی سالم است و فقط چربی
مصنوعی (چربی ترانس یا روغن
جامد) مضر است.
در مجموع بســیاری از محققان
بر این عقیدهاند که دلیل اصلی
کاهش انواع بیماریهای مزمن
در گیاهخواران ،صرفا گیاهخواری
و پرهیز از محصوالت گوشــتی
نیست ،بلکه به این علت است که
معموال کسانی که سبک زندگی
گیاهخواری را برمیگزینند نگرش
متفاوتی به زندگی و ســامت
دارند؛
 بــه تغذیه خود بیشــتر توجهمیکنند،
 محصوالت غذایی ســالمتریمیخورند،
 بیشتر ورزش میکنند و بیشــتراز الکل و سیگار پرهیزمیکنند.
مطالعات نشان میدهند که ضرر
رژیمهای همهچیزخواری بیشتر
به علت مصرف مواد مضر از قبیل
چربیهای اشــباع و کلسترول
اســت نه بخاطر خود گوشت و
سایر محصوالت حیوانی.
•

تمام قد ،قوی و پررنگ علیه تحرکات جدید
جمهوری اسالمی در کانادا

احزاب و سازمانهای انقالبی !
انجمن ها و نهادهای مترقی!
ایرانیان آزادیخواه!
کامال روشن بود که جمهوری اسالمی
پس از توافق هسته ای درپی تحرکات
جدیدی خواهد بود و از آن هنگام این
تحرکات را در داخل و خارج از کشور
به موازات هم به پیش برد ه اســت .
برای فرار از پاسخ گویی به ناتوانی خود
در مهار تورم و گسیختگی اقتصادی
و گرانــی در ایران  ،فشــار را بر علیه
فعالین کارگری و مدنی گسترشداده
و یورش جدیدی را در تمامی عرصه
های زندگی به پیش برده اســت  .در
خارج از کشــور نیز وزارت اطالعات
رژیم فاز جدیدی از شناسایی و حربه
و تطمیع را آغاز کرده است .جمهوری
اســامی نشان داده اســت که برای
بازسازی خود در ادوار مختلف و برای
برون رفــت از بحرانهای ذاتی خود ،
عموما از دو تاکتیک اســتفاده کرده
است .تاکتیک سکوت ویا به حاشیه
راندن موضوع و این هر دو در خدمت
حفظ حاکمیت .نمونه روشــن این
ادعــا را میتوان در پرونده کهریزک و
نیز قتل زهرا کاظمی (عکاس ایرانی
تبار کانادایی) مشاهده کرد .به سادگی
برای گریز از پاسخ گویی ،مسئولیت
ایــن قتل هــا را به گــردن" قاضی
مرتضوی" انداختند؛ مهره ســوخته

ای که بســیاری از یاران و همکاران
دیروزش نیز رهایش کرده اند  .به نظر
میرسد که این تاکتیک دوم یعنی به
حاشیه راندن متن برای اززیر ضرب
درآوردن رژیم و مقبول نشــان دادن
خــود در انظار جهانی نقش محوری
یافته و کارساز گشته است .تحلیل از
گروگان گیری و روند آزاد سازی هما
هودفر شهروند ایرانی تبار کانادایی را
نیز باید درراستای بهبود روابط با کانادا
جستجو کر د.
احزاب و سازمانهای انقالبی !
انجمن ها و نهادهای مترقی!
ایرانیان آزادیخواه!
اخیــرا در مونترال شــاهد تحرکاتی
هســتیم در حمایت از بازگشــایی
ســفارت جمهوری اسالمی در اتاوا و
روشن است که در عرصه دیپلماتیک
گام های بلندی برداشــته شده و بر
اساس گزارشاتی غیررسمی گشایش
کنسولگری در شــهرهای مونترال،
تورنتو و ونکوور گام بعدی تالش های
رژیم است.
.....
اخیــرا در مونترال یــک گردهمایی
برگزار شد اگرچه با عنوانی عمومی و
"خدماتی"؛ اما کل بحث حول محور
بازگشایی " ســفارت " بود .حامیان
این گردهمایی به خوبی میدانند که
بیشــترین تجمع ایرانیان در امریکا

اســت که در  37سال گذشته بدون
گذر از " ســفارت" هیچ مشکلی در
زمینه آمد و رفت به ایران نداشته اند و
دفاع از بازگشایی " سفارت" در اتاوا از
این منظر کامال سست و بی پایه است.
....
ما فارغ از زدو بندهــای بین دولتها
چه آن هنــگام که دولت پیشــین
کانــادا بازدوبندهایی رای به تعطیلی
"سفارت" جمهوری اســامی داد و
چه این دوره کــه دولت فعلی کانادا
بازگشــایی آن را در دستور کار قرار
داده است ،براین باوریم که "سفارت"
جمهوری اســامی و به پیوست آن
کنسولگری در  3شهر نامبرده مرکز
فعالیتهای امنیتی و ترویســتی بوده
و امنیت ایرانــی تباران مخالف رژیم
و فعالین سیاسی در این کشور را به
شدت به خطر خواهد انداخت.
 ....امیــد آن داریــم کــه مخاطبین
این اطالعیه و تمامی انســانهایی که
جمهوری ترور و ضد بشری اسالمی
را برنمی تابند ،متحدا گام های اولیه
برای اعتراضاتی وســیع و گسترده را
بردارند.
در انتظار نظرات و پیشنهادات شما
کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی
دهه  60در ایران
مونترال -کانادا 10اکتبر 2016
Koshtaredahe60@gmail.com

عینک فرهت
جواد ایراخنواه

____________________

5655 Sherbrooke W.
H4A 1W6

NDG,

Tel.: 514-481-0671

Facebook.com/
paivand.montreal
به ما بپیوندید!

•

ن از ابتدا گیاهخوار بوده
انسا 
است:

آناتومی بدن انسان از جمله شکل
آروارهها و سیستم گوارشی شبیه
به جانوران همهچیزخوار است.
مطالعات نشان میدهند که اجداد
انسان امروزی همهچیزخوار بوده
و از تمــام محصــوالت غذایی؛
گوشت ،دانههای روغنی ،میوه و
سبزیجات استفاده میکرده است.
یکی از دالیل رشد مغز انسان به
نسبت سایر پستانداران از جمله
نخستیها ،به عنوان نزدیکترین
پروتئینهای حیوانی برای سالمت راسته جانوری به انسان ،مصرف
انسان مضر هستند:
مواد غذایی سرشــار از پروتئین
مطالعــات نشــان میدهند که بوده است.
مصرف هردو نوع پروتئین گیاهی •
و حیوانی برای بدن انسان الزم و انسان میتواند همانند سایر
پستاندارانگیاهخوار،پروتئین
مفید است.
مصرفدرست و به اندازه پروتئین و ویتامینهای الزم را از گیاهان
بدست آورد:
حیوانی همانند پروتئین گیاهی
موجــب کاهــش وزن ،بهبود این باور بیشــتر میان کســانی
سالمت ماهیچهها و استخوانها ،رواج دارد که از هرگونه محصول
کاهش فشــار خون و دیابت می حیوانی مانند لبنیات و تخممرغ
شود.
پرهیز میکننــد اما واقعیت این

است که دستگاه گوارش انسان
با دســتگاه گوارش پستانداران
گیاهخوار کامال متفاوت است.
حیوانات گیاهخــوار لوله گوارش
طوالنیتری از همه چیزخواران و
گوشتخواران دارند و قادر هستند
سلولز (ماده اصلی دیواره سلول
گیاهی) را هضم کنند.
به عنــوان مثال گاوهــا دارای
باکتریهای هوازی در دســتگاه
گــوارش خــود هســتند که با
آزادکــردن آنزیم هــای خاصی
میتوانند فیبرهــای گیاهی را
بشکنندوازپروتئین،کربوهیدرات
و موادمعدنی آن استفاده کنند.
دستگاه گوارش انسان برخالف
ایــن قبیــل جانداران قــادر به
شکستن سلولز نیست ،در نتیجه
نمیتواند پروتئین و اســیدهای
آمینــه الزم را تنها بــا خوردن
گیاهان بدست آورد و نیاز به سایر
محصوالت از جمله فرآوردههای
حیوانیدارد.
•
گیاهخواری میتواند متامی
ریزمغذیها (ویتامین ها و مواد

معدنی) را تامین کند:

برخی از طرفــداران گیاهخواری
چنین عقیدهای دارند .تحقیقات
نشــان میدهند که گیاهخواران
بیشــتر دچار کمبــود ویتامین
 ، B12ویتامیــن  ،Dآهن ،روی
و مس هســتند و برای دریافت
این ریزمغذی ها نیازمند مصرف
مکملهستند.
•
گیاهخواری میتواند باعث جنات
کره زمین و محیط زیست از
گرمایش و فرسایش شود:

بر اســاس تحقیقات انجام شده
کاهش گوشتخواری میتواند تا
حد قابل توجهی جلوی گرمایش
و فرســایش منابع کــره زمین
را بگیرد .رشــد بیرویه مصرف
گوشت در دهههای اخیر موجب
گســترش تولید صنعتــی مواد
گوشتی شــده که عالوه بر گرم
کردن هوای کره زمین ،فشــار
بیاندازهای به منابع حیاتی کره
زمین مثل آب وارد میکند.
{>> ادامه در صفحه}32 :
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

 ورزش همیشه یکی از مهمترینبخشهای زندگیام بوده و حجاب
یکی از مهمترین چالشها.
در روزهای اخیر ورزش و حجاب
بحث اصلی فعاالن اجتماعی ایران
بوده و علت اصلی نوشــتن این
چند خط همین است که هر دو
حاصل یکدغدغه مشترکند:
آزادی بی قید و شــرط زنان در
انتخاب پوشش و فکر.
نکته اصلی این چند بند بحثی
است که در شبکههای اجتماعی
دربــاره "امنیتی کــردن بحث
حجاب " به راه افتاده.
-------------بحث حجاب اجباری در آستانه
مسابقات شطرنج به عدهای اجازه
داده که ربــط این دو موضوع به
یکدیگــر را به مســالهای صرفا
"امنیتی" تقلیل دهند و فعاالن
خــارج از ایران را که در مخالفت
با حجــاب اجباری قلم میزنند،
همدستان اســرائیل و نئوکانها
بخوانند کــه هدفی جز بایکوت
کردن ایران ،بــه خطر انداختن
منافع ملی ،و تضعیف روحیه زنان
ورزشکار ایرانی ندارند.
البتــه این نوع انــگ زنی اتفاق
تازهای نیست .کســانی که این
ث را بــه راه انداختهاند یا از
بحــ 
آن طرفــداری میکنند ،اتفاقا یا
خودشان به دستگاههای امنیتی
داخــل وصلند و یا به دام همان
کســانی افتادهاند که همواره با
امنیتی جلوه دادن بحث حجاب
به دنبال مسکوت گذاشتن ماجرا
و به تاخیر انداختن مبارزه و لغو
این قانون ظالمانه و غیر انسانی
بودهاند.

واقعیت این اســت کــه خلط
مبحث نقد حجاب اجباری برای
ورزشکاران زن و امنیتی ساختن
فضا ملغمهایســت کــه فقط از
آستین جریانی در میآید که از
حفظ وضعیت موجود نفع میبرد
و اال که خیلی سخت نیست فهم
این که خود قانون حجاب اجباری
یکیازامنیتیترینقانونهاییست
که در ایران به تصویب رسیده و
هنوز اجرا میشود و کسانی که به
آن پایبند نباشند مجرم شناخته
میشوند.
ســوالی که بعد از دنبال کردن
بحثهای این چند روز در سرم
میچرخد این است:
چرا هــر بار بحثی درباره حجاب
اجبــاری در میگیــرد کــه در
نهایت به نقد راهکارهای فعلی
و برچسب "امنیتی کردن فضا"
زدن به فعاالن رســانهای علیه
حجاب اجباری ختم میشــود،
جریان اصالحطلب سریع وارد
گود میشــود و در متهم کردن
و خفه کــردن مخالفان حجاب
اجباری در خارج کشــور از هیچ
تالشی فروگذار نمیکند؟
چرا جریان اصــاح طلب اصرار
دارد که بحث حجاب اجباری و
مبارزه با آن فقط از داخل دنبال
شود؟
پاســخ این ســوال به الیههای
عمیقتریازباورهایاصالحطلبان
و منافع سیاسی آنها برمیگردد
و ایــن واقعیت ســاده که وقتی
بحث از داخل دنبال شود فقط تا
خط قرمزهایی که قدرت کشیده
جلو میرود و در صورت عبور از
آن زندان و بازجویی در کار است
و در نهایت مخالفان ســرکوب

آیا شما درترس دائمی ازهمسرتان بسر میبرید و برای خود و فرزندان
تان میترسید؟ممکن است که شما قربانی خشونت های خانوادگی
شده باشید .آیا به دنبال همزبان میگردید 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 میخواهید
تلفن را بردارید و با شماره 514-274-8117 :با ما تماس بگیرید.

ععمومی
جم
م من زنان
اجن

ر ۲۰۱6
 6نوامب
شنبه
13/30
زمان :یک  ۱۱صبح تا
شنهادات
ز ساعت
ت و پی
ا
erine E
یگردد .از انتقادا ح دانش و
5 Ste-Cath
1
3
رم
ط
برگزا بمنظور ارتقاء س ه آزادی،
ستیابی ب
ا
م
ش
د
دساالری
این نامــه که بدون اجازه من آن
تالشمان در راه هنگ مر
ری و رهائی از فر ینمائیم.
دلیل
همین
بــه
زمان میان خانوادههای زندانیان
ستقبالم
براب
ا
ه
ان
م
ی
صم
دارتان
سیاسی به دستور همین شخص هم تــا این حد
به امید دی من زنان
با
پخش شــد ،این روزها در سرم بــرای مبــارزه
جرائی انج
هیئت ا
8043

همبستگی جهانی زنان بر علیه حجاب اجباری
فاطمه شمس

PAIVAND: Vol. 24  no.1288  Oct. 15, 2016

31

حجاب اجباری آخرین آجر
دیوار ایدئولوژی جمهوری
اسالمی است و با بیرون
کشیدن این آجر ،دیوار
متامیتخواهی و نابرابری
فروخواهد ریخت...
میشوند .این به حفظ اسالمیت
سیستم کمک میکند .فضایی
که اصالحطلبــان در آن امکان
مبادله و چانه زنی بر سر قدرت
را دارند .با اینکه دوســت دارم
صرفا به عنوان کسی که مخالف
حجاب اجباریســت نویســنده
این متن باشــم امــا تجربههای
شخصیام را از همزیستی نزدیک
با اصالحطلبان نمیتوانم از این
نوشته تفکیک کنم.
بعــد از انتخابــات ســال  ۸۸و
اختالفــات عمیــق مذهبــی،
ایدئولوژیــک و سیاســی که با
جریان اصالح طلبی پیدا کردم
یکی از ســردمداران اصلی این
جریــان از داخل زنــدان اوین
نامهای "محرمانه" خطاب به من
نوشت و در آن نامه مرا به خاطر
برداشتن حجاب و طالق ،متهم
به طغیانگری سطحی در غرب و
خیانت به آرمانهای جنبش سبز
کرد .این سردمدار ُمذ ٌکر نوشته
بود که امید نسل اصالح طلب به
این بود که امثال من روزی مثل
زن اردوغان نماد اسالم اصالحگر
در ایران باشند.
ایشان در جهان فانتزی خودشان
مرا با روســری رنگین بر سر ،به
عنــوان نمــادی از زن باحجاب
شیک و تمیز ایرانی که قابل عرضه
به ایران و جهان است فرض کرده
بود و از اینکه برداشــتن حجاب
ایــن فانتزی ایــران /یک ترکیه
اسالمگرای دیگر را به هم زده بود
به شدت ناراحت و نگران بود.
ن روزهــا هنوز تشــت
البتــه آ 
دیکتاتــوری مذهبی و فســاد
سیاسی و اقتصادی اردوغان مثل
االن از آن سوی بام نیفتاده بود.
آن نامه را هنوز هــم دارم و اگر
الزم باشد منتشرش میکنم.
خــط به خط و کلمــه به کلمه

وول میخــورد ،چرا که همین
سردمداران جنس ذکوردوباره راه
افتادهاند و دارند از امنیتی کردن
بحث حجاب توســط امثال ما
حرف میزنند و با این استراتژی
زنانی را میکوبند و متهم میکنند
که اتفاقا برای آزادیهای کوچک
فردیشان بهایی سنگین و بزرگ
پرداختهاند.
یکی از این بهاها فحش شنیدن
به خاطر شنا در استخر عمومی
و حضــور بدون حجــاب در
باشگاههای ورزشی بود.
یکی از تلخترین خاطراتی که
این سالها از ذهنم پاک نشده.
وقتی بعد از ســالها باالخره
جــرات میکنــی و مایــوی
اسالمیات را میاندازی کنار و
مایوی معمولیات را میپوشی
و مــیروی شــنا و بعد متهم
میشــوی به هرزگی و دریدگی
آن وقت خیلی سخت است که
رنگ عوض کــردن آدمها را در
مالء عام تحمل کنی .مخصوصا
وقتی میبینی عدهای زن اتفاقا
تحولخــواه و آزادیخواه هم با
این آدمها همراه شدهاند و آنها
را واقعگرایان سیاسی میخوانند.
کســانی که به اعتــای ایران
یاندیشند!
م
باعث تاسف است واقعا.
دوبــاره روی آب آمــدن همین
نامها در عرصه مجازی ،الیکها و
کامنتها ودسیسهچینیهایشان
برای امنیتی جلــوه دادن بحث
حجــاب بود که باعث شــد این
مطلب را بنویســم .واقعیت این
اســت که این دســته از فعاالن
سیاسی نمیخواهند فعاالن زن
بحث حجاب اجبــاری را از یک
جایی بیشتر جلو ببرند و هر بار
پشت ســپر منافع ملی ،دفاع از
ورزش زنان و تقویت ورزش زنان
سنگر گرفتهاند .خیلی از اینها با
ورزش زنان اصوال مشکل دارند.
با شــنا کردن ،باشــگاه رفتن و
هرنوع فعالیت تنانه بدون حجاب
زن در عرصــه خصوصیشــان
مشکلدارند.
میدانیــم که لغو قانون حجاب
اجباری به این سادگیها نیست.
حجاب اجباری آخرین آجر دیوار
ایدئولوژی جمهوری اسالمی است
و با بیرون کشیدن این آجر ،دیوار
تمامیتخواهی و نابرابری پایین
خواهد ریخت .نه فقط این دیوار
کهدیوار تمام جریانات سیاسیای
که با این رنگ و لعاب اسالمی به
آب و نانی در قدرت میرســند.

بدحجابی در داخل
کشور تبلیغ و تالش
حکومتی هســت و
اپوزیسیون داخلی هم
هر جا که الزم باشد با
همدســتی با جریان حاکم روی
آتش مخالفــان حجاب اجباری
خــاک میریــزد .مهمترین کار
بازننشســتن در مقابــل این دو
دسته است .اگر کسی فکر کند
لغو چنین قانونی یک شبه ممکن
است ســادهلوحانه است .مبارزه
مداوم و پیوسته از داخل و خارج،
بدون قضــاوت و انــگزدن ،به
رسمیت شناختن صداها به جای
نامها و همراهــی با هر جریانی
کــه دغدغه اصلــیاش لغو این
قانون اســت باعث تغییر خواهد
شــد .نه اینکه هر بار بحثی راه
میافتد خطکش داخلنشین و
خارجنشــینی و عامل اسرائیل و
آمریکا بودن را بردارند و بحث را
به جنگ شخصی و سلیقهای بدل
کنند .برای لغو چنین قانونی هر
کس در حد خــودش هر کاری
میتواند باید بکند ،از تغییر رنگ
و نوع پوشــش در داخل (که به
نظرم اتفاقا بسیار مهم و تاثیرگذار
است) گرفته تا کمپین مجازی و
یادداشــت و مقاله و نقد .آرزویی
که فعال محال است.
 تفکیک بحث حجاب از رسانهمثل تفکیک هر بحث روزدیگری
از رسانه بیمعناست .اگر هر خبر
یا اتفاق دیگری رسانهای میشود
چرا بحث حجاب نباید رسانهای
شود؟ اگر دغدغه اصلی امنیتی
شــدن این بحث از طریق رسانه
اســت من مخالف این حرفم ،به
این دلیل ساده که قانون حجاب
اجبــاری یک قانون به شــدت
پلیسی در راستای امنیتی کردن
فضای جامعه اســت با این نگاه
که زن بیحجاب امنیت جامعه
رامخدوش میکند .پس این من
و امثال من نیستیم که با اعتراض
به ایــن قانون ،فضــا را امنیتی
میکنیم دوست عزیز .عینکت را
برعکس زدهای.
هر وقت کســی در مخالفت با
حجاب اجباری حرفی زده هیس
هیس عدهای بلند شــده غافل
از اینکــه اصال چنین قانونی به
خاطر امنیتی کردن فضای جامعه
تصویب شده است.
اگر حاال در رسانه بحثش مطرح
میشود در مخالفت با این فضای
امنیتی ،ظالمانه و غیر انسانی برای
زنان است .چطور است که مثال
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بحث انتخابات
یا مباحثی کــه مربوط به
زنان نیســتند با طرح در رسانه
"امنیتی" نمیشوند ولی پای حق
و حقوق زنان که وســط میآید
ناگهان امنیت مختل میشود؟
اگر قرار بر این باشد که نباید خبر
دستگیری هیچ زندانی سیاسی
و عقیدتیای را رســانهای کرد،
چون مورد امنیتی پیش میآید!
جالب است که مطرحکنندگان
این نظریه اتفاقا کسانی هستند
کــه اغلب خــود قربانی همین
تفکــر امنیتــی قــدرت حاکم
بودهاند و علیرغــم بیگناهی،
حکومت برایشــان پروندههای
امنیتی درســت کرده .ســوال
من این اســت که کدام امنیت؟
کدام مورد امنیتی؟ آیا کســی
که با قانونی غیرانسانی و ظالمانه
مبارزه میکند فضــا را امنیتی
کرده یا کسی که این قانون را به
تصویب رسانده؟ مخالفان حجاب
اجباری فضا را امنیتی میکنند یا
گشتهای ارشاد در خیابانهای
تهران؟
گمان نمیکنم کسی منکر این
باشدکهمهمترینتغییردهندگان
قانون شهروندانی هستند که زیر
سایه آن قانون زندگی میکنند.
بله ،وضعیت حجاب در ســی و
پنج سال گذشته تا حد زیادی از
ایده آلهایحکومتفاصلهگرفته
و حتی قــدرت حاکم هم این را
فهمیده .همیــن حضور علنی
گشت ارشاد یعنی که فهمیدهاند
بحران حجاب جدیست.
امــا معنای ایــن گمانهزنی این
نیســت که من که ســالهای
بســیاری از عمرم را با این قانون
ضد زن زندگی کردهام و االن هم
یکی از دالیل عدم بازگشــتم به
ایران اتهامات مربوط به پوشش
و حجابم اســت صرفا به خاطر
جغرافیایــی کــه در آن زندگی
میکنم صدایم را باال نبرم حتی
اگر متهم به خیانت به آرمانها
و طغیانگری ســطحیام کنند.
کســی هم حق نــدارد بگوید
صدایت را بلند نکن چون خارج
از ایران هستی و فضا را امنیتی
میکنی .آزادی انتخاب پوشش
در کشــورم حق من هم هست
فارغ از اینکه آنجا زندگی میکنم
یا خیر".
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در بخش پیشین و در ادامه بررسی
"عوامــل تاثیر گــذار در تصمیم
گیری های مالی" به توضیح عوامل
زیر پرداختم:
• چرخه زندگی
• سلیقه و شیوه زندگی
• شرایط اقتصادی
• شرایط اجتماعی
• شرایط سیاسی
حــال در این بخش به بررســی
سایرعوامل می پردازم.
تغییراتتکنولوژی:

مبرهن است که سرعت تغییرات
تکنولوژی رو به افزایش است و این
تغییرات انبوه و ســریع بر زندگی
انســان تاثیر می گذارد! تغییرات
تکنولوژی بــر روی تعداد و تنوع
مشــاغل و مهارت های مورد نیاز
برای انجــام آنها اثر مــی گذارد.
اینچنین است که برخی مشاغل
از بین رفته و برخی دیگر در حال
انقراض می باشند.
از طرفــی در همین ســال های
اخیر مشاغلی متولد شده اند که
بشــر به خواب هم نمی دید .این
روند انقراض مشاغل فعلی و ایجاد
مشــاغل جدید همچنــان ادامه
خواهد داشــت و به همان میزان
که ایجاد فرصــت های اقتصادی
می کند تهدیدات اقتصادی نیز به
همراه دارد.
به عنوان مثال امکان خرید آنالین
که در ســال های اخیــر به نحو
چشمگیری گسترش یافته فرصت
هایی را نظیر صرفه جویی در زمان
ایجاد کرده اما تهدیدهایی را نیز به
همراه داشته است.
ســرعت خرید افزایــش یافته و
به همــان میزان نیــز خریدهای
غیرضروری افزایشداشته است.
خریدهایی که در بســیاری موارد
حکم دور ریختن پــول را دارد و
پرداختن به کاالهایــی که بود و
نبودشان در زندگی تفاوتی ایجاد
نمی کند ،اما به واسطه امکان خرید
آنالین در لیست خرید بسیاری از
افراد جامعه یافت می شوند!
ذکر این نکته نیــز خالی از لطف
نیســت که پیش از ایجاد امکان
خریــد آنالین افراد به بهانه خرید
هم که شده و چند قدمی راه می
رفتند و با سایرین معاشرت رو در
رو داشتند ،اما امروزه همین اندک
فعالیت نیز رو به انقراض است!
-------------تکنولوژی آینده زحمت بچه دار
شدن را نیز از سر والدین و خصوصا
بانوان کم خواهد کرد!
ــــــــــ

این روزها تکنولوژی ســبب شده
که رانندگان کمتر از مهارت ها و
توانایی های خــود در نگهداری و
هدایت خودروها استفاده کنند و
بســیاری از مواردی که تا پیش از
این به عنوان هنر راننده و رانندگی
نام برده می شد توسط تکنولوژی
انجام می شــود! تکنولــوژی در

آینده نزدیک ابتکار عمل رانندگی
خودروها را نیز به دســت خواهد
گرفت و این یعنــی اینکه واژه و
شــغل رانندگی در حال انقراض
است!
لذا سرنشــینان خودروهای آینده
همگی مسافر هستند ودیگر نیازی
به وجود راننده نخواهد بود! به قول
دوستی بعید نیست که تکنولوژی
آینده زحمت بچه دار شدن را نیز
از سر والدین و خصوصا بانوان کم
کند و بچه ها با طرح ها ،رنگ ها
و مدل های مختلف در فهرســت
خریدهای آنالین قرار گیرند!
حال نکته ای که باید به آن توجه
کنیم این است که تغییر تکنولوژی
تاثیرات عمیق و شگرفی بر مسائل
مالی افراد و خانواده ها داشــته و
خواهد داشت .فقط کافی است که
سیستم بانکداری قدیم و بانکداری
آنالین فعلی را با هم مقایســه تا
گوشه ای از این تغییرات و تاثیرات
بر ما آشکار گردد.
-------------------

یکــی از ارکان تصمیــم گیری
"جمعآوری اطالعات" است!
----------زبان و مهارت های ارتباطی:

شاید از خود بپرسید که نقش زبان
و مهارت های ارتباطی در تصمیم
گیری های مالی چیست؟
همانطــور که می دانیــد یکی از
ارکان تصمیم گیری "جمع آوری
اطالعات" اســت و بدیهی است
که زبان و مهــارت های ارتباطی
نقش مستقیمدر کمیت و کیفیت
جمع آوری اطالعات دارد .بنابراین
می بینید که مهارت شــما در به
کارگیــری زبــان و توانایی های
ارتباطی شــما تاثیر مستقیم بر
تصمیم گیری های مالی شمادارد.
ما در عصری به ســر می بریم که
عصر اطالعــات نام دارد .همانطور
که فرصت هــای جدید پدید می
آیند امکان بروز اشتباهات جدید
نیز فراهم می گــردد .راهکارهای
قدیمی منسوخ و راهکارهای جدید
جای آنها را می گیرند .در چنین
فضایی افراد موفــق همان هایی
هستند که با کمک ابزاری از جمله
زبــان و مهارت هــای ارتباطی از
طریق جمع آوری آخرین اطالعات
موثر در تصمیم گیری از دیگران
پیشی می گیرند .پرواضح است که
شما نیز ماننددیگران نیازمند ارتقا
زبان و مهارت های ارتباطی خود
هستید.
تعصب!

واقعیت تاســف بار این است که
تعصبات بــا درجات مختلف و در
موضوعات متفاوت در همه جوامع
وجود دارنــد .تعصبات می توانند
بر بســیاری از ابعاد زندگی افراد
از جمله اســتفاده از فرصت های
جدید برای کسبدرآمد اثر گذارده
به اصطالح فرصت سوزی نمایند!
تعصبات بیــن جوامع فاصله می
اندازد .تعصبات می توانند اقتصاد
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موفقیتمالی
همانطــور که گفتیم یک
فرد با سطحدرآمد متوسط
مسینار های اکتبر
در طول زندگی کاری خود
مسینارهای آموزشی نیمه دوم ماه اکتبر
بین یک تا دو میلیون دالر
اطالعات بیشتردر صفحــه14 :
پول به دست می آورد که
تمامی آموزش ها رایگان و به زبان فارسی می باشد .پول کمی نیست!
تلفن رزرو 5144658378
نکته اینجاست که پس از
------------کسب درآمد به تصمیمات
«کارگاه آموزشی مدیریت مالی زندگی شخصی»
مالی بسیاری نیازداریم.در
یکشنبه  23اکتبر ،ساعت  2تا  4عصر
یک فرد با سطح درآمد
واقع فارغ از میزان درآمد
بیمه های کانادایی
متــوسط در طول
باید بدانیم چه تصمیماتی
یکشنبه  29اکتبر ،ساعت  2تا  4عصر
زندگی کاری خود
برای مدیریت صحیح آن
بیـــن یک تا دو
بگیریــم .برخی معتقدند
حاصل یک عمر کار شما می باشد!
آورد!
می
دست
میلیون دالر پول به
بنابرایــن می بینیــد که تصمیم که فقط افراد با ســطح درآمد باال
ــــــــــ
گیری در مورد اینکه چه شــغلی بایستی نحوه مدیریت پول را فرا
درآمد،
کسب
روش های متفاوت
داشــته باشــید نیز جزو تصمیم بگیرند!
درآمدهای متفاوتی را نیز برای ما گیری های مالی مهم است که می اما حقیقت این اســت که هر چه
ایجاد می کنند .آیا تا به حال به این تواند سرنوشت زندگیتان را تغییر درآمد شــما کمتر باشــد نحوه
اندیشیده اید که در طول زندگی دهد .همچنین درســت است که مدیریت آن اهمیت بیشتری می
کاری خود در مجموع چقدر پول موضوع روش های کسب درآمد و یابد زیرا شما نیاز دارید که حداکثر
به دست می آورید؟
تصمیم گیری راجع به آن را آغاز بهره را از میــزان پول اندک خود
65
تا
ســالگی
فرض کنید از 25
کرده ایم اما خواهید دید که پس ببرید! پولی کــه حاصل زحمات
سالگی با در آمد متوسط سالی  50از کسب درآمد تصمیم های مالی فراوان و گاهی طاقت فرسا است.
هزار دالر کار می کنید .می بینید مهم دیگری نیز در پیش خواهیم درست اســت که همه روشهای
که کل پولــی که در زندگی خود داشت ،از جمله خرج کردن پول ،کسب درآمد در حقوق بگیری یا
به دست می آورید  2میلیون دالر پس انداز پول ،سرمایه گذاری پول به اصطالح کار کارمندی خالصه
است.
و حتی بخشیدن آن! اما به هر حال نمی شــود و روش های دیگری
را
ساده
محاسبه
همین
توانید
می
پیش زمینه تمامی این تصمیمات نیز مانند راه اندازی بیزینس برای
در مورد زندگی کاری خود انجام مالی همان تصمیــم اولی یعنی کسب درآمد وجود دارد اما عمده
داده و بعد ببینیــد که آیا راضی روش کسب درآمد می باشد و جزو روش های کسب درآمد در جوامع
هستید یا خیر؟!
مواردی است که همه ما آرزو می حاصل کار برای دیگران است.
آمده
دست
به
رقم
یادتان باشد که
ادامه دارد ...
کنیم که ای کاش آسان تر می بود!

ملتــی را واژگون کننــد و حتی
بخش قابــل توجهی از جنایات و
جنگ های تاریخ بشری نیز ریشه
در تعصبات مختلف داشته و دارد.
تا به حال هیچ توجیهی نتوانسته
بر مفید بودن تعصب داللت کند.
همچنیندر بیشتر موارد تعصب به
دردی بی درمان می ماند که فقط
و فقــط با از دنیا رفتن فرد از بین
می رود!
لذا بــا آرزوی اینکــه از هر گونه
تعصبی بری باشــید اجازه دهید
بیشتر از این به موضوع نپردازم!
تا اینجا چندین عامــل موثر در
تصمیم گیری های مالی را توضیح
دادم .عوامــل دیگــری نیز وجود
دارند که ضمن اینکه چندان تحت
کنترل ما نیستند تاثیراتشان انکار
ناپذیر است:
رســانه ها ،منطقه جغرافیایی و
محیط های اجتماعی مانند محل
کار و دانشگاه از جمله این عوامل
می باشند.
نکته مهم این اســت کــه باید از
نوع و میــزان تاثیرگــذاری این
عوامل بر مناسبات مالی خود آگاه
بوده تا ترسیم بهتری از اهداف و
		
تصمیمات مالی خودداشته باشید.

facebook.com/paivand.montreal

-------اگر تصمیمی اجرا نشود رویایی
بیشنیست!
ـــــــــ

به ما بپیوندید!

صرافی  5ستاره

تا اینجا تمام تالش ما این بود که
تصمیمات مالی صحیح بگیریم یا
به قولی بهترین تصمیمات مالی
را اتخــاذ نماییم .اما مرحله بعد از
اتخاذ هــر تصمیم اجرایی نمودن
2178 Ste-Catherine W.
آن است .اگر تصمیمی اجرا نشود
رویایی بیش نیست! اما اجرای هر
تصمیمی نیاز به منابع مخصوص به
خود دارد یعنی اگر منابع مورد نیاز
وجود نداشته یا تامین نشود عمال گیاهخواری و  >> ...ادامه از صفحه32 :
اجرا و نتیجه ایدر کار نخواهد بود.
از آنجــا که پول منبع اصلی مورد اما اگر تولید صنعتی مواد غذایی کره زمین و محیط زیست موثر ســامت و عمر طوالنــی برای
نیاز برای اجرای تصمیمات مالی برای سیر کردن جمعیت هفت است اما با وجود نقائص فاحش افراد باشــند و بهتر است در باره
است در این مرحله به روش های میلیارد نفری جهان با مالحظات در کشاورزی ،توزیع مواد غذایی و رژیم غذایی مناسب با پزشک و
تامین مالی و کســب درآمد می زیســتمحیطی همراه نباشــد همچنین الگوی نامناسب مصرف متخصص هم مشورت شود.
مــواد غذایی ،رونــد گرمایش و افزایــش مصرف ســبزیجات،
مشکل حل نمیشود.
پردازم.
کشــاورزی غیراصولی ،استفاده فرســایش کره زمین پــا برجا میــوه ،حبوبــات و مغزدانهها و
روش های تامین مالی و کسب
همچنین کاهش مصرف گوشت
وسیع از آفتکشها و کودهای خواهد ماند.
درآمد
صنعتی ،سیستم آبیاری اشتباه و از سوی دیگر ،به فرض گیاهخوار و چربیهای اشباع شاید بهترین
درآمد
کسب
های
روش
با
ما
همه
عوامل دیگر هم نقش زیادی در شدن تمامی ساکنان زمین ،باید روش تغذیه برای همه چیزخواران
آشنا هستیم و می دانیم که روش آســیب زدن به منابع کره زمین محصــوالت حیوانی را با گیاهی باشد .همچنین مصرف متناسب
جایگزین کــرد که خود این هم مواد غذایــی گیاهی مختلف و
های زیر می توانند به کسبدرآمد دارند.
بی انجامند:
سی تا پنجاه درصد محصوالت خاک و آب و منابع کره زمین و متنوع ،ضامن ســامت کسانی
•
برای
کار
و
شــدن
اســتخدام
غذایی پیش از آنکه به دســت زیستگاههایی جانوری را معرض است که گیاهخواری را به عنوان
دیگران
ســبک زندگی خــود در پیش
مصرف کننده برســند ،در سیر خطر قرار میدهد.
• کارفرما شدن
برداشت ،بســته بندی ،حمل و بنابراین با اینکه کاهش مصرف گرفتهاند.
• خود اشتغالی
نقل ،نگهداری و همچنین فروش گوشت هم برای سالمتی هم برای تعادل و تــوازن در مصرف مواد
• سرمایه گذاری
از بین میروند کــه خود اتالف حفظ کره زمین سودمند است ،غذایــی و پرهیز از مــواد مضر
در دنیای امروز روش های دیگری
جبران ناپذیر منابع ارزشــمند توقف گوشتخواری عملیترین راه مانند چربی اشباع شده و قند و
هم وجــود دارند که می توانند به
ممکن برای حفظ محیط زیست همچنین ورزش میتواند سالمت
کسبدرآمد بی انجامند اما معمول محیط زیست است.
و مطمئن نیستند و حتی برخی از به این اضافه کنید اسراف عظیم زمین نیست ،بلکه نظام کشاورزی و عمر طوالنی را بــرای افراد با
رژیمهــای غذایــی گوناگون به
آنها غیراخالقی و خطرناک هستند محصــوالت غذایــی را پس از هم باید متحول شود.
مانند التاری ،قمار ،فروش و عرضه این که به دســت مصرفکننده در نهایت نکته اصلی این اســت ارمغان بیاورد.
•
که با رعایت اصول تغذیه سالم،
خدمات غیر مجاز مانند مواد مخدر میرسند.
در نتیجــه ،کاهــش مصــرف هر دو رژیــم همهچیزخواری و
و مانند اینها!
محصوالت حیوانی در حفاظت از گیاهخــواری میتوانند متضمن
---------

(514) 846-0221
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آموزش و پرورش طبقاتی و آموزش و پرورش غیرطبقاتی
به مناسبت آغاز سال حتصیلی

از آن هنــگام كه جامعه ی انســانی
در مقابلــه بــا طبیعــت توانســت
زندگــی جمعی را تجربه كند و برای
رو در رویی بــا بالیای طبیعی و زنده
مانــدن در برابر حــوادث ،ضرورت
بقای نســل را فرا گرفت ،امر آموزش
از پدران و مادران به فرزندان و انتقال
تجربه از نسلی به نسلدیگر موضوعی
با اهمیت بود .هرچند آموزش شیوه
ی زندگی از نســلی به نسل دیگر در
همه ی جانداران به نوعی وجود دارد،
اما این امر در انسان به عنوان تكامل
یافته ترین موجود زنده و دارای مغز
متفكر به تدریج به صورت امری تدوین
یافته و هماهنگ در آمد و آموزش و
پرورش را برای مقابله با مشــكالت
زندگی اجتماعی و مقابله با نیروهای
طبیعت و رام كردن جهان پیرامونی
و تداوم زندگــی اجتماعی ،به امری
ناگزیر برای بقای نسل و تداوم تمدن
بشری درآورد .این آموزش آن هنگام
كه طبقات در جامعه ی انسانی وجود
ندارد ،وظیفه ی خود را انتقال تجربه
و جایگزینــی نیروی كار از والدین به
فرزندان می داند.
در جوامــع اولیه كــه در آن طبقات
وجود ندارد .آموزش و پرورش امری
عمومی است و هیچ كس برای آموزش
به نســل جدید مســتثنی نیست و
برای انحصــار دانش ،اقدامی به عمل
نمی آید .آموزش توسط سالخوردگان
به جوانان امری عادی و طبیعی است
و هزینه ی زندگی آموزگاران بر عهده
ی كل جامعه است .در این وضعیت
امر آموزش نه یك شغل بلكه به عنوان
یك وظیفه ی اجتماعی مطرح است و
از این جهت آموزگاران شغلی جانبی
برای امرار معاش دارند.
تفاوت آموزش به عنوان یك امر انسانی
برای بقای نسل و تمدن بشر با آموزش
طبقاتیكهمختصطبقاتاستثمارگر
است.
در آموزش طبقات استثمارگر ،همواره
اطاعت از نظم و وحشــت از تخطی
از قواعد و قوانیــن حاكم ،امر اصلی
آموزش است .در این شیوه ی آموزش
كه در تمام طبقات فرادســت جامعه
حاكم اســت؛ درس اول سر به راه و
گوش به فرمان بــودن ،رعایت نظم
و انضباط طبقات حاكم ،روی حرف
بزرگتر حرف نزدن و تالش برای مفید
بودن ،در رشد و گسترش مالكیت چه
به عنوان ثروت ،چه به عنوان سرمایه و
سود است .در آموزش طبقاتی حفظ
تسلط طبقات ،مسأله ی اصلی است
و آموختن علم و دستاورد های دانش
بشری امری ثانوی است.
در نتیجه آموزش علوم و تكنولوژی از
نظر طبقات حاكم تا آن جا ارزش دارد
كه نظام سلطه ی طبقاتی حفظ شود
و از همین جا اســت كه از آموزش به
طبقات فرودست یا صدور تكنولوژی
به برخی از كشــورها یــا ملت ها در
دوران های مختلف جلوگیری میشود
و برای آموزش در دانشگاه ها همواره
گزینش وجــود دارد و باید هدف از
آموختــن علم و دانش ،ســودآوری،
سودپرســتی و منفعت رســاندن به
مالكیت یا سرمایه باشد.
در همین رابطه اســت كه ما شاهد
وجود فضای خشــن تنبیهات بدنی،
جریمه های مختلــف و فضای رعب
و وحشــت در محیط های آموزشی
طبقاتی هســتیم .تنبیهات بدنی كه
امروزه در بسیاری از مقاطع آموزش
و پــرورش و حتــی در بســیاری از
كشــورهای ســرمایه داری نیز علیه
دانش آموزان اعمال می شــود هدفی
جز سر به راه كردن دانش آموزان برای
یك جامعه ی طبقاتی ندارد .در حالی
كه در آموزش و پرورش كه هدف اش
یادگیری فنــون و تجربیات زندگی
اجتماعی اســت هیچ گونه نیازی به
خشــونت نیســت ،بلكه كنجكاوی
كودكان و جوانان و حتی بزرگساالن
برای شناخت محیط زندگی و كسب
تجربه كه ضــرورت ادامه ی زندگی

اســت برای آموزش و پرورش كافی
اســت .به همین جهــت آموزش و
پرورش مردمی و آموزشی كه در آن
هدف ،حفظ حاكمیت طبقه ی مسلط
نباشد و در آن معیارهای انسانی برای
آموزش نسل جدید مطرح باشد با این
امر متفاوت است.
در همین راســتا می توان مسأله را
این چنین بررســی كــرد كه تفاوت
میــان آموزش و پــرورش طبقاتی و
غیرطبقاتی در آن اســت كه آموزش
و پرورش غیر طبقاتــی هیچ نیازی
به ایجاد جو ارعاب و وحشــت ندارد
تا دانش آموز و جســت و جوگ ِر علم
را وادار كنــد آن چه را كه او خودش
ضروری نمی داند فرا بگیرد .كنجكاوی
و دانایــی ،ضرورتی انكارناپذیر و جز ِء
الینفك زندگی انســان است .انسان
هنگامی می تواند به زندگی خود ادامه
دهد كه از محیط اطراف اش آگاهی
داشته باشد و بر آن مسلط باشد.
همین نیاز كافی اســت تا هر نسلی
از بشــر برای اطالع از علم و دانش و
شناخت قوانین حاكم بر طبیعت به
تالش و جست و جو بپردازد.
این تالش و جســت و جو حتی اگر
دستاوردهای فعلی بشر هم نابود شود؛
سبب میشود بار دیگر ،زندگی انسانی
و اجتماعی همین مسیر را طی كند.
عالوه بر آن ،زندگی اجتماعی انسان
و تقســیم كار و ضرورت مشــاركت
افراد انســانی در آن ،تحصیل علم و
دانش و كســب مهارت و تجربه را در
یك محیط آرام و آزاد برای افراد بشر
ضروری می سازد در نتیجه آموزش و
پرورش غیرطبقاتی هیچ نیازی به جو
ارعاب و وحشــت و یا تنبیهات بدنی
و روانی برای یادگیری ندارد .هر نوع
محیط فشار ،سركوب ،غیرانسانی و یا
چیزی غیر از درس و بحث و فحص با
آموزش غیر طبقاتی هم خوانی ندارد.
بوعلی سینامی گوید:
لذات دنیوی همه هیچ است نزد من
در خاطر از تغییر آن هیچ رنج نیست
روز ترنم و شب عیش و طرب مرا
غیرازشب مطالعه و روز درس نیست
این امر بــه خوبی نشــان می دهد
كه آموختن و آمــوزش دادن امری
لذت بخش برای انســان است و اگر
امــری لذت بخش اســت كه به طور
واقعی همچنین است ،پس هرگونه
ارعاب و فشــار و هرگونــه ج ِو رعب
و وحشــت در آمــوزش و پرورش و
محیط های فرهنگی چیزی جز عنصر
غیرعلمی و خواســت طبقات حاكم
برای واداشتن علم و دانش به اطاعت
از منافع طبقه ی حاكم نیست.
از همین جهت اســت كــه همواره
طرفداران علم و دانش و كوشندگان
كسب مهارت و تجربه با وجود هرگونه
نیــروی غیرعلمی در دانشــگاه ها و
مراكــز علــم و تحصیــل ،مخالفت
داشــتند و وجود نهادهایی همانند
بسیج دانش آموزی و دانشجویی در
محیط های علم و دانش امری است
كام ً
ال خــاف پژوهش و تحقیق و بر
ضد آن.
بــا این همه تــا قبــل از حاكمیت
ســرمایه داری بر جامعه ی بشــری،
هرچند آمــوزش و پرورش ،طبقاتی
بــوده اســت و طبقات فرودســت
امكان دسترســی به علم و دانش را
همانند طبقات فرادست نداشته اند؛
در یادگیــری و آمــوزش ،ج ِو ارعاب
و وحشــت حاكم و چــوب و فلك و
اطاعت از دستورات مذهبی و تبعیت
از فرهنگ مسلط ،امری رایج بوده اما
به طور کلی امر آموزش امری رایگان و
متعلق به نسل بشر بوده است.
تأمین هزینــه ی زندگی معلمان بر
عهده ی جامعه و ســاختن مدارس
و تأمیــن هزینــه ی دانش آموزان و
طلبه ی علم و دانش بر دوش جامعه
بــوده كه عمدتاً از اوقــاف و یا اموال
عمومی تأمین می شده است .تا قبل از
حاكمیت نظام سرمایه داری ،آموزش
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و پرورش در اختیار نهاد های دینی و
متعلق به كلیساها و نهادهای مذهبی
بــوده كه از اموال عمومــی اداره می
شده است .وجود موقوفات فراوان برای
نهادهای مذهبی و آموزشی و تأمین
مخارج دانشجویان و دانش آموزان در
این نهاد ها بیانگر همین امر است.
اما در دوران حاكمیت سرمایه داری
و به خصــوص پس از جهانی
شــدن
ِ
این نظام و پس از فروپاشــی اردوگاه
سوسیالیسم ،نظام سرمایه داری تمام
تــوان خود را به كارگرفــت تا علم و
دانش را كاالیی كند و آن را در اختیار
بازار سرمایه و سرمایه-داران قرار دهد
و هر روز دست طبقات زحمتكش و
محروم را از آن كوتاه تر كند.
از این جهت است كه مخالفان نظام
ســرمایه داری باید تمام توان خود را
به كار برده تا از آن جلوگیری كنند و
ترتیــب ممكن ،علم و دانش و
به هر
ِ
آموزش را از انحصار نظام سرمایه داری
بیرون آورند.
از همین رو است كه مدافعان حقوق
كارگران و زحمتكشــان در برابر حق
«كپی-رایت» كه یــك حق بورژوایی
برای انحصار علم و دانش اســت ،بر
حق «كپی لفت» كه بنیان اش بر عدم
شناخت هیچ گونه حق انحصاری برای
دســتاوردهای علمی و تجربی بشر
است؛ تأكید دارند.
امروزه شركت های بزرگ و انحصاری
تمام توان خــود را به كار میگیرند تا
مردم تحت ســتم را از دست یابی به
فن آوری-های جدید و اكتشــافات
بشــری جز بــا پرداخــت مبالغی
كالن محروم كننــد .آن ها هر گونه
دســتاوردهای علمی و تكنولوژیكی
را در آن حصــار بنگاه هــای بزرگ
ســرمایه داری میخواهند و برای در
اختیار قــرار دادن آن بــه كارگران
و زحمتكشــان ،باج هــای كالن را
خواستارند تا از طریق انحصار علم و
دانش ،سلطه ی خود را بر جامعه ی
بشــری حفظ كننــد و نمونه های
روزانــه ی آن را در گران تر شــدن
هــر روزه ی كالس های آموزشــی و
خصوصی شدن مدارس و دانشگاه ها
شاهدهستیم.
آموزش طبقاتی به عنــوان بازتولید
نیــروی كار ،طبقات اســتثمارگر به
آمــوزش تنهــا به صــورت بازتولید
پیشــرفته نگاه نمی كنند ،بلكه این
آمــوزش را بــرای باز تولید طبقاتی
نیروی كار میخواهند.
به همین جهت اســت كه سیستم
آموزشی آنان هیچ گاه تالش نمیكند تا
از ترك تحصیل و یا ریزشدانش آموزان
در طی دوران تحصیــل جلوگیری
كنــد .هر چند كــه در ظاهر قوانین
مصوب به آمــوزش رایگان در دوران
دولت های رفاه و در تقابل با اردوگاه
سوسیالیستی آن زمان تن داده بودند.
برای نظام سرمایه داری ضرورتی ندارد
كه همه ی افراد تحصیل كرده و دارای
تخصص باشند زیرا كه در آن صورت،
نیروی كار قیمتش باال می رود و سود
ارزانی نیــروی كار و الیه بندی های
ِ

مختلــف آن ،نصیب ســرمایه داران
نخواهد شد.
نظــام ســرمایه داری بــرای حفظ
الیه های مختلف نیروی كار ،نیاز به
آن دارد تا نیروی كار را از پائین ترین
الیه های اجتماعی تا متخصص ترین
آن در بخش های مختلف اجتماعی
به كار گیــرد و برای هر بخش از آن،
دســتمزدی به اصطالح متناســب
بــا ســود آوری آن تعییــن كنــد؛
ســودآوری ای كه به وسیله ی نظام
طبقاتی سرمایه  داری تعیین می شود.
سیستم آموزشی اســتثمارگرانه از
این كــه عده ای از كــودكان نتوانند
وارد مراکــز تحصیل علــم و دانش
بشوند؛ ســود میبرد زیرا كه همواره
جامعه ی طبقاتی ،نیــروی كاری را
الزم دارد كه ساده ترین شغل ها را با
كمترین دستمزد انجام دهند و آنان
همان كسانی هستند كه هیچ نیازی
به تحصیــات و آموزش ندارند .پس
سیســتم طبقاتی به آن می اندیشد
كــه چرا برای آنــان هزینه كند و به
قــول مدافعان نظام ســرمایه داری،
جامعه به نظافتچی و واكســی هم
نیــاز دارد و این امر نیازی به آموزش
و پرورش ندارد .همچنین آنان كه در
مقاطع مختلف تحصیالت به عنوان
ریزش و یــا مردودی ها و یا كلیه ی
دانش آموزانی كه به خاطر شــرایط
اقتصادی مجبور بــه ترک تحصیل
میشــوند برای نظام ســرمایه داری،
نعمتی بزرگ هســتند زیــرا كه در
درجه ی اول هزینه های تحصیل آنان
از دوش دولت سرمایه داران برداشته
می شــود و و هزینه های رقابت آنان
كمتر میشــود و امكانات بیشــتری
در اختیار فرزنــدان طبقات باال قرار
میگیــرد و در ثانی نیروی كار ارزانی
برای خدمات مختلف توسط كودكان
كار بازتولید میشود .نیروی كار ارزانی
كــه باز تولید آن تــداوم بی وقفه ی
سود سرمایه داران را تضمین میكند
و كودكان كار را بــه برده های نظام
سرمایه داری تبدیل كرده و از آنان در
بخش های مختلف این نظام به عنوان
نیروی كار ارزان میتوان بهره جست.
طبقات استثمارگر هیچ گاه به آموزش
یکســان برای همگان فكر نمیكنند.
آن ها مراحــل آمــوزش را بازتولید
نیروی كاردر سطوح مختلف میدانند،
بازتولیدی كه نیروی كار را در سطوح
مختلف از خدمــات ابتدایی گرفته
تا خدمات تخصصی تربیت كنند تا
تداوم نظام استثمارگرانه را تضمین
كننــد .از متخصصان علوم تجربی تا
مربیان نظام سرمایه داری كه تالش
میكنند این نظــام را ابدی و الیتغیر
تصویر کنند .آن هــا متخصصانی را
تربیت میكنند تا به نسل های آینده
آموزشدهند كه رستگاریدر اطاعت
از نظام حاكم سرمایه دارانه است و این
نظام طبقاتی بهترین دستاورد بشر
است و تنها این چنین میتوان زندگی
كرد و تساوی انسانها "افسانه ای بیش
نیست كه دشمنان سعادت بشر آن
را برای انحراف اذهان تبلیغ میكنند".

در نتیجــه آن نیروی كاری را تا آخر
آموزش میدهند و به دانشــگاه ها و
مراكز تخصصی راه میدهند و ملقب
به متخصص و كارشناس میكنند كه
به طور كامل ،مطیــع نظام طبقاتی
بوده و نظم آن را همانند نظم طبیعت
به رسمیت بشناســد و سرسپرده و
وفادار به آن باشــد .بی جهت نیست
كه متخصصان معرفی شده از جانب
این نظام و به رسمیت شناخته شده
از طرف رســانه ها و ارگان های نظام
ســرمایه داری به داللــت مطابقه و
طابق النعــل بالنعل همانند طبقات
اســتثمارگر فكر میكننــد و همان
افكار را بــرای بازتولید نیروی كار در
سطوح مختلف برنامه ریزی می كنند.
اندك متخصصان و یا تحصیلكردگان
مخالف نظم و نظام اســتثماری به
راحتی به حاشیه رانده میشوند .برای
آن كه متخصص و صاحب نظر معرفی
شوی باید چار چوب نظام سودمحور را
بپذیری و حداكثردر جهت اصالح آن،
بیانات یا نوشته هایی ابراز كنی.
آن گاه كــه علــم و دانــش كاالیی
میشــود و كســانی قادر به ادامه ی
تحصیالت عالی هســتند كه مبالغ
كالنی را بــرای دریافت مدارك عالی
ســرمایه گذاری كنند ،شكی نیست
كه به ایــن ســرمایه گذاری در یك
جامعه ی سودمحور به صورت امری
ســود-آور نگریسته شود .این نگرش
سرمایه دارانه به طور طبیعی دریافت
این مدارك را در زمره ی ســرمایه ای
قرار میدهد كه از آن مطالبه ی سود
میشود .پس تنها راه مقابله با این امر،
تالش و پیگیــری برای خروج علم و
دانش از كاالیی شدن و مقابله با این
امر باید با تمام توان از جانب مخالفان
كاالئی شدن علم ودانش صورت گیرد
.
در این بازتولیــد نیروی كار ،طبقات
استثمارگر حتی ولگردان و دزدهای
انفــرادی و بانــدی را هــم بــرای
بازتولید نظــام ســرمایه داری الزم
دارند و برایشــان اهمیــت ندارد كه
ترك تحصیل كننــدگان در كجــای
تقسیم نیروی كار قرار میگیرند .آن ها
دزدان و خالفــكاران را از آن جهت
الزم دارند كه اوالً با تنبیهات خشــن
و مجازات های ســخت ،ج ِو سركوب
و ارعــاب را رواج دهند تا از یك طرف
نظام ســرمایه داری را حافظ امنیت
معرفی كنند و از طرف دیگر نیروی
كا ِر سر به راه در سایر سطوح داشته
باشند و عالوه بر آن با ارعاب جامعه از
وجود دزدان و خالفكاران ،بودجه های
نظامی كالن برای گسترش نیروهای
امنیتی در اختیار داشــته باشــند تا
بتوانند با هر گونه اعتراضی از جانب
نیــروی كار و زحمتكشــان به نظام
سرمایه داری ،برخورد كنند .نیروهای
نظامی و امنیتی در سراسر كشورهای
سرمایه داری می بینیم كه هر از چند
گاه نمایشــی را با ســر و صدا برای
برخورد بــا به اصطالح اراذل و اوباش
به راه می اندازند تا ج ِو رعب و وحشت
را در جامعــه حاكم كنند و نیروهای

امنیتی و انتظامــی را برای نبردهای
بزرگتر كهدر مقابل اعتراضات به نظام
سرمایه داری ،آماده و مهیا نگه دارند
زیرا اگر در یك جامعه ی سرمایه داری
برای مدتی دزدی نشــود دیگر هیچ
توجیهی برای گســترش روزافزون
كالن نیروهای نظامی و
بودجه های ِ
امنیتی نیست .پس ،از ترك تحصیل
و خصوصی شدن آموزش و پرورش
كه یكی از بنیان های اساســی این
ِ
ترك تحصیل است ،چندان هم نگران
نیستند زیرا كه جامعه ی طبقاتی باید
بازتولید شود .اگر بپذیریم كه علم و
دانش دســت آورد تمدن بشر است
و میراث خاص طبقات اســتثمارگر
نیســت ،پس دسترســی به آن باید
در اختیار همه ی انســانها باشــد و
كسی حق ندارد طبقات زحمتكش
و سلبقدرت شــده را از دسترسی به
علم و دانش منع كند .حال این منع
چه به صورت اجبار فیزیكی باشــد و
یا اجبار اقتصادی .از این جهت است
كه تشكل های مســتقل معلمان و
دانشگاهیان در حمایت از كارگران و
زحمتكشان ،وظیفه یدفاع از آموزش
رایگان برای همگان بدون هیچ حصر
و اســتثناء را بر عهده دارند .نمونه ی
بارز تشــكل های مســتقل معلمان
در كشــورهایی مانند كره ،مكزیك و
كشورهایدیگر شاهد همین امر است
كه این تشكل های مستقل ،آموزش
رایگان و همگانی را در دســتور كار
خود قرار داده اند.
اتحادیه ،ســندیکا و هر نوع تشكلی
میان معلمان نمی تواند نسبت به امر
آموزش بی توجه باشد و این مسأله را
یكی از اصول منشور تشكیالتی خود
قرار ندهد .آن تشكلی از معلمان است
كه در برابر فشارهای سركوبگرانه ی
آموزش و در برابر ج ِو ارعاب و وحشت
ایجاد شده توسط حاكمان در آموزش
و پرورش بایستد و همبستگی معلمان
را بر این محــور قراردهد ،معلمان از
آن جا كه قشــر روشنفكر كارگران و
زحمتكشان هستند و از قدیم ،كارگر-
روشنفكر بوده اند یعنی كارگری كه
نیروی فكری خود را می فروشــد و
با آن زندگــی می كند در این زمینه
نمی توانند تنها به معیشت خود فكر
كنند زیرا كه معیشت آنان بخشی از
زندگی آن هاست كه می تواند وجود
فكــری آن ها را تغذیــه كند ،وجود
فكری معلم ،كمتر از وجود فیزیكی
او نیســت ،در این زمینه همان گونه
كه نویســندگان در كنار دغدغه ی
معیشت،دغدغه ی سانسور و سركوب
فرهنگی را كمتر از معیشــت خود
نمی دانستند ،معلمان نیز به همین
امر باید توجه داشته باشند كه وجود
یك بنیان فكــری آزادی خواه و ضد
سلطه ی سرمایه دارانه در آموزش و
پرورش فرض هر نوع تشــكل است.
از این جاســت كه در اساسنامه های
تشــكل های معلمان همواره جای
یك منشور فكری خالی بوده است و
می تواند از این به بعد این امر نیز در
دستور هر تشكلی قرار گیرد .تشكل
حول محور صرفاً معیشــتی در شأن
این كارگرـ روشنفكران نیست.
عالوه بر آن مقابله با هر نوع ارعاب و
تهدید و به خصوص تنبیهات بدنی كه
مختص شیوه های طبقات استثمارگر
است باید همواره از جانب تشكل های
مستقل معلمان به بی رحمانه ترین
وجــه ،مورد اعتــراض قــرار گیرد.
همچنین هر نوع تبعیض در آموزش
و پــرورش كه ایــن امر هم مختص
آموزش طبقاتی است زیرا كه حفظ
منافع طبقات است كه تبعیض را در
آمــوزش و پرورش دامن می زند و به
آن تداوم می بخشد.
علیرضاثقفی

منتشرهدر سایت مدافعان حقوق کارگر
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آموزشگاه هنری ر  -مــی

استخدام

aznov’15U

استخدام منشی

کلینیک دندانپزشکی دکتر شریف نائینی

clinique_Soleil@yahoo.com
azjune’15U

Tel.: 514-458-5220
Facebook:Rose pastry

تدریسریاضیات

Tel: 438-399-1359
azmarU

تدریس فارسی
تدریس زبان فارسی
در وست آیلند
پروینعبائی

esfahaniazdec01

پرستــار

نگهداری از عزیزان شما،
توسط خانم با تجربه،
در خانه -ما و شما -
یا بیمارستان ،همراه با
رفرنس 5،سال سابقه کار
دیپلمهدستیارپرستار
(زویــا)

514-503-7391
freeazmar

حسابـداری

آموزش فشرده حسابداری
تدریس خصوصی و نیمه
خصوصی حسابداری کانادا
مطابق با مطالب و سرفصلهای
)DVS) DEP
 000توسط  :داتیس پناهی 000
استـادحسابداری
کالج Lester B. Pearson
به زبان های فارسی،
انگلیسی و فرانسه

Tel.: 514-991-6819
نیماازاگوسترایگان

آموزش نقاشی

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

آموزشگاهحتصیلی

مدرسهفارسیدهخدا484-2098..................
مدرسهفارسیوستآیلند626-5520........

اتومبیل-تعمیر

931-2888 ............................ .Westmount
486-9994 .......... .Pieces D'auto NDG

اتومبیل :خرید و فروش

ALIXتویوتا376-9191.................................
الگانسلیزینگ482-4500..............................

ازدواج

استخدام

رستـــوران یاس
به چند نفر ویترس
و کمک آشپز
• نیمه وقت و تمام وقت •
نیازمندیم.
لطفا با شماره تلفن زیر
تماسبگیرید:

Tel.: 514-483-0303
azmay15

آموزش زبــان فرانسه

از مبتــدی تا پیشرفته
متخصص آزمون های TCFQ،TEFaQ، TFI
• کالس های تقویتی برای
دانش آموزان ابتدایی  -دبیرستان
• دوره های ویژه برای آزمون های ورودی مدارس
مجتبی فــالح
کارشناس ارشد زبان فرانسه با 13سال سابقه تدریس

Tel.: 514-965-1358
tillnov1Pd

مجری مراسم عقد ایرانی

514-825-3170

شــیخ صالــح366-1509 .......................
لی لی صمیمی 825-3170 .......................... .

ارز

شریف 223-6408 .........................................
آپادانا 933-1719 .............................................
گروه پاسیفیک289-9011 ............................
 5استار585-2345........................................... .
خضر989-2229 ................................................
یونیون موندیال937-5192.......................... .
844-4492 ................................Expert-FX

امالک و مسکن

فیروزهمتیان 827-6364 ...........................
امیرســام702-2309 ................................. .
کاظم تهرانی971-7407................................ .
نادرخاکسار969-2492....................................
مینواسالمی 967-5743............................... .
مریم خالقــی983-5415 ............................
حمیدکاغذچی928-5415 ......................... .
نینوس گیورگیزنیا816-4080.................... .
مسعودنصر 571-6592.................................. .

اجنم ن ها و سازمانها

CSAIکمک به مهاجرین932-2953 ........ .
انجمنادبیمونترالilsmontreal.org.......
انجمندوستدارانزرتشت808-5070........
انجمنزرتشتیانکبکwww.zaq.org ...... .
مکیک373-5777.............................................
بنیاد سخن آزاد944-8111........................... .
حقوق بشرinfo@addhi.net ...................... .
249-4684 ....................................... .IBNG
انجمن زنان مونترال516-3007...................
دانشجویان:کنکوردیا848-2424 .............. .
کتابخانه نیمــا485-3652 ........................ .
موسسهخوئی341-2235..............................

بیمه اتومبیل

MMUNITY

اتو الگانس 482-................................... .4500

بیمه و مشاور مالی

علیپاکنـژاد296-9071...................................
کیوان نصیرنیا466-9381 ..............................

پزشــکی

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

تاکـسی

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

تبلیغات

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

تدریس خصوصی

ریاضیاتوفیزیک827-6329..........................

ترجمه

دارالترجمهیکتا439-8501..........................
نغمه سروران889-8765 ............................ .
محمودایزدی745-0318 ............................ .
شهریاربخشی624-5609 ............................ .

چاپ و تابلوسازی

( LITH COMصمیمــی)951-4721...

حسابداریومالیاتی

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

514-996-9692
Email:
info@paivand.ca
www.paivand.ca
پیونددرونکـــــوورهرهفته
منتشرمیشود:
Vancouver:
Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN,

لوئیزداداش زاده
نسخه خود را به ما فکس کنید و
داروی تان را حتــــویل بگیرید:

765 GREENWOOD Rd.,
W. Vancouver, B.C., V7S 1X8

4084 Boul. St-Laurent

• Fax: (514) 288-4682
•
تدریس ریاضیات
وفیــزیک •
توسط مهندس •
•

514-827-6329
514-620-3255
toendofmay2010P

جای شما در این صفحه
خالی است!

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

پیوند در ویرایش نوشته ها آزاد است.
نظرات چاپ شده لزوما بیانگر دیدگاه های
پیوندنیست.
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.

(آرش کشوری)

با سابقه  tutoringدرمدارس
مونترال و تدریس در موسسات
کنکور تهران
*درصورتعدمرضایتجلسهاول
رایگانمیباشد.
ثبت نام :با ظرفیت محدود

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

MONTRÉAL QC H4B 1L8

داروخانه

>> کلیه مقاطع:

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



223-3336

College,University
High-Shool

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

Published Since 1993
BIWEEKLY NEWSPAPER
FOR PERSIAN COMMUNITY
(Montreal, Toronto, Ottawa,
)Victoria, Calgary & Vancouver

514-

الکترونیک

شانس اول را به آنها
بدهید!

PAIVAND

تپش دیجیتال
------

Tel.: (514) 288-4864

نیازمنــدیها

پیوندمان را حفظ کنیم!

------

نیـازمنـدی هـای پیوند

Tel.: 514-484-8072

آموزش موسیقی

hosskherad@yahoo.ca azjan12paid60+120+120

6107 Sherbooke W.
Tel.: 514-484-8072
________________

به چند نفر ویترس
و کمک آشپز
• نیمه وقت و تمام وقت •
برای کار در کلبه عموجان
نیازمندیم.
لطفا با شماره تلفن زیر
تماسبگیرید:

سیامکنصر653-5107...................................
قره چه د اغی (پیانو)484-8748 ................

ﮐﻮﭼﮏ

ﺍﺷﺨﺎص و ﻣﺸﺎﻏﻞ

همه روزه در

ثبت شرکت و دفترداری
حسابها با نازل ترین قیمت
ﺳﺎﻝ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ 
>>ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺮﺩﺑﯿﻦ
514-242-6034

کلبــه
عموجان

استخدام

آموزش رانندگی

خدماتمالیاتی

با ما تماس بگیرید.
info@paivand.ca

مراکز پخش پیوند

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

کوتاه زیباتر است
برای ما بنویسید اما...

•
•

پیوند نشریه کوچکی است ،لطفا سعی کنید
نوشته ها از  500تا  1000کلمه بیشتر نشود.
نوشتارهای خود را ترجیحا با مایکروسافت ورد
فارسیتایپ،سپسایمیلکنید.
------------------------

®لوگوی پیوند®
کار استاد علی اصغر معصومی

مرکزشهرمونتریال:

تپش،شاطرعباس،ماهیسن لوران،کافه پرشیا،
عموجان،کوپلی2:و ،1فرحت ،ایو ،اتوکلیفتون،
 ،NDG autoفتوشاپ ،ارز آپادانا ،کلینیک آریا،
آلفامدیک ،ارزخضر ،المیزان ،نور ،پاســیفیک،
متروپولیس ،کبابسرا و...

فـرش

لوئیزداداشزاده288-4864............................

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

شهروزرضانیا (آریا)933-3337 ................. .
شریفنائینی731-1443............................... .
دندان سازی (کلینیک)
افخم هادی737-6363 ................................. .

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

دندانپزشک

رستــوران

کبابسرا 933-0-933 .................................... .
شومینه564-9790 ........................................ .
کلبهعموجان484-8072.................................
پاتوقعموجمال933-8866...........................
فاروس270-8437 ......................................... .
یاس483-0303 ........................................... .
کارتیه.پرس488-6367..................................
کوپولی483-0000 ....................................... .
کوپولی(989-8580 ............................... .)2
بیبلوس523-9596...........................................

روانشناسی  /روانکاوی

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

سوپر و فروشگاه

ریوسود:

کوه نور ،آدونیس ،دابل پیتزا ،مارشه افغان،
مارشه آریا ،کلینیک میرا ،مراکزفرهنگی و...

(هنرمند و نقاش معاصر)
-----------------------------------

داروخــانه

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

ب
ا مشار
ک
ت
خ
ود،
در
تقویت
آ
ن
ب
ک
وشیم!

PARTICIPATE in our
CO

خانمی هستم با تجربه
و قابلیت آشپزی برای
اعضای خانواده
و مهمانی های شما
به صورت پاره وقت.
در صورت نیاز معرف
موجود است.
شماره تماس:
438-921-8840
فروش کلیه بلیت
برنامه ها و کنسرتها

ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

azjune16free

امید رایگان از فوریه15

آشپزی

کامیونیتی

azoct15free

Tel.: 514-806-7870

Tel.: 514-812-5662

نینــا 513-5752 .............................................

onlyoct15

اعظم  -تلفن تمــاس:

انجام كلیه كارهاى
ساختمانى از قبیل
سرامیك و رنگ وپاركت و
غیره وتبدیل زیرزمین به
مسكونى
تلفن تماس (امید):

آژانس مسافرتی

Tel.: 514-892-5433

اگر در نگهداری از نوزاد و
اطفال خود نیاز به كمك دارید
و چنانچه جهت نگهداری از
پدر و مادران گرامیتان نیاز
به مراقبت در بیمارستان و
منزل در شب دارید جهت
هماهنگیتماسبفرمایید.

ساختمان

فرنازمعتمدی842-8000................................
همامهر438-228-9266 ............................
ناهیدپاکروان844-873-7191 ....................
مریمنشاطی647-401-8888.......................
کاســپین814-7700 ..................................
مهری 940-1642 ............................ .T.A.M
اسکای.الن 388-1588 .................................. .
یونی گلوب(نسرین)849-7711..................

به یک راننده با تجربه،
آشنا به زبان فرانسوی
و انگلیسی ،برای انجام
کارهای د فتری
فورا نیازمندیم:

پرستــار

abaee:azsepfree

آرایشـــــگاه

راننـده

azaug15U

Tel.: 514-675-4405

937-8296.......................................... . VIVA
481-6765 ............................................EVE
شهرزاد489-6901 ......................................... .
فاطی 772-5787 ............................................ .

استخدام

تدریس خصوصی ریاضی
از ابتدایی تا دانشگاه-
کلیه دروس
آمادگی  GREو GMAT
توسط دکتری مهندسی از
کنکوردیا با بیش از  10سال
سابقه در ایران و کانادا
با قیمت بسیار مناسب
Tel.: 514-804-9894

به چند نفر سکرتر ،مسلط به زبان های فرانسوی و انگلیسی
فـورا نیازمند است:
لطفا برای اطالعات بیشتر با ایمیل زیر تماس بگیرید:

رزپیسترى:بابهترین
شیرینیهاىارگانیك
• تزیین سفره عقد،
و هفت سین
• با 20سال سابقه

oct2inv

تدریـس
ریـاضی

Montreal, H4B 2M5

توسط مدرس و مؤلف کتب
کمکدرسی
با بیش از بیست سال تجربه

Tel.: 450-443-2222

sep15-oct01P

3333 Cavendish, #285

Rose pastry

واقع در جنوب مونترال
تکنسین استخدام می کند.
لطفا با شماره تلفن زیر تماس بگیرید:

Tel.: 514-247-2947

514-996-1620

شیـرینی

کارخانه بازیافت پالستیک

به یک خانم ایرانی،
آشنابه پخت غذاهای سنتی،
برای هفته ای  ۶ساعت
کار در خانه نیازمندیم.
با حقوق خوب SMS:

علیـرضا فخـاریان

Highschool, College,
University

استخـــدام

آشپزی درمنزل

آموزش کلیه سازها و آوازتوسط اساتید برجسته
آموزش موسیقی برای کودکان از  2تا  8سال
با مدیریت:

Re-Mi

www.paivand.ca since 1993
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فـال

وست آیلند :

آدونیس ،شاتوکباب ،و...
الوال:

کوه نور ،آدونیس و...
شماره شما در

این لیست نیست؟

(رای با ما متاس بگیرید.
گا
ن برای آگهی دهند

گان پیوند )

کامپیوتر

224-0-224................................... .KamNic
507-0773 .......................... . Laptop FSO

کــــارواش

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

کلینیککایروپرکتیک

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

کتـابفروشی

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

کلیسا

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

گاراژ (درب)

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

گرافیک و طراحی

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

گرانیت

www.paivand.ca
 آبونه مان گسترده
 وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع
www.paivand.ca
با پیوند به اقصا نقاط
جهانبیایید!

حسن انصاری735-0452 ............................
ریاض حق362-0382 ....................................
کردلوئی 652-7623 ......................................
ســرورصدر777-3604 ...............................
مهتاب ثقفی567-3169 ................................
حسینخردبین242-6034...........................

ماهیسنلوران369-3474.............................
کوهنور)450(672-2324................................
بینو728-4744...................................................
آریا(اوتاوا))613( 594-3636...........................

گرانیت آیل 952-7400 ................................ .

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

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

گــودرزی (922-9023 ........... )d-expert

سروین562-6453........................................... .

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

مونتریال442-8056 ....................................... .
المپیک935-3300...........................................
مونترال/تورونتو 887-0432...........................

فتوشاپ846-0221...........................................
فتوبوک984-8944...........................................
فتو ُرز488-7121.................................................

ماریاکوتونه656-8178....................................

محضر

وکیل دعاوی

اکســپرس889-7392 ................................ .

موسیقی (جشن ها)

ویدیو

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

وحیدخلجی439-1444 ................................
نازگلفالح697-0225.....................................

حمل و نقل

خشکشویی

شیرینی پزی و قنادی

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

عینک سازی

گلفروشی

لوله کشی
مهاجرت

وبسایت

وام مسکن

بهروزباباخانی606-5626 .......................... .
امیرکفشداران574-4540..............................
تپش دیجیتال223-3336 .......................... .
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سی
عکا
رز
(نبش دکاری )

)Tel.: 514-996-9692

Haircut: $10

فــا ل

فال ورق غیابى توسط خانم
مینا در ایران
ساعت تماس  ١٢تا ٢
بعدازظهربوقتمونتریال
و  ٩تا  ١٢ظهر بوقت ونكوور
مبلغ  ٢٥دالر كانادا

Tel: 514-295 39 28

SNOWDON

ارژنگ

1674 rue Everett
Montreal Qc H2E 1N6
P2enddc

Phone:
(438) 923-7873
778-968-7578
4970
Queen
Mary Rd.
604-762-4719

دارای کارشناسی ارشد زبان
فرانسه و مدرک تدریس پیانو
به کودکان ،امکان تدریس به
زبان های فرانسه،
انگیسی و فارسی

Tel.: 514-996-1065

azmay2013hoomanfree

دیگر طالع

هفت روز هفته از  ۹صبح تا  ۷شب

Surrey, BC
Montreal

• عضو جامعه مترجمان رسمی کبک ،انتاریو و ایران
• ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک
• تنظیم دعوتنامه رسمی ،گواهی امضاء و کپی برابر اصل
• تکمیل انواع فرم ها
• ترجمه رسمی از ایران به کانادا
• تلفن مستقیم از ایران021-85312009 :

ایرانی و کالسیک
بهکودکاندلبندشما:
هلیا عارفی دوست

514-833-8684

CV@spaxprss.com

کمک به شما در زمینه عشق ،ازدواج،
کار و بیزنس ،تحصیل ،امور مالی ،موفقیت،
سالمتی ،دادگاه ،طالق ،کودک،
بار قویتر از
خنثی کردن سحر و افسون و9 ...
بینان

تدریسپیانو

توسط :رضا هومن

Tel.: 514- 781-9268

طالع بینی از روی دست ،صورت ،تاریخ تولد

azjulyU

(با بیش از  20سال سابقه در تهیه
واجرای برنامه های رادیو وتلویزیون
وخوانندگی باگروه های موسیقی
پاپ ایرانی )

& Place Versailles.

Master :DURGA
KALIPRASAD

٠٩١٢٢٠٨٨٦٥٩

تدریس فنون گویندگی
برای :سخنرانی های موثر ،گویندگی
ژورنالیستی ،گویندگی برای رادیو
و تلویزیون ،آمادگی برای انجام
مصاحبه های کاری و یا رادیو
تلویزیون ،فنون شعر خوانی و
دکلمه و...

Looking for experienced

 eyebrow threadingاسپای مدرن در ناحیه الوال
specialists.
به یک نفر متخصص
Full time & part time
بند و ابرو
فورا نیازمند است :
positions available
تمام وقت و یا نیمه وقت
at our new locations in
Carrefour Laval
اطالعات:تماس

اگر از طالعبینی دیگران ناامید شدهاید ،کافی است تنها یک بار
با من مالقات کنید تا نتیجه دلخواه را به دست آورید.

تلفـــــناطالعــــات:

فنگویندگی

50 X 70

Spiritualist & Psychic Reader

آرایشگاه
Tel. : 514-516-9810

Help wanted
----------

عکس های ما تضمینی و
متناسب با درخواست های
ادارات مربوطه می باشد

514-488-7121
5301 Queen Mary, H3X 1T9

info@paivand.ca

• ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺗﺭﻧﺳﻔﺭ ﻓﺭﻭﺩﮔﺎﻫﯽ ﻭ ﭘﺎﺭک ﺁﺑﯽ
• ﺟﺎﺑﺟﺎﻳﯽ ﻣﺳﺎﻓﺭ ﻫﻣﺭﺍﻩ ﺑﺎ ﭼﻣﺩﺍﻥ ﻣﻭﻧﺗﺭﺍﻝ ﺑﻪ ﺗﻭﺭﻧﺗﻭ ﻭ ﺑﻠﻌﮑﺱ
• ﺍﻧﺗﻘﺎﻝ ﺑﺎﺭ ﻭ ﻣﻭﻧﺗﺎژ ﻟﻭﺍﺯﻡ ﭼﻭﺑﯽ ﺩﺭ ﻣﻧﺯﻝ ﺍﺯ ﻓﺭﻭﺷﮕﺎﻩ ﻫﺎی
IKEA, Costco, Canadian Tire, Home Depot, Brick

عکسپاسپورتی
کانادایی:اندازهسرحتما
بایستیرعایتشود
_______
عکسسیتیزنی
اندازه عکس و جزئیاتدیگر
بایستیدقیقباشد

 عکس های پاسپورت ،سیتی زن،
مدیکال کارت ،و کارت PR
 عکس های خانوادگی و فارغ التحصیلی

اطالعات آگهی
خود را به نشانی
زیر ایمیل کنید:

ﻫﺩﻑ ﻣﺎ ﺑﻬﺗﺭﻳﻥ ﺳﺭﻭﻳﺱ ﻭ ﺧﺩﻣﺎﺕ
ﺍﺭﺯﺍﻥ ﺑﻪ ﻫﻣﻭﻁﻧﺎﻥ ﮔﺭﺍﻣﯽ

استخدام :بند و ابرو

PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL
since 1990

نیازمندیهای

Hirbod Transport
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helia_1984@yahoo.com
Pazfeb-june2015

قابلتوجهخامنها

مترجم رمسی

اجنام امور ساختمانی

فال قهـوه
و ورق

خاطره حتویلداری یکتا

• بازسازی آشپزخانه • بازسازی حمام
• نصب در و پنجره • کاشیکاری Renovation
• نقاشی • کابینت آشپزخانه
• سنگ کاری و بسیاری دیگر
با سال ها سابقه در خدمت شما
هدف ما رضایت شماست (بهنام رفیعی)

(514) 678-6451
aznov152104nikpour

استخدام

514-441-4295
azjan15U

صرافی
 5ستاره

کلبــه عموجان

به چند نفر ویترس
• باتجربه •
برای کار در رستوران
کبابسرانیازمندیم.

6107 Sherbooke W.
Tel.: 514-484-8072
________________

Tel.: 514-933-0-933

نغمه سروران

محمودایزدی

عضورسمیانجمنمترجمانکبک،
•عضوجامعهمترجمان
عضوجامعه مترجمین کبک
ترجمه
تأیید
ترجمهو
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ایران
رسمی
■ دعوتنامه و تصدیق امضاء
رسمی اسناد و مدارک،
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اسناد
کلیه
ترجمه
■
ترجمهشفاهی،تنظیمدعوتنامه
•ترجمهرسمیکلیه
تضمین تائید ادارات و سازمان های
رسمی،
های
فرم
کلیه
تکمیل
و
مدارک و خدمات مربوط به
ایالتی و فدرال
تأییدامضاء
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Tel.:
514-745-0318
ترجمه
محل:مرکزشهرمونترال
Cell.:
514-246-8486
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نزدیکمترومک-گیل
(514) 675-0694
Location:
(438) 390-0694
Downtown Montreal
near
Pl.
des
Arts
باایرانی
Call, text or e-mail for an
appointment
کــار

BEN

توسط شادی

مترجم رمسی

مترجم رمسی

514 585 - 2345




























zarbarg
paivand






 




راهنمایمشاغل
ایرانیان مونتریال

کنید!

514-889-8765

nsarvaran@hotmail.
com

مترجم رمسی

مترجم رمسی
شهــریاربخشی

رضانوشادجمال
مترجم رسمی و عضوجامعه
مترجمان کبک ترجمه رسمی کلیه
مدارک ،دعوتنامه و تائید ترجمه
Tel.: 514-575-7080

دعوتنــــامهرسمی،
ترجمـــهمدارک
514-624-5609
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فروشکلیه بلیت
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www.paivand.ca





ها
کنسرت
و
ها
برنامه

 آبونه مان گسترده
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ARBARG

 وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع
---www.paivand.ca
با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!
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دیجیتال
تپش
در
روزه
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Iranian Business Directory
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Tel : (514) 996-9692

www.paivand.ca

223-3336
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1396, Ste Catherine O 3285, Cavendish
Blvd.,
ﺗــﻬﺮﺍﻥ،ﻛﺎﺭﮔـــﺮﺷـــﻤﺎﻟﻰ،







ﺗـــﻘﺎﻃﻊ









ﺑــــﻠﻮﺍﺭ ﻛﺸـــﺎﻭﺭﺯ ،ﻧﺒﺶ ﻛﻮﭼﻪ ﮔﻴﺘﻰ،
#425, Montreal, H3G1P9
#355, Montreal, H4B2L9
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Tel: +1-514 691 4383
Tel: +1-514 903 9797
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+98 21 6694 8154
5780 Sherbrooke
W., Tel.:
)(021) 8 5 3 369-3474(FISH
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 h.davoudi@farhang.ca

r.davoudi@farhang.ca
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 حل جدولهای ویژه و عادی:
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 -2جمع ن��ادر -از مراحل
زراعت -كار عبث و بيهوده
 -3س��وم ش��خص جمع-
فرصت -نمايش
 -4پ��ل -كش��وري در
خاورميان��ه -پاياننام��ه-
نوعي خواهر و برادر
 -5ج��ال دهن��ده كفش-
جمع باب -نفس چاق
 -6موضوع -از آثار ديدني
و تاريخي شيراز
 -7مخف��ف اگر -بهش��ت
گيالن -واحد مايعات
 -8كلم��ه تأيي��د -ب��رق
مثبت -كاركرد
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5780 Sherbrooke
W.,
Tel.:
)369-3474(FISH




داوطلبـــانه-
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)210 St-Jacques (Lachine



ساعــاتکار:















با ما همکاری کنید.




¡
Tel.: 514-366-1509
















شنبه
لغایت
دوشنبه
روزهای
ها،
سوژه
گزینش
برای
توجه:



514-247-1732


























 از ساعت  11لغایت 17





(450) 638-7078
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شود:
هماهنگی
لطفا از پیش با تحریریه








 










روزهای دیگر،
اموردر
انجام
جهت
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هماهنگی قبلی الزم است.






Tel.:
514-996-9692




 210سنت ژاک غربی >>مترو
واندوم :اتوبوس ،90به مست غرب

ن
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)5780 Sherbrooke W., Tel.: 369-3474(FISH






























حل جدول عادی شماره 5141
رياضي از روي مشتق آن
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توجه :پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد.



















36

 سال  24شماره  24  1288مهر 1395

نوشته «علی» ،عکاس «استودیو فوتوبوک»
و ادمین گروه فیسبوکی «همه چیز در مورد مونترآل»

وش!
خ

آموزشعکاسیبهزبان .. .

TIME LAPSE

موضوع این قســمت از سلسله
مقاله های بی پایــان «آموزش
عکاســی بــه زبان خــوش»،
تایم لپس میباشد که نمیدانم چه
معادلی را در زبان شیرین پارسی
برای آن برگزینم .شاید بهترین
ترجمه برای این تکنیک عکاسی،
«زمان گریز» باشد.
«تایــم لپــس» به زبان ســاده
عبارت اســت نمایش پشت سر
هــم چندین تصویر با ســرعت
زیاد و بوجود آوردن یک ویدئوی
متفاوت از تمام آن عکســها در
زمانی کوتاه!
به بیــان دیگر ،ویدئــوی تایم
لپس ،از چندیــن تصویر بدون
حرکت تهیه شــده کــه پس از
آنکه زنجیروار پشت سر هم قرار
گرفتند ،متحرک گشته و نهایتا به
یک ویدئو تبدیل میشوند.
البته تایم لپس را میتوان با کمک
دوربین فیلمبرداری هم تهیه کرد
و آن را با سرعت بیشتری مونتاژ

و محصول جدیدی را خلق نمود.
تهیــه تایم لپــس گاهی به نیم
ساعت عکاسی و فیلمبرداری و
گاهی چندین روز و حتی چندین
هفته تصویر برداری متوالی نیاز
دارد.
چیزی کــه در تهیــه این نوع
ویدئوها مهم است ،انتخاب یک
سوژه متحرک و یا سوژه ای است
که به مرور زمان ،تغییراتی در آن
ایجاد میشود.
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Immigration

خطبه

برای تهیه یک ویدئوی
تایــم لپس بــا دوربین
عکاســی ،به وسایل زیر
نیازمندیم:
• یک دوربین عکاسی
با کارت حافظه خالی و
باتری با شارژ کامل.
• یک سه پایه سنگین
و درســت و حسابی که
از ســر جای خود تکان
نخورد.
• تایمر یا Intervalometer
برای فرمان دادن به دوربین که
در فرکانس زمانی خاص و تعداد
عکس مشــخصی که برای آن
تعریف میکنیم ،بطور اتوماتیک
از ســوژه تصویر بگیرد .البته در
برخی از دوربینها این امکان برای
دوربین در نظر گرفته شــده و
نیازی به خرید این وسیله نیست.
• در صــورت تمایل ،اســتفاده
از دســتگاه Panning rotating
 ،stabilizerکه بین ســه پایه و
دوربین قرار گرفته و در هر ثانیه،
یک میلیمتر دوربین را به چپ یا
راستمیچرخاندتابتوانیمتصاویر
متفاوتی تهیه کنیم .البته استفاده
از این وســیله اجباری نبوده و
بــدون آن هم میتوان تایم لپس
ساخت.
• یک کامپیوتر گردن کلفت که
بتواند فایلهای تعداد زیادی عکس
با رزولوشن باال و فرمت  RAWرا
پشتیبانینماید.
• نرم افزاری برای ادیت ویدئو و
پشت سر هم قرار دادن تصاویر.
• یک فایل موزیک مناســب با
فضای ویدئو.

به عنــوان مثال ،میتوان از موارد
زیر ،برای تهیه تایم لپس نام برد:
• تصاویر یک نمای شــهری از
جایی پر رفت و آمد که اتومبیلها
و افراد در حال تردد هستند.
• مراحل رشد یک گیاه از جوانه
تا شکفته شدن گل
• ذوب شدن یخ
• حرکت ابرها در آسمان
• تکان خوردن درختان و برگها
در فضای باز
• عکاسی شبانه از ماه،
ستارگان و صور فلکی
تلفناستودیوفوتوبوک:
• جــزر و مــد و
(514) 984-8944
حرکتهای مختلف آب
WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM
استودیو فوتوبوک در فیسبوک:
در طبیعت
WWW.FACEBOOK.COM/
• ســاخته شــدن چگونگی اجرا:
STUDIOPHOTOBOOK1
تدریجی یک ساختمان دوربین را بر روی ســه پایه و در
اینستاگرامSTUDIO.PHOTOBOOK :
جای مناسبی که به سوژه مشرف
یا پل
ن شماره:
سپشیال ای
ا
تهیه،مونتاژ،رتوشوچاپ • ویدئوی روش پخت باشد نصب میکنیم .دوربین را در
غذا و شیرینی جات در حالت تنظیم دستی یا «منوال»
پرتره در ابعاد 8و نیم در 11اینچ
قرار میدهیم .با توجه به وضعیت
عرض یکی دو دقیقه
بالباسهایاستایلقدیمی
و یا محلی ایران در استودیو،
نور و نوع سوژه ،بهترین تنظیم
و مواردی از این قبیل.
به مبلغ 50دالر
شــاتر و دیافراگم را بــا در نظر
گرفتن نوع نور یا «وایت باالنس»
انجام میدهیم تــا بتوانیم یک
تصویر واضح و عالی از سوژه تهیه
 Infos pratiquesکنیم .سپس دوربین را از حالت
« sur Montréalاتوفوکوس» خارج میکنیم.
بزرگترینوفعالترینگروهفیسبوکی تایمر را با کابل به دوربین نصب
ایرانیان و فارسی زبانهای مونترآل کرده و آنرا طوری تنظیم میکنیم
اطالعاتکاربردیواخبارمفیدبرایاطالعازرویدادهایشهرمونترآلو که مثال هر  3ثانیه ،یک عکس
کامیونیتیخودمان؛اینگروههیچگرایشسیاسی،مذهبیوحزبیندارد .بگیرد .بدیهی است که با توجه
به سرعت حرکت سوژه ،میتوان
تایمر را طوری تنظیم کرد که
در فواصل مشــخص دیگری
عکس بگیرد .هر چه ســرعت
حرکت سوژه سریعتر باشد ،باید
با فرکانس زمانی کمتری عکس
گرفت .به عنــوان مثال ،برای
ثبت حرکت افراد یا ماشینها،
هر دو ثانیــه یک عکس و نیز
برای ثبت حرکت ابرها که در
ظاهر آرامتر از اتومبیلها حرکت
میکنند ،هر  10ثانیه یک عکس
را به ثبت رساند.

«همهچیزدرموردمونترآل»

PAIVAND: Vol. 24  no.1288  Oct. 15, 2016

36

BEWARE OF NON-RECOGNIZED
)CONSULTANTS (QUEBEC
Note that all candidates
are obligated to inform the
Ministère if they are being
represented by a paid individual.

Hiding this information
from the Ministère is a
serious offence that could
adversely affect your
immigration procedure.
Be vigilant when you hire
someone to represent you,
and respect your obligations.

Informing the
!Ministère is easy
Regardless of the nature of
your application—Certificat de sélection du Québec
(Québec selection certificate), Québec Acceptance
Certificate, undertaking
application or sponsorship
application—you must:
• indicate on your form
that a paid individual is
;representing you
;• identify this person
• send, by mail, a power of
attorney, duly signed. The
power of attorney is a contract in which you appoint
someone to represent you
and act on your behalf in
order to carry out certain
steps with the Ministère.
If you are submitting an
application as a skilled
worker, you must also send
to the Ministère the form
Déclaration du candidat à
l’immigration.
The above information
may be found on the Quebec Immigration website.
Keep safe, stay healthy,
and make sure laughter is
in your everyday life.
________
Maria Cottone
Regulated Canadian Immigration Consultant
Registered with Quebec
Immigration
www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.
com

تنظیمات دوربین در زمان تهیه
عکســها نباید تغییر کند و همه
عکسها را با یک تنظیم واحد ثبت
مینماییم.
همچنین سه پایه دوربین نباید
به هیچ عنوان از ســر جای خود
حرکت کنــد کــه در غیر این
صورت تمــام زحمت ما به هدر
خواهد رفت.
چنین پروژه هایی معموال زمانبر
بوده و ممکن است از نیم ساعت تا
چندین ساعت وقت ما را به خود
اختصاص دهند .پس لطفا صبر
پیشــه کرده و یا تلفن هوشمند

to retain the services of a
mandatory visit the Quebec
Immigration website at:
www.midi.gouv.qc.ca/
publications/fr/dossiers/
Registre_Consultants.pdf
Here you will get a list of
Immigration Consultants
authorized to assist with
Quebec Immigration, if
your consultant’s name
does not appear on this
list, then the consultant in
question is only authorized
to do Federal and not
Quebec.
If your consultant’s name
appears on the Quebec
Immigration list, it means
your consultant is authorized to do both Federal
and Quebec.
However, if you decide to
use the paid services of an
individual, note that only
the following individuals are
authorized to represent you
before the Ministère:
• members in good
standing of the Barreau du
;Québec
• members in good standing of the Chambre des
;notaires du Québec
• individuals who have
been granted special authorization by one of the two
above-mentioned organi;zations
• recognized immigration consultants who are
registered with the Registre
québécois des consultants
en immigration

خود را همراه داشته باشید و یک
سری به گروهمان در فیسبوک
بزنید تا ببینیددنیادست کیست!
پس از تهیه تعداد کافی عکس از
سوژه مورد نظر ،به منزل مراجعه
نموده با کمک یک نرم افزار ادیت
ویدئو ،تصاویر را به ویدئو تبدیل
میکنی .م
نــرم افزارهای معمــول این کار
(بســته به نوع سیســتم عامل
کامپیوترمان) عبارتند از:
Adobe Premiere
Lightroom Time Lapse
Sony movie Studio
Final cut Pro

Montreal, October 4th,
2016 the Ministere de l’immigration, de la diversite et
de l’inclusion, in collaboration with the federal
government, has updated
the alleged illegal activities
of three non-recognized
immigration consultants
involving nearly 600 cases.
These individuals acted as
consultants without being
recognized by the Ministere, therefore failing to
comply with the provisions under the Regulation
respecting immigration
consultants, in violation of
the Act respecting immigration to Quebec.
The Ministere has taken
action against the guilty
consultants and is calling
on candidates to exercise
caution when choosing a
consultant.
Note that all candidates
are obligated to inform
the Ministere if they are
being represented by a paid
individual.
Hiding this information
from the Ministere is a
serious offence that could
adversely affect your
immigration procedure.
Be vigilant when you hire
someone to represent you,
and respect your obligations.
To notify that Ministere of
immigration fraud, please
call 514-864-9191.
For information on the
provisions regarding immigration to Quebec and how

Time Lapse Tool

و چند نرم افزار دیگر.
در زمان مونتــاژ ویدئوی نهایی،
سرعت نمایش تصاویر را باال برده
و نهایتا یک موزیک گوش نواز و
متناسب با ریتم ویدئو بر روی آن
اضافه میکنیم .به همین سادگی!
از آنجایــی که امــکان نمایش
ویدئو در اینجا وجود ندارد ،برای
مشــاهده یکی از نمونه کارهای
بنده ،به گروه فیســبوکی «همه
چیز در مورد مونترآل» مراجعه
بفرمایید.
•
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CarsRToys

www.carsrtoys.ca

فروشنده اتومبیل های دست دوم
آمریکایی ،ژاپنی ،اروپایی پ
برترین مجموعه ی اتومبیل های دست دوم را
در وبسایت ما بجوییدwww.carsrtoys.ca :
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:

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

برنامه
های رقابت ناپذیر
فاینانس مخصوص
ه
موطنان تازه وارد
----ب
دون رجوع به پیشینۀ
اعتباری شما

bad credit,
bankruptcy,
no credit,
!no problem
we have
financing for you.

Cars R Toys

Tel.: 514-484-8181
مردمی که کتاب منیخوانند!...
و اطالعرسانی ،در هر جامعها 
ی
ی هر  ۳تا  ۵هزار نفر باید یک
برا 
ی وجود داشته
ی عموم 
کتابخان ه 
باشد.
با این حساب ایران دستکم به
ی نیاز
 14هــزار کتابخان ه عموم 
ق آمار ارائه
ی ک ه طب 
دارد ،در حال 
شــده در ایران در حدود ۱۵۰۰
کتابخان ه در ایراندایراست و برای
رسیدن به استانداردهای جهانی
نیاز به حدود دوازده هزار کتابخانه
دیگرداریم.
به گفتــهی رحمتالله فتاحی،
کارشــناس امور کتابداری 2.7
در صد مردم ایران تحت پوشش
کتابخانههــا هســتند که این
رقم در برابر آمار کشــوری مانند
انگلستان که  ۵۷درصد جمعیت
آن عضو کتابخانههای عمومی اند،
بسیار ناچیز است.
چنانکه این کارشناس کتابداری
میگوید بخش بزرگی از جامعهی
ایــران از جمله زنــان خانهدار،
کارگران ،پیشهوران ،روستاییان،
بازنشســتگان و کهنســاالن و
مانند آنها عمدتاً عضو کتابخانهها
نیستن .د
درصد باالیی از اعضا و مراجعان
کتابخانههــای عمومــی هــم
دانشآمــوزان و دانشــجویانی
هســتند که از میز و صندلی و
فضای آرام کتابخانههای عمومی
فقط برای مطالعهی کتابهای

>> ادامه از صفحه12 :

واقعی باشــد .در دورانی تعدادی
از کتابفروشیها کتابهایشان را
کرایه میدادند ،و این شیوه کمک
خوبی برای کتابخوانهای جوان
کم بضاعت بود اما این سنت هم
چندی است که برافتاده است.
مشکالت فراوانی که در سالهای
اخیر گریبانگیر کتابفروشان و
شــاغالن در عرصهی فروش و
انتشــار کتاب شده نقش مهمی
در این مدارای کمتر با جیبهای
خالی دوستداران کتاب دارد.
بنا بر گزارشها کتابها و اجارهی
مغازهها و مــزد کارگران روزبروز
بیشــتر میشــود و خریداران
کتاب روزبــهروز کمتر و بالطبع
مشکالتکتابفروشیهاهمبیشتر
و آنها یکی پس از دیگری بسته
میشوند.
به گفتــهی ناصر کــه خودش
کتابفروش است یکی از مشکالت
عمده و مزمن این اســت که با
بسته شدن کتابفروشیهایی که
صاحبان و کارکنانش دوســتدار
کتــاب و مطالعه بودنــد ،حاال
کتابفروشهابیشترشانفروشنده
هســتند تا کتابخوان و برایشان
فرقی نمیکند که مانتو بفروشند
یا کتاب.

درسیشان استفاده میکنند.
اما حتی اگــر همهی این حدود
سه درصد اعضای کتابخانههای
عمومی را نیز مشــتاقان مطالعه
بدانیم،مراجعهیآنهابهکتابخانهها
در بسیاری از مواقع ناامید کننده
است .به گزارش خبرگزاری ایلنا
بسیاری از مراجعان کتابخانههای
عمومی با کوهــی از کتابهایی
روبرو میشوند که مورد عالقهی
عموم نیست زیرا بیشترین حجم
کتابخانههــای عمومی را کتب
دینی تشــکیل میدهد و بعد از
آن کتابهای کمک آموزشی و
سپس رمانهای عامهپسند.
مشکل دیگر که به جذاب نبودن
کتابخانههای ایرانی دامن میزند
عــدم جذابیت کتابهــا برای
کتابخوانها اســت زیــرا که در
کمتر کتابخانــهای در ایران آثار
جهان
برتر و مدرن نویسندگان
ِ
غرب دیده میشود و از کتابهای
جدید منتشر شده در سالهای
اخیــر هم خبری نیســت .پس
راهی نمیماند جز ســر زدن به
کتابفروشیها و خرید کتابهایی
با قیمتهای سرسام آور.
فارغ از گرانی کتاب که برخی آن
را فقط یک بهانه میدانند ،بسته
شدن و ورشکســتگی بسیاری
از کتابفروشیهای قدیمی که کتابهاییبیجان
مدارای بیشــتری با کتابخوانها وضع نشــر هم در ایــران دچار
داشــتند ،میتواند یــک دلیل مشکالت فراوان است .مشکالت

Sundays we are closed.
Monday to Friday:
)10AM - 7PM
Saturdays 11am to 5p

ناشران از گرانی کاغذ تا سانسور
کتاب را در بر میگیرد و در این
میان سوءاستفادههای کالن رانتی
تا ورشکستگی هم کم نیست.
الهه میگوید :خیلی از ناشــران
برای اســتفاده از رانت و یارانه و
این جور چیزها قدم به عرصهی
نشر گذاشــتهاند ،که البته حاال
که دیگر کاغــذ یارانهای به کل
قطع شــده ،ک ً
ال از نشــر دست
کشــیدهاند و خیلیهایشــان
سرگرمی و بازیهای فکری تولید
میکنند ودر نمایشگاههای کتاب
میفروشند.
او ادامه میدهد :شماری از ناشران
هم حرفهی نشر را به ارث بردهاند
و بیشتر چاپخانهدار و کاسبکار اند
تا ناش ِر فرهیختهی اهل فرهنگ و
آنچه برایشان سود دارد کتابهای
کمک آموزشی است و همینطور
کتابهایدرسیدانشگاهی.
در این میان ناشــران دولتی هم
مشغول نشر کتابهای دینی در
تیراژ بیست تا ســیهزار اند که
به چاپ هفتم و هشتم میرسند
و البته مخاطبی هــم ندارند اما
کتابخانههای عمومی مجبورند
آنها را بخرند.
براســاس آنچه در سامانه آمار و
اطالعات فرهنگ و علم منتشر
شــده ،طی  10ســال  ۱۳۸۱تا
 ۱۳۹۱تعداد ناشــران غیر فعال
از  ۱۳۵۲به  ۷۰۸۵افزایش یافته
و آمــار واگذاری امتیاز نشــر و

6087, Saint-Jacques Ouest
Montréal, Québec, H4A 2G4
Free: 1 877-227-7786
1 877-CARSRTOYS
Local: 514 484-8181

کناره گرفتن از صنعت نشر نیز
40درصد بیشتر شده است.
مدیر انتشاراتی خارج از کشور در
در پاسخ به چرایی چنین افولی
در صنعت نشر میگوید:
«پاســخ به این ســوال هر چه
باشد ،اطالعات سالنامه آماری به
سادگی میگوید که  ۶۵درصد از
ناشران ثبت شده طی سالهای
 ۱۳۸۱تــا  ،۱۳۹۱از چرخــه
اقتصادی و فرهنگی بازار نشــر
حذف شدهاند و تنها  ۳۵درصد از
ناشران توانستهاند بهرغم شرایط
اقتصــادی و فرهنگی به فعالیت
خود ادامه دهند».
به گفتهی آقای ستاره یک تحلیل
میتواند این باشــد که بنا بر هر
دلیلی ،روند بازار نشر در ایران در
مسیر سقوط تدریجی است و این
روند عم ً
ال تنها به غیرفعال شدن
بیشتر ناشران منتهی خواهد شد.
البته سانسور هم عاملی پر رنگ و
تأثیر گذار است که باعث میشود
بســیاری از کتابهای جذاب و
جدید یا در ایران منتشر نشوند
یا اینکه ناقص و الکن به دســت
مخاطب ایرانی برسد .سانسوری
که محذورات سیاسی و اخالقی را
با ریزبینی رصد میکند و هرآنچه
را ذرهای به خط قرمزهای سیاسی
و مذهبی نزدیک شود از زیر تیغ
میگذراند.
ناصــر میگویــد که سانســور
بــرای کتابخوانهــای حرفهای

عامل بازدارندهای شــده و چاپ
کتابهای دمدســتی و بازاری
از ســویی دیگر هم آفتی شده
برای باقی مردم که دوست دارند
خودشــان را با این نوع کتابها
کتابخوان معرفی کنند.
طبق آمار مطالعات و تحقیقات
ســازمان ملی جوانــان درباره
کتابخوانی 76 ، ،درصد از جوانان
روزانه کمتر از  30دقیقه مطالعه
میکنند که از این میان ،بیشتر از
70درصد به مطالعهی کتابهای
روانشناسی و بازاری میپردازند.
تــا زمانی که بیگانگی با کتاب و
کتابخوانی به عنوان یک معضل
ملی به رسمیت شناخته نشده
و راهکارهایــی کالن بــرای آن
در نظر گرفته نشــود ،وضعیت
کتابخوانی در ایران همین است
کــه کتابفروشها و ناشــران و
کتابخوانها و آمار رسمی از آن
شکایتمیکنند.
در چنیــن وضعیتــی بــه نظر
میرسد کتاب ایرانی در آشفتگی
و بیاولویتی مردم و مســؤوالن
دولتی و ناشــران و کتابخانهها و
کتابفروشیها روبهروز وضعاش
آشفتهتر و پریشانتر میشود و
حضور کتاب در زندگی روزانهی
مردم کمرنگ و کمرنگتر.
(منبع :آسو)
•
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Meubles Prillo : 3400, boul Crémazie E • 514 722-1890
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هشدارهای سرطان...
پوستباشد.ناخنهایرنگپریده
یا سفید میتواند نشانهی سرطان
کبد باشد" .چماقی شدن" ،که
بزرگ شدن انگشتان و خم شدن
انتهای ناخنها به سمت پایین
اطالق میشود ،میتواند نشانهی
سرطان ریه باشد.
•
درد

>> ادامه از صفحه27 :

 .۱۹درد در کمر یا قسمت پایین
طرف راست باالتنه

این اغلب نشانهی ابتدایی سرطان
کبد است .سرطان پستان را نیز
میتوان به این طریق تشخیص
داد چون تومور پستان میتواند
از عقب به قفســهی سینه فشار
بیارود یا به ستون فقرات /دندهها
گسترش پیدا کند.

 .۱۶خونریزی و درد شــدید در
عادتهای ماهانه ،خونریزی بین
انقباضات معده یا ناراحتی مکرر
عادتهای ماهانه
این می تواند نشــانهی سرطان معده میتواند نشانه هشداردهنده
رحم یا مخاط رحــم (آندومتر) رشد سرطان رودهی بزرگ باشد.
باشد .اگر این مشکل ادامه پیدا
کند ســونوگرافی ترانسواژینال چگونه خطر ابتال به سرطان
را کاهش دهیم
باید مد نظر قرار بگیرد.
ویتامیــن  Dیک ضدســرطان
•
 .۱۷سرفه یا درد مزمن قفسهی
شناختهشده اســت ،بنابراین از
سینه
طریق قرار گرفتن در معرض نور
لوکیمیا و تومورهــای ریوی (از خورشید و مصرف مکمل میزان
میان سایر سرطانها) عالئمی را ایــن ویتامیــن را در بدنتان به
بروز میدهند که میتواند مشابه سطح نرمال برسانید.
سرفهی شدید یا برونشیت باشد .با کاهش مصــرف خوراکیهای
همچنین برخی بیمــاران درد فرآوریشده سطح انسولین را در
قفسهی سینه را گزارش کردهاند بدنتان پاییــن نگه دارید ،چون
که به شــانهها و پاییــن بازوها ممکن اســت میزان انســولین
در ابتال به ســرطان پروســتات
گسترش پیدا میکند.
تاثیر داشتهباشد .میتوان میزان
•
 .۱۸درد در ناحیهی لگن  /شکم انسولین را از طریق آزمایش خون
درد و انقباض در لگن میتواند با کنترل و بررسی کرد.
نشانههای نفخ سرطان تخمدان ورزش مرتب نه تنها ســامت
در ارتباط باشد .لوکیمیا نیز این بدنتان را وضعیــت خوب نگه
نشانه را دارد چون سبب یزرگ میدارد ،بلکه به کم کردن میزان
انســولین نیز کمــک میکند.
شدن طحال میشود.
مشــاهده شدهاســت که میزان
•
•
 .۲۰ناراحتی معده

باالتر پالسمای لیکوپن ،یک
رنگدانهی کاروتنوئید که در
گوجه فرنگی و بســیاری از
توتها و میوهها موجود است،
خطر ابتال به سرطان پروستات
را در مردان کاهش میدهد.
کمتر در معرض در ســموم
محیطی مانند حشرهکشها،
شویندههایخانگیشیمیایی،
خوشــبوکنندههای هــوای
شیمیایی و آلودگی هوا قرار
بگیریــد .برخــی پژوهشها
حاکــی از آن اســت کــه
اســتفادهی طوالنیمدت از
تلفن همراه در طول  ۱۰سال
میتواند با تومورهای مغزی
در ارتبــاط باشــد ،اما بهبود
تلفنهای همراهدر این سالها
باعث شدهاست درستی این
نتایج مورد بحث واقع شود.
حفظ سبک زندگی سالم با
محدود کــردن قرارگیری در
معرض خطر در درازمدت به
بدنتان کمــک خواهدکرد.
غیرعادی نیســت کــه افراد
بــاالی  ۱۰ســال در معرض
خطر سرطان قرار بگیرند و این
بیماری در آنها تشخیص داده
شود .بنابراین از خطر محفوظ
باشید و آماده باشید تا سعی
کنید به موقع از دشواریهای
آینده اجتناب کنید.
بازده_ ترجمه :مینا بنادکوکی
منبعtheheartysoul :
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FORMATION PROFESSIONNELLEکارآموزیحرفهای
PROFESSIONAL TRAINING
SEPTEMBRE / SEPTEMBER

OCTOBRE / OCTOBER

date

date

12 Computerized Accounting

3 Home Care Assistance

12 Double DVS Secretarial / Accounting

3 School Daycare Educator

16 Sales Representation
MAI / MAY (date to be confirmed)

19 Masonry - Bricklaying
26 Pharmacy Technical Assistance

MORE DETAILS HERE WWW.ACCESS.RSB.QC.CA

LEARN
FRENCH
OR ENGLISH

Cours offert en anglais
Courses offered in English

رایگان

for free!

فرانسوی و یا انگلیسی بیاموزید

INSCRIVEZ-VOUS
MAINTENANT,
les places sont limitées.
REGISTER NOW,
limited places available!

Automobile Mechanics

Centre de formation professionnelle
et d’éducation aux adultes
brillant comme vous l’êtes

access.rsb.qc.ca · 450 676-1843,
poste 7485
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خدمات ارزی

   مطمئنترینوسریعترینروش انتقالارز

با استفاده از کلیه کارت های بانکی ایران

   خریدار ارزهای خارجی

بابهترین نرخ روز

Tel.:514-844-4492
1405 Maisonneuve W. H3G 1M6
GUY

info@expertfx.ca

ناهیدپاکروان
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Email:

کلینیک مدیکال آلفامدیک
Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی

Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده بدون وقت قبلی

)1253 Rue Guy (Metro: Guy

7روز
هفته






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

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

Tel.: (514) 933- 8383

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

constartech architecture

UNION MONDIALE

ﻓﺮزﯾﻦ ﻋﺴﮕﺮي

آرﺷﯿﺘﮑﺖ رﺳﻤﯽ ﮐﺒﮏ

انتقـال ارز

ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ  -اداري  -ﺗﺠﺎري  -ﺻﻨﻌﺘﯽ

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

Farzin Asgari, Architect, OAQ
Tel. 514.803.5240
info@constartech.com

  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس

در کمتر از  24ساعت
(حتی پس از ساعات اداری)
 نقل و انتقال سریع ارز
به اقصی نقاط جهان
  تضمینبهتریننرخروز

با کمترین کارمزد
مجهز به کلیه کارت های
   آخرین اطالعات ارز

بانکی ایران

دومین سه شنبه
هر ماه

به مدیریت :بیژن احمدی

با بیش از  30سال پیشینه در ارائه خدمات ارزی
____________________________________ GUY
)1855 Ste-Catherine W. H3H 1M2 (Corner: St- Marc

5600 - Upper Lachine
NDG QC H4A - 2A7

مترو واندوم -اتوبوس 104- 90
info: 514-290-2211

Cell.: 514-944-3279
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Tel.: 514-937-5192

$890
مونتریال

$497
 ص25 :

Tel.: 438-228-9266
647-847-1847
Unit 212, 10243 Yonge St

