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تبدیل ارز
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Sharif

شــریف

___________
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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بلیط به ایران :ویژه نوروز
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www.yektatranslation.ca
info@yektatranslation.ca

4055, Ste-Catherine O.,#132
Westmount H3Z 3J8

(خضر)
الیت
صرافی

فارکس

انتقال فوری ارز

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻮﻓﺎژ ﮔﺎﺯﻭﺋﻴﻠﻰ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﻰ

Pars Plumbing INC
www.ParsPlumbing.ca

ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻰﻭﻧﺼﺐﺷﻮﻓﺎژﭘﺎﺭﺱ

ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺨﺰﻥ ﺁﺏ ﮔﺮﻡ

ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻰ ﺁﺏ ﺳﺮﺩ ﻭ ﮔﺮﻡ

ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﺎﺋﻴﺪ DAr

(514) 290-2959

اجارهآپارمتان
درمنطقـهمرفه

4530 Cote Des Neiges
Montréal

صــرافی  5ستاره

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

nsarvaran@hotmail.com

فیروزهمتیان

fhemmatiyan@sutton.com

خدمات ارزی

   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

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

Tel.: 514.426.7200

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

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

Profusion Realty RF

حمیدصدیقکاغذچی

(514) 846-0221

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

Pointe-claire, Qc H9R 4S2

 ص25 :

Tel.: (514) 585-2345
RESTAURANT
ONYX INC
Real
Estate Broker

_____________________
Firouz Hemmatiyan
Chrtrd. Real Estate Broker
groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
9515 Lasalle boul.

6600 Trans-Canada, Suite 750

RESTAURANT ONYX INC
RESTAURANT ONYX
INC
جتاری
مشاور امالک :مسکونی و

Cell: (514) 928-5415

محضردارومشاورحقوقی

NOTAIRE-NOTARY

جراحدندانپزشک

خلیفی

1970 Ste-Catherine O,

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

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

Real Estate Broker

Cell: (514) 983-5415

 Amir Samامیرسام

 با سال ها جتربه در خریدوفروش
امالک در مونتریال و حومه
Amir Sam| Director
Immo-Plus CENTURY 21
1980 Notre Dame O.
Montreal Qc H3J 1M8

RESTAURANT ONYX INC

حمیدرضا

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

Westmount, Qc H3Z 2A5

Cell.: 514-702-2309

RESTAURANT ONYX APADANA
INC

دکتر شریف نائینی:

مریم خالقی
Maryam Khaleghi

Chartered Real Estate Broker

صرافیآپادانا
EXCHANGE

Agence Immobilière

1361 Greene Avenue

RESTAURANT ONYX INC

وحیدخلـجی

Tel.: 514-839-7318

GUY

 ص2 :

438-985-4674

Tel.: 514-439-1444

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

) Tel.:

2178 Ste-Catherine W.

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

با 25سال سابقه کاری در کانادا

RESTAURANT ONYX INC

Hamid Sedigh Kaghazchi B.sc.

مشاور امالک در مونتریال

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

GUY

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

Ofﬁce: 514 285 1637

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

و South shore

Montreal Qc. H3G 1S6

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

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

514 889 8765

RESTAURANT
ONYX INC
Côte-des-Neiges

1449 St. Catherine W

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺪﺍﺭﻙ
ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺍﻣﻀﺎء ﻭ ﻛﭙﻰ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺻﻞ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻔﺎﻫﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﻭ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮﻡﻫﺎﻯ ﺭﺳﻤﻰ
Heart of Downtown
279 Sherbrooke West
)Ofﬁce 205, Montreal (QC
H2X 1Y2

انتقـال ارز

به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

9
ﻋﻀﻮ ﺭﺳﻤﻰ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻣﺘﺮﺟﻤﺎﻥ ﻛﺒﻚ ﻭ ﺁﻧﺘﺎﺭﻳﻮ ﻭ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻣﺘﺮﺟﻤﺎﻥ ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ

ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﻯ ﻓﺎﺿﻼﺏ

جنب دانشگاه کنکوردیا

514-439-8501

ﻧﻐﻤﻪ ﺳـﺮﻭﺭﺍﻥ

ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﮔﺎﺯﺳﻮﺯ

pg. 40

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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اجارهآپارمتان
در منطقه مرفه
Côte-des-Neiges

4530 Cote Des Neiges

Montréal
.....................................

CHRISTMAS PROMOTION
MOVE NOW
PAY IN JANUARY!
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5

_________________________
BACHELOR ........................ $ 799.00
STUDIO ...................... ............
1 BD ...................... ................. $ 879
2 BD ...................... ..................$ 1,279.00
3BD ...................... .....................$1,549.00
• استخر و دوربین مدار بسته
 دقیقه پیاده تا دانشگاه مونره آل10 •
 دقیقه پیاده تا مترو5 •
 دقیقه اتوبوس تا مرکز شهر مونتریال10 •
• ایستگاه اتوبوس جلوی درب ساختمان
...و بسیاری مزایای دیگر

)

Tel.:
438-985-4674

COROLLA CE 2017
STARTING AT

Contact Alex for additional rebates.

18 145$

+ TAXES

New 2017
model

NEW RAV4 hybride LE+ 2017
STARTING AT

36 430$

+ TAXES

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

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 November 1, 2016 and January 3, 2017 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

2
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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

CLIENT : Concessionnaires TOYOTA
PUBLICATION

No ANNONCE

FTP-QC

TITRE

TOY-790-IMP-2F

TEXTES

DATE

APPROBATION
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APPROBATION

4

PUBLICATION

No ANNONCE

The Gazette

www.paivand.ca since 1993
CLIENT : Concessionnaires TOYOTA

Corolla-RAV4 2017

DIR. ARTISTIQUE

DATE

TOY-775-IMP-2A

DATE

DATE

DIR. ARTISTIQUE

PARUTION

10 et 19 septembre
DIR. PRODUCTION

DATE

DATE

CLIENT

DATE

INFOGRAPHE

DATE

04-11-2016

4

L10.340 po x H1

CLIENT

Équipés de série de l’ensemble Toyota Safety Sense

À ce prix-là, on peut
tous être un génie.

2017

1
0

DIR. PRODUCTION

BL

COROLLA CE

DIMENSIONS

VERSION

No CORR.

Novembre

SERVICE CLIENT

TITRE

Corolla - Rav4

Communications
bleublancrouge
DATE
SERVICE CLIENT
DATE

1395
 آذر25  1296  شمارهCOULEUR
24 سال
DIMENSIONS
L10.18 po. x H9.36 po.
CMYK

TEXTES

PARUTION

• Système précollision avec détection des piétons
• Alerte de sortie de voie
• Phares de route automatiques
• Régulateur de vitesse dynamique à radar

46

$


At this price, an
can be a genius

*
/SEMA64INE
mois
en location

0 D’ACOMPTE
$

RAV4 LE

2017

79

39

$

weekly*

Modèle XSE illustré

*

MAINE
$
 0/SED’ACOMPTE

en location 64 mois
$

6

2016

$

COROLLA CE

169 /MONTH

$

*

60-month lease

$

0 DOWN PAYMENT

OBTENEZ 5 000 MILLES AÉROPLANMD
POUR UNE TOYOTA‡

weekly*
weekly

Modèle 4RM Limited illustré

JUSQU’AU 30 NOVEMBRE 2016 SEULEMENT CHEZ VOS CONCESSIONNAIRES TOYOTA DU QUÉBEC
Programme de location au détail et de financement à l’achat offert par Toyota Canada inc. et conditionnel à l’approbation du crédit par Toyota Services Financiers. L’immatriculation, les assurances, les taxes et les droits sur les
pneus sont en sus. Sous réserve des conditions applicables, les offres s’adressent aux particuliers qui louent ou achètent un véhicule du 1er au 30 novembre 2016 chez un concessionnaire participant du Québec, où tous
les détails peuvent être obtenus. Le concessionnaire peut louer ou vendre à prix moindre. Les offres peuvent changer sans préavis. * Offres applicables aux modèles Corolla CE 2017 (BURCEM B) / RAV4 2RM LE 2017
(ZFREVT B) / RAV4 4RM LE 2017 (BFREVT B) de base neufs en stock. Prix de vente de 18 379 $/29 654 $/31 919 $ avant taxes, frais de concessionnaire de 399 $ avant taxes (applicables chez certains concessionnaires),
frais de transport et de préparation et frais de climatisation inclus. Le montant total payable mensuellement ou hebdomadairement est soumis à un taux de location annuel de 2,49 %/2,99 %/2,99 % et
tient compte des frais de concessionnaire, des frais de transport et de préparation, des frais de climatisation et d’une contribution du concessionnaire de 182 $/0 $/176 $. Franchise annuelle de
22 500 km. Frais de 0,07 $/0,10 $/0,10 $ du kilomètre excédentaire. À la livraison, le paiement d’un montant de 201,05 $ ou 46,49 $ / 327,07 $ ou 75,64 $ / 343,72 $ ou 79,49 $ avant taxes
(équivalant au premier versement mensuel ou hebdomadaire, selon les modalités choisies) ainsi que des droits sur les pneus et des taxes applicables sera requis. Le prix de vente des
modèles illustrés Corolla XSE 2017 (BURSEC C) / RAV4 4RM Limited 2017 (DFREVT B) est de 27 299 $/40 414 $. ‡ Obtenez 5 000 milles Aéroplan à l’achat ou à la location
de tout véhicule neuf Toyota. Voir toyota.ca pour les détails de cette offre. MD Aéroplan et le logo Aéroplan sont des marques déposées d’Aimia Canada inc.

THE ONLY

EXPERIENCE THE POWER

OF AUTOFORCE!

DEALERSHIP

عباسى
رامین
7/7
OPEN

:نامى آشنا و مورد اطمینان
ONLY UNTIL SEPTEMBER 30, 2016
AT YOUR QUEBEC
DEALERS
ایرانى
جامعهTOYOTA
خدمت
در
2016
COROLLA
7/7
OUVERT
قبل از امضاى قرارداد هر نوع
•
LEASES
UP TO
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

 بابهترینGO!
LET’S

از بانک هاى
معتبركانادا

78

0.99

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

Courtier Immobilier Agréé

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

( 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

OUVE

OPE

TOY-775-IMP-2A_CorollaRav4_Sept_Gazette.indd 1

OUVERT 7/7
Tel : (514) 453-2510 | Cel: (514) 865-2594

info@masoudnasr.com

OPE

Lease and purchase financing provided through Toyota Canada Inc. upon credit approval by Toyota Financial Services. Registration, insurance, taxes a
applicable conditions, the offers apply to individuals who lease or buy a vehicle from September 1 to 30, 2016 at a participating Quebec dealer, whe
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
base model. MSRP of $17,750/$27,265 before taxes, dealer fees of $165 before taxes (applicable at some dealers), transportation and preparation charg
applicable) included. The total monthly payment is subject to a 0.99%/1.49% annual lease rate and takes into account a $230/$265 dealer contribution,
GM
ÎLESPERROT
GM WE
and preparation charges and air conditioner tax (where applicable) and a $1,500/$1,000 lease
assist
(including applicable annual taxes on lease assist,
th
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
new Toyota. Visit toyota.ca for the details of this offer. ®Aeroplan and the Aeroplan logo are registered trademarks of Aimia Canada Inc.

S MODEL SHOWN

www.masoudnasr.com

MAZDA

16-11-09 16:59

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

نرخ براى
اتومبیلهاى
دست دوم

S Model Shown

TOYOTA ÎLESPERROT

اخذ وام
2100, BOUL. DU TRAVERSIER, PINCOURT • 1 844 738-0914 • ileperrottoyota.com
بانكى

TOY-790_IMP-2F_CorollaRAV4_QC_FTP_rev.indd 1

TOYOTA

رستوران ایرانی آنیکس
NDG در قلب
هر روز
 شب10  ظهر تا12 از ساعت
پذیرای شامست
رستوران ایرانی آنیکس
NDG در قلب
هر روز
 شب10  ظهر تا12 از ساعت
پذیرای شامست

6195rue St-Jacques
ouest, H4B 1T7
6195rue
St-Jacques
)514(585-2029
ouest, H4B 1T7
)514(585-2029

OUVE
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بهترین انتخاب برای خرید تویوتا
1922 درخدمت شما از سال: تویوتا اسپینلی الشین مشاوره حرفه ای با کادر مجرب فاینانس و خرید نقدی، لیز: گزینه های چندگانه قیمت ها و خدمات ویژه برنامه های ویژه برای تازه واردین و تاکسی ها از صفر درصد: شروع نرخ ها-

2017 Corolla SE shown

2017 RAV AWD Limited shown

2017 COROLLA
CE

Mehdi Bon, Sales Representative
Mobile: 514-983-2444
مهدیبنکدارزاده

LEASE FROM

45

$

*

/MONTH

64 MONTHS
$
0 DOWN PAYMENT

GET UP TO 5,000

2017 RAV4
FWD LE

LEASE FROM

75

$

*

/MONTH

64 MONTHS
$
0 DOWN PAYMENT

MILES‡ ON A TOYOTA

درخدمتهموطنانعزیز

TAKE ADVANTAGE OF
OUR EXCLUSIVE PROGRAMS

561 Saint-Joseph blvd, Lachine (QC) H8S 2K9
514 634-7171 | www.spinellitoyotalachine.com
*Offers apply to new, in-stock 2017 Corolla CE / 2017 RAV4 FWD LE model. Dealer fees of $399 before taxes, dealer contribution of $21/$39, transportation and preparation charges, and air conditioner tax (if applicable) included. Registration, insurance, taxes and duties on new tires are extra. The total monthly payment takes into account dealer fees, transport
and preparation charges, and air conditioner tax (where applicable). The 22,500 km per year restriction and a maximum of $0.10 per additional kilometre apply. The amount required at delivery is, before taxes, equivalent to the first monthly or weekly payment, plus duties on new tires as well as applicable taxes. ‡Get 5,000 Aeroplan Miles with the purchase or
lease of a new Toyota. Subject to applicable conditions, the offers apply to individuals who lease or buy a vehicle from December 1st to 31st, 2016 at Spinelli Toyota, where you can obtain all of the terms and conditions.

خدماتساختمانی

LION RENOVATIONS

ایماننیکنام

• دارای مجوز کار از استان کبک
• قبول کلیه کارهای ساختمانی
، کاشیکاری، نقاشی، برقکاری،• لوله کشی
،• 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 خوردگی فونداسیون
• «دک» و پشت بام
• کلیه خدمات ما با گارانتی
تحویل داده می شود

Tel.: 514-993-4627

www.skylawn.net

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

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

 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

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

 مهرداد514-619-6811

|

514-452-1009 مهدی

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

Tel.: 514-660-7135

shadim.sky@gmail.com
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حقوق بشر...
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cÉlÉbrons yalda

December 10

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 ّ

!Une soirée riche de la culture Perse
ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﺟﺸﻦ ﻫﺎﻯ ﻣﻠﻰ ﺧﻮﻳﺸﻜﺎﺭﻯ ﻫﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺴﺖ!

ﻦﻦ
ﻦ ﯾﺪﺪا

م .آزرم

ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺩﻭﺳﺘﺪﺍﺭﺍﻥ ﺯﺭﺗﺸﺖ

ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺁﺭﻳﺎﻳﻰ

ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ

1296
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ﺍﺟﺭﺍی ﻣﻭﺯﻳﮏ ﺯﻧﺩﻩ ﮔﺭﻭﻩ ﺁﺭﭘژ ﻭ ﺩی ﺟﯽ ﺍﻣﻳﺭ
)ﺧﻭﺍﻧﻧﺩﻩ ﻭ ﮐﻳﺑﻭﺭﺩﻳﺳﺕ ﺩﺍﺗﻳﺱ ﻭ ﺭﺿﺎ(
ﺑﺎ ﻣﻳﻭﻩ ﻭﺁﺟﻳﻝ ﻭﻳژﻩ ﺷﺏ ﻳﻠﺩﺍ

همزمان با شــصت و هشتمین
ســالگرد به رســمیت شناختن
اعالمیه جهانی حقوق بشــر در
ســازمان ملل ،ایــران همچنان
شاهد انتقادهای جهانی نسبت به
وضعیت حقوق بشر در این کشور
است.
بیش از  ۶دهه از تصویب اعالمیه
جهانیه حقوق بشر می گذرد.در
روز  ۱۰دســامبر  ۱۹۴۸مجمع
عمومی سازمان ملل متحد اعالمیه
مصوبه سال قبل از آن را به عنوان
نخستین جهان ســند مربوط به
اساسیترین حقوق هر فرد که به
صرف انســان بود از آن بهره مند
میشود را به رسمیت شناخت.
این اعالمیه به منظور تثبیت حقوق
شهروندان همه جهان تدارکدیده
شد و مبتنی بر تجربیات چند هزار
ساله بشر در گوشه و کنار جهان
بود.
مقدمــه اعالمیه با به رســمیت
شــناخته شــدن منزلت ذاتی و
حقوق برابر و مسلم همه اعضای
خانواده بشری ،آن را اساس آزادی
عدالت و صلح در جهان میداند.
منع شکنجه ،منع بردهداری ،حق
برخورداری از محاکمه منصفانه،
آزادی فکر ،عقیده ،مذهب و آزادی
بیان از جمله حقوق تفکیک ناپذیر
انسان دانسته شده است.
اما کشورهایی هستند که هم عضو
سازمان ملل هســتند و هم این
معاهده را امضا کردهاند ،ولی هرگز
به آن پای بند نبودهاند.
ایران از نخستین امضا کنندگان
ایــن بیانیه در ســال  ۱۳۲۷بود،
اما یکی از کشــورهایی است که
عملکردشدر زمینه رعایت حقوق
بشــر در دهههای اخیر همسو با
اعالمیه جهانی حقوق بشر نبوده
و بارها به نقض حقوق بشر متهم

ﺯﻣﺎﻥ:

•

آگهی :پیوند

Le Complex Royal
4
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Bus:

ﻭﺭﻭﺩﻳﻪ  25 :ﺩﻻﺭ

ﺩﺍﻧﺷﺟﻭ ﻭ ﺩﺍﻧﺵ ﺁﻣﻭﺯ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮐﺎﺭﺕ ﺷﻧﺎﺳﺎﻳﯽ
 20ﺩﻻﺭ ﻭ ﺯﻳﺭ  5ﺳﺎﻝ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﺟﻠﻭی ﺩﺭ  30ﺩﻻﺭ
ﺷﺎﻡ ﺳﺭﺩ ﺍﺯ ﺳﻭی ﮐﻳﺗﺭﻳﻧﮓ ﻧﻳﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻬﻳﻪ ﮐﻭﭘﻥ ﺑﻪ ﻫﻣﺭﺍﻩ ﺑﻠﻳﺕ  10ﺩﻻﺭ
ﺗﻠﻔﻥ ﺁﮔﺎﻫﯽ:

514 325 3012
514 660 2251

ﻓﺭﻭﺗﻥ
ﻣﺭﻳﻡ

514-996-9692
FAX: 514-342-9574

2019-Boul Taschereau
J4K 2Y1 Métro: Longueuil

شده است.
با آنکه حســن روحانی در کارزار
انتخاباتی خــود وعدههایی درباره
بهبود وضع حقوق بشــر در ایران
داده بود ،اما در بیش از ســه سال
از ریاســت جمهــوری او ،فعاالن
سیاسی ،مدنی و اجتماعیدر ایران
به طور گستردهای مورد سرکوب
قرار گرفتهاند.
وضعیت آزادی اطالعرسانی ،شمار
زندانیان عقیدتی و سیاسی ،ادامه
حصر معترضان به انتخابات ،۸۸
بازداشت و تهدید روزنامهنگاران و
سرکوب معتقدان ادیان مختلفدر
ایران ،هر سال با انتقاد سازمانهای
فرادولتی جهانی روبهرو است.
اقلیتهــای مذهبــی در دوران
حکومت روحانی بیش از سالهای
گذشــته مــورد آزار و اذیت قرار
گرفتهاند به طوری که بسیاری از
آنها روانه زندان شدهاند.
ایــران همچنین به دلیل شــمار
باالی اعدام ،و بهطور مشــخص
اعدام افرادی که زیر ســن قانونی
مرتکب جرم شدهاند ،با انتقادهای
گسترده بین المللی روبهرو است.
گزارشــگر پیشــین ویژه حقوق
بشر ســازمان ملل متحد در امور
ایران به رغم ســالها تالش برای
بررســی وضعیت حقوق بشر در
ایران نتوانست برای سفر به ایران
نتوانست اجازه ورود بگیرد.
در حال حاضــر عاصمه جیالنی
جهانگیر ،شهروند پاکستان ،فعال
شناخته شده حقوق بشر گزارشگر
ویژه ســازمان ملل متحد در امور
حقوق بشر ایران است که انتخاب
او به این ســمت نیــز با واکنش
منفی ایران مواجه شــد و محمد
جواد الریجانی ،دبیر «ستاد حقوق
بشر» جمهوری اسالمی ایران آن
را غیرعادالنه و غیرمعتبر خواند.

منتشر می شود
نشر :پیوند
ویراستار:م.رحیمیان

ﺁﺩﻳﻧﻪ  23ﺩﺳﺎﻣﺑﺭ  ،2016ﺳﺎﻋﺕ 19:30

ﺟﺎ:

ﻓﺭﻭﺵ ﺑﻠﻳﺕ :ﺗﭘﺵ ﺩﻳﺟﻳﺗﺎﻝ

514 223 3336

BIWEEKLY NEWSPAPER
for PERSIAN COMMUNITY
(Montreal, Ottawa, Toronto,
)Victoria, Calgary & Vancouver

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

MONTRÉAL QC H4B 1L8



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!

no.

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

B¾¬P;C

روز جهانی حقوق بشر
و انتقادها از آمار اعدامها و
زندان مخالفان در ایران

6

•
•
•
•
•
•

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 ®

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

کار استاد علی اصغر معصومی
(هنرمند و نقاش فقید)

www.aliasgharmassoumi.net
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شعر و ترانه...
آن دوست که من دارم  /وان یار که من دانم
شیرین دهنی دارد  /دور از لب و دندانم

بخت این نکند با من  /کان شاخ صنوبر را
بنشینم و بنشانم  /گل بر سرش افشانم
ای روی دالرایت  /مجموعه زیبایی

مجموع چه غم دارد  /از من که پریشانم

دریاب که نقشی ماند  /از طرح وجود من

چون یاد تو میآرم  /خود هیچ نمیمانم

با وصل نمیپیچم  /وز هجر نمینالم

حکم آن چه تو فرمایی  /من بنده ی فرمانم

ای خوب تر از لیلی  /بیم است که چون مجنون

عشق تو بگرداند  /در کوه و بیابانم

یک پشت زمین دشمن  /گر روی به من آرند
از روی تو بیزارم  /گر روی بگردانم

در دام تو محبوسم  /در دست تو مغلومب

وز ذوق تو مدهوشم  /در وصف تو حیرامن

دستی ز غمت بر دل  /پایی ز پی ات در گل
با این همه صبرم هست  /وز روی تو نتوانم

طـرفه که در عالم
خـفیه همینالم  /وین ُ
در ُ

عشاق نمیخسبند  /از ناله ی پنهانم

بینی که چه گرم آتش  /در سوخته میگیرد

تو گرم تری ز آتش  /من سوخته تر ز آنم

گویند مکن سعدی  /جان در سر این سودا

گر جان برود شاید  /من زنده به جانانم
(از غزلیات سعدی)

www.paivand.ca since 1993

ایرانهمچنان
در زمره ی
بزرگترین
زندان
خبرنگاران

دست کم  ۳۴۸خبرنگار در
سراسر جهان در زندان هستند
------------------------• بر اســاس این گــزارش ،ترکیه،
چین ،سوریه ،مصر و ایران بیشترین
شمار خبرنگاران زندانی را دارند ...
-----------------سازمان گزارشــگران بدون مرز در
برلین در ارتباط با انتشار بخش اول
گزارش ســاالنهی خود اعالم کرد
که «موج سرکوب در ترکیه پس از
کودتای نافرجام در این کشور باعث
افزایش چشمگیر شمار خبرنگاران
در بند در جهان شده است».
به گزارش دویچه وله به نقل از این
سازمان مستقل بینالمللی ،شمار
این دسته از خبرنگاران در سراسر
جهان ،در مقایســه با سال گذشته
میالدی ،رشدی  ۶درصدی داشته
است.
بریتــا هیلپــرت ،Britta Hilpert
ســخنگوی هیــأت رئیســهی
گزارشــگران بدون مــرز ،روز ۱۳
دســامبر در برلین گفت« :تعقیب
بیرحمانه خبرنگاراندر ترکیه ابعاد
تاکنون شناخته شده را پشت سر
گذاشته است».
ترکیه در کنار چین ،سوریه و ایران
خانم هیلپرت همچنین تأکید کرد:
«اینکه ترکیــه ،که هنوز هم نامزد
ورود به اتحادیه اروپاســت ،در یک
{>> ادامه در صفحه}8 :
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ازحلبچیزینماند...

مادر و کودک سوری ،در همان
روزهای نخست جنگ خانه خود را
در حمالت هوایی از دست دادند؛
جنگ داخلی سوریه در آستانه ورود
به ششمین سال است.
هیچ یک از تالشهای بینالمللی
به آتشبسی پایدار در سوریه
نیانجامیدهاست.

سقوط حلب و امکان مصاحله ملی در سوریه
بحران سوریه با پیشروی نیروهای
ارتش ســوریه در شــرق حلب و
تصرف تقریبا تمــام مناطق تحت
تصرف شورشــیان و تروریست ها
وارد مرحله سرنوشــت سازی شده
اســت .تحوالت میدانی در جنگ
حلب نشــان می دهد که با سقوط
آخرین دژهای تروریست ها در این
شهر که نماد قدرت مخالفان "بشار
اســد" بود نیروهای دولت سوریه
موفق شــده اند که بــه بزرگترین
موفقیت نظامی خود در طول پنج
سال اخیردست پیدا کنند .پیشروی

سریع ارتش سوریه در حلب که بنا
به گفته مخالفان و گروه موسوم به
"دیده بان حقوق بشر سوریه" مبنی
بر اینکه تاکنون تقریبا همه مناطق
حساس در شــرق حلب به تصرف
ارتش سوریه و متحدین آن در آمده
اســت ،گویای یک چرخش آشکار
در عرصه میدانی جنگ است که به
نظر نمی رسد فعال سر باز ایستادن
داشته باشد.
بنــا بر گــزارش دولت دمشــق و
ســخنگوی وزارت دفاع روســیه
تاکنون  ۲۲۰۰شورشی و تروریست

خود را به نیروهای ارتش ســوریه
تسلیم کرده اند و حداقل  ۱۲۰هزار
تن از شهروندان غیرنظامی ساکن
در مناطق اشــغالی نیز از مناطق
نبرد تخلیــه و بــه مناطق تحت
کنترل دولت انتقال یافته اند .نحوه
این پیشروی های ارتش سوریه به
خالف دفعــات قبلی که معموال با
ضدحمالت شورشیان موجبدست
به دست شدن مناطق درگیر جنگ
می شد این بار از یک روند بازگشت
{>> ادامه در صفحه}22 :

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

با تعیین وقت قبلی

NOTAIRE-NOTARY

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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مونتریـال...
اعالم ورود رامبو گوتیه به عرصه سیاست کبک

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

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

دومین
3
ش
ن
ب
ه
هر ماه

5600 - Upper Lachine
NDG QC H4A - 2A7

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

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

Pièces d'Autos N.D.G.

حتویلدرمحل:رایگان

با
گارانتی

مت ارزان
قی
ت مرغوب
کیفی

8

____________________

تحریریه گازت مونتریال
 7دســامبر  -رامبو گوتیه با
پیراهن پیچازی ،گردن بند
ساخته شده از دندانی تیز و
چکمه های کارگری
ســنگین اش بی
تردید شــباهتی
به شــکل مألوف
سیاستمداری که
می خواهــد وارد
عرصه مبــارزات
انتخاباتی شود ندارد.
سخنانتندی کهدر کنفرانس
مطبوعاتی به زبان آورد نیز
شبیه سخنان سیاستمداران
نبود.

پیروزیغیرمحتملترامپتغییر
دهنده بازی با دامنه ای بســیار
فراتر از ایاالت متحده بود .امروز
نیروی نامزدی مانند گوتیه که
انتخابش بعید است نمی تواند
مانند  6ماه پیش ناچیز شمرده
شود.
با نظــام پارلمانــی چندحزبی
کبک ،به قدرت رسیدن فردی
مانند گوتیــه غیرقابل تصور به
نظر می رســد .با این حال او
مــی تواند یک منــادی تغییر
باشد .گوتیه قصد دارد زیر لوای
«شهروندان در قدرت»
پا به صحنه سیاســی
کبک بگذارد .این جنبش
که بهدموکراسی مستقیم
باور دارد ،نخستین بار در
سال  2012زیر نام «حزب بدون
حزب ها»  12نامزد در انتخابات
کبک معرفی کــرد و برنامه اش
برای ســال  2018معرفی 125
نامزد است.
گوتیــه می گوید که می خواهد
جلــوی یک جنــگ داخلی که
اگر وضعیت کنونــی ادامه یابد
درخواهد گرفــت را بگیرد .این
سخنی هشــدار دهنده است اما
پیام گوتیه نبایــد نادیده گرفته
شود.
او خطاب به بخشــی شــهری-
روستایی از جامعه صحبت می
کند که حاصل گسست بین مرکز
و مناطق است و ترس ناسالم از
خارجی ها در بســیاری از نقاط
استان دارد .مشکل آشتی دادن
این گسست اجتماعی به شکلی
معقول  -و سعی در بهره برداری
از آن  -بیش از یک دهه اســت
که مانعی بر سر راه سیاستمداران
اســت .ورود گوتیــه به صحنه
سیاســی نشــان آن است که
نمایندگان منتخب باید کارهای
بیشتری انجام دهند تا بتوانند بر
این گسست پل بزنند.

A

که جراح اعصاب است،
رهبر اپوزیسیون حزب
کبکــی ها( ،فرانســوا
لیزه) روزنامه نگار و کارشناس
سیاست راهبردی ،و
فرانسوا لگو)QAC( ،
مدیــر اجرایی مرفه
هواپیمایی  -با نزدیک
شدن انتخابات 2018
بهتر اســت مراقب
پشت سرشان باشند؛
و البتــه این به خاطر
محکومیت گوتیه بــه ارعاب در
محیط کار نیســت -اتهامی که
بعدها از آن تبرئه شد.
گوتیه می گوید ســخنگوی آدم
های کوچکی است که در مناطق
پرت ودورافتاده زندگی می کنند،
احساس نادیده گرفته شدندارند
و به مهاجرانی که به صورتدسته
ای در شــهرها زندگی می کنند
سوء ظن دارند.
او بلندگوی ســلب حقوق شده
گانی است که دونالد ترامپ را به
ریاست جمهوری ایاالت متحده
رساندند .این نیروی تأثیرگذاری
است که تا پیروزی شگفت انگیز
ترامپ در ماه گذشــته از دید و
توجه مسئوالن انتخابات ،رسانه
ها ودیگر سیاست پیشگان سنتی
گریخته بود.

امــا همه نکته همین جاســت.
Pièces d'Autos NDG
گوتیه ،رهبر اتحاد ناحیه شمال
6035 Upper-Lachine
که گواهــی جنجالــی اش در
Montreal, QC, H4A2C2
کمیسیون شاربونودرسال 2014
)Tel.: (514
شــهرت زیادی در کبک برایش
با مدیریت:
Fax: (514) 486-9994
به ارمغان آورد ،خود را به عنوان
فــردی ضد نظام موجود معرفی
کرده است .او به نیروهای «حزب
بی حزب ها» پیوسته که درصدد
بزرگترین زندان خبرنگاران  >> ...ادامه از صفحه7 :
اســت نام خود را به «شهروندان
در قدرت» تغییــر دهد و هدف
صف با دشمنان شناختهشدهی شدهاند.
آزادی مطبوعــات ،همچــون بریتــا هیلپــرت ،ســخنگوی جایگاه ایران
آن پایان بخشــیدن به ســلطه
رژیمهای چین ،ســوریه و ایران گزارشگران بدون مرز میگوید ،سازمان گزارشــگران بدون مرز «نخبگان»در سیاست است.
قرار میگیرد ،نشــانگر برخورد شمار باالی خبرنگاران ربوده شده همچنین از خبرنگارانی گزارش این خود «نخبه» خوانده گان -
خشن نهادهای دولتی ترکیه با در جهان بار دیگر نشان میدهد میدهــد که در ایــران زیر نظر نخست وزیر لیبرال فیلیپ کوییار
که تالشــگران "اطالعرســانی گرفته میشــوند ،تحت تعقیب
آزادی مطبوعات است».
در حــال حاضر تنهــا در ترکیه مســتقل همواره از نخســتین قرار میگیرند ،بازجویی میشوند
و اغلبدر شرایط بسیار نابسامانی
بیش از  ۱۰۰خبرنگار در زندان قربانیان جنگ" هستند.
از نظر شمار خبرنگاران زندانی ،بــه زندان میافتند .شــمار این
هستند.
طبق گزارش سازمان گزارشگران چین با دستکم  ۱۰۳خبرنگار خبرنگاراندستکم  ۲۴نفر اعالم
بدون مرز ،ترکیه ،چین ،سوریه ،در بنــد (در میــان آنهــا  ۸۱شده است.
جواد ایراخنواه
موصل
شــهر
در
تنها
مصر و ایران بیشــترین شــمار وبالگنویس و شهروند−خبرنگار) همچنین
____________________
عــراق ،تروریســتهای "دولت
خبرنــگاران زندانــی را دارنــد .در رده نخست جای دارد.
5655 Sherbrooke W.
NDG, H4A 1W6
در میــان ایــن افراد ،عــاوه بر در مصر دستکم  ۲۷خبرنگار به اسالمی" از حدود دو سال پیش
 ۱۸۷خبرنگار حرفــهای ۱۴۶ ،خاطر انجام وظیفهشان در زندان  ۱۰تن از خبرنگاران و کارکنان
Tel.: 514-481-0671
وبالگنویس و شهروند−خبرنگار هســتند .به گفتهی سخنگوی رسانهها را به اسارت گرفتهاند.
و  ۱۵تن ازدیگر کارکنان رسانهها گزارشگران بدون مرز ،حکومت اطالعاتی که گزارشــگران بدون
عبدالفتاح سیسی "بیرحمانه با مرز منتشر کرده ،بخش نخست
هم دیده میشوند.
هر کســی که مظنون به ارتباط گزارش ســاالنهی این سازمان
ربودهشدگان
داشتن با اخوانالمسلمین باشد مستقل بینالمللی است .بخش
عالوه بــر خبرنــگاران و دیگر برخورد میکند؛ ظنی که اغلب دوم ایــن گزارش که به شــمار
خبرنگاران کشتهشده در سراسر
کارکنان و فعاالن رسانهها ۵۲ ،تن بسیار محل تردید است".
شانه به زیر یک چرخ...
دنیا
خطرناک
مناطق
نیز
و
جهان
خبرنگار،
از اصحاب رسانهها نیز در سراسر رژیم بشار اسد نیز ۲۸
ضرورتی جدی تر،
جهان ربوده شــدهاند .این تعداد شــهروند−خبرنگار و کارکنــان برای خبرنگاران اختصاص دارد،
بزرگ تر و مهم تر
بدون استثنا از ســوریه ،یمن و رسانهها را در رابطه با شغلشان قرار است روز  ۱۹دسامبر منتشر
از من و شما...
عراق هستند ۲۱ .تن از این افراد بــه زندانهای ســوریه انداخته شود.
•
به دست گروه تروریستی "دولت است.
مـکمل یکدیگریم!
در فعالیت های اجتماعی :ما رقیب هم نیستیم؛ ما ُ
اسالمی" (داعش سابق) گرفتار
کپیبرداری باعث تضعیف کامیونیتی است! پدیده های نو بیاوریم.

رضا امیری 486-9994

عینکفرهت

PARTICIPATE in our
COMMUNITY

کامیونیتی

•
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آمریکا :پسا انتخابات...

شکست کامل جامعۀ
روشنفکــــری

آمریکایی ها فقــط یک رییس
جمهوری بدون تجربه سیاسی
انتخاب نکرده اند ،آنها نظر اکثریت
قاطع روزنامه نگاران ،هنرمندان،
کارشناسان و دانشگاهیان را نیز
نادیــده گرفته اند .رای هایی که
به نفع آقــای ترامپ به صندوق
ریخته شده غالبا به سطح پایین
آموزش رای دهندگان ربط داده
شــده و برخی از دموکرات ها به
هم میهنان خود ایراد می گیرند
که به قدر کافی بافرهنگ نیستند.
------------نويسنده Serge HALIMI
دبیر هيئت تحريريه
لوموندديپلوماتيک
برگردان :شهباز خنعی
دســت کم یک کشــور وجود
دارد که انتخابــات در آن اثرات
سریعیدارد .پس از پیروزی آقای
دونالد ترامپ« ،پزو»ی مکزیک
سقوط کرده ،هزینه وام مسکن
در فرانســه باال رفته ،کمیسیون
اروپا قیدهای بودجه ای را شــل
تر کرده و موسسات نظرسنجی
و طرفداران نمونه گیری آماری
انتخاباتی خود را پنهان کرده اند.
انــدک اعتبــاری کــه روزنامه
نــگاران از آن برخــوردار بودند،
درحال ازبین رفتن اســت ،ژاپن
به ازسرگیری تسلیحات ترغیب
شده ،اسراییل در انتظار اسباب
کشی سفارت آمریکا از تل آویو
به اورشــلیم اســت و مشارکت
تجاری دو ســوی اقیانوس آرام،
مرده است.
این چرخه رویدادها و مجموعه
عوامل ســبب رویایی آمیخته با
نگرانی می شود:
اگر مردی که تقریبا همهدنیا او را
ناکارآمد و عامی میدانند توانسته
رییس جمهوری ایاالت متحده
شــود ،برای این است که در این
زمانه همه چیز ممکن اســت.
سرایت بیماری انتخابات آمریکا
همان قدر به نظرعملی می رسد
که نتیجــه غیرقابل پیش بینی
آن ،که تنها کارشناسان سیاست
خارجــی نبودند که در آن دچار
اشتباه شدند.
از حدود ده ســال پیش ،مرتب
شــمار شــگفت زدگــی های
انتخاباتی این چنینی افزایش می
یابد و تقریبا همیشه  ٣روز فریاد
توبه رهبران مورد اتهام قرار گرفته
را درپی دارد و سپس ازسرگیری
آرام سیاســت های نفی شــده
ادامه می یابد .ادامه چنین سوء
تفاهمی – یا تکرار تظاهر به آن
– را ازاین رو می توان بهتر درک
کرد که بیشــتر رای دهندگان
معتــرض غالبــا از مراکز قدرت
اقتصادی ،مالی ،هنری ،رسانه ای

ودانشگاهی بسیاردور هستند.
اکثریت مطلق رای های نیویورک
و ســان فرانسیســکو به خانم
هیالری کلینتون داده شد ،درماه
ژوئن گذشــته لنــدن در حدی
گســترده علیه «برکسیت» رای
داد ،دو سال پیش بیشتر مناطق
شهرداری پاریس در دست جناح
چپ قرار گرفــت ،در حالی که
مجلس فرانسه در یک رای گیری
پیروزمندانــه به تصــرف جناح
راست درآمد .می توان گفت که،
به محض سپری شدن انتخابات،
برندگان خوشبخت مجازند کهدر
فضایی از خودی های نرم مزاج،
همچنان با توجه به توصیه های
مطبوعات و کمیسیون اروپایی،
شورشــگران صندوق رای را به
کمبودهای روانی و فرهنگی متهم
نموده و نتیجه بگیرند که خشم
آنها رایشان را از اعتبار ساقط می
کند :درنهایت این رای دهندگان
معترض چیزی جز ساده لوحانی
نیستند که فریب عوام فریبان را
خورده اند.
این نوع برداشــت ،بــه ویژه در
محافــل بافرهنگ امری قدیمی
است.
تا جایی که تحلیل «شــخصیت
مقتــدر» مــورد عالقــه رای
دهندگان آقای ترامپ که از ماه ها
پیش عرضه می شود ،به تصویر
روان شــناختی ای که حافظان
نظام روشــنفکری از «اغتشاش
گران»جنــاح راســت و چپ در
دوران جنــگ ســرد عرضه می
کردند شباهت دارد.
با تحلیل این «اغتشاش گران»
که شمارشان در دنیای کارگری
بیش از طبقه متوســط اســت،
سیاست دان آمریکایی ،سیمور
مارتین لیپست در سال  ١٩٦٠به
این نتیجه گیری رسیده بود که:
« خالصه کنیم ،فردی از طبقات

مردمی از زمان کودکی بیشتر در
معرض تنبیه ،بی مهری و فضای
کلی تنش و خشــونت قرار می
گیرد .ازاین رو ،احســاس عمیق
خصومت در او بیشتر است و این
امر باعث می شود که درنظراتش
شکلی از پیشداوری های قومی،
اقتدارگرایی سیاسی و باورهای
کهنه مذهبی راه می یابد».
در آوریل  ،٢٠٠٨هشــت سال
پیش از آن کــه خانم کلینتون
بیشــتر  ٦٢میلیون رای دهنده
آقای ترامپ را در «سبد مردمان
منزجر کننده» بگذارد ،آقای اوباما
تناقــض رای جمهوری خواهان
در محیــط های مردمــی را به
این نســبت داده بــود که مردم
هنگامی که «بخواهند نارضایتی
خود را ابــراز کنند ،به تفنگ یا
مذهب خود متوسل می شوند،
به نوعی ابراز بی مهری نســبت
به کســانی که مانند خودشان
نیستند می پردازند ،یا نسبت به
مهاجران و بازرگانی بین المللی
احساسدشمنی پیدا می کنند»
و علیه منافع خود رای می دهند.
نارضایتی بر ضد عقل عمل می
کند  :مردم آمــوزش دیده ،که
غالبا به معقول بودن ترجیح های
خود باور دارند ،بیشتر توسط بی
فرهنگ های ســتیزه جو گمراه
می شوند.
هیــچ کــس بهتــر از پــی یر
بوردیو آنچه که «نژاد پرســتی
هوشــمندی» می نامید و بیش
از پیش نزد نئولیبرال های چپ،
و نیز شــماری از روشــنفکران
دانشــگاهی تنــدرو جایگاه می
یابد  ،اظهار نظر منتشرشده در
تارنمای مجله «فارین پالیسی» را
متوجه نشده است .گفتن این که
«ترامپ به خاطر این برنده شد
کــه رای دهندگانش واقعا نادان
هســتند» ،در نظر اول منظور را

آشکار نمی کند اما یک توضیح
دوســطری مطلب را واضح می
سازد« :رســالت دموکراسی این
اســت که اراده عمومی را بیان
کند .اما اگر مردم ندانند چه می
کنند چه می شود؟».
چنان که می باید ،رشــته ای از
ارقام و نظــرات نیرومند از این
استدالل پشــتیبانی می کند.
جیسون برنان ،نویسنده و استاد
فلسفه به شدت حمله می کند:

«خوب شد .دونالد ترامپ همواره
از پشــتیبانی گســترده سفید
پوستان کم ســواد و بی اطالع
بهره برده است .یک نظرسنجی
بلومبرگ سیاسی نشان می دهد
که هیالری کلینتون در ماه اوت
از برتری ٢٥درصــدی انتخاب
کنندگان در ســطح دانشگاهی
برخوردار بوده است .همین افراد
به شکلی متناقض درسال ٢٠١٢
سبب شــدند که اوباما بر میت
رامنی برتری یابد .شب گذشته،
ما ناظر چیزی تاریخی بودیم:
رقص االغ ها.
در گذشــته افراد آموزش دیده
هرگز چنین به صورت متفق یک
نامزد را رد نکرده بودند .و نیز در
گشته هرگز افراد کم سواد چنین
متفق از یک نامزددیگر پشتیبانی
نکرده بودند».
برنان بیــش از ابراز احســاس
خطر ،در بــاور ضد دموکراتیک
خود قاطعیت نشــان می دهد.
او با پشــتوانه «بیش از شصت
و پنج ســال» مطالعات هدایت
شده توسط پژوهش گران علوم
سیاســی ،در واقع به این یقین
رسیده که فقدان «وحشتناک»
شــناخت در بیشــتر انتخاب
کنندگان اعتبار گزینش آنان را
ازبین می بــرد« :آنها عموما می
دانند چه کسی رییس جمهوری
است ،اما بیش از این چیزی نمی
دانند .آنها نمی دانند کدام حزب
کنترل کنگره را در دست دارد،
اخیرا کنگره چه کاری انجامداده،
وضع اقتصاد بهتر یا بدتر است».
با این حــال ،تاکیــد بر برخی
بیش از دیگران است .جمهوری
خواهان یــا دموکــرات ها نیز
بیشــترین تعداد تحصیل کرده
ها را دارند و از حســن تصادف،
مردم بــا فرهنگ ماننــد برنان
آزادی خواه ،بیشتر هوادار مبادله
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آزاد ،مهاجــرت ،کاهش کســر
بودجه ،حقوق همجنس گرایان،
اصالحــات – «مترقی » – نظام
جزایــی و حکومت رفــاه  -که
«محافظه کارانه اند»  -هستند.
می توان گفت که اگر در  ٨نوامبر
آگاهی ،آموزش و هوشــمندی
غلبه می کــرد ،فردی زمخت و
بی سواد مانند آقای ترامپ «که
برنامه اش مخالف بازرگانی بین
المللی و مهاجرت است ،با توافق
های اقتصــاد دانان چپ،
راســت و میانــه مخالفت
می کند» موفق نمی شد
اقامتگاه خوددر نیویورک را
به قصد دفتر بیضی شکل
کاخ ســفید ترک کند .به
عالوه ،این میلیاردردر یکی
از گردهمایی هایش اعالم
کرده بود که« :من آدم های
کم سواد را دوست دارم».
دست رد به سینه گفتمان
هویتی و رفاه جوی نامزد
دموکرات
اعتــراض کردن به چه کار
می آید .به عنوان نمونه ،چه
سودی دارد گفتن این که
آقای اوباما ،که در دانشگاه
شــیکاگو حقــوق درس
مــی داد ،خــودش با رای
میلیون ها افراد کم سواد یا
بدون مــدرک تحصیلی تجدید
انتخاب شد ،که شماری از ذهن
های شاداب تازه از دانشگاه های
هاروارد ،استنفورد و ییل بیرون
آمده ،جنگ ویتنــام را طراحی
کردند  ،اشــغال عراق را تدارک
دیدند و شرایط بحران مالی قرن
را رقم زدند ؟
در نهایت ،ســود اصلی تحلیل
درباره انتخابات آمریکا که منتج به
خرده گیری از عدم قدرت داوری
مردم می شود تنها ریشخند زمان
را بازتاب می دهد و مزیت عمده
اش این است که حس خود برتر
بینی فرد با فرهنگی را تسکین می
دهد که آن تحلیل را می خواند.
اما این امر یک خطر سیاسی دربر
دارد :در زمان های بحرانی« ،نژاد
پرستی هوشمندی» که هدفش
برقراری سلطه شایسته ساالری
است و اعتالی افراد آموزش دیده
و کارشناس  ،غالبا جاده صاف کن
اقتدارگرایانی می شود که دغدغه
شــان بیش از آموزش یارگیری
است.
بیشتر مفسران نور تاباندن بر بُعد
نژادی و جنسیتی رای دهندگان
را برگزیدند .در نهایت ،برای آنها
اهمیت کمــی دارد که به رغم
جنبه تاریخــی نامزدی یک زن،
خانم کلینتــون ،فاصله بین رای
مردان و زنان پیشرفت ناچیزی
داشــت و آنچه که عمیق و قابل
مالحظه تر بود آنکه فاصله رای
دهندگان سفیدپوســت و سیاه
پوست هم کمی پسروی داشت.
مایکل مــور ،ســینماگری که
پیروزی آقای ترامپ را پیش بینی
کرده بود ،مسئله را در  ١١نوامبر
در شــبکه تلویزیونی MSNBC
چنین تشــریح کرد« :شما باید
بپذیرید که میلیــون ها افرادی
که به باراک اوباما رای دادند ،این
بار تغییر عقیــده دادند .آنها نژاد

پرستنیستند».
آقای کیت الیسون ،نماینده مینه
ســوتا که سیاه پوست ،مترقی و
مسلمان است نیز این تحلیل را
بیشتر شــکافته و برروی انگیزه
اقتصادی رای دهندگان و بدبینی
که نامزد نزدیک به قدرت حاکم،
خیلی شهرنشین و خیلی متکبر
برمی انگیخت تاکید می کند:
«ما در میــان التیــن تبارها و
آفریقایی-آمریکایــی ها نتیجه
خوبی بــه دســت نیاوردیم .در
نتیجه ،دیدگاهی که می خواهد
همه چیــز را به طبقــه کارگر
سفید پوســت نسبت دهد خطا
اســت» .آقای الیســون یکی از
معدود نمایندگان مجلســی بود
کــه در انتخابــات مقدماتی از
آقای ســاندرز حمایت کرده بود.
ساندرز اکنون با حمایت او نامزد
ریاست حزب دموکرات است .او
با مخاطب قراردادن دانشجویان،
به عنوان سخنگوی جناح چپ
دموکرات مدعی آن اســت که
کســانی که خانم کلینتون را به
عنوان پرچمدار برگزیدند «فراتر
از سیاســت های هویتی» رفته
اند و افزوده که« :کافی نیســت
که به افراد گفته شود" :من یک
زن هستم ،به من رای دهید" .نه
این کافی نیست .آنچه ما به آن
نیاز داریم ،زنی است که شجاعت
مخالفت با وال استریت ،شرکت
هــای بیمه و صنعت ســوخت
های فسیلی را داشته باشد» .در
دانشگاه آمریکای به عنوان یکی
از محل هایــی که درآن دغدغه
گوناگونی بردغدغه برابری برتری
دارد ،پیشــداوری های فرهنگی
کمتر از جاهای دیگر نیســت ،
و آقای ســاندرز برعکس در آنجا
نتوانست باورمندان را جلب کند.
درعین حال ،برای بســیاری از
دموکرات ها ،که هریک به گروه
یگانه ای تعلــق دارند که هیچ
وقت اقتصادی نیست ،هیچ کاری
در ایــن مورد نمی توان کرد  .در
نتیجه ،اگر «سیاهان» علیه خانم
کلینتون رای داده اند ،برای این
بوده که زن ستیز بوده اند و اگر
«سفید پوستان» به آقای ترامپ
رای داده انــد ،بــرای این بوده
که نژاد پرســت اند .این ایده که
ســیاهان می توانند کارگر ذوب
آهن باشند و حساس نسبت به
گفتمان حمایتگر نامزد جمهوری
خواه و سفیدها می توانند مالیات
دهندگانی مرفــه و عالقمند به
وعده هــای کاهــش مالیات او
باشــند ،به نظر نمی آید که در
فضای ذهنــی ایشــان جایگاه
چندانیداشته باشد.
بــا ایــن حال امســال ســطح
تحصیالت و درآمد نقش تعیین
کننده ای بیشــتر از جنسیت یا
رنگ پوست داشته زیرا متغیری
است که بیش از متغیرهای دیگر
در این یا آن صندوق رای تحول
یافته اســت .در گروه «ســفید
پوستان» بدون مدرک تحصیلی،
که  ٤سال پیش برتری جمهوری
خواهــان  ٢٥درصد بوده ،اکنون
به  ٣٩درصد رســیده اســت .تا
{>> ادامه در صفحه}17 :
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کالس های رایگـان فرانسوی
در قـلب NDG
مبتدی | متوسط | پیشرفته
ترم زمستــانی

École Multiethnique
)de Langues et de Cultures du Québec (EMULCQ

Free French Courses /
Cours de français gratuits

in collaboration with the Ministry of Immigration, Diversity and Inclusion (MIDI) of Quebec

Winter semester / Session d’hiver :

)Du 9 janvier au 26 mars 2017 (11 weeks / semaines

مهندسی غرور ملی با آش،
کباب و کیک و...
مجیدمحمدی

.۱۲آذر  -خبرگــزاری تابنــاک
گفته است از صبح روز هفتم آذر
 ۱۳۹۵آماده سازی طبخ  ۸۰هزار
کیلو آش به عنوان «بزرگترین
طبــخ آش» در رکورد جهانی به
مناســبت  ۲۸صفر ،در شــیراز
درحال برگزاری بوده است .این
گونه کارها بیش از یک دهه است
که در ایران رونق گرفته است.
یکــی از میراثهــای دوران
احمدینژاد کــه همچنان زنده
اســت تب رکــورد زنــی برای
ثبــت در کتاب گینس اســت،
رکوردهایــی کــه نــه از تالش
فــردی و گروهی خــاص برای
نشان دادن ظرفیتهای انسانی
(مثل رکوردهای ورزشی) و نه از
تالش برای بهبود وضعیت زندگی
بشر (مثل مبارزه با بیماریها یا
ارتقای بهداشت و تغذیه) حکایت
دارند .هفتهای در ایران نیست که
رکوردی زده نشود:
کیک  ۹۰طبقه در شیراز ،سیخ
کباب کوبیدٔه  ۲۶متری ،نقاشی
چهار کیلومتری در مشــهد (با
موضوع مهدویــت) و همدان (با
موضوع زندگی پیامبر اســام)،
ساندویچ  ۱۵۰۰متری شتر مرغ
در تهران ،فرش دســتباف پنج
هزار متــر مربعی ،بزرگترین ته
دیگدنیا ،بزرگترین آشدنیادر
رشته نذری با ۱۱۰
شــیراز ،آش ٔ
دیگ در شــهرکرد ،بزرگترین
پرچم دنیا ،و رکوردهای دیگری
که صرفا با هدف عددسازی زده
میشــوند .جالب اینجاست که
اکثر این رکوردها با امور مذهبی و
مناسبتهای شیعه سروکاردارند
و رکورد زنیهــا نوعی تبلیغات
مذهبی نیز به حساب میآیند.
وقتی با دقت در ایــن آمارها یا
«ترینهــا» نظر کنیم میبینیم
که ســاندویچ  ۱۵۰۰متری در
واقع همــان  ۵۰۰۰ســاندویچ

 ۳۰ســانتیمتری اســت ،کیک
 ۹۰طبقه همانا  ۳۰کیک ســه
طبقه است که روی هم گذاشته
شــدهاند ،فرش پنج هزار متری
همانا  ۱۵۰قطعه فرش  ۱۰متر
مربعی اســت ،و سیخ کباب ۲۶

متری همانا  ۵۲سیخ کباب نیم کردهانــد و چیــزی از آنها کم
متری است .میتوان هزاران مورد ندارند .در چارچوب همین هدف
از ایــن رکوردها را بــا کنار هم بود که
قرار دادن اعدادی که هر روز در •
زندگی عادی اتفاق میافتد (مثل  )۱مــدارک قالبی آکســفورد و
نان  ۱۰۰۰متری ســنگک که کمبریج و هاروارد خلق شده و به
همانا هزار نان سنگک یک متری خورد خالئق داده شد،
مایه مباهات و •
است) تولید کرد و ٔ
 )۲آمارهای شــگفت انگیز برای
افتخار عوام الناس شد.
این ارقام فقط به کار شگفت زده نشــان دادن پیشرفت کشور به
کردن عوام میآیند بدون اینکه جامعه ارائه شد،
هیچ تاثیــری در بهبود زندگی •
آنها داشته باشند .در جامعهای  )۳از احمدینژاد یک سلبریتی با
کــه عامــه گرایی بــه فرهنگ شعارهای خارق العاده (مدیریت
سیاسی تبدیل شود طبعا از این جهانــی) و کاپشــن و اتومبیل
ابرازها برای تحت تاثیر قرار دادن خاص ساخته شد ،و
عموم استفاده میشــود تا ادعا •
عرضه اجتماعی نیز یکباره
شود که «ما هم ملتی هستیم» )۴ ،در ٔ
«دســتاورهای بزرگی داریم که کتاب گینس کشف شده و تالش
دیگران (کتاب گینس) آن را ثبت برای پر کردن صفحات آن با نام
میکننــد» و «میتوانیم با این ایران آغاز شد.
دستاوردها فخر فروشی کنیم».
همه اینها قرار بود ذهن مردم را
های
ایــن فرهنــگ رکوردزنی
ٔ
بیخاصیــت و بــدون کارکرد اشغال کند و نتوانند به موضوعات
هزینه آن از ســوی دیگــر مثل تاراج منابع کشــور
معقول که
ٔ
شهرداریها ،سپاه و دیگر نهادای توســط نظامیان و امنیتیها و
عمومی پرداخت میشود از کجا دورغ و تقلب و چپاول جاری فکر
پیدا شد و چرا تداوم یافته است؟ کنند .بــه همین دلیل نهادهای
نظامی و امنیتی و دستگاههای
•
تبلیغاتی و عمومــی نزدیک به
غرور ملی
دولــت احمدینــژاد و پایــگاه آنها (مثل شهرداریها) همچنان
نظامی-امنیتی آن با همراهی بیت به رکورد شکنی گینسی مشغول
همه هستند.
رهبری بهدنبال آن بودند که ٔ
ارزشهای دوران اصالح خواهی وقتی نتوان یا نشود با پیشرفت
(دمکراســی ،آزادی رســانهها ،و توســعه و اخــاق و انســان
حاکمیت قانون ،رشــد نهادهای دوســتی به خود افتخار و مردم
مدنی ،و پاسخگویی حکومت) را را بســیج کرد طبعــا باید برای
یکباره بشــویند و مردم آنها را آنها جایگزینهایــی پیدا کرد.
فراموش کنند .برای این شستشو اقشاری که به حکومت وفاداراند
الزم بــود ایدههــا و برنامههای و میدانند ادعای دمکراســی و
دیگری به جای آنها عرضه شود .آزادی و پیشرفت علمی در ایران
همه دروغ اســت طبعا به رکوردهای
یکی از آنها خالصه کردن ٔ
داستان پیشــرفت و توسعه در دیگری رو میکنند.
برنامه هستهای بود که درنهایت •
ٔ
پس از دهها میلیارد دالر هزینه و نقش دولت و نهادهای عمومی
صدها میلیارددالر خسارت ناشی رکورد زنیهای گینسی در ایران
از تحریمها به توافق هستهای و یک پدیدٔه اجتماعی صرف نیست
توقف بخشهایی از آن انجامید .که اگر بود گرچه فایدٔه چندانی
برای دادن احساس غرور به مردم نداشــت اما ضرری هم به کسی
طبعا باید آنها احساس میکردند نمیزد؛ اما مشکل آنجاست که
که ســری در میان ملتها بلند دولــت و نهادهــای عمومی در

Levels: Beginner, Intermediate & Advanced
Niveaux: Débutant, Intermédiaire et Avancé
Courses Schedule/ Horaire des cours:

Last chance:
Registration
Deadline Soon

Morning / Matin: 9h00 à 12h00
Afternoon / Après-midi: 12h30 à 15h30
Evening / Soir: 18h00 à 21h00

Last chance:
Registration
Deadline Soon

REGISTER
BEFORE
!!!January 16th
REGISTER
BEFORE
DECEMBER
!!!69th

!Upon appointment only! Sign-up today
!Uniquement sur rendez-vous! Inscrivez-vous maintenant
Document required:
Permanent resident card or Naturalized Canadian Citizen card
or Working permit with CSQ or Proof of refugee status
(514) 484-8899
EMULCQ@gmail.com
)www.emulcq.com (section inscription

)Address: 5333 avenue Notre-Dame-de-Grâce (Métro Villa-Maria
Montréal, H4A 1L2

برگزاری آنها نقش موثری دارند.
مقامات در مراســم رکوردزنیها
حضور دارند؛ محل برگزاری این
گونه مراسم و امنیت آنها توسط
بودجه
حکومت تامین میشود؛ و
ٔ
بســیاری از آنها توسط نهاهای
دولتی و عمومی تامین میشود
در حالی که از هر گونه مراســم
شادی و میتینگهای سیاسی
و مدنــی جلوگیری میشــود؛
شــهرداریها و نهادهای دولتی
و حکومتــی معمول بخش قابل
هزینه این گونه مراسم
توجهی از
ٔ
را تامین میکنند.
•
رکوردهایی که باید مورد توجه
قرار گیرند

ایران تحت جمهوری اسالمی
در مصــرف گاز طبیعــی،
مبتالیان به ســرطان ،افت

آبهای زیر زمینی در برخی
مناطق ،خشــک شــدن
دریاچهها و رودها ،آلودگی
هوای شهری ،اتالف انرژی،
فرار مغزها ،مصرف تریاک،
ارقام اختالس ،و اعدام سرانه
و اعدام نوجوانان نیز رکورد
زده است.
اما کمتر کسی از علی خامنهای
کــه با ایــن دســتاوردها هنوز
خــود را امیدوار به آینده معرفی
میکند میپرسد بر اساس کدام
آمارهــا و روندها به آینده خوش
بین اســت .دســتگاه تبلیغاتی
جمهوری اسالمی به جای تمرکز
بر روندهای نگران کننده که در
رکوردهای مذکور خود را نشان
میدهند بر رکوردهای بیفایده و
نمایشیمتمرکزهستند.

•
فروش امنیت

همه ناکاراییها ،فسادها،
در میان ٔ
دروغها ،تقلبها و سرکوبهای
جمهوری اســامی تنها کاالیی
که برای دســتگاههای امنیتی و
نظامی جمهوری اسالمی مانده
افتخار به امنیت قبرستانی کشور
در دستگاههای تبلیغاتی است.
حکومت با اغراق بر تهدید داعش
(بدون جنگیدن با آن) و دمیدن
بر بوق دشــمنی ایاالت متحده
(بدون هیچ نشانه و شاهد) تالش
دارد عدم جنــگ در ایران را به
پای موفقیتهــای خود بگذارد.
در این مورد نیــز حکومت دارد
هیچ (فقدان جنگ) را به مردم به
عنوان دستاورد خود میفروشد.
•
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All aspects of Immigration
Federal-Quebec-Provincial

هدفپوتینتضعیفدموکراسیهایغربیاست
اکونومیست ۱۰:دسامبر -روسیه،
برای بخش بیشــتر دوره بعد از
فروپاشی شوروی ،به عنوان یک
پدیده خارج از محدوده در غرب
تلقی شده بود که ناگزیر روزی به
آن می پیوســت .اما ،به نظر می
رسد بعد از رفراندوم خروج بریتانیا
از اتحادیه اروپا ،و انتخاب دونالد
ترامپ در آمریکا برای ریاســت
جمهــوری ،روندی برعکس این
انتظار در حال گسترش است:
ســبک سیاســتی که بوسیله
والدیمیر پوتین بــه کار گزفته
شده درحال گسترش در دنیای
غرب است.
از مدیترانــه تا اقیانــوس آرام،
والدیمیر پوتین ،رهبر روســیه
به عنــوان یک ناسیونالیســت،
پوپولیســت و دیکتاتــور ،مورد
الهامبخش ماست .من والدیمیر
ستایش قرار گرفته است.
«رودریگودوترته» ،رئیس جمهور پوتیــن را رهبــر دنیــای آزاد
بیرحم فلیپیــن وی را قهرمان میدانم».
مورد عالقه خود می شناســد ،هایمباخ دعــوت به احیاء دوباره
دونالــد ترامــپ ،رئیس جمهور «انترناســیونال کمونیســتی»
منتخب آمریــکا ،رهبری پوتین میکنــد که در ســال  ۱۹۱۹با
را بهتر از رئیس جمهور کنونی شرکت احزاب کمونیست از ۳۰
کشور جهان و زیر نظر لنین برپا
آمریکا توصیف میکند.
شــده بــود .در دروه
«بپه گریلو » رهبر
ترین
گ
بزر
«روسیه
فعالیت
«جنبــش پنج
ستاره» ایتالیا در الهامبخش ماست .من ا نتر نا ســیو نا ل
کنار پوتین و در والدیمیر پوتین را رهبر کمونیســتی یــا
مقابل غرب قرار دنیای آزاد میدامن« ».کمینترن» روسیه
مرکز و رهبر انقالبها
میگیرد« ،ماتئو
سالوینی» رهبر ضد مهاجر حزب و شورشها علیه نظم بینالمللی
لیگ شمال در ایتالیا ،در سفری بود .وقتی که اســتالین نوشت
به مســکو در ســال  ،۲۰۱۴با «شورویمرکزآشکارجنبشهای
انقالبی شده است» این فقط یک
شادمانیدر توییتی نوشت:
مهاجر غیرقانونی ،افرادی که سر تبلیغاتنبود.
چهارراهها شیشههای خودروها کاترینــا کالرک مورخ ،در کتاب
را پاک میکنند و یا چادر
کولیها در مســکو وجود
ندارد.
در فرانسه مارین لوپن که
جبهه ملی او از یک بانک
روســی وام دریافت کرده،
به اتحادیــه اروپا و آمریکا
میتــازد که چرا نســبت
به روســیه رفتار تهاجمی
دارند.
دیمیتری بیچف (Dimitar
 )Bechevنویسنده کتاب
در حال انتشار «روسیه در
بالکان»میگوید:
«پوتین رهبــری فرقهای
را بر عهــده دارد که همه
اعضای آن فرقه ،نسبت به
غرب کینه می ورزند».
موقعیت پوتین در هیچجا
باالتــر از جایگاهی که در
نزد جمعیت دستراستی
آلت-رایت ( )Alt-Rightدر
آمریکادارد نیست.
«متیو هایمبــاخ» یکی از
بنیانگذاران حزب کارگر
[یک گــروه آمریکایی که
هــدف آن حفــظ برتری
سفیدپوســتان در غرب
و مبــارزه بــا «انحطاط
ضدمســیحی» است] به
نیویورک تایمز میگوید:
«روســیه بزرگتریــن

خود به نام «مسکو ،روم چهارم»
مینویسد:
«مســکو آرزو میکــرد که به
عنوان مرکز تمدن نوین جهانی،
روشنفکران غربی را جذب کند و
مدعی بود که تنها وارث مشروع
بزرگتریــن هنرمنــدان جهان
است».
ســرگی آیزنشــتاین (Sergei
 )Eisenteinفیلمســاز روس در
 ۱۹۳۳نوشت:
«به عنوان نظریه ،مسکو کانون
تجســم آیندهی سوسیالیستی
تمام جهان است».
امروز  ۲۵سال پس از فروپاشی
اتحاد شــوروی ،روسیه باردیگر
به عنــوان یک ســمبل برآمد
میکند ،منتهی این بار به عنوان
ســمبل یک نظــم امپراتوری
ناسیونالیســتی .و درست مانند
سالهای  ،۱۹۳۰انزوای روسیه،
مانع از آن نمیشود که این کشور
به جریانهای پوپولیست جهانی
و ضد نظم موجود ،نزدیک شود.
مسکو بر روی احزاب حاشیهای
دستراستی اکنون نتیجه داده و
منجر به پیوستن این احزاب به
جریانات اصلیدر صحنه سیاست
در کشورهای غربی شده است.
روســیه با پمپاژ و انتشار اخبار
دروغ و بهشدت تبلیغاتی از طریق
شبکه «روســیه امروز» ( )RTو
شــبکه خبری اسپوتنیک و نیز
از طریق هزاران اوباش اینترنتی
اجیرشــده و حمالت سایبری
علیه کشورهای غربی ،و رخنه به
سرورهای ایمیلی و انبوه مدارک
سرقت شده ،به تغذیه رسانههای
خارجی به ســود آقــای ترامپ

ﻣﺎرﯾﺎ ﮐﺗﻧﮫ

Maria Cottone
Regulated Canadian
Immigration
Consultant

ﻣﺷﺎور رﺳﻣﯽ
ﻣﮭﺎﺟرت ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا
)(ICCRC

)(ICCRC

ﺛﺑت ﺷده ﺑﺎ
ﻣﮭﺎﺟرت ﮐﺑﮏ

Registered with
Quebec Immigration

ﺗوﺟﮫ :ﻓﻘط ﻣﺷﺎورﯾن ﺛﺑت ﺷده ﺑﺎ ﻣﮭﺎﺟرت ﮐﺑﮏ ،ﺣق ﺷرﮐت در اﻣور ﻣﮭﺎﺟرﺗﯽ ﮐﺑﮏ را دارﻧد

ﺧدﻣﺎت داﻧﺷﺟوﺋﯽ ﻣﺎ ،ﺗﻧﮭﺎ ﺷﺎﻣل داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ و ﮐﺎﻟﺞ ھﺎی ﮐﺑﮏ ﻣﯾﺑﺎﺷد
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

514-656-8178

Since 2007
Across

Langelier

6621 rue Sherbrooke est, suite 103
Montreal Quebec H1N 1C7
By appointment only Monday to Friday 10:00 to 18:00

www.mariacottone.com
پرداخت.
به گفتــه «برونــو کال» رئیس
اطالعات داخلی آلمان ,اتحادیه
اروپا در کانون حمالت سایبری
ضداطالعاتی روسیه قرار دارد .در
این میان آلمان به دلیل انتخابات
عمومی پاییز سال آینده بیش از

کشــورها در مرکز توجه روسیه
قرار دارد.
مقامهایامنیتیفرانسهمیگویند
که گروهها و افرادی که از سوی
روســیه پشــتیبانی میشوند
ممکن است در انتخابات ریاست
جمهوری سال آینده این کشور به

اخالل دست بزنند.
این فعالیتهای روسیه ،عملیات
«اقدامـــات فعال» (Russia’s
 )Active Measuresشــوروی
ســابق را تداعــی میکنند که
{>> ادامه در صفحه}12 :

مهامنی سال نو میالدی خود را در آنیکس
جشن بگیرید
و از تخفیف  % 10برخوردار شوید.
 24دسامرب تا  6ژانویه 2017

RESTAURANT ONYX
6195 rue St-Jacques ouest H4B 1T7
(514) 585-2029
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کــانادا...
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ترودو :در تالش برای بازگشایی سفارت در تهران هستیم

نخســتوزیر کانادا در نشستی
در جمع خبرنــگاران گفت که
دولتشدر تالش برای بازگشایی
ســفارت این کشــور در تهران
است.
به گزارش خبرگــزاری فارس،
جاســتین ترودو ،در نشســت
خبری با هیئت تحریریه روزنامه
تورونتو استار گفت که دولتش
در حال انجــام تالشهای الزم
برای بازگشــایی ســفارت این
کشور در تهران است.
«مارتین رگ کان» ،ستوننویس
سیاسی روزنامه «تورونتو استار»
در حساب کاربریاش در شبکه
اجتماعی توئیتر نوشت «ترودو»
در نشســت با اعضــای هیئت
تحریریه این روزنامه در پاســخ
به سوالی مبنی بر اینکه آیا اتاوا
آمادگی بازگشایی سفارتش در
تهران را دارد گفت:

«داریم تالش میکنیم».
روزنامه تورونتو استار هم از قول
ترودو در این باره نوشت:
«کمــاکان بــه تعامــل ادامه
میدهیم ...اما درباره آن بســیار
محتاط و مسئول هستیم .من
درباره برخی از چالشهایی که
ایــران در داخل بــا آنها مواجه
هســت و چالشهایــی که به
منطقه و جهــان وارد میکند،
هیچ توهمی ندارم».
وی افزود« :امــا من به دفعات
گفتهام ،مهم اســت که شما با
کسانی که با آنها مخالف هستید،
صحبتکنید».
ترودو همچنین درباره موضوع
بازگشایی سفارت کشورش در
تهران گفت« :این چیزی است
که در حال تالش برای رسیدن
به آن هستیم ،ولی چیزی نیست
که به سرعت درباره آن رخداد

جدیدی را اعالم کنیم».
روابط ایــران و کانادا از ســال
 ،2012پس از آنکه دولت وقت
اتاوا به نخستوزیری «استیون
هارپــر» با متهم کــردن ایران
به حمایــت از دولت ســوریه،
عدم پایبندی به قطعنامههای
شــورای امنیت ســازمان ملل
و ایجاد تهدید برای اســرائیل،
دیپلماتهای خــود را از تهران
خارج کرد ،قطع شد.
کانادا همچنین تحریمهای مالی
گســتردهای علیه ایــران وضع
کرده و در ســالهای گذشــته
همواره پایهگذار قطعنامههای
ضد ایرانی به بهانه مسئله حقوق
بشر بوده است.
روابط دو کشــور از پارســال با
روی کار آمدن حزب لیبرال به
ریاست «جاســتین ترودو» ،تا
حدی بهبود یافته است.

اتاوا با بیــان اینکه تحریمهای
یکجانبــه کانــادا را از بهرهمند
شدن از منافع بازار ایران محروم
میکند ،این تحریمهــا را لغو
کرده است.
هم ترودو و هم اســتفان دیون،
وزیر خارجــه کانادا ،در ماههای
گذشــته از تصمیم خود برای
احیــای روابــط دیپلماتیک با
تهران صحبت کردهاند .دیون در
ماه مارس سال جاری میالدی
در یک سخنرانیدردانشگاه اتاوا
گفت قطع روابط با ایران «هیچ
اثر مثبتی برای هیچکس نداشته
است».
وزیــران خارجه ایــران و کانادا
شهریور ماه ســال  1395برای
اولین بار از زمان قطع روابط ،در
حاشیه مجمع عمومی سازمان
ملل دیدار کردند.

ذخیره یک کپی از کل اینترنت در کانادا از ترس ترامپ

سازمان غیر انتفاعی  Internet Archiveدر
نظر دارد به منظور محافظــت از دادههای
خود یک سایت پشتیبان را در کشور کانادا
ایجاد کند .این سازمان به منظور محافظت
از دادههــای خود در برابر اقدامات احتمالی
ترامپ اینکار را انجام خواهد داد.

دونالد ترامپ تا ژانویه ســال آینده میالدی
ســوگند ریاســت جمهوری را یاد نخواهد
کرد ،اما یکی از سازمانهای بزرگ اینترنتی
از مدتها قبل برنامهریزی کرده است تا به
معنای واقعی کلمه از اطالعات خود نسخه
پشتیبان تهیه کند .بایگانی اینترنت (The

 )Internet Archiveیــک ســازمان غیــر
انتفاعی که در سانفرانسیسکو مستقر است،
یکی از بزرگترین کتابخانههای سایتهای
کش شده در جهان را در اختیار دارد.

مجازات ریختن زباله در  3شهر پیشرفته جهان
شــاید ریختن زباله در سطح
شهر و معابر عمومی ،برای ایرانی
ها کم اهمیت باشد اما در دیگر
کشورها جرایم سنگینی برای
این کاردر نظر گرفته شده است
به گونه ای که شاید فرد خطاکار
مجبور شود بخش قابل توجهی
از حقــوق خود صرف پرداخت
جریمه کند.
ایران آنالین /مقایســه میزان
جریمهای کــه در ایران و چند
کشور دیگر برای رعایت نکردن
حقوق دیگران در مواردی چون
ریختن زباله ،انداختن آب دهان
در خیابان و ایجاد آلودگی صوتی
تعیین شده ،نشان می دهد که
اصول و آداب شهرنشــینی در
کشــورهای مختلف کما بیش
یکسان بوده و تفاوتها بیشتر
مربوط به نحوه رعایت این آداب
از سوی مردم و مجازات رعایت
نکردن آن از سوی قانون است.
با این حال رقــم های تعیین
شده برای پرداخت جریمه به
دلیل نقض حقوق شــهروندی
در کشورهای مختلف با ایران
نشانگر فاصله فاحش اهمیت
موضوع نزد قانونگــذاران این
کشورهاست.
بر اســاس جدولی کــه پایگاه
خبری پلیس روز پنجشنبه آن
را منتشر کرد ،میزان جریمهای
که در ایران و چند کشور دیگر
بــرای رعایت نکــردن حقوق
دیگران تعیین شده است.

* ریختن زباله در معابر عمومی
در ایران ریختن هرگونه زباله،
مایعات و اشیا از درون خودرو به
معابر ممنوع است و طبق قانون
 30هزار تومان جریمه دارد.
این در حالیست که در سنگاپور
ریختــن زباله هزار دالر (ســه
میلیون و  200هــزار تومان)
جریمه دارد و در بار چهارم فرد
متخلف باید با پیشــبندی که
روی آن نوشته شده است «من
شهر را کثیف کرده ام» خیابان
ها را جارو کند.
همچنین جریمه ریختن زباله
در خیابــان های کــره برابر با
 11تا  13درصــد پایه حقوق
یک کارمند است و در ژاپن نیز
هرکس کوچکترین زباله یا آب
دهــان در معابر عمومی بریزد،
 80تــا  160یورو (بین  270تا
 550هــزار تومان) جریمه می
شود.
* جریمه انداختن آب دهان در
کشورهایمختلف
جریمه انداختــن آب دهان از
خودرو به معابــر در ایران 30
هزار تومان بوده در حالی که در
کانادا جریمه این کار بین هزار تا
دو هزار دالر (حدود سه میلیون
 200هــزار تومان تا  6میلیون
 400هزار تومان) تعیین شده
است.
همچنیــن در ســنگاپور این
جریمــه حداکثــر  50دالر
(حدود  160هزار تومان) برای
نخستین بار و  100دالر (حدود

•

 320هزار تومان) برای دومین
مرتبه است.
در انگلستان نیز جریمه انداختن
آب دهــان در خیابان ها تا 80
پوند (حدود  320هزار تومان)
جریمهدارد.
* جریمه آلودگی صوتی
خودروهایی که آلودگی صوتی
ایجاد می کننــد در ایران40 ،
هزار تومان جریمه می شــوند
اما در ژاپن ســر و صدا کردن
در ساعات ممنوع 9 ،هزار دالر
جریمه دارد (حدود  31میلیون
تومان) و در آمریکا هم جریمه
ایجاد آلودگی صوتی در ساعات
ممنــوع ،پنج هــزار دالر (16
میلیون تومان) است.
همچنین در ونیــز ایتالیا اگر
کســی چرخ های چمدانش را
روی سنگ فرش خیابان بکشد
و تولید صدای ناخوشایند کند،
تا  500یورو (حدود یک میلیون
 700هــزار تومان) جریمه می
شود.
نکته اینکه برای محاسبه نرخ
برابری جرایــم رعایت نکردن
حقوق شهروندی در کشورهای
مختلف ،نرخ رسمی ارز در ایران
کــه بانک مرکزی آن را تعیین
می کند ،در نظر گرفته شــده
است و اگر قرار باشد نرخ دالر،
یــورو و پوند بــازار آزاد مبنای
محاسبه باشند ،میزان جرایم
فراتر از ارقام پیش گفته خواهد
بود/.ایرنا

پوتین...
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جمهوری
نامه
کار ی در همه
م
اسال یاه است:
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قب
حقو تویرانگر
س
سیا  ،اختالف
خارجی
یفاحش،
قات
طب مزمن و..
فساد

چیــزی بگو...

سکوت در برابر جمهوری اسالمی جایز نیست!
هر زمان یک ایرانی می گوید« :من سیاسی نیستم!»،
هر بار در خط اول شناسنامه ی رسانه ای می نویسند:
«اینجا جای حرف سیاسی نیست»،
این ،به معنای پذیرفتن جنایات و ویرانگری های جمهوری اسالمی
است .جمهوری اسالمی ،حکومتی در خور ملت ما نیست؛
با ســکوت ،بی اعتنایی ،رویگردانی ،بی تفاوتی ،در بقاء و تداوم
حکومت اعدام ،جهل و جنایت و فساد سهیم نباش.
سهم خود را -هرچند کوچک ادا کن -چیزی بگو!
_____________
کمیته «یادمان»  -مونترال
comiteyadman@gmail.com

>> ادامه از صفحه11 :

هدف آنها اخاللگری در غرب و
بیاعتبار کردن دموکراسی آن بود.
آنتــون شخوتســف (Anton
کارشــناس
)Shekhovtsov
جنبشهای راست افراطی در اروپا
میگوید کاگب ،دستگاه امنیتی
اتحاد شــوروی ســابق ،نه تنها از
احزاب کمونیســت و گروههایی
مثل بریگادهای سرخ را پشتیبانی
میکرد ،بلکه از گروههای راســت
افراطــی را نیــز حمایت به عمل
میآورد.
برخالفسوسیالیستهایسالهای
 ،۱۹۳۰کرملین و دوســتانش نه
با انگیــزهای ایدئولوزیک ،بلکه با
محرکــی فرصتطلبانه به پیش
میتازنــد(و در مورد روســیه به
وسیله فساد) .هدف اساسی آقای
پوتین نه معرفی یک مدل آلترناتیو
سیاسی ،بلکه تضعیف دموکراسی
غربی اســت که در حــال حاضر
تهدیدی برای موجودیت حکمرانی
وی است.
تجربه فروپاشی اتحاد شوروی که
وی آن را تجریه کرد ،به او آموخت
که جذابیتدموکراسیهای مبتنی
بر رفاه غرب بود که کمونیســم را
شکست داد .بنابراین عقبنشینی
از ایدههای دموکراســی لیبرال به
ماشین تبلیغاتی روسیه علیه غرب،
اعتبار خواهد بخشید.
آقای پوتین در تایید ستایشگران
خــود مانند ماری لوپــن ،دونالد
ترامپ و ســایر سیاســتمداران
ملیگرا ،محتاطانــه از تایید آنها
خودداری میکند.
وی خــود را بزرگترین ملیگرا در

روسیه میداند ،اما ناسیونالیسمی
کــه او مدافع آن اســت مبتنی
بر هویت ملی نیســت ،بلکه یک
ملیگراییامپریالیستیاست.
روسیهدر حدود  ۲۰میلیون اقلیت
مســلمان را در خود جــای داده،
که اعالم رسمی شوونیسم دینی
یــا نژادی را خطرناک میســازد.
الکســاندر ورخوفســکی ،یــک
کارشناس «ناسیونالیسم روسی»،
متوجه شد در حالی که هواداران
کرملین ناسیونالیسم ضدغربی را
میپسندند و به آن دامن میزنند،
اما گروههــای مردمی و معمولی
ملیگرایــان افراطــی در دخــل
روسیه را زیر فشار بیسابقهای قرار
میدهند.
درمــاه آگوســت دادگاهــی در
روســیه آلکســاندر بلوف؛ رهبر
جنبش زیرزمینی «ضد مهاجرین
غیرقانونی»(د.پ.آی.ان) را به ۷٫۵
سال زندان محکوم کرد .شعار این
جنبش «روســیه برای روسها»
اســت .ماه گذشته یک تظاهرات
ملیگرایان ناگزیر بــه ماندن در
محدودهای معین از مسکو گردید و
شماری از شرکتکنندگان در آن
دستگیرشدند.
ورخوفســکی مینویسد ،کرملین
ملیگرایی قومی را با ناسیونالیسم
دولتی نوع خود پاســخ میدهد؛
یکی بر پایه جنگ است و دیگری
مبتنی بر موفقیتهای دولت و نه
هویت قومــی .از نظر آقای پوتین
ناسیونالیســتها فقط باید بر گرد
وقایع ،شخصیتها و ایدههایی که
توســط کرملین افریده میشوند

گرد آیند.
رژیــم از تظاهــرات همزمــان
خشــونتآمیز رادیــکال هــا و
آشوبگران طرفدار فوتبال در سال
 ،۲۰۱۰و تظاهــرات ادامهدار ضد
پوتین که لیبرالهــا و ملیگراها
را دور خــود گــرد آورده بود ،به
هراس افتاد .در پاسخ ،کرملین یک
ملیگرایی حکومتی امپریالیستی
را عرضه کرد که خود را در الحاق
شبهجزیره کریمه به روسیه و جنگ
با اوکرایین به نمایش گذاشت.
پوتین با چنین عملیاتی با موفقیت
ملیگراهای روس را دو شقه کرد.
بســیاری از آنهــا دور این اقدام
امپریالیستی گرد آمدند .بعضی از
رادیکالها برای جنگ با اوکراین به
دونباس (در شرق اوکراین) رفتند،
و بعداً هم از سوریه سر درآوردند.
این اقدامات روســیه در خارج ،به
آقای پوتین ایــن امکان را فراهم
ساخت که اعتراضات ملیگرایانه
از هر نوع آن را به ســمتی دور از
حوزه کارگزاران فاسد اطراف خود
کانالیزه کند .و هنوز ،در حالی که
آقای پوتین بر پتانسیل ملیگرایی
عوامگرایانــه برای بیاعتبار کردن
دموکراسی در اروپا و آمریکا آگاهی
دارد ،ولی نیــک میداند که این
پدیده یک ماده خطرناک اســت.
پیــروزی آقای پوتیــن در غرب،
ممکن است مایه الهام مخالفین او
در روسیه باشد که وی را تبلور یک
نظام فاسد میدانند• .
برگردان :ترک اوغلی
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اقتصــادی...

از ریال تا تومان!
فریدون خاوند

هیات وزیــران دولت
جمهوری اســامی در
نشســت چهارشــنبه
 17آذر ماه خود طرح
تغییــر واحد پول ملی
ایران را از ریال به تومان
تصویب کرد .این مصوبه
در قالب الیحه «قانون
بانک مرکزی جمهوری
اســامی ایــران» به
مجلس شورای اسالمی
تقدیم خواهد شد.
•
صفر زدایی

تصمیــم روز چهارشــنبه بانک
مرکزی پیآمد بحثی است که ازدو
دهه پیش به این سو در راستای
ایجاد یک پول جدید برای ایران
از راه کم کردن شمار صفرهای
موجود بر اســکناسهای کشور
آغاز شــد .در ســال  ۱۳۸۶این
بحث شــکل جدی تری به خود
گرفت و به ابتکار محمود احمدی
نــژاد ،رییس جمهــوری وقت،
کمیتهای دربانک مرکزی برای
حذف سه صفر از اسکناسها در
بانک مرکزی جمهوری اسالمی
تشکیل شد .بعد ها ،در دو سال
آخر دولت دهم ،مسئوالن ارشد
بانک مرکزی طرح حذف چهار
صفر از اســکناسها را به میان
کشــیدند .در حــال حاضر ،بر
پایه مصوبه تــازه بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ،چهار صفر به
یک صفر کاهش یافته و قرار است
تومان به جای ریال بنشیند ،البته
اگر این مصوبه به تایید مجلس و
شورای نگهبان برسد.
«صفر زدایــی» به منظور اعتبار
بخشــیدن به پول ملی در تاریخ
معاصــر جهان یــک پدیده کم
وبیش عــادی اســت .از جنگ
جهانی دوم به این ســود ،بیش
از هفتاد کشور جهان ،از آلمان و
فرانسه گرفته تا برزیل و آرژانتین
و ترکیه و افغانستان ،شمار صفرها
را در سکهها و اسکناسهای خود
کاهش داده اند.
تجربه ترکیه ،که در سال ۲۰۰۵
با حذف شش صفر از لیره قدیمی
به منظور ایجاد لیره تازه به ثمر
نشســت ،بیش از همه به رواج
فکر «صفرزدایی» در مسئوالن
جمهوری اسالمی دامن زد.
زیر تاثیر همین تجربه ،هواداران
اصالح پولی در ایــران ،با تاکید
بر سقوط شدید نرخ برابری پول
ایران در برابــر پولهای معتبر
در جهان و حتی در کشــورهای
مجاور ،خواســتار کاهش شمار
صفرهای موجود بر اسکناسها
شدند.
استدالل هواداران «صفر زدایی» را
می توان چنین خالصه کرد:

در پی تورم لجام گسیخته چند
دهه گذشــته ،پول ملــی ایران
بخش بســیار بزرگــی از قدرت
خرید خود را از دست داده ،حجم
اسکناسهای در گردش و هزینه

چاپ و نوســازی آنها به شدت
افزایش یافته و حمل و محاسبه
و شــمارش آنها برای شهروندان
درد سر ساز شده است .با انجام
«صفرزدایی» وقت و توان مردم و
کسبه و بانکها بر سر شمارش
صفرها بر بــاد نمی رود و حجم
اسکناسهای در گردش کم تر،
مبادالت آسان تر ،و حسابها و
تراز نامهها قابل فهم تر میشود.
ولــی آنچه از دیدگاه هــواداران
«صفــر زدایی» بیــش از همه
اهمیــت دارد ،بازگرداندن اعتبار
به پول ملی است .با حذف صفر
ها ،پول ملی در نظر شــهروندان
قــرب و منزلت پیــدا میکند و
طرفهای خارجی معامله با ایران
نیز نگاهشان به کشور و اقتصاد
آن عوض میشود.
•
شرایط الزم برای اصالح پولی

دالیــل مطرح شــده از ســوی
هواداران «صفر زدایی» ،که در پی
بحثهای طوالنی سر انجام قرار
اســت به حذف تنها یک صفر از
پول ملی و نشستن تومان به جای
ریال منجر بشود ،چه پیآمد هایی
مــی تواند برای نظام پولی و کل
اقتصاد ایرانداشته باشد؟
در پاسخ این پرسش می توان بر
سه نکته زیر تاکید کرد :
•
یک) «صفر زدایی» در پول ملی
تنها زمانی کارســاز است که در
قالب یک طرح کلی و در رابطه
تنگاتنــگ با دیگــر اصالحات
بنیادی اقتصادی انجام بگیرد .در
واقــع پیدایش این همه صفر در
مبادالت پولی ایران پیآمد سقوط
اقتصاد ملی است و نه عامل آن.
در فاصلــه ســالهای  ۱۳۵۷تا
امروز ،نرخ رسمی دالر در ایران از
هفت تومان به  ۳۳۰۰تومان (نرخ
در نظر گرفته شده برای دالر در
الیحه بودجــه  )۱۳۹۶و نرخ آن
در بازار آزاد از ده تومان به ۳۹۰۰
تومان افزایش یافت .فرســایش
پــول ملی ،آنهم در این ســطح
نجومی ،پیآمد انحطاط اقتصادی
ایران طی ســی و هشــت سال
گذشته است .در واقع طی چهار
دهه گذشته ایران نه تنها نتوانست
از راه دگرگون کردن ساختارهای
کشاورزی و صنعتی به یک قدرت
نوظهور اقتصادی بدل شود ،بلکه
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حتی در عرصــه تولید و صدور
نفت نیز واپس نشســت و از رده
تولید کننــدگان بزرگ به گروه
تولید کنندگان دست دوم تنزل
یافت .کاهش جایگاه
ایران در سلسله مراتب
قدرتهای اقتصادی،
همزمــان با انــزوای
سیاسی آن در جامعه
بین المللی ،سرچشمه
افزایش شمار صفرها بر
اسکناسها است.
در این شرایط «صفر
زدایی» زمانی موثر می
افتد که عوامل زاینده
انحطــاط اقتصــادی
کشور از میان برداشته
شوند .پول ملی ایران
صاحب اعتبار میشود
به شــرط آنکه سیاســتگذاری
اقتصادی در ایران ســر و سامان
بگیــرد ،بودجه کشــور متعادل
شود ،بانک مرکزی به استقالل
و اقتدار دســت یابد ،تورم مهار
شود ،فضای کسب و کار زمینه
شکوفایی استعدادها و خلق ثروت
را فراهم بیآورد ،تولید کنندگان
ایرانی بازارهای منطقه و جهان را
هدف قرار دهند ،سرمایه گذاران
و توریستهای خارجی به ایران
بیآیند ،تنشدر روابط بین المللی
کشور فرو بنشیند ...
•
دو) مصوبه هیاتدولت جمهوری
اســامی درباره حذف تنها یک
صفــر از پول ملی ایــران و قرار
گرفتن تومان به جای ریال ،آنهم
در شــرایط کنونی ،ابهام برانگیز
است.
«صفر زدایی»،در ورای هدفهای
اقتصادی آن ،هزینههای زیادی را
نیز در پی دارد ،و شمار صفرهای
حذف شــده نیز تغییری در این
هزینهها به وجود نمی آورد .اگر
مصوبه هیــات وزیران جمهوری
اســامی بــه تصویــب نهایی
نماینــدگان مجلس و شــورای
نگهبان برسد ،باید اسکناسها و
مســکوکات موجود جمع آوری
بشوند ،اسکناسها و مسکوکات
تازه جای آنهــا را بگیرند ،و نرم
افزارهای موجــود در بانکها و
حسابداری شرکتها و واحدهای
تولیدی تغییر کنند .این تغییرات،
همراه با دیگر هزینههای مرتبط
با یک اصالح پولی ،طبعا بسیار
گران تمام میشوند.
در شرایط فعلی ،با توجه به تداوم
عوامل زاینده ســقوط پول ملی،
حذف یک صفر چه دردی را دوا
میکند؟ آیا قرار استدر آینده ،بار
دیگر با طرح ضرورت حذف یک
یا چند صفر ،هزینههای تازهای بر
کشور تحمیل شود؟
آیابهترنیستمساله«صفرزدایی»
به زمانی موکول شود که عوامل
زاینده سقوط پول ملی و افزایش
شمار صفرها چه در داخل و چه
در روابط بین المللی کشــور از
میان بروند و یا دستکم از شمار
آنها کاسته بشود؟
•
سه) در رابطه با نشستن تومان
به جای ریال ،طبعا بحث بر سر
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آژانس مسافرتی

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

½
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

آماده شوید!

ا برای ادامه تحصیل و بازار کار

انگلیسیبیاموزید!

نامنویسی کالس های انگلیسی
روزانه و شبانه:متام وقت یا نیمه وقت نه

PRÉPAREZ-VOUS
à la poursuite de vos études ou

à l’intégration du marché du travail
COURS EN ANGLAIS DE JOUR ET DE SOIR
DISPONIBLES, TEMPS PLEIN ET TEMPS PARTIEL
______________________________
)• alphabétisation • présecondaire • secondaire (DES
• pour l’admission au cegep • pour les programmes
d’études professionnels

نامنویسیکالسهایروزانه:

Inscriptions pour le jour:
les 9, 15, 21 et 28 novembre 2016, les 7,14 et 21 décembre, de 9:00 à 11:00
Session: le 5 décembre au 24 mars 2017

نامنویسیکالسهایشبـانه:

Inscriptions pour le soir:
les 5, 15 et 20 décembre, les 12, 18, 24 et 31 janvier 2017 de 17:00 à 19:00

Session: le 16 janvier au 30 mars 2017
نامنویسیکالسهایانگلیسیدبیرستان:

Inscriptions pour le secondaire anglais: les 17, 24 novembre
le 6 et 8 décembre 2016 de 9:00 à 11:00
Session
:
le
5 décembre au 24 mars 2017









Metro
Cote-Vertu

514-337-3856

RENSEIGNEMENTS:
CEA St. Laurent Adult Centre

Pour le secondaire
2405 Place Lafortune O.
Ville St. Laurent,Quebec
H4M 1A7

گزینش نام پول ملــی ایران بار
دیگر باال خواهد گرفت .میدانیم
کــه رایج شــدن ریــال یکی از
پیآمدهای تسلط پرتغال بر خلیج
فارس در قرن شانزدهم میالدی
اســت .در آن زمان پرتغال پول
خــود را که «رئال» نام داشــت
(وامروز پول ملی برزیل است) در
خلیج فارس رواج داد که بعدها با
تبدیل شدن به «ریال»در منطقه
جا خوش کرد.
در حال حاضــر اگر تومان جای
ریال را بگیرد ،ریشه مغولی آن (به
معنای ده هزار) بار دیگر مطرح
خواهد شد .در رابطه با طرحهای
مربوط به اصالح پول ،چند سال
پیش شماری از صاحبنظران ادبی

950 Fraser
Ville St. Laurent, Quebec
H4M 1Z6

نیز به میدان آمدند و پیشــنهاد
کردند که اگر قرار بر تغییر باشد،
چه بهتر که برای پول ملی ایران
نامی بر گرفته از تاریخ کشــور
انتخاب شــود .در ایــن میان از
واحدهای پولی دوران هخامنشی
از جمله «دریک» سخن به میان
آمد.
بحث بر سر اسم واحد پولی البته
مهم است ،ولی آنچه بسیار بیشتر
اهمیت دارد احترامی اســت که
مردم بــرای پول ملی خود قایل
میشــوند .امروز ایرانیان به دالر
آمریــکا و درهم امــارات اعتماد
دارند نه به ریالی که قرار اســت
جای خود را به تومان بســپارد.
با هزار و یک شــعار و خطابه و

راهپیمایی نمی توان این واقعیت
را پنهان کرد.
ونزوئال برای پــول ملی خود نام
«بلیوار» را برگزیده است ،به یاد
سیمون بلیوار معروف که در قرن
نوزدهم نقشــی بزرگ در ازادی
آمریکای التین ایفــا کرد .ولی
نــه این نام پــرآوازه ،و نه حذف
ســه صفر از اســکناس در سال
 ،۲۰۰۸نتوانست پول ملی ونزوئال
را از فرو غلطیدن در سراشــیب
ســقوط نجات دهد .بــا تورمی
نزدیک بــه پانصد در صد ،دولت
کاراکاس چارهای ندارد جز چاپ
اسکناسهای درشت و درشت تر.
•

14

www.paivand.ca since 1993

 سال  24شماره  25  1296آذر 1395

PAIVAND: Vol. 24  no.1296  Dec. 15, 2016

14

کنابخانه نیمابرگزار می کند :

RESTAURANT ON

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

مدرسه دهخدا

اجنمندفاعازحقوقبشر

Tel: 438-238-3091
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

www.paivand.ca

Advertise with us ) 514-996-9692

RESTAURANT
ONYX INC
Facebook.com/

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

paivand.montreal
به ما بپیوندید!

www.paivand.ca

کانون فرهنگی«خانهما»درغربمونتریال
514- 804-4579

خانه ما فعالیت های خود را در محل موسسه

پای درددل های
پیرخراسانی!

زمان  :شنبه  28ژانویه
2017
ساعت  7شب
مکان :کتابخانه نیما واقع
در  5206بلــوار دکاری
ســوئیت شــماره , 3
مونتریال

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

پیر خراسانی می گوید " :
ورود برای همگان نه تنها
آزاد و رایگان می باشد
بلکه یه چیزی هم دستی
بهتون میدن" ؟!

کافه خاطرات

مهمان این گفت و شنود:
دکتر محمد استعالمی
دکترمحمد استعالمی در تیرماه
1315ش / .ژوئــن 1936م .در
اراک به دنیا آمد .در سال 1334
ش .در رشــته های حقوق ،زبان
و ادبیات فارســی و علوم تربیتی
دانشگاه تهران پذیرفته شد.
بیش از چهل سال کار آموزشی
او کــه از دبیرســتانهای بنــدر
پهلوی آغاز شده بود ،با دریافت
درجــۀ دکتری در زبــان و ادب
فارســی ،تصحیح و نقد شماری
از شــاهکارهای ادب ایــران ،و
نشــر کتابها و مقاالت بسیار تا
ســال  1355ش .او را به مرتبۀ
اســتادی زبان و ادب فارســی
رساند .تدریس در سطح دانشگاه
را دکتر استعالمی از سال 1343
در دانشــگاه تهران آغاز کرد .با
تأســیس وزارت علوم و آموزش
عالی در ســال  1346ش .وی از
نخستین کســانی بود که در آن

تمامی آموزش ها رایگان و به
زبان فارسی می باشد .تلفن رزرو
5144658378
--------------

• نحوه اســتفاده صحیــــح از
کردیــت کارت
• آشــنایی با انواع حساب های
دولتی و غیردولتی

یکشنبه 18دسامبر،
ساعت  1تا  4عصر
این سمینار با هدف آگاه سازی
شرکت کنندگان از مسائل مالی
و بیمه در ســرزمین جدید که
الزمه یک زندگی موفق می باشد
طراحی و شــامل دو بخش می
باشد.

• 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
--------------------

مسینار "مالی و بیمه"

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

مشاور رمسی وام مسکن

بخش اول :موضوعات مالی

 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

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

Westmount Library- Westmount Room- 4574 Sherbrook Street W.
Westmount, Quebec

نیمه دوم ماه دسامبر آقای موفقیت

بهروزباباخانی

کیفیتعالی،
بهای مناسب

خواهد بود  :ســهم پروین انوار،
همسری که نزدیک به پنجاه سال
با او زیســت و در موارد بسیاری
کمکهای فکری او پیشرفت کارها
را آسان می کرد.
18:30- 20:45
دو شنبه 19دسامبر 2016

اطالعیه مسینارهای آموزشی

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

نان سنگک

عهدهدار مسئولیت شد.
دکتر استعالمی در
ســال 1977م .که برای
گذرانــدن مطالعاتی در
امریکا بود ،درســی در
دانشگاه نیویورک داشت.
وی در ســالهای 1982
م .و  1983م .سلســلۀ
ســخنرانی هایــی در
دانشگاه دهلی و دانشگاه
جواهر لعل نهرو ایراد کرد .از سال
 1986م .تا سال 2001م .استاد
زبان و ادب فارســی در دانشگاه
مک گیل در مونتریال بود ،و در
همان فاصله – از  1994تا 1998
م – .دو سال استاد میهمان در
دانشگاه مطالعات خارجی توکیو،
و دو ســال هم اســتاد میهمان
دانشگاه کلیفرنیادربرکلی بود.
دکتر محمد استعالمی و کارهای
او ،بــدون یک پیوســت ناتمام

• مدیریت مالی زندگی شخصی
(درآمد ،هزینه ،دارایی و بدهی)

دلیـوری روزانه (تلفنی)

)

بخش دوم :موضوعات بیمه ای

مسینار "ویژه خرید مسکن"

کانال تلویزیونی چشم انداز
هر دو هفته شنبه ساعت  2بعد از ظهر

برنامه ای از تلویزیون اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور
در تلویزیون ماهواره ای اندیشه
------------------------بوقت لوس آنجلس  ۵ -عصر بوقت نیویورک  -تورنتو
مونترال  ۱۱ -شب بوقت اروپای مرکزیو  ۱ / ۳۰یکشنبه صبح به وقت ایران
از تلویزیون اندیشه پخش خواهد شد .
شماره تماس :
۴۳۸-۲۳۸-۳۰۲۱
etehadchaptv@gmail.com
iranleftalliance@gmail.com

یکشنبه 25دسامبر،
ساعت  1تا  4عصر
اهمیت موضوع خرید مســکن
و پیچیدگــی هــای آن یکی از
موضوعاتی است که همواره مورد
سوال مخاطبان می باشد .لذا در
این سمینار به فرآیند کامل خرید
مسکن شامل بخش های برنامه
ریزی مالی ،دریافت وام مسکن و
یافتنمسکنمناسبپرداختهمی
شود .همچنین شرکت کنندگان
می توانند با مشورت رایگان گروه
مشاوران شامل مشــاور مالی و
بیمه ،مشاور وام مسکن و مشاور
امالک اقدام نمایند.

15

 سال  24شماره  25  1296آذر 1395

کبکوکانادا:بازارامالک...

www.paivand.ca since 1993

www
.ami
rsam
.ca
امیرسام

PAIVAND: Vol. 24  no.1296  Dec. 15, 2016

15

فروشندهمجازالستیکدرمونتریالکانادا

ی بیمارستان
فروش قطعی ساختمان قبل 
کودکان مونترال**

montreal children's hospital

در تاریخ  ۶دســامبر
 ،۲۰۱۶ســازمان
مشــاورین امــاک
مونترال بزرگ ،طبق
روال هــر مــاه خود،
آمار و ارقام مربوط به
خرید و فروش امالک
مســکونی که توسط
مشــاورین امالک به
فــروش میرســد را
ارائه نمود .در مجموع
تعــداد  ۳۰۰۸ملک
مســکونی در مــاه
نوامبر  ۲۰۱۶به فروش رسید که
نمایانگر  ۹درصد افزایش نسبت
به نوامبر سال گذشته و بیستمین
ماه افزایش خرید و فروش در ۲۱
ماه گذشته و بهترین ماه نوامبر از
سال  ۲۰۱۱میباشد.
از لحاظ جغرافیایی ۴ ،منطقه از
 ۵منطقه کالن شــهر مونترال،
ی در مقدار
افزایش قابــل توجه 
خرید و فروش به ثبت رساندند.
منطقــه الوال  ۱۹درصــد،
جزیره مونتــرال و Vaudreuil-
 Soulangeهــر کدام  ۱۴درصد
و  southshoreنیــز  ۱۱درصــد
افزایش نشــان دادنــد .ازطرفی
منطقه  shoreNorthنسبت به
ماه نوامبر سال گذشته ۶ ،درصد
کاهشدر تعداد معامالت به ثبت
رسانید.
از لحاظ نوع ملک ،خرید و فروش
کاندومینیوم  ۱۳درصد ،امالک
در آمــدزا ( ۵-۲واحــدی) ۱۵
درصد و امالک ویالیی  ۶درصد
افزایشداشت.

از لحاظ قیمت میانگین ،در ماه
نوامبر امسال امالک ویالیی در
کالن شــهر مونترال به قیمت
میانگیــن  ۳۰۸،۲۵۰دالر بــه
فروش رســیدند کــه این رقم
معادل  ۶درصد افزایش نســبت
به ماه نوامبر  ۲۰۱۵میباشد .این
افزایش بیشتر مربوط به امالک
ویالیی جزیره مونتــرال بود به
طوری کــه قیمت میانگین این
نوع ملک در جزیره مونترال ۱۵
درصد نسبت به ماه نوامبر سال
گذشته افزایشداشت.
نیمی از کاندومینیومها در کالن
شهر مونترال ( قیمت میانگین)
باالتــر از رقــم  ۲۴۸،۰۰۰دالر
به فروش رفتنند کــه نمایانگر
۴درصد افزایش میباشد.
همچنین قیمت میانگین امالک
در آمد زا  ۵-۲واحدی با  ۱درصد
افزایش نسبت به ماه نوامبر سال
گذشته به  ۴۶۰،۰۰۰دالر رسید.
آقای  ,Daniel Dagenaisرئیس
هیئت مدیره سازمان مشاورین
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a division of VITOUR tires

حراج رقابت ناپذیر الستیک

فرشیدابراهیمی

خشایارشادانلو

Our tires have full warranty
against any defects.

آمار خرید و فروش امالک مسکونی کالنشهر
مونترال در ماه نوامبر *۲۰۱۶

امالک مونتــرال ،در
مورد این آمار و ارقام
این گونه نظر میدهد:
نتایج قوی بازار امالک
در مــاه نوامبر از نظر
تعــداد معامــات و
قیمتمیانگین،بیشتر
مرهون حضور پر رنگ
افرادی میباشــد که
دومین و یا ســومین
خرید خــود را تجربه
مینمایند.
این نوع خریــداران
که بیشــتر در فصل پاییز فعال
ی و ثبات
میباشــند دارای توانای 
مالی باالتری برای خرید (علیرغم
سخت تر شــدن قوانین اخذ وام
مسکندر ماه اکتبر) میباشند.
در ایــن مورد میتــوان به طور
دقیق تر به  ۳۵درصد افزایش در
تعداد معامالت امالک ویالیی با
قیمت  ۵۰۰،۰۰۰دالر و بیشــتر
در کالن شهر مونترال اشاره نمود.
تعداد امالک فروشــی از طریق
سیســتم  Centrisمشــاورین
امالک بــرای چهاردهمین ماه
متوالی کاهش داشت به طوری
که در تاریــخ  ۳۰نوامبر ،۲۰۱۶
تعداد  ۲۸۷۲۰ملک مسکونی از
طریق این سیستم برای فروش
وجود داشت.
شاد و سربلند باشید
*برگرفته از وب سایت مشاورین امالک
مونترال بزرگ
**برگرفته از روزنامه گازت مونترال
تاریخ  ۵دسامبر
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Facebook.com/
paivand.montreal
به ما بپیوندید!
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*کره و عسل و نان تازه
*چای ِدبش و خوش عطر ایرانی
شنبه ها از ساعت  8تا 11

6195 St-Jacques H4B 1T7
)514(585-2029

بــر اســاس اطالعــات جمع
آوری شده توســط رادیو کانادا،
ی بیمارستان
ساختمان محل قبل 
کودکان مونترال ممکن اســت
برای ساخت برجهای مسکونی و
تجاری تخریب گردد.
این ســاختمان کــه متعلق به
مرکز درمانی و دانشــگاهی Mc
 Gillبــود در رو زپنج شــنبه ۱

دسامبر به طور محضری به یک
شرکت ساخت و ساز که متعلق
به آقای  Luc poirierمیباشــد
فروخته شد .قیمت فروخته شده
این ســاختمان که در مزایده به
فروش رســید  ۲۵میلیون دالر
عنوان شد .ارزیابی شهرداری این
ملک در سال  ۲۰۱۵برای زمین
و ساختمان این بیمارستان کهدر

شــمارٔه  ۲۳۰۰خیابان Tupper
ی باالتــر از ۴۵
واقع شــده کم 
میلیون دالر بود که  ۱۷میلیون
دالر قیمت زمین و  ۲۸میلیون
دالر ارزش ســاختمان آن بود.
این ساختمان از ماه می ۲۰۱۵
که بیمارستان کودکان مونترال
به ســایت  Glenانتقال یافت به
ی مانده بود.
صورت متروک باق 
در مــاه نوامبــر Luc ،۲۰۱۵
 Poirierپیشــنهاد تبدیــل این
ملک به اســتادیوم بیس بال را
ی هیــچ جزئیاتی را
ارائه داد ول 
در این مورد آشکار نساخته بود،
وی همچنین احتمال ســاخت
کاندومینیوم ،واحدهای اداری و
خانه ســالمندان را نیز داده بود.
ی در باره
در حال حاضر زمزمههای 
ساخت  ۶برج (که تعدادی از آنها
به  ۲۰طبقه هم میرسند) ،یک
پارک و یک مرکز اجتماعات به
گوش میرسد.

www.paivand.ca
Advertise with us ) 514-996-9692
یکم و پانزدهم هر ماه >> پیوند را بر روی سایت ما بخوانید:
www.paivand.ca
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دیدن" .در حقیقت ،مذاهب مانند
ترجمۀ یک زبان میماند ،اما تجسم
خدا در این جهان مانند زبان اصلی
است و روشن است که زبان اصلی
به مقصد نزدیکتر است تا ترجمه.
همانگونه که کلمات ما بازگو کنندۀ
افکار ما میباشد و افکار نامحدود ما برای دیگران
بهوســیلۀ کلماتی که به زبــان میآوریم توجیه
میشود ،به همان ترتیب مسیح که کلمۀ خدا بود،
آشکارکنندۀ شخصیت نامتناهی و افکار ناشناخته
و نامحدود خدا برای ما بود .در حقیقت ،خدا در
تجســم خویش ،خود را برای ما "هجی" کرده تا
متن واضح
ما بتوانیم خیلی روشن او را مانند یک ِ
بخوانیم .البته آنچه که میتواند سبب دگرگونی
و تحول روحانی انســان گردد ،دانش و آگاهی او
دربارۀ خدا نیست بلکه رابطه مستقیم با اوست که
در نتیجۀ شناخت او و بهوسیلۀ تجسم او میسر
میشود.

این عیسی که  2۰۰۰سال
از والدتش میگذرد و قلب میلیونها
انسان را تسخیر کرده ،کیست؟
چرا تولد مســیح اینقدر اهمیت دارد و بهعنوان
بزرگترین عید مسیحیان جهان به شمار می
آید؟ !
مگر در تولد مسیح چه واقعۀ مهمی رخ داده است جتسم خدا ما را از خطر بتپرستی،
و میاد او بر سایر تولدهایدیگر چه امتیازیدارد؟ حتی بتپرستی ختیلی نیز آزاد میکند
اولین دســتور ده فرمان این است« :تو را خدایان
در حقیقت باید گفت که در تولدهای انبیاء و سایر دیگر غیر از من نباشد» (خروج  .)3:20بتپرستی
قراردادن
بزرگان ،شاهد بهدنیا آمدن انسانها هستیم ،ولیدر یعنی چه؟ یعنی جانشــین کردن یــا
ِ
ً
تولد مسیح ،این خدا بود که مستقیما خود را به چیزی یا کســی یا مسألهای به جای خدا و آن را
این جهان آشکار کرد .بنابراین ،تولد مسیح یعنی بیشتر از خدا دوست داشتن ،حتی اگر آن مسأله
تجسم خدا در این جهان و ظاهرشدن او به دنیا و یا شخص ،تنها در نیت و فکرمان جا داشته باشد.
یا ورود خالق در میان مخلوقات .بزرگترین پیام و برای پرستش واقعی خدای حقیقی ،ابتدا شناخت
مژده انجیل این است که خدا به دنبال انسان آمده او الزم است .شــناخت و پرستش الزم و ملزوم
است .این موضوع مهمترین تفاوت میان مسیحیت یکدیگرند و نمیتوان ایــن دو را از یکدیگر جدا
و سایر مذاهب و آئینهای دیگر را روشن میکند .کرد .اگر ما اعتقاد غلط دربارۀ وجود و شخصیت
مذاهب میگویند که انسان باید به سوی خدا برود ،خدا داشته باشیم ،بتپرست شــدهایم .به قول
ولی انجیل میفرماید که خدادر جستجوی انسان اسقف دهقانی تفتی "تنها راه جلوگیری از شرک
پیشقدم شده است .خدا همچون چوپان نیکویی و بتپرستی این است که خدا خود را مستقیماً
که بدنبال گوسفند گمشدهاش میگردد ،به این به ما نشان بدهد و البته که خدا را تنها خود خدا
جهان آمد تا انسانهای گمشده را جستجو کند و میتواند به ما نشــان بدهــد و نه کس و نه چیز
نجات بخشد .این مهمترین مفهو ِم تجسم خدا و دیگری.
عید کریسمس میباشد.
!
ولی آیا منطقی است که خدا جسم بپوشد؟
آفتاب آمد دلیل آفتاب
چرا واقعاً الزم بود که خدا خود را به صورت انسان
گر میخواهی از وی رو متاب
ظاهر سازد؟
در حقیقــت باید گفت جز ایــن که خدا خود را
دالیل تجسم خدا به این جهان چه میباشد؟
همانطور که او هســت ظاهر بکند ،بهطوری که

!
بشر بتواند با او تماس مستقیم حاصل کند و او را
به
خدا
شخصیت
شناسایی
طریق
خدا
جتسم
بشناسد ،هر چه را که بشر بپرستد غیر خدا خواهد
انسان ها میباشد
بود و نه خدا و در صورت مکاشــفه خدا ،شخص
«اگر مرا میشناختید پدر مرا نیز میشناختید و مؤمندیگر با شریعت ،پیغام ،احکام انبیاء یا کتاب
بعد از این او را میشناسید و او را دیدهاید .کسی سر و کار ندارد بلکه مستقیماً با خود خدا".
که مرا دید پدر را دیده اســت» (یوحنا :14
7و.)9ما !
مذهب دربارۀ خدا اطاعات و دانستنیهایی به
خدا برای بروز و ظهور محبت خویش،
میدهد ،ولی تجسم خدا طریق شناسایی خدا را
خود را بر انسانها ظاهر منود
برای ما روشــن میکند" :شنیدن کی بُود مانند «و محبت خدا به ما ظاهر شــده است به این که
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خدا پسر یگانۀ خود را به جهان فرستاده است تا
به وی زیست نماییم» (اول یوحنا  .)9:4محبت
باید ابراز شود و در عمل نشان داده شود و گرنه
بیفایده است .اگر شــما پدر باشید و فرزندتان
گم شود ،آیا در خانه مینشینید و فقط نماینده
و رسول برای پیدا کردن او میفرستید؟ مطمئناً
خو ِد شما بیشتر از هر کسدیگریدر جستجوی
او خواهید بود .آیا محبت خدا کمتر از مهر یک
پدر است؟
آیا خدا میتوانستدر جال بر تخت خود بنشیند
و از راه دور نظارهگر وضع پریشان انسانها باشد و
فقط نمایندهای به سراغ ما بفرستد؟
خدا ،از شدت عاقۀ خود نسبت به انسانها ،وارد
دنیای خاکی شد و در تمام مشکات ،احتیاجات،
غمها ،گرفتاریها ،و دردهای انسان شریک شد؛ او
حتی گناهان انسان را نیز بر دوش گرفت و همۀ
آنها را به روی صلیب برد .او عم ً
ا شــریک تمام
ضعفهای انسان شــد تا بتواند به انسان کمکی
واقعی بنماید .خدای مجسم که همدرد ضعفهای
ما نامیده شــده (عبرانیان  ،)15:4از کورۀ تلخ و
دردناک تمام تجربیات سخت و بحرانهای زندگی
بشر بهطور عملی و کامل عبور نمود و چون مثل
ما شد ،میتواند ما رادرک نماید و رستگاری واقعی
را به ما عطا کند .هیچ طریقدیگری غیر از تجسم
خدا برای ایجاد ارتباط کامل متقابل بین انسان و
خالق وجود نداشت .خدا تنها از طریق ظهور خود،
کاملترین نوع محبت را نسبت به ما ابراز داشت.

!

خدا برای نشان دادن و اثبات عظمت خود،
الزم بود خود را از طریق جتسم آشکار سازد.

برخاف تصور عده زیادی از مردم ،تجســم خدا
نه تنها خدشهای بر وحدانیت و عظمت خدا وارد
نمیکند ،بلکه برعکس ،قدرت کامل و بیانتهای
خــدا و بزرگی او را بهتــر از هر راه دیگری ظاهر
میکند .مجدداً از کتاب گرانبــاری و آرامی ،اثر
جناب اســقف دهقانی تفتی نقل قول میکنم:
"شــاهزادهای که در قصر خــود بماند و نتواند از
آنجا خارج شــود و به جز با نجبــا و درباریان یا
کس دیگری در تماس نباشــد ،نیرومندتر است
یا شــاهزادهای که به هر کجــا که دلش بخواهد
بتواند برود و به درد دل هر بدبختی که در درد و
رنج است بتواند رسیدگی بکند؟ همۀ مذاهب به
عظمت خدا معترف هستند و اعام میکنند که
خدا بزرگ است .ولی سؤال این است که عظمت
خدا چه نوع بزرگی است؟
اگر خدا در آن باالها مینشست و اص ً
ا به سراغ ما
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نمیآمد ،از کجا میتوانستیم پی به عظمت واقعی
او ببریم و آن بزرگی دیکتاتورگونه به چه درد ما
میخورد؟" عظمت خدادر ظهورش به این جهان،
در تولــد او ،در آخور محقر ،در زندگی ســاده او،
در همدردی و ســلوک او بــا مردم ،در خدمت و
شستن پاهای شاگردان و باالخرهدر صلیب جلجتا
ثابت شــد و این نوع فروتنی عظیم خداست که
زانوهای مــا را در برابر او خم کرده و زبانهای ما
را به ســتایش او باز میکنــد .ما نیاز داریم که با
خدایی روبرو شــویم که حاضر است قدرت خود
ِ
خدمت فداکارانه به ما ثابت
را در نهایت فروتنی و
کند .در این زمینه ،فیلیپیان  11-5:2موضوع را
بهروشنی بیان میکند.

!

دلیل دیگر برای جتسم خدا این است که بتواند
سرمشق و منونه خوبی از تقدس و کاملیت برای
پیروانشباشد

ما انسانها نیاز داریم پدیدهها را بهصورت ملموس
تجربه کنیم .دوست داریم برای زندگی ایدهآل و
خداپسندانه ،الگو و نمونهای کامل داشته باشیم.
مســیح چون خدای کامل و انســان کامل بود،
میتواند عالیترین الگو و سرمشق ما باشد .وقتی
به او نگاه میکنیم ،در همه قســمتهای زندگی
او حیــات خدایی را میبینیم و به این وســیله
میتوانیــم از او تعلیم یافتــه ،در اثر قدمهای او
سلوک بنماییم (متی 29:11؛ اول پطرس .)21:2
تنها در این نمونه است که ما با اعتقادات ،تفکرات،
اهداف ،روشها ،عواطف و عملکردهای گوناگون
الهی دربارۀ موضوعات مختلف آشنا میشویم و
میتوانیم آن را سرلوحه زندگی خود قرار دهیم.
لذا با شادمانی و افتخار جتسم خدا را بر همۀ پیروانش
تبریکمیگویم.

!

هر شنبه :از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند
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 اگر احتیاج به دعا دارید  -همچنین برای دریافت
فیلم «زندگی مسیح» و جزوات مسیحی (رایگان) -
با تلفن ما متاس بگیرید514-999-5168 :

)
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همیــن اواخر ،هیــچ دموکراتی
نمی توانســت بــدون رای آنها
انتخاب شود .آیا به دلیل این که
نســبت آنها در جمعیت آمریکا
رو به کاهش اســت ،چهارچوب
سندیکایی شــان تضعیف می
شــود و بیش از پیش «بد» رای
می دهند ،برخی از دموکرات ها،
که بر موضع دفاع از چند گانگی
جمعیتی اصرار راهبردی دارند،
اکنــون به این باور رســیده اند
که می باید به رغم آنها انتخاب
شوند؟
این چالش سیاسی تنهادر ایاالت
متحده مطرح نیست.
انزو تراورسو ،تاریخدان ایتالیایی با
اشاره به شاگردانش در دو سوی
اقیانوس آتالنتیــک می گوید:
«هیچ گاه کسی نمی گوید که به
ترامپ رای می دهد .همه همان
حرف را می زنند و چنان که در
عنوان یک فیلم مشهور ایتالیایی
گفته می شود:
"ما انسانهای بافرهنگ ،محترم
 ،هوشــمند و ثروتمند هستیم،
و طرف هــای مقابلمان دهاتی
های خنــگ ،هول انگیز ،کثیف
و بدجنس هســتند" .اما پیشتر
این گفتمان ملی گرایان دربرابر

>> ادامه از صفحه9 :

طبقات مردمی بود».
اما ،بــرای تاثیر بر « دهاتی های
خنگ »  ،بهتر اســت که حرف
های خود سانسور شده دمکرات
ها حداقــل اعتباری نــزد آنها
داشته باشد  .این درحالی است
که بیشتر دمکرات ها همچنان
گرفتــار گفتمان هایــی مبهم
و غیرشــفاف هســتند و هرچه
بیشــتر در گویش های تندرو و
شیک خود فرومی روند ،و کمتر
صدای «آمریکا»ی آرام شهرهای
کوچک ،روستاهای ویران شده،
با افزایش نرخ خودکشی  ،را می
شنوند کسانی که قبل از هرچیز
دغدغه شرایط ســخت زندگی
روزمره شان را دارند.
نتیجه این که جناح راست موفق
شــده روحیه ضد روشــنفکری
را به ســاح سیاســی کارآمد و
هویت فرهنگی مطالباتی تبدیل
کند .درســال  ،٢٠٠٢در متنی
که در سطح وسیع منتشر شد،
جمهوری خواهان «سرخ» (رنگ
مربوط به جمهوری خواهان در
روی نقشه انتخاباتی) داغ و مهر «
دهاتی های خنگ» خورده را به
نفع خویش بکار می گیرند:
«بیشتر ساکنان آمریکای سرخ

قادر به درک ادبیات پســامدرن،
دادن دســتورالعمل هــای الزم
به یــک خدمتکار و انتخاب یک
شــراب "کابرنه" با طعم شیرین
بیان نیســتند .اما ما می دانیم
فرزندانمــان را چگونــه پرورش
دهیــم ،خانه هایمان را حفاظت
کنیم ،به ســادگی دربــاره خدا
حرف بزنیم ،یک موتور را تعمیر
کنیــم ،از یک تفنگ یا اره برقی
استفاده نماییم ،مارچوبه بکاریم
و بدون سیســتم امنیتی یا یک
روانکاو زندگی آرامداشته باشیم».
بیشتر ساکنان «آمریکای سرخ»
مطبوعاتی کــه آقــای ترامپ
«عجیب و غریب»« ،فاســد» و
«نادرســت» توصیف کرده و در
گرد همایــی هایش مردم آنها را
هو کرده اند را نمی خوانند .نامزد
جمهوری خواه به خاطر این که
در جریان کارزار انتخاباتی چوپان
دروغگو شــده بود ،غالبا سزاوار
این بود که مــورد انتقاد روزنامه
نگاران قرار گیرد .امــا ،در ورای
این مسئله که «حقیقت» عامل
تولید فراگیر ترین و سود آورترین
مطبوعات آمریکا نیست  ،تعهد
رسانه ها نسبت به خانم کلینتون
و عدم درکشان از رای دهندگان

آقای ترامپ همچنان نشــانگر
یک محدود اندیشــی اجتماعی
و فرهنگــی اســت .نیکوالس
کریستف ،عضو هیئت تحریریه
نیویورک تایمز در  ١٧نوامبر ،در
فاصلهدو کنفرانس بادستمزد ٣٠
هزاردالر بــرای هرکدام ،توضیح
می داد که:
«مشکل روزنامه نگاری این است
که هرگونــه تنوع و چند گانگی
ای را بــه تنوع اقتصادی ترجیح
می دهد .ما افراد دارای خاستگاه
کارگری یا روســتایی را به حد
کافی به حســاب نمی آوریم».
این کجروی اجتماعی که از یک
ربع قرن پیش در ایاالت متحده
مستند و تفسیر شده  ،بی شک از
فردا تغییر نخواهد کرد .
اما ،از این پس ،نامزد های «خارج
از سیستم» در استفاده ابرازی از
نفرت نسبت به رسانه ها تردید
نخواهند کــرد .در ایتالیا ،آقای
جیوزپه («بپه») گریلو از انتخابات
آمریکا درســی به ســود خود و
حزبش گرفته اســت« :آنها ادعا
می کنند که ما طرفدار تبعیض
جنسی ،مخالف همجنس گرایی،
عوام فریب و حقه باز هستیم .آنها
درک نمی کنند که میلیون هاتن
از مردم دیگر روزنامه های ایشان
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را نمــی خوانند و بــه تلویزیون
هایشان نگاه نمی کنند (.»)١١
محل شکست هیالری کلینتون
دقیقا مشخص است
برخی ســرانجام به موضوع پی
می برند .در ١٠نوامبر ،در رادیوی
فرانس انتــر ،فردریک بیگبدر،
کارشــناس امــور تبلیغاتی که
تبدیل به نویسنده و روزنامه نگار
شده ،با روشن بینی خلع سالح
کننــده ای ازدســت دادن نفوذ
خود و همتایانش را می پذیرفت:
«هفته گشته ،من با اطمینانی که
افراد نادان دارند ،توضیح می دادم
که دونالد ترامپ بازنده انتخابات
ریاست جمهوری آمریکا خواهد
بود ( )...هیچ روشنفکری نتوانست
چیزی بنویسد که مانع از پیروزی
او شــود ( )...دولت مردمی اداره
شده توســط مردم تنها نظامی
اســت که من میل دارم در آن
زندگی کنم .امــا درنهایت ،من
درباره مردم چه می دانم؟ من در
پاریس زندگی می کنم ،بعد در
ژنو هستم ،با نویسندگان ،روزنامه
نگاران و سینماگران رفت و آمد
دارم .ارتبــاط زندگی من با رنج
مردم کامال قطع اســت .این نه
یک انتقاد از خود ،بلکه بیان ساده
یک واقعیت جامعه شناسی است.
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من به همه کشــورها ســفرمی
کنم ولی کســانی کــه مالقات
می کنم عالقمنــد به فرهنگ
هســتند .اقلیتی روشنفکر که
شورش عمیق موجود در کشور را
نمایندگی نمی کنند».
کالیفرنیا در حدی گســترده به
خانم کلینتــون رای داد و او در
آنجا به حد باالیی از رای درمیان
تحصیل کرده های مناطق مرفه،
غالبا تقریبا به طور کامل سفید
پوستدست یافت .برخی از اهالی
کالیفرنیا که از نتیجه انتخابات
آمریکا به شدت ناراضی هستند،
خواســتار جدایی ایالت خود یا
«کالکسیت» شده اند .آقای گاوین
نیوسام ،معاون فرماندار کالیفرنیا و
شهردار پیشین سان فرانسیسکو،
شهری که آقای ترامپدر آن تنها
 ٧٨.٩درصد رای آورد ،با نظر آنها
موافق نیست .اما ،او از هم اکنون
درنظر دارد که با سیاســت های
رییس جمهوری جدیــد از راه
نزدیک شدن به «مدیران روشن
بین» دنیای غــرب مبارزه کند.
آنچه باقی می ماند این است که
چنین مدیرانی را بیابد.

•

18

www.paivand.ca since 1993

 سال  24شماره  25  1296آذر 1395

IMPERIAL

مدرسه بازرگانی امپریال

Business School

کالس های راه اندازی بیزنس
کالس های زبان فرانسوی

» « Starting a Business

• شهریه رایگان
• برنامه آنالین

Program in English or French
Online or In-Class

• دیپلم رمسی از
وزارت آموزش و پرورش

Loans & Bursaries
maximum of 900 CAD* /month

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

صب
ح
*هلیم بوقلمون
ر
و
ز
ش
ن
ب
ه
ر
ا
د
ر
*کله پاچه (با اعالم قبلی)
خ
ا
ب
ن
ه
ه
آ
ن
من
ی
ا
ک
نید
س
ب
ی
ا
*املت با طعم های متفاوت
ی
ی
د...

6195 St-Jacques H4B 1T7
)514(585-2029

شرکت و بیزنس خود را
با ما شروع کنید

PAIVAND: Vol. 24  no.1296  Dec. 15, 2016

*کره و عسل و نان تازه
*چای ِدبش و خوش عطر ایرانی

شنبه ها از ساعت  8تا 11

For more information

*Under certain conditions

514-207-9999

www.ibs.quebec

در خدمت جامعه
ایرانیانمونتریال

French Courses All Levels
University Credit Courses

شرکت حمل و نقل بین املللی

Loans & Bursaries
Receive Maximum
900 CAD/month

May 2, 2016

در قلب مرکز
شهرمونتریال
(مترو مک گیل)

LOADEX TRANSPORT INC

Last day of registration April 15

15 hrs/week

Mondays-Tuesdays-Wednesdays
9h - 15h

*Limited Places

514-207-9999 / 514-699-0689

پاتوقعموجمال

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

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

info@loadextransport.com

سنگ های گرانیت
WWW.GRANITEISLAND.CA

برترین
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
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
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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
__________________
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آریا
دندانپزشکی
کلینیک
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ختنه کودکان 6- 0:سالeanگJیDr

Bourque

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
جواب در  24ساعت

louis











 

 







جراح دندانپزشک

دکتر شهروز رضانیا

دکتر مهری حیدری

پزشک خانــواده

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:
Dr. Michael Ah-Sue
 ORTHOPEDIE:
Dr. Faramarz Dehnade









انستیتوعالیپزشکیمکملوبهداشت

L’Institut Supérieur de Médecine Alternative et Podothérapie

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

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

6195 ST-JACQUES W.

www.clinique-arya.com
سه شنبه  20دسامرب
ساعت 7 :تا 11

پذیرایی ویژه شب یلدا همراه با موسیقی
ورودی $30
کودکان زیر سه سال رایگان
فقــط با رزرو قبلی و تهیه بلیت
تا تاریخ  27نوامرب

)514( 585-2029

6195 St-Jacques H4B 1T7

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

شب عاشقی و دلدادگیست
1834 Ste-Catherine W., Suite 200
Montreal,
Quebec H3H
پذیر 1M1
آنیکس
در
هستیم
ایتان
Tel.: (514) 933-3337, Fax: (514) 933-2861

RESTAURANT ONYX

«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

شب یلدا
New
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Lease or Purchase Pre-Owned Vehicles
Lowest Price Guaranteed

��ﻦ �رگ �ﺐ ﯾ�ﺪای � ﯾﺎد ﻣﺎ�ﺪ ﯽﯽ
ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺩﻫﺨﺪﺍ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ

ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻣﻮﺯﻳﻚ  -ﺷﺎﺩﻯ  -ﭘﺎﻳﻜﻮﺑﻰ )ﺩﻯ ﺟﻰ ﺳﺎﻡ(
ﻭ ﭘﺬﻳﺮﺍﻳﻰ  :ﻣﻴﻮﻩ ﻫﺎﻯ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺷﺐ ﻳﻠﺪﺍ ،ﭼﺎﻯ ﻭ ﻗﻬﻮﻩ
ﺯﻣﺎﻥ :ﻳﻚ ﺷﻨﺒﻪ  18ﺩﺳﺎﻣﺒﺮ 2016

2008 Toyota Corolla
Aut, AC, Roof,
Groupe Electrique
$6,995

2006 Audi A3
Aut, AC, Groupe
Electrique
$4,995

2011 Toyota Matrix
Aut, AC,
Groupe Electrique
$7,495

2011 Mazda 3
Aut, AC, Groupe
Electrique
$7,395

2013 Ford Fiesta
Aut, AC,
Groupe Electrique
60, 000 Km
$8,995

2009 Nissan Rogue
Aut, AC,
Groupe Electrique
$8,495

End of t
he

yea
clearanc r
e

برنامه های فاینانس و لیزینگ ویژه تازه واردین

برای دریافت اطالعات بیشتر از سایت اینترنتی ما بازدید فرمایید:
www.eleganceleasing.com
Lowest
interest
rate
ee
guarant

ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ  6ﺑﻌﺪﺍﺯﻇﻬﺮ ﺗﺎ  11ﺷﺐ

ﺑﺮﺍﻯ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﻠﻴﻂ ﻭ ﻏﺬﺍ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺩﻫﺨﺪﺍ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺷﻮﺩ :

www.dehkhodaschool.com
ﺑﻬﺎﻯ ﺑﻠﻴﻂ  :ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻻﻥ  15ﺩﻻﺭ
ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺯﻳﺮ  8ﺳﺎﻝ  10ﺩﻻﺭ

)ﺟﻠﻮﻯ ﺩﺭﺏ ﺳﺎﻟﻦ ﺟﺸﻦ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻻﻥ  20ﺩﻻﺭ(

Place: Hotel Evo
420, Sherbrooke Ouest,
Montréal, QC, H3A 1B4

ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎﺱ5142588186 :
5148873535

www.dehkhodaschool.com

_________________
6400-A St-Jacques W.
Montreal, Qc. H4B 1T6
)(2nd floor

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

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

نرخ کمیسیون ترجیحی برای فروش خانه تان

همراه با شما در انتخاب ،خرید و فروش

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

مسعودهاشمی

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

Immo-Plus

MASSOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

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

massood.hashemi@century21.ca

Cell.: 514-298-4567
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جهان فناوری...

تیرخالصبهگلگسینوتهفت

مهدیمطلبی
.۲۲آذر -سامســونگ قصــد
دارد آخریــن تیر خــاص را به
گوشیهای گلکسی نوت هفت
که در بازار باقی ماندهاند شلیک
کند و با بهروز رسانی نرمافزار ،این
گوشیها را برای همیشه خاموش
کند.
هنوز ده درصد از گوشــیهای
گلکسی نوت هفت به سامسونگ
بازگرداننــده نشــدهاند و ایــن
شــرکت قصد دارد بــا این کار
باقی گوشیهایش را هم از بازار
خارج کند .با بهروزرسانی جدید
این شرکت ،هیچ اپراتوری اجازه
اســتفاده از ایــن گوشــی را به
کاربران نمیدهد .بهروزرســانی
قرار اســت در تاریخ  ۱۹دسامبر
انجام شود.
در حال حاضر بیش از  ۹۳درصد
از افرادی که گلکسی نوت هفت
را در ایــاالت متحده تهیه کرده
بودند ،گوشــی خودشــان را به
شرکت سامسونگ بازگرداندهاند.
 ۳۵گزارش رسیده به سامسونگ
مبنی بر انفجار گوشی گلکسی
نوت هفت این شرکت کرهای را
مجبور کرد پــس از تایید وجود
مشــکل در باتری گوشــیهای
گلکســی نوت هفت ،اعالم کند
که گوشیهای نوت هفت فروخته
شــده به مشــتریان را تعویض
میکند .با وجود اینکه سامسونگ
میگویدتمامباتریهایاینسری
از محصوالتش معیوب نیستند اما
این را هم مشخص نکرده است
که چه تعــداد از حدود دو و نیم
میلیون نوت هفت فروخته شده
در سراسر جهان ممکن است به
دلیل مشکل باتری آتش بگیرند و
یا منفجر شوند.
سامسونگ که تولید این مدل از

گوشیهای خود را متوقف کرده
برای جلوگیــری از ضرر و زیان،
گزینه تعویض را در کنار پس
گرفتن ،پیش روی مشتریان
خود گذاشته است .به
این معنی که
مشتریان

میتواننــد
گوشــی نــوت
هفــت خود
را با یکی از
جدیدترینمحصوالتسامسونگ
یعنی گلکسی اس هفت ،گلکسی
اس هفــت اج تعویــض کنند و
در ازای ایــن کار  ۹۵دالر هدیه
بگیرند.
فبلت گلکسی نوت « ۷ترکیب
فون و تبلت» با ویژگی کار کردن
زیر آب حتی با قلم ،مشتریهای
زیادی را جذب کرد .این مدل ۵.۷
اینچی با  ۶۴گیگا بایت حافظه
داخلی و بهرهگیری از دوربین ۱۲
مگاپیکسلی گزینه مناسبی برای
عالقمندان به گوشیهای بزرگ
در نوع نوت بود.
برای جبران خال گلکســی نوت
هفــت این شــرکت بــه زودی
گلکســی اس هشــت را عرصه
خواهد کرد .زمان معرفی نســل
بعدی گوشــیهای این شرکت
کرهای یعنی گلکسی اس هشت
روز  ۲۶فوریه ( ۸اسفند ماه) و در
نمایشــگاه ام دبیلو سی در شهر
بارسلون اعالم شده است .ظاهرا
دو مــدل مختلف از این ســری
تولید میشــود که یکی دارای
نمایشگری  ۵.۱اینچی و دیگری
دارای نمایشــگری  ۵.۵اینچی
خواهد بود.
از طرفی گوشی هوشمند گلکسی

سوریه و مصاحله ی ملی...
ناپذیر حکایت می کند که نشان
می دهد مدیریت و کنترل بحران
دردستدولتدمشق قرار گرفته
و مخالفان امکان معکوس سازی
این روند را نخواهند داشــت .با
سقوط حلب و کنترل کامل این
شهر توســط نیروهای دولتی از
این پس هرگونه طرح و بحثی در
خصوص حذف اسد از معادالت
قدرت حداقلدر یکدوره انتقالی
و خالف نظر محور روسیه ،ایران
و سوریه از دستور مذاکرات بعدی
خارج خواهد شــد و شورشیان،
تروریست ها و حامیان خارجی
آن ها تنها می تواننددر چارچوب
پذیــرش واقعیت هژمونی دولت
مرکــزی وارد مذاکــرات حول
مصالحه سیاسی شوند.
به موازات پیشــروی های سریع
ارتش ســوریه از یک هفته قبل
در شرق حلب و شکست نظامی
و روحی مخالفان مســلح بخش

اس  ۸مجهز به دوربین دوگانهی
پشــتی خواهد بود که یکی ۱۶
مگاپیکسلی و دیگری ۸
مگاپیکسلیاست.
گفتــه میشــود که
پردازندههــای ایــن مدل
قدرت بسیار زیادی نسبت
به مدلهای فعلی خواهد
داشــت و عالوه بر
این در مصرف
انــرژی نیــز
بهینهتر عمل
میکنــد .از طرفی
برخی اخبار نیز از ضد
آب بودن این گوشــی حکایت
دارد.
در این مدل جدیددکمه فیزیکی
هم حذف میشود و یک دکمه
مجــازی در زیر صفحه نمایش،
جای آن را میگیرد.
یکی از پردازندههای مورد استفاده
در گلکسی اس هشت پردازندهی
اســنپدراگون  ۸۳۵خواهد بود.
ایــن کمپانی در گلکســی اس
هشت از نمایشگری با رزولوشن
دو کی استفاده خواهد کرد.
سامسونگ قرار است در این مدل
از حافظه رم  ۶گیگابایتی استفاده
کنــد و حافظه داخلی گوشــی
جدید خود را نیز افزایش داده و
به  ۲۵۶گیگابایت برساند.
شرکت سامسونگ قصد دارد تا
پیــش از عرضه محصول جدید
خود یعنی گلگســی اس هشت
تمامی محصوالت گلکسی نوت
هفــت را از بــازار جمــع آوری
کند تا دوباره آتش ســوزی این
گوشــیهای باقی مانده در بازار
ســبب به خطر افتــادن فضای
رســانهای الزم برای رونمایی از
گلکسی اس هشت نشود .

•

>> ادامه از صفحه7 :

وســیعی از غیرنظامیان ساکن
مناطق شرق حلب نیز با هجوم
ده ها هزار نفری خود برای خروج
از مناطق تحت تصرف شورشیان
و ورود به مناطــق دولتی ،برای
اولین بار در این جبهه ســاکنان
غیرنظامــی به تدریج حســاب
خود را از گروه های شورشــی و
تروریست جدا کرده اند .از طرف
دیگر بر اســاس گزارشات منابع
خبری از جمله خبرگزاری های
غربی که معمــوال نگاه حمایت
گرایانه یی نســبت به گروه های
مسلح شورشیدارند و هم چنین
گزارش "استفن اوبراین" مسئول
کمــک هــای بشردوســتانهی
ســازمان ملل متحد ،گفته می
شــود بارها غیرنظامیانی که از
مناطق تحت تصرف شورشیان
فرار می کند هــدف تیراندازی
و انتقام گیری ایــن گروه های
شورشی و تروریست قرار گرفته

اند که تا حــدودی ادعای دولت
اسد و منابع رسمی روسیه را در
این خصوص تایید می کند .هر
چند که طبق معمول همیشگی
این نهادهای حقوق بشری نسبت
به تهدید جــان غیرنظامیان و
امکان انتقامجویی از طرف شبه
نظامیان حامی اسد هشدار داده
اند اما موجی که از هجوم و فرار
غیرنظامیان به ســمت نیروهای
دولتی به راه افتاده اســت از آن
چنان وســعت بزرگی برخوردار
می باشد که دیگر امکان کنترل
آن وجــود ندارد و بــه تبع می
توانــد یک ســری برخوردهای
ناخوشایند را نیز به همراه داشته
باشد .عدم امید در بین مخالفان
دولت اســد برای کمک تعیین
کننده بیرونی و فروکش کردن
فشــار بر روی دولت روسیه در
مورد توقــف جنگ در حلب که
به موازات تشدید حمالت ارتش

فتوشاپ

سوریه برای تصرف نهایی حلب
انجام می گیرد ،تا حدود زیادی
هم آرایش میدان جنگ را تغییر
داده اســت و هم روحیه گروه ها
مسلح و بخشی از ساکنان شرق
حلب برای نادیده گرفتن خروج
از شهر را تضعیف کرده است .در
چنین شرایطی که سقوط حلب
به واقعیت پیوسته است و حداقل
در این جبهه جنگ تکلیف آن به
نفع نیروی های حامی اسد از هم
اکنون مشخص شده به موازات
تقویت روحیه ارتش ســوریه در
روزهای آینده باید شــاهد یک
فروپاشــی و هرج و مرج در بین
نیروهای شورشــی و تروریست
بود کــه بزرگترین جبهه نبرد را
به دولت واگذار کرده و شکست
قطعی خود را پذیرفته اند.دست و
پا زدن محور عربی – ترکی و هم
چنین حامیان اروپایی مخالفان
اسد برای وادار کردن روسیه برای
عقب نشینی از استراتژی تصرف
حلب جواب نداده است و آمریکا
نیز بهدلیلدرگیر بودن با مسائل
داخلی از جمله انتخاب "دونالد
ترامپ" به ریاســت جمهوری،
فقط نظاره گر یک شکست بزرگ
بــوده اند .به همیــن دلیل هم
اکنون مرکز ثقل نبردها به جبهه
های دیگر از جمله شهر باستانی
"پالمیرا" منتقل گردیده که گفته
می شود با انتقال چهار هزار شبه
نظامی از گروه تروریست داعش

از جبهه "رقــه" و "دیرالزور" به
منطقه پیرامونی پالمیرا توانسته
اند بار دیگر دست به اشغال این
شهر بزنند و نیروهای ارتش را در
موقعیت دفاعی و عقب نشینی
قراردهند.
بــدون تردید ســقوط حلب و
تصرف کامل آن به دست دولت
اسد به معنای پایان بحران سوریه
نخواهد بود و درگیری ها در این
کشــور ادامه پیدا مــی کند .اما
حلب به واسطه نقش نمادین آن
در جنگ و بحران سوریه تا حدود
زیادی روند اوضاع را در موقعیت
جدیدی ترســیم مــی کند که
تمامی بازیگران داخلی و خارجی
نمی توانند شرایط جدید را نادیده
بگیرند .مســکو به عنوان بازیگر
اصلی در این مقطع به لحاظ بین
المللی و منطقه یی در چارچوب
اهداف ژئوپلتیک خود که همسو
با اهدافدولتدمشق و تهران نیز
می باشد از این پس تعیین کننده
آینده سیاســی – نظامی سوریه
خواهد بود .از آنجا که مسکو به
خالف بازیگــران منطقه یی در
پی اهــداف ایدئولوژیک و فرقه
گرایانه نیســت و یک نگاه کالن
ژئوپلتیک و سیاسی به چگونگی
بحران سوریه دارد در این مرحله
در جایگاهی قرار گرفته است که
احتماال در ماه های آینده "نقشه
راه" یک طــرح مصالحه ملی و
خروج از بن بست را ارائه خواهد

داد .این سخنان جدید "سرگی
الوروف" وزیر امور خارجه روسیه
مبنی بــر اینکه "مــا آمادهایم
همین االن کارشناســان نظامی
و دیپلماتهای خــود را به ژنو
بفرستیم تا با دوستان آمریکایی
خود به توافقی برای خارج کردن
همه شورشیان ،بدون استثناء ،از
شرق حلب دست پیدا کنیم" در
کنار اظهار نظر وی در خصوص
پیشنهاد تازه "جان کری" وزیر
امور خارجه آمریکا که همسو با
مواضع روسیه است ،نشاندهنده
احتمال تغییرات اساسی در حل
و فصل بحران سوریه می باشد.در
مصاحبه مطبوعاتی الوروف بعد از
دیدار چند روز پیش خود با جان
کری ،وی به یک موضوع بسیار
مهم و محوری اشاره کرد که در
فرجام نبردهای سوریه باید بسیار
بــه آن دقت کرد و با احســاس
مسئولیت جهانی زمینه را برای
یک آتش بــس فراگیر و زمینه
مذاکرات گسترده برای بازسازی
این کشور آسیب دیده را فراهم
آورد .در ایــن مصاحبه وزیر امور
خارجه روسیه خطاب به جامعه
جهانی می گوید که برای بازسازی
ســوریه حداقل به  ۱٨۰میلیارد
دالر نیاز است که بدون مشارکت
بین المللی امکان پذیر نمی باشد.
هم زمان با این تحوالت روزنامه
{>> ادامه در صفحه}32 :
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Progress Driving School

دورهآموزشرانندگیکامیون
)(خودروسنگین

TRUCK DRIVING COURSE (HEAVY VEHICLE)
 آیا میلدارید گواهینامه پایه یک (کامیون سنگین) بگیرید؟
"شبکه آموزشگاه های رانندگی "پروگرس اند ترانسپورت
.ره های آموزشی متناسب با وضعیت شما عرضه می کند.د
Driving Course:
SAAQ  آمادگی برای تست معلومات
) بستن و بازکردن اتصال تریلی (فقط درجه یک
 کالچ دوبل
 استفاده از هوای فشرده سیستم سگدست
 پشتیبانی دقیق
 تعویض تدریجی دنده
 صرفه جویی سوخت
Special:
سرازیری
و
کشور
، رانندگی در شهر
• you will be hired as our company driver if you
SAAQ  آمادگی برای امتحان جاده ای
pass your road test first time.
• As of Jan 2017 our transport fleet will hire owner
، آموزش های ما در دوروال
operator for Canada and us.
لونگی و الوال انجام می شود
:اسپشیال
،* اگر در نخستین امتحان جاده ای قبول شوید
.به عنوان راننده شرکت ما استخدام می شوید
 حمل و نقل سریع شرکت ما2017 * از ماه ژانویه
.را نندگان مالک خودرو را در کانادا و آمریکا استخدام می کند

Marwa Aziz
Progress Driving School
3755 Boul. St-Martin O. #103,
Laval. H7T 1A7

Office:

(450) 682-4774

Cell.:

(514) 512-9605

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
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سهجوانایرانیدرفهــــــرست ۱۰۰فکرپردازجهان
 ۲۴آذر  -احمد رأفت
این اولین بار نیست که نام یک
ایرانی یا ایرانیتبار در فهرســت
«صد فکرپرداز جهانی» نشــریه
آمریکایی «فارین پالیسی» دیده
میشود.
در سالهای گذشــته عالوه بر
شماری از شخصیتهای سیاسی
ماننــد زهــرا رهنــورد ،مهدی
کروبی ،علیاکبر صالحی و حسن
روحانی ،افرادی چون شــیرین
عبادی و عبدالکریم ســروش ،یا
اصغر فرهادی و مریم میرزاخانی
نیز در این فهرســت قرار گرفته
بودند .اگرچه بــا نگاهی به این
نامها یک نکته معلوم میشود که
دقیقا مشخص نیست بر پایه کدام
معیارها نشریه «فارین پالیسی»
این یکصد نفر را انتخاب میکند
ولی به هر حــال قرار گرفتن در
میان این صد نفر ،خود جنبهی
خبــری پیدا میکند .رســما و
معموال اما کسانیدر این فهرست
قرار داده میشوند که فکرهایی
برای بهبود زندگی و اوضاع جهان
عرضه کرده باشند ،یادر یک سال
گذشته فعالیتهای قابل توجهی
برای این بهبود انجام داده باشند.
البته همه ساله برخی از نامهایی
که در این فهرســت قــرار داده
میشــود به بحثهای داغی نیز
دامن میزنــد و گاهی جنجال

میآفریند .از نامهای جنجالی و
بحثبرانگیز میتوان به نام رجب
طیب اردوغان یا حجتاالسالم
حسنروحانیدرسالهایگذشته
اشــاره کرد .البته این اعتراضها
به دو بخش سیاســتمداران و
تصمیمگیرندگانخالصهمیشود
و در بخشهای دیگر چون هنر،
نوآوری و یا فعالیتهای اجتماعی
در کمتر مــوردی اختالف نظر
دیده میشود.
مورهشینالهیاری

 ۲۰۱۵از مورهشــین الهیاری در
دوساالنه هنر فلورانس در ایتالیا
به خاطر بازسازی مجسمههای
موزه موصل تقدیر به عمل
آمد .چاپگر سه بعدی که
این هنرمند ایرانیتبار از
آن اســتفاده میکند قادر
است آثار هنری از دست
رفته را در ابعاد واقعی و با
تمام جزئیات با استفاده
از صمغ گیاهی بازسازی
کند.
مورهشــین الهیاری که در
سال  ۲۰۰۷میالدی ایران را ترک
کرد ،در حال حاضر در دانشگاه
تگزاس در شــهر داالس رشته
هنر و تکنولوژی تدریس میکند.
این هنرمنــد ایرانیتبار تا کنون
تحقیقات بســیاری
در رابطه با انیمیشن
ســهبعدی انجــام
داده و چیدمانهای
چنــد رســانهای و
پرفرمانسآرتهای
او در کشــورهای
مختلــف بهنمایش
درآمدهاند و جوایزی
را نیــز بــرای او به
ارمغان آوردهاند.

نام مورهشــین الهیــاری که در
داالس زندگــی میکند ،ســال
گذشــته بر ســر زبانها افتاد.
مورهشــین هنرمنــد دیجیتال
اســت و در سال  ۲۰۱۵میالدی
پس از آنکه داعشــیها دست به
تخریب آثار بسیار
مهم باســتانی در
سوریه و عراق زده
و مجسمههایی را
که به عنوان میراث
جهانی ثبت شده
بودند از بین بردند،
اقدام به بازسازی
مجــازی آنهــا با
استفاده از فناوری
سهبعدی کرد .این
امینصاحلیخوجین
بازســازی و چاپ
آنها با چاپگرهای سهبعدی اجازه امین صالحی خوجین ،پژوهشگر
خواهدداد که آیندگان هم بتوانند دانشگاه ایلینویزدر شیکاگو است
با این آثار آشــنا شوند .در سال که در زمینه ســوخت تحقیق

میکند .این دانشمند ایرانیتبار
اخیرا موفق به کشف راه جدید
و مقرون به صرفهای برای تبدیل

دیاکســید کربن به یک عنصر
پیشســاخت بــرای بنزیــن و
سوختهای دیگر شده است.
قرار دادن او در این فهرست صد
نفره البتــه در رابطه با پژوهش
دیگری است.در این پژوهش ادعا
میشود که میتوان تنها با یک
ساعت نور و گرمای خورشیدی
که بر زمیــن میتابد نیاز انرژی
یک سال تمام اهالی کره زمین را
تامین کرد .البته این تئوری امین
صالح خوجین و همکاراناش در
دانشگاه ایلینویز هنوز در مرحله
تئوری است و احتماال باید سالها
برای عملی شــدن آن به انتظار
نشست.
آرش درمبخش

آرش درمبخــش تنهــا چنــد
ســال پیش همــراه بــا دو تن
از دوســتاناش شــبها بــه

فروشگاههای بزرگ مواد غذایی
میرفتنــد و خوراکیهایی را که
به دلیل پایان تاریخ مصرف دور
انداخته میشــدند ولی
هنــوز قابــل اســتفاده
بودند جمــعآوری کرده
و بیــن نیازمندان پخش
میکردند.
پس از گذشت کمی بیش
از یکســال این حرکت
آرش و دوســتاناش به
جنبشــی تبدیل شد و
به تمام فرانسه گسترش
یافــت .حاصل ایــن فعالیتها،
قانونی اســت
کــه در ابتدای
تابستان گذشته
در فرانســه
بــه تصویــب
پارلمان رسید.
بر مبنــای این
قانون ،صاحبان
فروشــگاههای
مــواد غذایی با
مساحتی بیش
از  ۴۰۰متر مربع
موظف هستند مواد غذاییای را
که تاریخ مصرف آنها رو به پایان
اســت و یا به پایان رســیده ،در
اختیار سازمانها و یا گروههایی
قراردهند که به نوبه خود باید آنها
را بین افراد نیازمند پخش کنند.
عدم اجرای این قانون از ســوی

سوپرمارکتها دو سال زندان و
 ۷۵هزار یورو جریمه دارد.
آرش درمبخــش ،فارغالتحصیل
رشته حقوق و جرمشناسی ،که
عضو شــورای شــهر کوربووا در
حومه پاریس و از فعالین حزب
محافظهکار «جمهوریخواهان»
فرانسه نیز هست ،تجربه خود را
به صورت کتابی با عنوان «منشور
علیه ضایعــات غذایــی» روانه
کتابفروشیها کرده است .آرش
این روزهادر ایاالت متحده است و
در مورد این طرح با تیم مشاوران
رئیــس جمهــوری منتخــب،
دونالد ترامپ ،و
اعضــای کنگره
دیدارهایی داشته
اســت .آمــاری
کــه درمبخش
در کتاباش در
رابطــه بــا مواد
غذایی که روزانه
در جهــان دور
انداخته میشود،
ارائــه میدهد،
آن هــم در حالی
که شمار گرسنگان به میلیونها
تن در سراســر جهان میرسد،
شــوکآور اســت :تنها در اروپا
ساالنه  ۸۹میلیون تن مواد غذایی
دور ریخته میشود.
•
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نيمرو ،د ران!
سى اي
سيا

طنــــز...

چگونه دو تا تخم مرغ نيمرو ،مى تواند نظام
پادشاهى را تخريب كند؟!؛
ف .م .سخن

هوادار گرســنه ،با ديدن اين
صحنه ،از چنــد جهت دچار
شوك و شوك مضاعف و مساعف
و مچاعف (بر وزن دوبله سوبله
چوبله) مى شود...
------------------يادآورى:

توصيه مى شود هواداران «تند
روى» نظــام پادشــاهى اين
مطلب را نخوانند ،چرا كه آن
را مسخره كردن و لوس بازى
درآوردن و خود را نُ ُنر كردن
و غيره خواهند يافت.
طنز تا زمانى طنز است كه به
«ما» كارى نداشته باشد .اگر
به ما كار داشته باشد ،ديگر
طنز نيست و تمسخر و چرت
و پرت است.
منظور از «تنــد رو» در اين
مطلــب« ،تنــدرو» از نوع
تندروهاى حكومت اسالمى
نيست ،بلكه تند رويى ست
كه اينقدر تنــد مى رود كه
از پادشــاه و ملكه و خاندان
سلطنت نيز جلو مى زند!
•

در ايران عزيز ما ،نظام سياسى
شامل دو بخش مى شود:
 -١خو ِد نظام سياسى
هواداران نظام سياسى
-٢
ِ
طبق
در تاريخ كشــور عزيز ماِ ،
نوشــته هــاى تاريــخ دانان و
سياسيون اهل فن ،همواره «خو ِد
نظام سياسى» خوب بوده ،فقط
«هواداران نظام سياسى» بد بوده
اند.
مثال اگر نظام پادشاهى در سال
 ٥٧سرنگون شــد ،موضوع اين
نبود كه «خو ِد نظام سياســى»
بد بــود و يا شــا ِه مملكت (كه
تجسمى از نظام سياسى كشور
بود) بد بود ،بلكــه اهل تفكر و
خرد بالنيمچهاتفاق به اين نتيجه
رســيده اند كه نظام سياسى و
شــاه مملكت خوب بودند فقط
هواداران نظام سياسى و اطرافيان
شاه بد بودند.
اين موضوع مربوط بــه امروز و
ديروز هم نيست و دنبال سابقه
اش را كه بگيريم ،به حضرت آدم
و بانو حــوا و فرزندان آن ها مى
رســيم .يعنى اين دو موجود كه
زمانى بهشتى و آسمانى بودند،
خودشــان بد نبودند ،ولى بچه
شــان ،قابيل ،ناگهان قاتل شد و
برادركش شد و جنايتكار از آب
در آمد و آبروى چند هزار ساله ى
آدم و حوا را با اَعمال بد خودش
برد.
يا بياييم بــه همين نزديكى ها
و مثــا دوران قاجار؛ من نديده
ام كســى تا به امروز ناصرالدين
شــاه قاجار را لعن و نفرين كند
ولى مامان ناصرالدين شاه ،يعنى
مهدعليا و صدر اعظم ناصرالدين
شــاه ،يعنى ميرزا آقاخان نورى

«واهلل! باهلل! به پير! به
پيغمبر! من مناينده و مسبل
چيزىنيستم»!
را همه به بدترين شــكل ممكن
نفرين مى كنند.
اين روزها هم كه نظام پادشاهى
پهلوى ســرنگون شــده ،بخش
بزرگى از مردم ،محمدرضاشاه را
نفرين نمى كنند ،بلكه بر عكس،
مى گويند نور به قبر او ببارد ولى
مرده شور شريف امامى و ازهارى
و اطرافيان محمد رضا شاه را ببرد
كه باعث سرنگونى آن خدابيامرز
شدند!
يا با ملكه فرح كسى كارى ندارد و
هميشه ذكر خير خدمات ايشان
به ايران است.
خب .حاال كه صحبت از شــاه و
فرح شد ،برسيم به بحث خوشمزه
ى نيمرو ،و اين كه همين غذاى
ساده ،و تخم مرغ قرار گرفته در
وســط ماهيتابه ،با كمى نمك و
فلفل ،و احتماال نان لواش بسته
اى ،مى تواند يك هوادار ســينه
چاك پادشاهى و شخص پادشاه
را تبديل به يك انسان سرخورده
از نظام پادشاهى و شخص پادشاه
نمايد ،طورى كــه اگر برنامه ى
سر به ديوار زدن در پيش نباشد،
يحتمل آن انســان سر خورده،
ديگر تا آخر عمرش حول و حوش
سياست نگردد و برود دنبال كار و
زندگى و جور كردن مسير تورها
و رزرواسيون هتل ها.
بــه عبارتى ،هــواداران يك نظام
اطرافيان نماد و سمبل
سياسى ،و
ِ
اين نظام ،نه تنها مى توانند باعث
سرنگونى آن نظام شوند ،بلكه اگر
آن نظام بر ســر كار نيست ،مى

توانند باعث بر روى كار نيامدن
ابدى آن نظام و سقط شدن آن
در دوران جنينى شوند!
حاال اين ها چه ربطى به يك يا
دو تا تخم مرغ نيمرو دارد؟
هيچ! يعنى اصوال نبايد اين ها
به تخم مرغ نيمرو ربط داشته
باشــد ،ولى در فرهنگ ايرانى
يا درست تر بگوييم «فرهنگ
ايرونى» مى تواند ربطكى پيدا
كند.
يعنى نماد و سمبل يك نظام،
بخصوص نظامــى كه نه به
داره نه به بــاره و همه فعال
منتظر رشــد آن هستند تا
بپرند يك «بار» اساسى از آن
نصيب ببرند ،مــى تواند در
اثر يك اشتباه تاكتيكى و يك
گرسنگى بى موقع ،هوادارش
را تبديل به هــوادا ِر مر ّدد و
يا هوادا ِر رنجيــده خاطر و
رنجيــده «دل» نمايد و او را
مستقيم يا غيرمستقيم در
مقابل خود قرار دهد.
انــگار بحث پيچيده شــد
و صورت فلســفى به خود
گرفت.
هر چند اگر ما بخواهيم همين
موضوع به ظاهر ساده ى تاثير
نيمرو ،در امر سياسى را براى
يك فيلســوف سياسى ،مثال
يورگن هابرماس توضيح دهيم،
او اگر به ما نگويد ُ
«خل شديد؟!»
قطعا فكر مى كند كه آب روغن
قاطى كرده ايم!
براى رفع پيچيدگى و تســهيل
موضوع يك مثــال بزنيم تا همه
چيز روشن شود:
شــما بر فرض محال ،آقاى رضا
پهلوى را در نظر بگيريد كه يكى
از هواداران پر و پا قرص ايشــان
كه اتفاقا صاحب رسانه هم هست
و هميشــه از ايشــان تعريف و
تمجيد مى كند بــه ديدن اش
رفته اســت .همان طور كه مى
دانيم آقاى رضا پهلوى نماينده و
سمبل نظام پادشاهى هستند و
هر چند خودشان مى گويند كه
والله! بالله! به پير! به پيغمبر! من
نماينده و سمبل چيزى نيستم
و فعال مــى خواهم كه حكومت
اسالمى برود بعد ببينيم كى ،چى
مى گه و چى مى خواد و ما اين
وسط اصوال چه كاره ايم!
ولى هواداران ايشان ،از اول سينه
چاك داده اند و االن هم ســينه
چاك مى دهند كه:
وا! شــاهزاده! اين چــه حرفى
ست مى زنيد! شما سمبل نظام
پادشاهى هستيد و شما  ١٩سال
تــان كه بود قســم خورديد كه
حافظ تاج و تخت باشيد...
پس ما هم به تبعيت از هواداران
ايشان ،ايشــان را سمبل و نماد
نظام پادشاهى در نظر مى گيريم
هر چند خودشان اين را نخواهند
و بخواهند كسى كه چنين نظرى

در کمپانی ما دردسر تان بسیار کمتر است؛

شما مستقیما با مدیر عامل فروش متاس می گیرید:

آقای حسن

در خدمت جامعه ی ایرانیان سراسر کبک
بویژه ایرانیان تازه رسیده به کانادا
------• بهترین شرایط دریافت وام اتومبیل
• فاینانس مخصوص :با نرخ صفر درصد
و همچنین پرداخت های نازل
برای اطالعات بیشتر همین امروز با ما متاس بگیرید:

دارد را با دســت هاى خودشان
خفه و بلكه هم تكه تكه كنند!
به هر حال در فرهنگ ما «ايرونيا»،
اصال و ابدا مهم نيست كه طرف چى
مى خواهد ،بلكه اين مهم است كه
«من» چى مى خواهم!
از بحث دور نشومي...

آقاى هوادار كه به مالقات ايشان
رفته ،ناگهان مشاهده مى كند كه
پادشاه آينده ى مملكت (البته از
نظر ايشان نه از نظر كسى كه قرار
است پادشاه شود) از توى كابينت
آشــپزخانه ،يك ماهيتابه در مى
آورد ،و دو سه قطره روغن در آن
مى چكاند و دو عدد تخم مرغ در
داخل ماهيتابه مى شكاند ...بعد
از ِ
ملس تخم مرغ
پخت همچى ِ
ها ،يعنى نه زياد سفت و نه زياد
ُشل ،بخشى از نيمروى نامبرده
را بــا چنگال ورداشــته و داخل
نان لواش قرار داده در دهان مى
گذارد و با ملچ و مولوچ اشــتها
انگيزى آن را صرف مى نمايد!
هوادار گرسنه ،باديدن اين صحنه،
از چند جهت دچار شوك و شوك
مضاعف و مساعف و مچاعف (بر
وزندوبله سوبله چوبله) مى شود:
اول اين كه ملكه آينده كجاست
براى پادشاه عزيز ما غذا درست
كند؟!
دوم اين كه پادشــاه بايد گوشت
قرقاول تناول كند نه تخم مرغ!
اين چه بى حرمتى ســت كه به
مقــام پادشــاهى و حافظ تاج و
تخت كيانى مى شود؟

ســوم اين كه خب حاال نيمرو
خوردى خوردى! چرا به ما تعارف
نزدى ،خوش انصاف!
چهارم اين كه حــاال صبر كن تا
موقعيت اش كه به دســت اومد
نشونت بدم! (اين جمله رادر بطن
هشتم خود كه حتى خودش به
آن جا راه ندارد مى گويد).
مشخص است كه اين موضوع به
ظاهر ساده و بچگانه ،دل حساس
هوادار نيمرونخــورده را به رنج
آورده است.
يعنى چه جــورى بگويم ،انگار
شاهزاده روياهاى ايشان ،كه سوار
بر اسب ســفيد ،داشته به طرف
تهران مى تاختــه ،و عن قريب
قرار بوده تاج كيانى بر سر بگذارد
و اين هوادار خــادم را به رييس
راديو تلويزيون ملى ايران ،حداقل،
و وزير فرهنگ كشــور پادشاهى
ايران ،حداكثــر ،منصوب نمايد،
ناگهان در ميانه راه دى.ســى .به
تهران ،از اســب سفيد پياده مى
شود ،ماهيتابه را ور مى دارد براى
خودش نيمرو درست مى كند،
خــورد ،و به او نمى
خودش مى
َ
دهد! بــه او نمى دهد! به او نمى
دهد! و تصوير شاهزاده ى روياها،
در ذهن او تخريب مى شود و فرو
مى ريزد.
اما باز مطابق فرهنگ ما ايرونيا ،از
اين موضوع و رنجش و دلخورى
چيــزى به پادشــاه آينده گفته
نمى شــود .يك روز كه پادشاهى
خورد
كه به درد پادشاهى نمى ْ

وام با نرخ بهره

Leasing

0%

Financing

و اصال شبيه به پدر بزرگ و پدر
تاجدارش نبــود ،و از اول هم ما
(يعنى آقاى هوادار) مى دانستيم
كه اين چيزى نمى شود و براى
همين هم عضو «شوراى ملى»
او نشــديم ،بــارى يــك روز كه
ايشان حرفى زد كه خوشايند ما
نبود ،و ما خواستيم بگيم كه ما
هرگز ،هرگز ،هرگز ،نمك ايشان را
نخورده ايم كه بخواهيم نمكدانش
را بشــكنيم ،در آن روز تاريخى،
موضوع نيمرو ،از بطن هشتم ما
باال مى زند و آن را در تلويزيون
مان مطرح مى كنيــم و با اين
كار شاهزاده ى روياهايمان را كه
براى ما فرو ريخته ،در ذهن ديگر
هواداران اش فرو مى ريزانيم...
و اين است قدرت دو تا تخم مرغ
نيمرو ،در ســپهر سياسى ايران،
كه حاالحاالها بايد جلو برويم تا
اين چيزها را ياد بگيريم و بدانيم
كه پادشــاهى بر مردم ،اسباب و
لوازمى دارد (از جمله ماهيتابه و
يك قاشق غذاخورى كره و تخم
مرغ به تعداد الزم و يك قاشــق
چايخورى نمــك و فلفل) و بكن
و نكن هــا و بخــور نخورهايى
دارد كه به ذهن «عنصرالمعالی
کیکاووس بن اسکندر بن قابوس
بن وشمگیر بن زیار» با اين همه
درازى و طول اش نمى رسيد چه
برسد به ما كه اسم مان شامل دو
حرف و يك كلمه است!
•
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«« سالمت و مدیریت زنــدگی »»
فعالیتزیاددرشبکههایاجتماعیباعثافسردگیمیشود
روشهایی برای پایین
آوردن هزین ه های سفر
ســفر واقعاً تنها چیزی است
که با پرداخت هزینه برای آن،
غنیتر میشوید .درست است
که تجربیات سفر شما را داراتر
میکند ولی اگر انتخابهایی
هوشمندانه نداشــته باشید،
ممکن است حساب بانکیتان
را تخلیه کند .ســفر رفتن و
دیدن شــهرها و کشورهای
مختلــف تجربهای بســیار
لذتبخش اســت ولی اگر یاد
بگیرید چطور با صرف هزینه
کمتر بهترین تجربه را بهدست
آورید ،برایتان لذتبخشتر هم
خواهد شد.
•
همه ما به دنبال بهترینها هستیم

حتــی اگــر پــول هنگفتی
را خــرج بلیــط کالس اول
هواپیما ،هتلهای پنجستاره،
جزیرههای خصوصی و خرید
آنچنانی نکنید هم باز میتوانید
بهترین مســافرت را داشــته
باشید .اینکه از فروشهای ویژه
و موقعیتهای خرید مناسب
مطلع باشید خیلی به نفعتان
خواهد بود .اینکه بدانید چطور
به درســتی برنامه سفرتان را
پیش ببرید هم هزینههایتان
را پایین خواهد آورد .اینجا به
نکاتی اشــاره میکنیم که در
این زمینه کمکتان میکند.
•
کمی از راحتیتان را قربانی
کنید

از قبل رزرو کردن همیشه این
فرصت را به شــما میدهد تا
بتوانید از نرخهای پایینتر پرواز
و هتل استفاده کنید .وقتی از
چند مــاه قبل اقــدام کنید،
بیشــتر بلیطهای هواپیما یا
اتاقهای هتل هنوز پر نشدهاند.
همیشه چند روز یا یک هفته
قبل از پرواز قیمتها بســیار
گران هستند.
همچنین میتوانید پروازتان را
در ساعتهای کممسافرتر مثل
اول صبح یا نیمهشب انتخاب
کنید.
نرخ این ساعات پرواز معموالً
پایینتر هستند .اینکار باعث
میشود از شلوغی فرودگاهها
هم در امان بمانید .پروازهای
با ترانزیت هم معموالً ارزانتر
از پروازهای مستقیم هستند.
البته ممکن اســت به راحتی
پروازهای مســتقیم نباشند و
حتی چند ســاعتی معطلی
برایتان داشــته باشند ،ولی با

اینکار هم میتوانید کمی از
هزینههایتان کم کنید.
البته همه نمیتوانند بخاطر
پاییــن آوردن هزینههــای
سفرشان کمی از راحتیشان
را از دســت بدهند .ولی اگر
درست برنامهریزی کنید و
توقعاتی واقعبینانه داشــته
باشــید ،اینطور سفر کردن
هم چندان بد نیست .عالوه
بر این وقتــی بدانید با این
روش مقــدار قابلتوجهی از
هزینههایتــان پایین آمده
است ،میفهمید که ارزشش
را داشته است.
•
درمورد سفرتان حتقیق کرده و
از قبل برنامهریزی کنید

قبل از اینکــه یک بلیط به
جایی ناآشنا بگیرید و راهی
سفر شوید ،سعی کنید کمی
در اینترنت جستجو کنید و
درمورد مقصدتان اطالعات
بیشتری به دســت آورید.
مثــ ً
ا مکانهــای دیدنی و
فعالیتهــای تفریحی آن را
شناسایی کنید و لیستی از
تمام مکانهایی که دوست
داریــد از آنها بازدید کنید و
اولویتهای آنها نســبت به
همدیگر تهیه کنید .بسیاری
از افراد هزین ه زیادی را صرف
رفتن و بازدید از مکانهایی
که چندان موردعالقهشــان
توآمدهــای
نیســت و رف 
بیمورد و اضافی در سفر هدر
میدهند ،بنابراین با تحقیق
و برنامهریزی قبلی میتوانید
از اینگونــه اتــاف هزینه
جلوگیریکنید.
•
مهم همسفران تان هستند

خیلی وقتها هر چقدر هم
که یک مقصد ســفر زیبا و
ســرگرمکننده باشد ،بدون
داشــتن یک همسفر خوب
لذت چندانی نخواهد داشت.
بهترین کسانی که میتوانید
با آنها ســفر بروید کســانی
هستند که ارزش زیادی برای
آنها قائلید و عالیق و روحیات
مشــترکی با آنهــا دارید.
یادتان باشد ،در سفر این
مقصد و شــرایط سفر
نیست که اهمیت دارد،
کســی که با او به سفر
میروید مهم است.
•

محققان دانشــکده پزشــکی
دانشگاهپیتزبرگاخیراًتحقیقی
درمــورد تاثیرات شــبکههای
اجتماعی بــر روحیات کاربران
آنها انجــام دادهاند.این تحقیق
مشــخص کــرد که هــر چه
جوانان زمان بیشتری را صرف
شــبکههای اجتماعی کنند،
احتمال افسرده بودن آنها بیشتر
اســت .یافتههای این تحقیق
میتواند به متخصصین بالینی
برای کمک به بیماران افسرده
مفید باشد.
دکتر برایــان پریماک ،محقق
پروژه تحقیقاتی و مدیر مرکز
تحقیقاتی پیتــز در ارتباط با
رسانهها ،تکنولوژی و سالمت،
میگوید« ،ازآنجاکه شــبکههای درمقایســه با شرکتکنندههایی
اجتماعی به بخش بسیار مهمی که دفعات کمتری به شبکههای
از روابط انسانی تبدیل شده است ،اجتماعــی ســر میزدنــد،
بــرای متخصصیــن درمانهای شرکتکنندهایی که از رسانههای
بالینی که با جوانان سروکار دارند ،اجتماعی با دفعات بیشتر در روز
خیلی مهم اســت که توازن بین اســتفاده میکردند ۲٫۷ ،مرتبه
مصرف مثبت و مصرف مشکلزا احتمال افســردگی داشتند .و در
مقایسه با آنهایی که مدت زمان
را درک کنند».
دکتر پریمــاک و تیم تحقیقاتی کمتری در روز در این شــبکهها
او روی  ۱۷۸۷فــرد بزرگســال وقــت میگذراندنــد ،آنهایی که
امریکایی بین  ۱۹تا  ۳۲ســاله زمان کلی بیشتری را صرف این
تحقیقکردندودرپرسشنامههایی شــبکهها میکردند ۱٫۷ ،مرتبه
که به شرکتکنندهها داده شده بیشتر در خطر افسردگی بودند.
بود درمورد جزئيات اســتفاده از محققان همچنین ســایر عوامل
شبکههای اجتماعی سوال شده احتمالی افسردگی ازجمله سن،
بود.سپسپاسخهایپرسشنامهها جنســیت ،نژاد ،وضعیت تاهل،
با یک ابزار ارزیابی برای افسردگی شرایط زندگی ،سطح تحصیالت و
تطبیق داده شــد .شــبکههای درآمد را نیز در این تحقیق لحاظ
اجتماعی سوالشدهدر پرسشنامه کردند.
یکی از نویســندگان این تحقیق
عبارت بودند از:
Facebook,
Youtube,
میگوید ،این احتمال وجود دارد
 Twitter, Instagram,که افراد افســرده برای پر کردن
Google Plus, Snapchat,
 Tumblr, Pinterest, Vine,خالء درونی خود از شــبکههای
 LinkedInاجتماعی استفاده میکنند .ولی
اســتفاده از شبکههای اجتماعی
براســاس نتیجه پرسشنامهها ،خود میتواند منجر به افسردگی
شرکتکنندهها  ۶۱دقیقه در روز شود و این نیز متعاقباً به استفاده
از شبکههای اجتماعی استفاده بیشتر از این شبکهها میانجامد.
میکنند و به طور متوســط  ۳۰ولی چرا استفاده زیاد از شبکههای
مرتبــه در هفته به رســانههای اجتماعی میتواند منجر به
افسردگی شود؟
اجتماعی مختلف سر میزنند.
نکته هشداردهندهدر این تحقیق این تحقیــق توضیح میدهد که
این بود که یک چهارم این افراد قرارگیــری در معــرض نمایش
جزء افراد با شــاخص افسردگی همساالن از خود در این شبکهها،
باال طبقهبندی شــده بودند .در احساس حسادت را در افراد ایجاد
این تحقیــق ارتباط قابلتوجه و میکند و باعث میشــود تصور
خطی بین استفاده از شبکههای کنند که دیگران همه زندگیهای
اجتماعی و افسردگی دیده شد ،بهتر و شــادتری نســبت به آنها
چه بر مدت زمان استفاده از این دارند .افرادیکــه در فعالیتهای
شبکهها باشد یا دفعات سر زدن بیمعنیتــری در شــبکههای
اجتماعی شرکت میکنند باعث
به آنها.
میشود که تصور کنند که وقت
خود را تلف میکنند.
همچنین اســتفاده بیشتر از این
شبکهها احتمال آزار و اذیتهای
اینترنتی را افزایش میدهد که
این هم خود میتواند منجر
به افسردگی در فرد شود .و
شبکههای اجتماعی «اعتیاد
به اینترنت» را افزایش میدهد
که یک وضعیت روحی-روانی
مرتبط به افسردگی است.

تهای
فعالی 
تتری
مثب 
ن شبکه ها
جایگزی
بکنید.

یکــی از امیدهــای این تحقیق
تشــویق متخصصین برای سوال
کردن از بیماران مبتال به افسردگی
درمورد اســتفاده از شــبکههای
اجتماعی حین ارزیابی آنها است.
و یافتههای این تحقیق میتواند
بعنوان پایه و اساســی برای تاثیر
شبکههای اجتماعی بر مشکالت
ســامت عمومی در نظر گرفته
شود.
شــرکتهای بســیاری از ایــن
شبکههای اجتماعی در کمک به
افرادی که به نظر افسرده میآیند،
فعالیت دارند .مثــ ً
ا اگر کاربری
کلمه
”“depressed

(افسرده) یا

”“suicidal

(خودکشــی) را روی شــبکه
 Tumblrجســتجو کند ،منابع
بسیار مفیدی برای او نشان داده
خواهد شد و از فرد پرسیده خواهد
شــد که مشــکلی دارد یا خیر.
فیسبوک هم به کاربران این امکان
را میدهد که نوشتههای دیگران
که حالتهایی از افســردگی در
خــود دارد را با فشــردن فلش
پایین «من تصــور میکنم این
نباید روی فیســبوک قرار گیرد»
> «تهدیدآمیز ،خشــونتآمیز یا
متمایل به خودکشــی است» >
«یک مورد را انتخاب کنید…» >
ارائه کمک یا پشتیبانی با گفتن
اینکه کنارش هستید ،درخواست
کمک یا صحبت درمــورد آن با
فردی مورداعتماد یا درخواست از
فیسبوک برای بازنگری آن متن و
ارائهپشتیبانی.
فیســبوک میداند که شــبکه
اجتماعی آن تاثیر قابلمالحظهای
بر روحیه کاربرانش دارد.
بعنوان مثال ،دانشمندان اطالعات
فیســبوک در ســال  ۲۰۱۲یک
آزمایش بسیار بحثبرانگیزی بر
رفتارهای انسانی انجام دادند که
در آن صفحه اخبــار ۶۸۹،۰۰۳
کاربر مورد ارزیابی قرار گرفت که
در این ارزیابی یا کلیه پُستهای
مثبت یا کلیه پُســتهای منفی
برداشته شد تا ببینند بر روحیات
کاربران دیگر اثر میگذارد یا خیر.
ایــن آزمایش همانطور که انتظار

میرفــت پیش رفــت .کاربرانی
که محتویــات منفیتر مالحظه
میکردند ،خودشان هم محتویاتی
منفی به اشتراک میگذاشتند و
برعکس.
ایــن تنها تحقیق انجــام گرفته
درمورد تاثیر شبکههای اجتماعی
بر افســردگی نبوده است .سال
گذشــته ،تحقیقــی در ژورنال
روانشناسی اجتماعی و بالینی که
توسط محققان دانشگاه هوستون
انجام گرفت ،مشــخص کرد که
افزایش اســتفاده از فیسبوک با
عالئم افسردگی در ارتباط است
و به یک پدیده روانشــناختی به
نام «مقایســه اجتماعی» منجر
میشود.
در آگوســت  ،۲۰۱۳محققــان
دانشــگاه میشیگان نیز تحقیقی
به نام «استفاده از فیسبوک زوال
ســامت فردی را در جوانان به
دنبال دارد» ،منتشــر کردند که
در آن نتیجهگیری شــد که هر
چه افراد طی یک دوره بیشتر از
فیسبوک اســتفاده کنند ،میزان
خوشحالیشان کاهش مییابد.
در تحقیق دیگری که در ســال
 ۲۰۱۴به نام «عواقب احساســی
فیســبوک :چرا فیسبوک منجر
به بدتر شــدن حال ما میشود و
چرا باز از آن اســتفاده میکنیم»
در دانشگاه اینسبرگ در اتریش
انجام گرفت و مشــخص کرد که
فعالیتدر فیسبوک تاثیری منفی
بر حال و روحیه کاربران آن دارد.
تحقیقات بسیار بیشتری دیگری
هم در سایر دانشــگاهها در این
زمینه انجام گرفته است که همه
مصرف زیاد شبکههای اجتماعی را
با افسردگی مرتبطدانستهاند.
اما اگر تصور میکنید مصرف زیاد
شبکههای اجتماعی در شما هم
باعث احساس افســردگی شده
است ،چه باید بکنید؟
به شدت توصیه میشود که با یک
متخصص روانشناسدر این زمینه
صحبتکنید.
همچنین استفاده از این شبکهها
را تا حد امــکان پایین بیاورید و
سعی کنید آن را با فعالیتهایی
مثبتترجایگزینکنید.

•

ذكر تنها راه آرامش و عين اجابت است

ذكر يكتا شيوه رسيدن به آرامش است و آرامش مطالبه عموميبشر است،
ذكر يكتا شيوه رسيدن به آرامش است و آرامش مطالبه عموميبشر است،
بشر در همه نقاط دنيا خواهان آرامش است و براي رسيدن به آرامش راهها و
بشر در همه نقاط دنيا خواهان آرامش است و براي رسيدن به آرامش راهها و
ش��يوههاي گوناگوني را آزموده و ميآزمايد اما پاسخ انحصاري اين مطالبه در
ش��يوههاي گوناگوني را آزموده و ميآزمايد اما پاسخ انحصاري اين مطالبه در
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1993خدا
ذكر
ماست كه
مناقب
27
مناقب ماست كه ذكر خدا باشد.
ناتوانيم
محروميم،
پاسخ
اين
از
كامل
برداري
بهره
به
نسبت
ما
خود
چه
اگر
اگر چه خود ما نسبت به بهرهبرداري كامل از اين پاسخ محروميم ،ناتوانيم
و نتوانس��تيم از اي��ن ذخيره ،خوب بهرهب��رداري كنيم اما پاس��خ انحصارا ياد
و نتوانس��تيم از اي��ن ذخيره ،خوب بهرهب��رداري كنيم اما پاس��خ انحصارا ياد
خداست.
خداست.
براي
بياموزيم،
را
برداري
بهره
مهارت
بايد
ذخيره
اين
از
ب��رداري
بهره
براي
براي بهره ب��رداري از اين ذخيره بايد مهارت بهرهبرداري را بياموزيم ،براي
كرديم.
ياد
اضطراب
و
ناآرامي
علل
از
نخست
كه
بود
مهارت
اين
آموختن
آموختن اين مهارت بود كه نخست از علل ناآرامي و اضطراب ياد كرديم.
ناآرامي و اضطراب معلول چه علتي است؟ دو تصور بود ،تصور از دست دادن
ناآرامي و اضطراب معلول چه علتي است؟ دو تصور بود ،تصور از دست دادن
پرس��ش
وضعيت مطلوب و يا تصور به دس��ت نياوردن وضعيت مطلوب ،حال
وضعيت مطلوب و يا تصور به دس��ت نياوردن وضعيت مطلوب ،حال پرس��ش
بوده
متداول
اينجاست كه چگونه ميتوان به آرامش رسيد؟ راهي كه بين بشر
اينجاست كه چگونه ميتوان به آرامش رسيد؟ راهي كه بين بشر متداول بوده
«بكوش
گويند
و امروز در همه دنيا رايج و ش��ايع ش��ده راهي سلبي است ،مي
و امروز در همه دنيا رايج و ش��ايع ش��ده راهي سلبي است ،ميگويند «بكوش
مطلوب.
مطلوب را از ذهنت خارج كني» يعني تخليه ذهن از تصور
مطلوب را از ذهنت خارج كني» يعني تخليه ذهن از تصور مطلوب.
به
پس
آورد
مي
بار
به
تصور نرسيدن به مطلوب يا از دست دادن آن نا آرامي
تصور نرسيدن به مطلوب يا از دست دادن آن نا آراميبه بار ميآورد پس به
توست
خواهش
كه
مقامي
اين مطلوب فكر نكن .به شأني كه خواسته توست ،به
اين مطلوب فكر نكن .به شأني كه خواسته توست ،به مقاميكه خواهش توست
کنید تا به یک راهحل مشخص
است
متداول
راهي
مطلوب
كردن ذهن از
گيري،وخالي
درموردتا آرام
کمیفكر نكن
به-اينها
امتحان
آزمایش
به تازگی متوجه شدهاید که
به اينها فكر نكن تا آرامگيري ،خالي كردن ذهن از مطلوب راهي متداول است
از
ذهن
وقتي
است،
ذهن
از
فكر
كردن
خالي
سلبي
راه
هم
ام
تي
يا
مديتيشن
و
برسید.
و مديتيشن يا تيام هم راه سلبي خالي كردن فكر از ذهن است ،وقتي ذهن از
مطالعه
کردن
پســرتان ماریجوانا مصرف
کنید .بين ميرود.
ناآراميهم از
موادمخدرشد
دغدغه خالي
فكر و
فكر و دغدغه خالي شد ناآراميهم از بين ميرود.
ً
آرامشمغز
ماریجوانا و
درمورد
میکند.
دررساند .خالي كردن ذهن از فكر مطلوب
نمي
انسان را به
کمیسلبي
ایــن اتفاق ممکن اســت کامال  -اما راه
اما راه سلبي انسان را به آرامش نميرساند .خالي كردن ذهن از فكر مطلوب
است
معروف
آيد.
مي
پديد
دل
ساحت
در
خواسته
كه
چرا
كند
نمي
آرام
را
انسان
کنید.
مطالعه
نوجوانان
رشد
حال
برعکس
یا
باشد
کرده
غافلگیرتان
متفاوت
است
ممکن
آن
جزئيات
انسان را آرام نميكند چرا كه خواسته در ساحت دل پديد ميآيد .معروف است
خواهد
مي
عقلم
يا
ذهنم
گويد
نمي
كس
هيچ
خواهد»
مي
«دلم
گويند
مي
ك��ه
ك��ه ميگويند «دلم ميخواهد» هيچ كس نميگويد ذهنم يا عقلم ميخواهد
باشد ولی احتماالً اتفاقی مثل این خودتــان از قبل انتظــارش را  -بــه نتیجهگیریهایی منطقی
خواهش فعل «قلب» است ،در شيوه  TMذهن از فكر مطلوب خالي ميشود،
خواهش فعل «قلب» است ،در شيوه  TMذهن از فكر مطلوب خالي ميشود،
برسید.
ميش��ود تا به مطلوب نينديشيم ،اما آيا فكر نكردن به مطلوب خواهش
برایتان افتاده اســت .در اتاقش داشــتهاید .در هــر دو حالــت ،تالش
تالش ميش��ود تا به مطلوب نينديشيم ،اما آيا فكر نكردن به مطلوب خواهش
•
پاسخگوي
بايد
TM
مبدعان
كه
اس��ت
س��ؤالي
اين
كند؟
مي
بيرون
دل
ماریجوانا یا وســایل و متعلقات واکنشهای قابلدرک احساسی را از
را از دل بيرون ميكند؟ اين س��ؤالي اس��ت كه مبدعان  TMبايد پاسخگوي
انديشه
از
ذهن
كردن
خالي
در
شما
كه
مهارتي
با
مگر
پرسيد
بايد
باش��ند.
مربــوط به آن را پیــدا کردهاید .خواهید داشــت .هر رفتاری از آن
را
او
کار
این
دالیل
کنید
سعی
.۲
آن باش��ند .بايد پرسيد مگر با مهارتي كه شما در خالي كردن ذهن از انديشه
كه
فرض
به
بن��دد؟
مي
بر
رخت
هم
دل
از
خواهش
كني��د
مي
تعليم
مطل��وب
مکالماتیكه
بن��دد؟ به فرض
رخت بر
دل هم
ال بفهمید.
یک پیام یا پســت مشکوک در عضبانیت تــا اضطــراب کام ً
مي یا از
باشید
معذب
مطل��وب تعليم ميكني��د خواهش ازبا او
دالیل وروی
موارد زیر میتواند
توفيق خالي كردن ذهن از انديشه مطلوب حاصل شود و فرد بتواند به شغل
توفيق خالي كردن ذهن از انديشه مطلوب حاصل شود و فرد بتواند به شغل و
ماریجوانا اگر از جایگاه کنجکاوی و توجه که ممکن اســت بینتان اتفاق
خواستهالکل
موادمخدر و
مصرف
به خواسته
نوجوانانو هر
آوردن به اين امور
معموالًآيا فكر نكردن
فكر نكند،
مالي كه مي
پروفایلهای او در شــبکههای طبیعی است .خیلی خوب است شأن و
شأن و مالي كه ميخواسته فكر نكند ،آيا فكر نكردن به اين امور و هر خواسته
باشد؟
نداشته
را
امور
اين
خواهش
ديگر
دل
شود
مي
س��بب
ديگري
خواهش
باشــید.
ديگر واهمه
شود دلبیفتد
احتمال
شوید،
صحبت
با او ووارد
اجتماعیدیدهاید .شاید هم وقتی که قبل از مواجه شدن با فرزندتان و نشــانه یک مشــکل و مسئله باشد:
باشد؟
داشــتهرا نداشته
خواهش اين امور
س��بب مي
ديگري
خواهش
منفيواست.
ال مشخص بود که برای اقدامــات خود برنامهریزی پاسخ من
به خانه آمد کام ً
شدناست.
من منفي
پاسخ
گفتگویتان چیزی که مهم اســت این است
آمیز
موفقیت
اجتماعــی بزرگتر
احساســی
رو
اين
از
نيست
حل
راه
و
درمان
اما
اس��ت
تس��كين
و
س��رپوش
نوعي
اين
باشید .رو
نيست از اين
حل
راه
و
درمان
اما
اس��ت
تس��كين
و
س��رپوش
نوعي
اين
که با او صادق و روراست
بسیار بیشتر خواهد بود.
کنجکاوی ساده
است.
چیزی مصرف کرده است .شاید کنید.
انديشه را وارد
یکدوباره همان
خواهش گاه و بيگاه در وجود آدم غليان مي-كند و
خواهش گاه و بيگاه در وجود آدم غليان ميكند و دوباره همان انديشه را وارد
توانستهبدون
دانیــد را
ذهنيمی
واقعیاتی که
حــدس و
كند،کنید
ســعی
اســت فقــط
توانستهرفت ه
اش وســر
حوصله
فقط -
ساعتهااست
انسانممکن
راحت
خواهش
رسيده
خلصه ذهني
نشسته به
خیلیكند،
هم از زبان یکی از دوســتانش یا با همسرتان یا فردی قابلاعتماد ذهن مي
خواهش
رسيده و
نشسته به خلصه
انسان ساعتها
ذهن مي
بازميگردد .لذا
اینــکارآن فكر
غلي��انوميكند و
دوباره دل
بيرون كند
ذه��ن
در این زمینه صحبت کنید .این را از
فرضیات
دوباره دل اتهام
کارهای او را
زیادی از
هیجــان
مســئله
کردنامااین
متوقف
روی
والدین آنها چیزی شنیدهاید.
برایلذا
اضافیگردد.
فكر بازمي
زنیميیاكند و آن
غلي��ان
بيرون كند اما
هایذه��ن
جدیدی به گمانرا از
شود.
تكرار
بايد
پيوسته
TM
شود.
تكرار
بايد
پيوسته
TM
ً
مطرح نکنید یا نگویید که ازدلیل او مطرح کنید .برای عنوان کردن
قبــل از اینکه وحشــت کنید ،فرد میتواند حتی یک مشــاور متمرکز شوید .بله مطمئنادوست زندگیاش میدهد
ش��يوه  TMاز طريق فكر نكردن به مطلوبها ،خطري را پيش روي بش��ر
ش��يوه  TMاز طريق فكر نكردن به مطلوبها ،خطري را پيش روي بش��ر
های
ت
سیاســ
او،
از
انتظاراتتان
مطمئنید.
او
شدن
وابسته
همساالن
فشار
ماریجوانا
فرزندتــان
وجود که
این متن را تــا آخر بخوانید و از روانشناس باشد .حتی میتوانید بهدارید
تاثیرراه رشد و ترقي او
فكریانكند
خواستهراهاي -خود
بشر به
ميآورد ،وقتي
به وجود ميآورد ،وقتي بشر به خواستههاي خود فكر نكند راه رشد و ترقي او
كند تا به
پيوستهبا حركت
گرفته مي
حركت از او
شود،
ترک مي
انجام کاری که ممکن اســت در درمورد واکنشهای خودتان هم مسدود
عواقبی که
خانواده و
واکنش
احتمــال
شها
اضطراب ایــن رو
استرس،
بايدآمدن
مشکلشود- ،بشرکنار
بتوانید
ولی اگر
کند
استتا به
ممکن كند
پيوسته حركت
بشر بايد
گرفته ميشود،
حركت از او
ميشود،
مسدود
هاي
خواهش
و
ها
خواسته
به
انديشيدن
گرو
در
او
حركت
و
برسد
تعالي
آینده موجب پشیمانیتان شود با او صحبت کنید .این فرد به شما رشد
هاي
خواهش
و
ها
خواسته
به
انديشيدن
گرو
در
او
حركت
و
برسد
تعالي
و
رشد
منفی او را بیشــتر خواهد کرد و داشته باشد آماده باشید .او باید
عمقویتر او را درک کنید بسیار یا افسردگی
اوست .هر آنچه در جهان حاصل شده از علم و تكنولوژي و صنعت ،درست يا
درست يا
صنعت،
و
تكنولوژي
و
علم
از
شده
حاصل
جهان
در
آنچه
هر
اوست.
خوابی باعث میشود سعی کند خالف بداند که اگر به مصرف خود ادامه
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زندگی...

وقتی میفهمید فرزندتان ماریجوانا مصرف
میکند ،چه باید بکنید؟

نهاد مقام
یظهور
بهداشت معنوی و عضو گروه عرفانهاي نوظهور نهاد مقام
مؤسسه
هشدار داد
هها در گفتوگو با

وظهورعرفانهاي نوظهور
رناك

•

همسرتانشرح
جدولبا با دو
صحبت
یکمورد آن
 .۱در

ن اجابت است

5145
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از
ن
كه
از
تر

صفحه9}28 :
{>> ادامه در 8

قبل از حرف زدن با فرزندتان به روبهرو باشید8 7 .
را در معــرض این مشــکل قرار 4براســاس روش تربیتی شــما
ممکن اســت برای روبهرو شدن
یک جدول با دو شرحمیدهد
این نکات دقت کنید:
4

9

4
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>> 6
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جدول 35
حل در صفحه
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سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.

جدول عادي بازي
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 -9 15 14 13 12 11 10 9 8ن��ام فرديناند مدافع منچس��تر -از
شهرهاي استان تهران -قرض ،دين
 -10چن��د خودمان��ي -باس��كول-
گرانترين شهر دنيا
 -11جاودانگي -شهري در ايتاليا
 -12پستانداري سمدار ،نشخوار كننده
و تهي شاخ -ش��غل -دلير -قشنگ و
ظريف
 -13پ��ل معروف راهآه��ن مازندران-
نوعي زردآلو -قطعههاي پش��م شيشه
كه براي ظرفشويي به كار ميرود
 -14ميوه روغن��دار -نمابر -ادا كردن
پيمان
 -15دش��مني -تي��م فوتبال��ي در
آرژانتين
عمودي:
 -1فرز و زرنگ -فيلمي به كارگرداني
ماي��كل چيمين��و در ژان��ر جنگ��ي
داستاني
 -2خط��اب ب��يادب -هنرپيش��ه
نمايش��نامههاي خن��دهدار -قس��مت
ملوديك اپرا
افقي:
 -1ثمره درخت بنه يا پس��ته وحشي -3 -فرق سر -فالني -رفاقت
 -4گويشي در كشورمان -خواهر -پرنده
محصول گياهگون
 -2مايع نشاسته -واحد پول عربستان -تنها -روشندل
(Hard,
)difficulty rating 0.61
 -5بازيك��ن رئ��ال مادري��د -دريچ��ه
حسرت
اطمينان -پاسخ مخالفتآميز
 -3كمپهنا -دانا -ماشيننويسي
 -4از انواع ش��يرينيها -عيب و نقص -6 -مذكر -از صفات خداوند متعال -يار
ويس
صفت روباه -از الفباي فارسي
 -7لولهاي عريض كه دهانهاي مخروطي
 -5وادار كردن -ركاب و تسمه
 -6بردب��اري -حضور داش��تن -موجود و ساقهاي باريك دارد -مهمان سرزده-
راننده
نامرئي
 -8ت��رس -فيلمي از ج��الل مهربان-
 -7نوعي نان -درخور آقايان -محله
هاون
 -8پيامبر خياط -دارايي -مرطوب
 -9ره��ا ك��ردن گلول��ه -از
حل جدول ويژه شماره 5144
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دیدگـــــاه...

«این دیوانگی باید متوقف شود ما باید دادن
اسلحه به تروریستها را متوقف کنیم!»
شایستهالهامی

 11دسامبر -روز هفتمدسامبردر
برنامه  Power & Politicکانال
سی بی سی کانادا مجری برنامه
با دو نفر از گروه کاله ســفیدها
(سوریه) مصاحبه میکرد.
بنا بگفته آنها این گروه سه سال
پیش توســط دولت کانادا پایه
گذاری شده ،که ظاهراً به زخمی
هــای حلب کمک کننــد .ولی
واقعیت ماجرا انتشــار خبرهای
ساختگی و کمک به گروههای
اعتدالی و تخریب چهره اســد و
پوتین بخاطــر کمک به ارتش
سوریه برای بیرون راندن داعش
از حلب بود .برای همین باوجود
اینکه همان روز شــاهد پیروزی
ارتش و مردم ســوریه در حلب
بودیم ،دو نفــر نامبرده با قیافه
ناراحت به مجری جواب میدادند
و گویا از این پیروزی ناراحتند.
نمونه کار این گروه نشــان دادن
عکس پسر بچه ای چند ماه پیش
بود که ظاهراً توسط افراد آنها از
زیــر آوار درآمده و روی صندلی
آمبوالنس نشانده بودند و یا عکس
های نظیر آن که باعث شد یک
چهره انســانی از آنها بسازند و با

وجود ثابت شدن این دروغ ها این
گروه جایزه کاندیدای جایزه صلح
نوبل شدند ،ولی برنده نشدند.
از طرف دیگر ،بعد ازاینکه هیئت
حاکمه آمریکا با تالشــهای زیاد
نتوانست هیالری جنگ افروز را
بر مردم خسته از جنگها تحمیل
کند ،اخیراً شــاهد هستیم که
دولت اوباما روسیه را به مداخله
در انتخابات به نفع ترامپ متهم
میکنــد .ترامپ هــم در جواب
تبلیغات داشتن سالح هسته ای
توســط صدام را یادآوری کرده
است.
ناگفته نماند که هشت سال پیش
هم بعد از انتخــاب اوباما ،همان
اتهام به چین وارد شــد؛ یعنی
هرجا که موفق نمیشود با متهم
و مقصر کردن کشــور دیگری
خواسته خود را تحمیل میکند .و
این مسئله را بوسیله رسانه ها و
با انتشار خبرهای ساختگیدامن
میزنند .متاســفانه تا حاال موفق
بوده و توانسته اند از بعد از جنگ
جهانی دوم تا سال  2000حداقل
 55کشــور را با کودتا و یا ایجاد
جنگ ،حکومتهایشان را عوض
کرده و به نابودی بکشند.

شــاید فقط قصد امتحان کردن
آن را داشته است و االن میفهمد
که انتخاب خوبی نیست و اص ً
ال
نمیخواهــد بخاطــر آن مزایا و
موقعیتهای خــود را در آینده
از دست بدهد .اگر اینطور شود،
بهترین نتیج ه ممکن خواهد بود.
•
اگــر گفتگوی اولیــهای که با او
داشــتید خوب پیش نرفت و او
همچنان به مصــرف خود ادامه
میدهد ،باید اقدام بیشتری کنید.
اولین قدم این اســت که از یک
متخصص و کارشــناس خوب
درخواست ارزیابی کنید.
ایــن متخصــص میتوانید یک
روانپزشک یا مشاور و یا پزشک
خانوادگیتان باشد .این فرد باید
کسی باشــد که هم با نوجوانان
و هــم درمــورد موضوع مصرف
موادمخدر تجربه داشــته باشد.
این ارزیابی وجود مشکل را تایید
کرده ،ذات آن را مشخص کرده
و روشهایی برای درمان توصیه

تجربه کــردن موادمخدر و الکل
برای خیلی از نوجوانان مسئلهای
عــادی اســت .ایــن تمایل در
نوجوانان امروزی بسیار بیشتر از
قبل شده است .البته استثناهایی
هــم وجود دارد ولــی ماریجوانا
تقریبــاً به قســمتی از فرهنگ
جوانان در سراســر دنبا تبدیل
شده اســت .بااینکه نمیتوانید
جلوی آنها را برای امتحان کردن
آن بگیرید ولی مطمئناً نمیتوانید
مصرف مداوم آنها را تحمل کنید.
مطمئناً دخالــت خواهید کرد
و ســعی خواهید کــرد فرصتی
برای زندگی شــاد و موفق بدون

 .۴از یک متخصص کمک بگیرید.

 .۵حتمًا برنامهتان را به دقت
دنبال کنید.

تشــکیل کنفرانسی با نام "گروه
متحد برضد ایران هسته ای" با
حمایت مالی شــلدون ادلسون
توســط دو گروه جنگ طلب در
روز هفتم دسامبر در واشنگتن
بود مــارک دابوویتس بنیاگذار
"دفاع از دموکراسیها!" و جوزف
لیبرمن دوقلوهای جنگ طلب
و دشمن شماره یک مردم ایران،
یعنی جان مک کین و لیندسی
گراهــام و عده ای از ســازمان
مجاهدین شــرکت کرده بودند.
آنها خواهان حمله به قایق های
جنگی ایــران در خلیج فارس و
تحریمهایاقتصادیهستند.
هنوز از دیدن این کشت و کشتار
و نابودی کشــورها و تهی کردن
خزانه آمریکا و هــدر دادن پول
مالیات دهنــدگان درس عبرت
نگرفته و جنگ و تجاوز دیگری را
میخواهند.خوشبختانههیچکدام
آنها به ترامپ رای نداده و حامی
هیالری جنگ افروز بودند .مردم
آمریکا تهدید واقعی را شناختند
و درآینده نیــز در مقابل ایجاد
جنگهای بیشتر خواهند ایستاد.

شب عاشقی و دلدادگیست
پذیرایتان هستیم در آنیکس
سه شنبه  20دسامرب

>> ادامه از صفحه27 :

میکند.
مشــاورههای روانشناســی هم
میتواند بــرای فرزندتان مفید
باشــد .اگــر مشــکل بزرگتر از
این حرفهاســت ،ممکن است
الزم باشــد که او در برنامههای
ترکاعتیاد شرکت کند.
•

شب یلدا

مطلب و خبر مهم دیگر که با
مطالب باال بیربط نیست.

ساعت 7 :تا 11

پذیرایی ویژه شب یلدا همراه با موسیقی
ورودی $30
کودکان زیر سه سال رایگان
فقــط با رزرو قبلی و تهیه بلیت
تا تاریخ  27نوامرب

)514( 585-2029

موادمخدر به آنها بدهید .ممکن
اســت تحتتاثیر حرفهای این
و آن تصــور کنید که هرازگاهی
مصــرف کمــی ماریجوانا هیچ
اشــکالی ندارد و طبیعی است
و فقــط یک دوره کوتاه اســت

کــه همه نوجوانــان از آن عبور
میکنند .ممکن هم اســت که
چشمهایتان را روی این مسئله
ببندید و اص ً
الدخالت نکنید .ولی
چیزی که بایــد دقت کنید این
است که اگر فرزندتان به مصرف

•
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به هیچ ترتیب نمیتوانید از قبل
بفهمید که ایــن گفتگو چطور
پیش خواهــد رفت ولی ممکن
است حدس بزنید که مکالمهای
آرام خواهد بود یا پرسروصدا .باید
انتظار داشته باشید که با انکارها،
دروغهــا ،بهانههــا ،عصبانیت و
حتی مقصر دانســتنهای خود
شما بعنوان والدین روبهرو شوید.
ممکن اســت به انــدازه کافی
تحقیق کرده باشــید و متوجه
شــده باشــید که مصرف علف
هیچ اشکالی ندارد .همیشه این
امکان وجود دارد که حتی بااینکه
برنامهي خوبی ریخته بودید ،ولی
این گفتگو کام ً
ال اشــتباه پیش
برود .هیچ اشکالی ندارد میتوانید
درستش کنید.
فقط مهم است که خونسردیتان
را حفــظ کنید و بــه موضوع با
عشــق و محبت هرچه تمامتر
برخورد کنید .این احتماالً کافی
خواهد بود .ممکن است پسرتان
تحتتاثیر آن قرار گیرد و تصمیم
بگیرد کــه راهش را عوض کند.

ترامپ هم در مسافرتهای بعد از
انتخابات "با عنوان تشکر از رای
دهنده ها" بــا تکرار حرف های
زمان انتخابــات اضافه کرده که
سیاست جدیدی را پیش خواهد
گرفت کهدر آن اثری از برانداختن
دولتها و یا تجاوز به کشــورهای
دیگر و آشوب و اختالل در سایر
کشورها وجود نداشته باشد.
البته صحت ایــن گفتار را زمان
نشــان خواهد داد و مطمئناً اگر
مردم غیر از این را ببینند مخالفت
خواهند کرد ،چون نتیجه عمل
خود را در انتخــاب ترامپ ناظر
بودند و حاال میدانند که میتوانند
تاثیرگــذار باشــند .ایــن طرز
گفتارترامــپ با نظر هیالری که
از همان ابتدا میخواست منطقه
پرواز ممنوع در سوریه مثل لیبی
(کشیده شــدن جنگ به سایر
مناطق از جمله ایران و روسیه)
اعالم کند ،فرق میکند.
اواخر نوامبرسال گذشته تولسی
گبارد ،نماینده کنگره از هاوائی که
سالها در عراق جنگیده چندین
بار در کنگــره از ادامه جنگ در
سوریه مخالفت کرد و مدتی هم
در رسانه ها با او مصاحبه کردند.
(متنــی از او را پارســال ترجمه
کردم که چاپ شد ).با تمام این
تالشها نتوانســت موفق شود.
اخیراً دیداری با ترامپ داشــته
که مثل دیگر دیدارهای ترامپ
در رسانه ها منعکس نشد  .این
زن جوان و شجاع هشتم دسامبر
خواستار قانونی از کنگره شده که
چندین عضو هم آنرا امضاء کرده
اند.
خانم باربارا لی (تنها مخالف تجاوز
عراق در ســال  )2003حتی دو
نماینده جمهوریخواه و همچنین
شــورای صلح و دموکرات های
ترقیخواه آمریکا هم حمایت کرده
اند .خانم گبارد الیحه قانونی را با
نام " تسلیح تروریستها را متوقف

کنید" معرفی کرده که میتواند
مانع دولت آمریکا بشود که پول
مالیات دهندگان را صرف تهیه
اسلحه و یا تعلیمات و یا حمایت
اطالعاتی گروههائی مانندداعش،
القاعده ،جبهه النصره و ســایر
گروهها میکند .همچنین شامل
کشورهائی میشــود که بصورت
مســتقیم یا غیرمستقیم از این
گروههاحمایتمیکنند.
تولسی گبارددر کنگره میگوید:
«اگر کسی خالف این عمل کند
باید به زندان برود .دولت آمریکا
هنــوز دارد مخالــف این عمل
میکند و گروه هائی که میخواهند
دولت ســوریه را سرنگون کند
حمایت میکند .سازمان سیا هم
از طریق عربستان سعودی ،ترکیه
و قطر که مستقیم و غیرمستقیم
آنها را حمایــت میکنند پول و
اسلحه بطرف آنها سرازیر میکند.
این گروهها توانسته انددر سراسر
سوریه از جمله حلب قلعه نظامی
بسازند.
مقاله اخیــر در نیویورک تایمز
تائیــد میکند کــه "گروههای
شورشی" توسط آمریکا حمایت
میشوند وارد مناطقی در سوریه
شده اند که متحد القاعده بودند
و نام سابقشان جبهه النصره بود.
نام فعلی اینهــا "گروه اعتدالی"
اســت که بی معنی است ،این
مسئله ثابت شده که هر سازمان
ضد اسد در اســتانهای حلب و
ادلیب میجنگند بوسیله القاعده
و یا النصره کنترل میشوند.
مقاله دیگری هم در وال استریت
ژورنال همین مســئله را تائید
میکند سازمان سیا این گروهها را
با دادن پول و اســلحه و موشک
حمایت میکند.ســال گذشــته
آمریکا بــا ترکیه همکاری کرده
تا بــه این گروههــا حمایتهای
اطالعاتی و سایر کمکهای نظامی
داده شــود همگی این گروهها با

القاعده همراه شده اند.
گبارد ادامه میدهد« :این دیوانگی
باید متوقف شــود ما باید دادن
اســلحه به تروریستها را متوقف
کنیم .دولت باید به این ریاکاری
خاتمه بدهد».
این بود ترجمه کوتاهی از نوشته
تولســی گبارد را کــه در روز 9
دســامبر در سایت اینفورمیشن
کلیرینگ هــاوز Information
 . Clearing Houseدر ادامــه
نوشــته او استفن کینزر روزنامه
نگار با سابقه و چند تن دیگر در
حمایت از گبارد مطالبی نوشته
اند که جالب و خواندنی است».

RESTAURANT ONYX

فرزندتان ماریجوانا مصرف میکند ...

نظیر کودتا در ایران در  28مرداد
 1332و یا شیلی در  11سپتامبر
1973؛ یا جنگ هائی مثل ویتنام
و کره
از سال  2000هم شاهد هستیم
که حداقل هفت کشور به نابودی
کشیده شوند و عالوه برآن کشتار
مــردم بیگناه هم تا حــاال ادامه
داشته و هجوم پناهندگان باعث
شــده که با این بهانه آزادیهای
مردم اروپا و آمریــکا را محدود
کنند.در کنار آن محدودیتها پول
مالیات دهندگان این کشــورها
صرف خرید اســلحه ای میشود
که با یک دشــمن همیشــگی
بجنگند و سود حاصل از فروش
این اسلحه ها به جیب شرکتهای
اسلحه سازی سرازیر شود.
مــردم بــا انتخــاب ترامــپ
"ضدارزشــها" نشــان دادند که
حاضــر نیســتند تبلیــغ ها و
سیاســتهای خارجی گذشــته
هیئت حاکمه را بپذیرند.
بنابه آمار جنگهای بعداز سال
 2000حدود  6تریلیون دالر
هزینه برداشــته که مالیات
دهنــــده ها آن را تحمل
کرده اند.
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مرتــب و دائم رو آورده اســت،
اقدامات برنامهریزیشدهتان را به
طور کاملدنبال کنید.
منبع uriahguilford.com :
مترجم  :زینب آرمند
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تحلیلسیاسی...
ازشیپ تو چون ارب بـهاران همه ردنتف...

همــدردی

هدیههای ترامپ برای جهان جدید چیست؟
نویسنده :یوشکا فیشر
ما نباید دچار هیچ گونه توهمی
شــویم .اروپا بســیار ضعیف و
پرتفرقهتــر از آن اســت که به
صورت استراتژیک در برابر ایاالت
متحده ایســتادگی کند و بدون
رهبری امریکا غــرب نمیتواند
زنده بماند.
حاال کــه دونالد ترامپ به عنوان
رئیس جمهور ایــاالت متحده
آمریکا انتخاب شده است ،پایان
آن چــه تحت عنــوان «غرب»
شناخته میشد ،فرارسیده است.
اصطالح غرب ،توصیفگر جهان
مابین اقیانوس اطلس است که
دو جنگ جهانی در قرن بیستم
را تجربه کرد ،نظــم نوین را در
طی چهار دهه پس از جنگ سرد
بازتعریف کرد و جهان را تا کنون
تحت سلطه خودداشت.
غــرب را نباید با مغــرب زمین
اشــتباه گرفــت .در حالــی که
فرهنگ و هنجارهای آن به طور
گستردهای در مغرب زمین ریشه
دارد ،اما در طول زمان به چیزی
متفاوت تکامل یافته است.
شخصیت اساسی مغرب زمیندر
طول قرنها در منطقه مدیترانه
شکل گرفت (اگرچه بخشهای
شــمالی اروپا و آلپنشــینها
کمکهای مهمی در توسعه آن
انجام دادند) .غرب اما در مقابل،
محصول اقیانوس اطلس است و
کودک قرن بیستم.
زمانی که جنگ جهانی اول آغاز
شــد ،آن جنگ یــک درگیری
اروپایی بین قدرتهای مرکزی و
با توافق انگلیس ،فرانسه و روسیه
بود .این جنگ زمانی واقعا جهانی
شــد که آمریکا در سال ۱۹۱۷
وارد گود شد .این دقیقا لحظهای
است که آن چه ما غرب مینامیم،
شروع به شکل گرفتن کرد.
میشــود گفت که غرب گواهی
تولد خــود را در طــول جنگ
جهانی دوم دریافت کرد .در ماه
اوت ســال  ۱۹۴۱پس از حمله
آلمــان نازی به اتحــاد جماهیر
شــوری ،وینســتون چرچیل،
نخست وزیر بریتانیا و فرانکلین
روزولت ،رئیس جمهوری آمریکا
در یک کشتی جنگی در سواحل
نیوفاندلند مالقات کردند و منشور
آتالنتیک به امضا رسید.
آن توافق بعدها شــرایط را برای
ایجــاد ناتو فراهم کــرد تا برای
چهار دهه و تا امروز ،اتحادیهای

از دموکراســیهای مســتقل با
ارزشهای مشترک ،اقتصاد بازار
محور و مقاومت در برابر شوروی
را توسعه دهد.
اساســا غرب بر تعهد آمریکا به
حضور برای دفــاع از متحدانش
شــکل گرفت .نظم غربی بدون
حضور آمریکا بــرای ایفای این
نقش بسیار مهم ،نمیتواند وجود
داشــته باشد .نقشی که در حال
حاضر ممکن است زیر نظر ترامپ
انکار شود .در نتیجه ،اکنون آینده
خود غرب در خطر است.
هیچ کــس نمیتواند مطمئن
باشــد که انتخــاب ترامپ برای
دموکراسی آمریکا به چه معنی
خواهد بود یــا او وقتی که دفتر
کاخ سفید را به دست گرفت چه
خواهد کرد.
اما میتوانیــم دو فرض معقول
داشته باشیم:
اول ،دوران ریاست جمهوری
او آثــار بســیار مخربی در
سیاستهایداخلیوخارجی
آمریکا خواهد داشت.
ترامــپ درحالی به کاخ ســفید
رســید که تقریبا تمامی قوانین
نانوشته سیاست آمریکا را نقض
کرد .او تنها هیالری کلینتون را
مغلوب نکرد؛ بلکه اساس حزب
جمهوری خواه را نیز شکستداد.
دلیل کمی وجــود دارد که فکر
کنیــم از  ۲۰ژانویــه او به طور
ناگهانی این استراتژی پیروز خود
را کنار خواهد گذاشت.
همچنین میتوانیم با خیال راحت
فرض کنیم که ترامپ سرسختانه
و محکم بــه تعهد «ایجاد دوباره
آمریکای بزرگ» میچسبد.
این ممکن اســت پایه و اساس
ریاســت جمهوری آینده باشد.
رونالد ریگان نیــز در زمان خود
ایــن وعده را داده بــود اما او در
حالــی این حــرف را میزد که
آمریکا هنوزدر جنگ سرددرگیر
بود و این رویکردی امپریالیستی
محسوب میشد.
بنابراین ریــگان برنامه افزایش
توان تســلیحاتی را در مقیاسی
عظیم دنبــال کرد که در نهایت
به فروپاشی اتحاد جماهیر شوری
منجر شد .او همچنین راه را برای
رونق اقتصادی آمریکا با افزایش
عظیم بدهیهای ملی هموار کرد.
ترامپ فاقد تفرعــن الزم برای
رویکردهایامپریالیستیاست.
در مقابــل او در طــول مبارزات
انتخاباتی انتقاد از جنگ بیمعنی

جناب آقای کامران مسیح،
خانواده های عزیز سوگوار

آمریکادر خاورمیانه را نشانه رفت.
حامیان ترامپ چیزی بیش از این
که ایاالت متحده نقش رهبری
درگذشت تاثرانگیز مادر گرامی تان
جهانی خود را رها کرده و از جهان
شادروان خامن فرح قطبی
عقب نشینی کند نمیخواهند.
را تسلیت عرض نموده؛
حرکــت ایــاالت متحــده به
ســمت انزوای ناسیونالیســتی
در اندوه شما شریک می باشیم.
قدرتمندترین کشور جهان را به
برای شما و همه بازماندگان آرامش خاطر،
حاشیهای عظیم خواهد برد.
صبر و شکیبایی آرزو داریم.
دیگــر تضمینی بــرای امنیت
کشورهای غربی یا دفاع از نظم
جهانی بــر پایه تجــارت آزاد و
فروغ زمانی ،هاله ،مرتضی منتظمی ،آرام و شبنم
جهانی شــدن وجــود نخواهد
منتظمی ،پیام و نگار منتظمی ،خانواده محمد شکیب نیا،
داشت.
تنها ســوال باقی مانده در حال
خانواده علوی ،خانواده فامیلی ،مینا برزگر ،کاظم اسدی،
حاضر پرسش درباره این نگرانی
خانواده مهدویان ،پوران اویسی
است که سیاســتهای آمریکا
چقدر سریع تغییر خواهد کرد و
این تغییرات تا چه حد رادیکال
خواهد بود .ترامــپ هم اکنون
تعهد کرده که قرارداد همکاری
ترانس پاسیفیک شامل ۱۲کشور
یادداشتی از مارک
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ت.
در
االت متحده را در پی داشت.
بغداد و
دولــ
کابــل را تضعیف و به ن
ت ترامپ میتوانــد از این
ایر
شده را به دست والدیمیر
ان
ظر میرســد دولت بعدی
و
پ
اک
ست
ان
را
ج
سو
رتر
به
کرد.
ترس نفع آمری
آ
کا
مری
به
کا
ره
بب
آما
ده
رد.
اس
ــ
ت
که
ل
پوتین و ایران بدهد.
ایاالت
ینــدن
جانســون ،رییــس متح
در واقع این کار توازن قدرت در هشت ســال گذش
ته
ب
ارا
ک
ج
مه
ده به آن دوره خود بازگردد.
وریپی
شینآمریکا،کوشید آمری
را در خاورمیانه از بین خواهد اوبامــا نشــان داد کــه
وقت
ی
برا
ی
پ
کاییهــا و متحدان آمریکا
ره
یز
بزرگ
از یک جنگ بزرگ
ترین قدرت جهان از ایجاد
باید آسوده خاطر باشند.
در
وی
تن
ام
ن
سـ
ـب
ت
برد که با پیامدهای جدی و ترس پره
بــه ویتن
یز
ام
م

ی
کن
دش
د،
ــ
م

ی
من
کو
ان
آ
شد
با
مری
کا
فرامنطقهای همراه میشود.
حــق دارند
شــمالی خویش
ــتنداری نشان بترسند.
از نظر اخالقی این خیانتی
ظالمانه به مخالفان رژیم سوریه
و یک مزیت برای رئیس جمهور
اروپا بسیار ضعیف و پرتفرقه تر از پای آمریکا است.
است.
سوریه بشار اسد ،خواهد بود.
اگر ترامپ خاورمیانه را به روسیه ما فقط نمیدانیم این کشــتی آن است که به صورت استراتژیک در اروپا سیاهچال ناسیونالیسم باز
تعارف کند ،جای شگفتی خواهد چقــدر ســریع بــه راه خواهد در برابر ایاالت متحده ایستادگی شده اســت و در زمان مقتضی
بود اگر درباره اوکراین ،شرق اروپا افتاد .این فقط به مخالفان (چه کند و بدون رهبری امریکا غرب دیوهای آن در قاره و جهان آزاد
و قفقاز چنین کاری نکند.
دموکرات و جمهوری خواه) که نمیتواند زنده بمانــد .بنابراین خواهند شد.
بایــد در انتظار کنفرانس یالتا  2ترامپ در کنگــره با آنها مواجه جهان غرب به طور قطع در برابر
مترجم :روزبه آرش
برای به رسمیت شناختن حوزه خواهد شد و میزان فشار اکثریت چشمان ما نابود خواهد شد.
نفوذ عملی جدید پوتین باشیم؟ آمریکاییهایــی که بــه او رای پس بعد از این چه خواهد شد؟
منبع:پراجکتسیندیکیت
میتوانیم با اطمینان بگوییم که
این دوره جدید قابل تشخیصی ندادهاند ،بستگی دارد.
ترجمه و انتشار:دیپلماسی ایرانی،
است که ترامپ در برنامه کاری ما نباید دچار هیچ گونه توهمی چین در حــال آماده کردن
چهارشنبه  ۱۷آذر ۱۳۹۵
خود برای قدم نهادن در جای
اش بــرای آمریکا در نظر گرفته شویم.

«خوب

است که
ج
ها
ن
ا
ز
آم
ری
کا
ی
ت
ر
ام
پ میترسد»
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الل که باشی،
ز
و پیداست...
آمسان در ت

وقتی کســی زیاد از رفتن
حرف می زند
قبال رفته است.
فقط می خواهد مطمئن شود
چیزی از او ،در تو جا نماند!
کمک کن چمدانش را ببندد
چترش را به او پس بده
لبخندش را
آوازهایش را
همینطور سایه اش را
که گاه و بیگاه از پشت پنجره
ات گذشته بود!...

معنای سخاوت...

فرﻫـﻨﮓ ﯾﻌﻨﯽ...

هیچ چیز در این جهان چون آب ،نرم و
انعطاف پذیر نیست.
با این حال برای حل کردن آنچه سخت
است ،چیز دیگری یارای مقابله با آب
را ندارد.
نرمی بر سختی غلبه می کند و لطافت
بر خشونت.
همه این را می دانند ولی کمتر کسی به
آن عمل می کند.
انسان ،نرم و لطیف زاده می شود و به
هنگام مرگ خشک و سخت می شود.
گیاهان هنگامی که سر از خاک بیرون
می آورند نرم و انعطاف پذیرند
و به هنگام مرگ خشک و شکننده.
پس هر که ســخت و خشک است،
مرگش نزدیک شده
و هر که نرم و انعطاف پذیر ،سرشار از
زندگی است.
آرام زندگی کن..
از کتاب« :تائو تِ چینگ»
اثر :الئوتسه

ﺑﻪ ﺍﻭ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺴﺨﺮﻩ
ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ،ﭼﯿﺰﻫـﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ
ﺧﻮﺩﺵ ﻫـــﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺭﺑﻄﯽ
ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ.
(ﺑﺮﺗﺮﺍﻧﺪ ﺭﺍﺳﻞ)

ساکت و فروتن...
سکه ها همیشه
سر و صدا می کنند
اما پول های کاغذی
همواره ساکت اند
وقتی ارزش شما زیاد می شود
ساکت و فروتن باقی بمانید...
-------------

نفرت...

فرﻫـﻨﮓ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ وجود
«خیلی وقتها ،آدمهایی که
ﻫـﺮ ﮐﺲ ﺩﻭ ﺑﺨﺶ دﺍﺭﺩ:
ﺑﺨﺶ ﺍﻭﻝ ،ﭼﯿﺰﻫـﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ از کسی متنفرند درواقع از
ﺧﻮﺩﺵ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﻄﻮﺭ ﻃﺒﯿﻌﯽ خودشانمتنفرند».
(بیلی وایلدر)
نامه ای می رسد...
باید نامهیی برسد
زنان...
همین روزها
من
تنهایی
از آنسوهای
ِ
ریشه انسانیت ...
باید نامهیی از هزار سال بعد برسد زنان ریشه های انسانیت اند.
خبر از كوتاهی شبها بدهد
اشتباه خواهد بود
خبر از آرامش خیابانى بدهد
اگر فکر کنیم
روی
شد
ســرگردانی ما پیر
كه
ِ
با محدود کردن ریشه ها
دستهایش
شــاخه ها بهتر رشد خواهند
و
گیر
در
شد
گم
ما
های
كه خواب
کرد.
دار شبهایش
هر قدر ریشــه ها محدود تر
باید نامهیی از تو برسد
شوند
كه نوشته باشی
شاخه ها پژمرده تر
دوستم میداری
فاسدتر
دوستم میداری
و رشد نایافته تر خواهند شد...
و بادی نمیوزد
كه موهایم را سرگردان كند
سال دیگر
تا مر ِز هزار ِ
( مریم میتـــــرا)

(منبعناشناس)

زبان فرانسه...

گزیده

مونتریال)
ی حسام (
ها

ند روی او
ی
شقان  ،آنکس که ب دد خوی او
ن ای عا
فته گر
ای عاشقا ه گردد عقل او  ،آش یران شود
شورید ن شود  ،دکان او و در جوی او
آب ان
جویا
معشوق را پویان شود  ،چون ضه چین او
بر رو و سر ین او  ،خوبان قرا ان کوی او
سک
سگ
شاهان همه م م بر زمین  ،پیش ر جان من
ران زده د
خمی بزد ب
شی
،ز
ر بازوی او
شق شد مهمان من ر دست و ب
د آفرین  ،ب
ع
این حمت و ص
صد ر

کافه های شلوغ
آخ که چقدر خوبه
قدم زدن با تو
چه خوب و آفتابیه
هوای من با تو

تو کافه های شلوغ
گوش دادن به صدات
چه لذتی داره
تو خلوت کوچه
گرفتندستات
چه لذتی داره

بازم اجازه بده
بهت سالم کنم
نگو باهام قهری
با اینکه می دونم
تو بی اجازه ترین عاشق این شهری
تو غربت خونه
جز من دیوونه
کی غصه ی تو رو خورد
شبایتنهایی
بدون الالیی
چه جوری خوابت برد
آخ که چه دلگیره
هوای من بی تو
چقدر نفس گیره
قدم زدن بی تو
تو خلوت کوچه
گرفتندستات
همش دروغه… دروغ
چقدر ادامه بدم
به گم شدن تو این خیابونای شلوغ
جز من دیوونه
کی وقتی حس می کنه
که داره می میره
حتی واسه مردن
از توی دیوونه اجازه می گیره
جز من دیوونه
چراغای رنگی
آدمای سنگی
سرفه ودلتنگی
تو کافه ی خالی
یه استکان چایی
کنارتنهایی....

ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار
ببر اندوه دل و مژده دلدار بیار
نکتهای روح فزا از دهن دوست بگو
نامهای خوش خبر از عالم اسرار بیار
تا معطر کنم از لطف نسیم تو مشام
شمهای از نفحات نفس یار بیار
به وفای تو که خاک ره آن یار عزیز
بی غباری که پدید آید از اغیار بیار
گردی از رهگذر دوست به کوری رقیب
بهر آسایش این دیده خونبار بیار
خامی و ساده دلی شیوه جانبازان نیست
خبری از بر آن دلبر عیار بیار
شکر آن را که تو در عشرتی ای مرغ چمن
به اسیران قفس مژده گلزار بیار
کام جان تلخ شد از صبر که کردم بی دوست
عشوهای زان لب شیرین شکربار بیار
روزگاریست که دل چهره مقصود ندید
ساقیا آن قدح آینه کردار بیار
دلق حافظ به چه ارزد به میاش رنگین کن
وان گهش مست و خراب از سر بازار بیار
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زبان فرانســه زنی ست بسیار
زیبا ،بســیار مغرور ،بســیار
متواضع ،بســیار جسور ،گیرا،
سا
عت 7 :تا 11
شــهوانی ،عفیــف ،پذیرای
ی
نجیــب ،وی
ژه شب یلدا ه
م
ر
ا
ه
با
م
و
صمیمی ،دیوانه و دانا و
سیقی
کهروداویرا$30
ک
و
د
RESTAURANT
ONYX INC
کا
ن
همراه با موسیقی
شب یلدا
RESTAURANT
ONYX
ایینویژهINC
با تمام وجود دوست فداریم ،وزیر سه سا
پذیلر رایگا
ق
ـ
ط با رزر
6195 ST-JACQUES W
هرگز نسبت به او بی تاوفا نبوده و قبلی و تهیه
ورودی بلی
$30
ت
تاری
Tel.: (514) 585-2029
ایم.
خ  27نوامرب
9
2
کودکان زیر سه سال رایگان
0
2
5
(آناتول فرانس) )514( 58
RESTAURANT ONYX INC

سه ش
سهربشنبه  20دسامرب
نبه  20دسام

AURANT ONYX

دلد
و
عاشقی
شب
شب عاشقی و دلداد
ساعت 7 :تا 11

فقــط با رزرو قبلی و تهیه بلیت
تا تاریخ  27نوامرب

6195

ساعت شــش صبح در فرودگاه
منتظر اعالم پرواز بودم .پسرکی
هفت ســاله جلو آمــد و گفت:
واکس می خواهی؟
کفشم واکس نیاز نداشت ،اما از
روی دلسوزی گفتم« :بله».
به چابکی یک جفــت دمپایی
جلوی پاهایم گذاشــت و کفش
ها را درآورد .به دقت گردگیری
کرد ،قوطی واکسش را با دقت باز
کرد ،بندهای کفش را درآورد تا
کثیف نشود و آرام آرام شروع کرد
کفش را به واکس آغشتن .آنقدر
دقت داشــت که گویی روی بوم
رنگ روغن می مالد .وقتی کفش
ها را حسابی واکسی کرد؛ با برس
مویی شــروع کرد بــه پرداخت
کردن واکس .کفش ها برق افتاد.
در آخر هم با یک پارچه ،حسابی
کفش را صیقلی کرد.
گفت« :مطمئــن باش که نه
جورابت و نه شلوارت واکسی
نمی شود!»
در مدتی کــه کار می کرد با
خودم فکــر می کردم که این
بچه با این سن ،در این ساعت
صبح چقــدر تالش می کند!
کارش که تمام شد ،کفش ها
را بند کــرد و جلوی پای من
گذاشت.
کفش ها را پوشیدم و بندها را
بستم .او هم وسایلش را جمع
کرد و مؤدب ایستاد.
پرسیدم« :چقدر تقدیم کنم؟!»
گفت« :امروز تو اولین مشتری
من هستی ،هر چه بدهی ،خدا
برکت».
گفتم« :بگو چقدر؟»
گفت« :تا حــاال هیچ وقت به
مشتری اول قیمت نگفتم».
گفتــم« :هر چه بدهــم قبول
است؟» گفت« :بله».
با خــودم فکر کردم کــه او را
امتحان کنم .از جیبم یک پانصد
تومانیدرآوردم و به اودادم .شک
نداشتم که بادیدن پانصد تومانی
اعتراض خواهد کرد و من با این
حرکت هوشمندانه به او درسی

خواهم داد که دیگر نگوید هر چه
دادی قبول .در کمال تعجب پول
را گرفت و به پیشــانی اش زد و
توی جیبش گذاشت ،تشکر کرد
و کیفش را برداشــت که برود.
سریع اسکناسی ده هزار تومانی
از جیب درآوردم که به او بدهم.
گردن افراشته اش را به سمت باال
برگرداند و نگاهی به من انداخت
و گفت:
«من گفتم هر چه دادی قبول».
گفتم« :بله می دانم ،می خواستم
امتحانتکنم!»
نگاهی بزرگوارانه به من انداخت،
زیر سنگینی نگاه نافذش له شدم.
گفت« :تو؟! تــو می خواهی مرا
امتحان کنی؟!»
واژه «تو» را چنان محکم بکار برد
که از درون خرد شدم .رویش را
برگرداند و رفــت .هر چه اصرار
کردم قبول نکرد که بیشتر بگیرد.
وقتی که می رفت از پشــت سر
شبیه مردی بود با قامتی افراشته،
دســتانی ورزیده ،شــانه هایی
فراخ ،گام هایی اســتوار و اراده
ای مستحکم .مردی که معنای
سخاوت و بزرگواری را در عمل به
من می آموخت.

انه ها...
اشق

ع

آرام زندگی کن..

ازنازی بپرس!...

رفنت...
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RESTAURANT ONYX INC
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جلسه اجنمن زنان

iwamontreal@gmail.com

زمان :یکشنبه 8ژانویه ۲۰۱6
از ساعت  ۱۱صبح تا 13 /30
در محلدفتر انجمن
به همه زنان عالقمند خوش آمد می گوئیم

>>

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

8043 St Hubert
Montréal, QC H2R 2P4
)(Metro: Jarry

دیپلماسی جنسیتی ،حقوق بشر،
و نقش زنان در معامله ایران >> بخش1
الهه امانی

16ســال اول قــرن  21چالش ها
و فرصت های جدیــدی در زمینه
حضور زنان بر سر میز های مذاکره
و گفتگو های دیپلماتیک به ارمغان
آورد .از جنگ داخلی در ســوریه تا
جنگ در جنوب سودان ،جنگ ها
علیــه دولت اســامی/داعش و در
یمن تا مناقشات ارضی در آب های
جنوب چین و بحران پناهندگان در
کشور های اروپایی ،تعارضات رو به
وخامت دارند و جنگ و خشونت با
سرعتی هشداردهنده به فرسایش
حقوق و کرامت انسان ها می پردازد.
در نتیجه ،صلح و به خصوص صلح
پایدار به عنوان یکی از حقوق اساسی
بشر از حاشیه صورت جلسه جهانی
در حال حرکت به مرکز آن اســت.
تعریف و بازتعریــف نقش زنان در
دیپلماســی ،فرصت های جدیدی
برای مشــارکت زنان در این حیطه
فراهم خواهد ســاخت .به هر حال،
ساختار قدرت موجود در بسیاری از
زیرساخت هایدیپلماتیک نابرابری
جنسیتی و گاه رویه های تبعیض
آمیز را تقویت می کند.
با وجود اینکه دیپلمــات های زن
همانند همتایان مرد شان،در گفتگو
هــا و مذاکرات ،نماینــده انتخاب
کنندگان خویشــند ،باید به زنان
فضای بیشتریدر قلمرودیپلماسی
داده شود ،چرا که برابری در مشارکت
دیپلماتیک و سیاسی نقش مهمی
در پیشــرفت زنان به طور کلی ایفا
می کند .مذاکرات صلح و تعارض،
توافقنامه های صلح و تالش ها برای
بازســازی بعد از منازعه ،وقتی که
زنان حضوری چشمگیر بر سر میز
دارند ،پایدارتر و موثرتر هستند .به
خاطر مجموعه مهارت های متنوع
و تجارب گوناگونی که زنان با آن ها
مواجهند ،تضمیــن این که زنان بر
سر میز مذاکرات صلح حاضر باشند
اغلب عاملی بــرای بهبود کیفیت
توافق های حاصله و افزایش احتمال
پیاده ســازی معنادار این توافق ها
دیده می شود.
نه تنها جنگ ،بلکه تنش های قبل
از جنگ و بازسازی های بعد از آن
زنان را به شــکلی نامتجانس تحت
تاثیر قــرار می دهــد .تجربیات و
چالش هایی کــه زنان و دختران با
آن روبرو هستند از تجارب و چالش
های پیش روی مردان متمایز است.
و اغلب تجارب ،دیــدگاه و مهارت
هایشاندر بستر رفع تعارضات از قلم
می افتد یا کم ارزش تلقی می شود
و کمتر مورد استفاده قرار می گیرد.

مطالعاتدرباره جنسیت و تعارضات
مسلحانه نشان میدهددر حالی که
احتمال مرگ مــردان در تعارضات
بیشتر اســت ،زنان بیشتر به عللی
غیر مستقیم بعد از پایان درگیری
می میرند 5.در گزارشــی در سال
 2012دربــاره مشــارکت زنان در
مذاکرات صلح ،جمعیت زنان ملل
متحد مشاهده کرد که نمونه محدود
اما قاعدتــا نمایانگری از  31فرایند
عمده صلح بین ســال های 1992
تا  2011نشــان می دهد که فقط
چهار درصد از امضا کنندگان2.4 ،
درصد از میانجیگــران اصلی3.7 ،
درصــد از شــاهدان و  9درصد از
مذاکره کنندگان زن هستند .زنان
همچنان در پست های رهبری در
سطح جهانی حضور کمرنگی دارند.
با توجه به این مسئله ،حیاتی است
که حکومت ها و سازمان ها به طرز
معناداری جنسیت را در زمان برنامه
ریزی برای مذاکره درباره تعارضات و
گفتگو های صلحدر نظر گیرند.
قطعنامه  1325شورای امنیت ملل
متحد ( )1325 UNSCRیک نقطه
عطف و چارچوب قانونی بین المللی
است که نه تنها به تاثیر نامتجانس
جنگ و درگیــری بر زنان ،بلکه به
نقش محوری آنان در تثبیت صلح
می پردازد .بنابراین قطعنامه مذکور
بر وارد کردن دیدگاه های جنسیتی
در تالش های حل تعارضات متمرکز
اســت ،در عین این کــه خواهان
مشارکت برابر زنان در "تمام تالش
ها برای حفظ و ارتقا صلح و امنیت"
نیز می باشد.
از سال  ،2000شورای امنیت شش
قطعنامه دیگــر درباره زنان ،صلح و
امنیت صادر کرده اســت .در سال
 2015شورای امنیت بررسی سطح
باالیی برای اعمال فشار جهت اجرای
معنادارتر آن قطعنامه در سراســر
جهان برگزار کــرد .اما با وجود این
قطعنامه که نقطه عطفی محسوب
می شود و برنامه عمل پکن که در
 1995به امضای دولت ها رســیده
بود و کنوانسیون رفع کلیه اشکال
تبعیض علیه زنــان (،)CEDAW
زنان همچنان در گفتگو ها و مذاکره
های صلــح و تعارض به حاشــیه
رانده می شــوند .زنان به خصوص
در مناطق درگیری در کشــورهای
جنوب می خواهند کرسی ای بر سر
میز و آژانس سیاسی هر دو را داشته
باشند که تضمین می کند حقوق و
رفاه زنان به وسیله مذاکره کنندگان
مرد معامله نمی شود.
در مورد افغانســتان ،فعاالن برابری
جنسیتی مستمرا خواستار این بودند

که در مذاکرات باشند .ترس مشروع
آن ها این است که حکومت افغان
در تالش برای توافق با طالبان درباره
حقوق زنان سازش کند .یک مطالعه
در ســال  2014توســط اوکسفام
دریافــت کــه در  23دوره گفتگو
های صلح بین حکومت افغانستان و
طالبان از  ،2005یک زن از حکومت
در دو مناسبت حاضر بود .در بحث
هــای بین مذاکــره کنندگان بین
المللی و طالبان ،هیچ زنی نبود.
مونا قانم ،مؤســس گفتگوی زنان
سوری و عضو هیئت مشورتی زنان،
اولین هیئــت در این زمینه ،که به
وسیله فرســتاده ویژه سازمان ملل
برای ســوریه ،اســتفان د میستورا
تاسیس شده بود اظهار داشت "این
چیزی نیست که ما آرزویش راداریم
(اشاره به هیئت مشــورتی زنان).
چیــزی که ما آرزومنــد آنیم تنها
مشارکت نیست  ...ما آرزو داریم که
تصمیم گیرنده باشیم و هنوز راهی
طوالنی در پیش داریم".
سحر قانم ،رئیس واحد امور سازمان
های جامعه مدنی در دفتر نخست
وزیر یمن تصویر مشــابهی ترسیم
کــرد .او ضمن اشــاره به این نکته
که گفتگو هــای صلح یمن زنان را
شامل نمی شود ،افشا کرد که زنان
را از گفتگو ها کنار گذاشتند تا دو
حــزب بی میل را برای مذاکره گرد
هم آورند.
در باره کمبود نماینــدگان زن در
گفتگو ها ،مدیــر برنامه صلح زنان
لیبی ،زهرالنقی ،ذکرکرد که میانجی
گری باید از ِص ِ
رف نمایندگی زنان
فراتر رود و اضافه کرد که ماموریت
تحت مدیریت سازمان ملل در انجام
این کار شکست خورد .او همچنین
تاکید کرد که "آن ها می توانند چند
زن را در مسیری مجزا وارد کنند ،به
جعبه بزنند و بگویند "زنان هستند"،
اما زنان در این فرایند شرکت نکرده
اند ".او این ســخن را به ســرویس
خبــری اینتــر پرس گفــت .وی
همچنین به خشونت سیستماتیک
علیه نماینــدگان زن جامعه مدنی
اشــاره کرد ،از جمله قتل سیاست
مدار و وکیل بلند پایه حقوق بشر،
ســالوا بوگایقیس ،در ژوئن ،2014
تیراندازی به فریها البارکاوی در ماه
بعد ،و پرونده انتصار الحصیری که
جسدشدر صندوق عقب ماشینش
پیدا شد.
با وجود گفتمان غالب درباره حضور
زنــان در مذاکرات درگیری ها ،تیم
دیپلمات های زن ایاالت متحده و
اتحادیه اروپا در "معامله ایران"  -یا
به اصطالح "معامله قرن"  -استثنایی

برای هنجار غالب بود.
تاریخچــه این درگیری به ســال
 ،1984در طــول جنــگ ایران و
عراق بازمیگردد .به گفته آژانس بین
المللی انرژی اتمی ( ،)IAEAرهبر
کنونی ایران آیت الله علی خامنه ای،
که در آن زمان رئیس جمهور بود،
برنامه ای برای سالح هسته ای امضا
کرد و گفت "یک انبار مهمات هسته
ای در نقــش بازدارنده در دســتان
سربازان خدا به ایران خدمت خواهد
کرد".
گفتگــو ها برای رفــع این تعارض
به ســال  2006بازمیگردد ،گرچه
با سیاســت هــای خارجی رئیس
جمهورهــای دو کشــور ،بوش و
احمــدی نــژاد ،امیدی نبــود که
بتوانند مثمر ثمر واقع شوند .اما در
حالی که مــوج های جدید تحریم
ها اقتصاد ایران را ضعیف میکرد و
بار سنگین اقتصادی جنگ اشغالی
در عراق و افغانســتان ،آمریکا را از
گزینه جنگ بازمیداشت ،دو طرف
با آزادی بیشتری مایل بودند تا پای
میز مذاکره بنشینند .زمانی که ایران
و آمریکا موافقت کردند این گفتگو
ها را پیش برنــد ،متحدان آمریکا
و اتحادیه اروپا یــک "تیم برنده از
مذاکره کنندگان" را جمع کردند،
که شامل ســه مذاکره کننده قوی
بود ،یــک زن آمریکایــی و دو زن
اروپایی .ســه زن غربی کلید توافق
جامعی بودند کهدر  14ژوئیه 2015
بیت ایران و  1+5حاصل شد.
فدریکا موگرینی قبــا بین فوریه
و اکتبــر  2014به عنوان وزیر امور
خارجه ایتالیا و همکاری بین الملل
ایتالیا در کابینه متیو رنزی که چپ
معتدل است ،خدمت کرده بود.
او یکی از اعضــای حزب دموکرات
ایتالیا و حزب سوسیالیســت های

اروپایی می باشــد .وقتی در نوامبر
 2014به مقام نماینده عالی اتحادیه
اروپا برای سیاست خارجی و امنیت
دست یافت،دیپلمات اصلی اتحادیه
اروپا در مذاکرات  1+5بود .یک ماه
قبــل از اینکه توافــق در  24ژوئن
 2015به وسیله ایران و آمریکا امضا
شود ،در یک سخنرانی در بروکسل
گفت:
"اســام جایگاهی در جوامع غربی
ما دارد .اســام متعلق به اروپاست.
اســام جایگاهی در تاریــخ اروپا،
فرهنگ ما ،غذای مــا ،و مهم تر از
همه ،در حال و آینده اروپا دارد .چه
بخواهیم و چه نخواهیم ،این واقعیت
اســت ".در لحظات دشوار مذاکره،
رسانه های اتحادیه اروپا و آمریکا هر
دو او را به عنوان مذاکره کننده ای
سرسخت شناخته اند و حتی همکار
مذاکره کننده او ،هلگا اشمید او را
"سرحلقه شورشیان" خواند.
جانشــین وقت دبیر کل سرویس
اقدامــات خارجی اتحادیــه اروپا،
هلگا اشــمید ،دانش فنی وسیع ،و
سال ها تجربه خود به خصوص در
مذاکرات ایران را به میز مذاکره آورد.
او معتقد اســت که "زنان مذاکره
کنندگان بهتری هستند" و تجربه
کار با همکاران آمریکایی را از همان
اوایل کار خود ،هنگامی که به عنوان
مسئول مطبوعاتیدر سفارت آلمان
در واشــنتگتن دی ســی در سال
 1991کار می کرد دارد.
بازیگر کلیدی سوم وندی آر شرمن
بود که به عنوان معاون وزیر خارجه
در امور سیاسی ،مقام رده چهار در
وزارت دولــت آمریکا ،از ســپتامبر
 2011تا اکتبر ( 2015چهار ماه بعد
از معامله ایران) خدمت کرده بود .او

اکنون عضو ارشد مرکز بلفر دانشگاه
هاروارد کندی برای علوم و امور بین
المللی می باشد .وی تجربه زیادی
به عنوان طراح اصلی سیاست هسته
ای کره شــمالی دولت کلینتون با
خــود آورد و رهبــری گفتگو های
هسته ای آمریکا با ایران را از 2011
به دست دارد.
بارونــس کاترین اشــتون که قبل
از موگرینی بود ،یک سیاســتمدار
حزب کارگر بریتانیا که از  2009تا
 2014این منصب راداشته نیز نقش
کلیدی داشت و سال ها در مذاکرات
متناوب با حکومت ایران حاضر بود.
او نقشی حیاتی در مذاکرات  1+5با
ایران که بــه توافق فیمابین در ژنو
در نوامبر  2013بر سر برنامه هسته
ای ایران منجر شــد داشت .اشتون
مجرب است و درباره
میانجی گری ّ
رویکردش نسبت به مذاکرات ایرانی
گفته "می توانید به همه چیز دست
پیدا کنید اگر اجازه دهید اعتبار آن
بهدستدیگران باشد 15".موگرینی
در مصاحبه ای به بی بی سی گفت
که وقتی مردان از مســیر منحرف
می شــدند و به مســیری تاریخی
بازمیگشتند یا درگیر این بحث می
شدند که چه کسی بیشتر گذشت
کرده ،زنــان آنان و بحث را به حال
حاضر بازمیگرداندند و مجددا تاکید
کرد که "داشتن زنان بر سر میز در
پســت های کلیدی به ما (مذاکره
کنندگان) کمــک کرد که در تمام
مسیر واقع بین و عملگرا باشیم".
انتخاب ایــن دیپلمــات های زن
باتجربه و کاردان انتخابی فکورانه و
با برنامه بود ،که به موفقیت مذاکرات
کمک کرد.
بخش پایانی در شماره آینده

سالن آرایش VIVA

خدمات آرایشی برای آقایان و بانوان

_______________________________

با مدیریت بهار
و كادر جدید

در خدمت هموطنان عزیز در
downtown Montreal

_______________________________

کلیهخدماتآرایشی
برای آقایان و بانوان
| کوپ و کوتاه کردن مو |
| براشینگ و میزانپیلی |
رنگ | مش | فر | هایالیت
کراتینه مو | اصالح و ابرو

اپیالسیون |
انواع خدمات ناخن
شامل مانیکور| پدیکور هایالیت  +کوتاه کردن مو
کاشت | ترمیم | shellac
طراحی بدن با حنا +براشینگ
| اکستنشن مژه |
|
صورت
| پاکسازی
فقط
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با  likeکردن  Facebook pageما
از تمامی  promotionها مطلع شوید :

facebook.com/\ SalonCoiffureViva?ref=hl

75$

_________
2315 Guy,
Montreal, Qc, H3H 2L9

Tel. : 514-937-8296
Cel.: 514-967-1364
www.vivasalon.ca
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www.paivand.ca since 1993

موفقیتمالی
سمینارهای آموزشی نیمه دوم دسامبر

کیـواننصیرنیا

مشاور مالی و بیمه مورد تایید کانادا
Financial Security Advisor
keivan.nasirnia@investorsgroup.com

در بخش قبل و در ادامه معرفی
روش هــای کســب درآمد به
دومین ،سومین و چهارمین روش
کسبدرآمد یعنی خود اشتغالی،
کارفرما شــدن و سرمایه گذاری
پرداخته شد.
ســپس موضــوع "مدیریــت
درآمدها" به عنــوان اولین اقدام
پس از کســب درآمــد مطرح
گردید .در پایان نیز توضیح داده
شد که پول چیست و چه نقشی
در زندگی ما بازی می کند!
و اما ادامه مطلب:

•
کنترل پول خود را به دست گیرید!

افرادی که به موفقیت های مالی
دست می یابند کنترل پول خود را
در دست دارند .برای اینکه بدانید
که آیا شما نیز چنین هستید به
این سواالت پاسخ دهید:
• آیا از میزان درآمد خود آگاهی
دارید؟
• آیــا از هزینــه هــای جاری
(ماهیانه) خود اطالع دارید؟
• آیا به طور مرتب و منظم پول
پس انداز می کنید؟
• معموال چند بار در سال با کسر
بودجه مواجه می شوید و میزان
این کسر بودجه چقدر است؟
پاسخ به این سواالت به شما نشان
می دهد که به چه میزان قادر به
کنترل پول خود هستید.
-----------------

کمک کند که بهتر بتوانید پول
خود را مدیریــت کنید .بودجه
بندی مانند طرحی است که به
شما نشان میدهد که هزینه کرد
ماهیانه شما چه میزان باید باشد.
این هزینه ها شامل هزینه های
ثابت و متغیر می باشند .در واقع
باید بتوانید تعادلی منطقی بین
میــزان درآمد و میزان هزینه ها
ایجاد نمایید .تعادل منطقی یعنی
اینکه عالوه بر پرداخت هزینه ها
قادر به پس انداز نیز باشید .اگر
تعادل منطقی بیندرآمد و هزینه
ها برقرار نشود هیچگاه به اهداف
مالی خود دست نخواهید یافت!
-------------"بسیاری از مردم می فکر می کنند
که چون درآمد کافی ندارند نیاز به
بودجه بندی هم ندارند!"

----------------جالب اســت بدانید نظرسنجی
های مختلف نشان می دهد که
بیشــتر مردم معتقدند بودجه
بندی مهم اســت و کار عاقالنه
ای می باشد .اما همین تحقیقات
نشان میدهد که بیشتر کانادایی
ها بودجه بندی ندارند!
اما چرا چنین است؟
زیرا بسیاری از مردم می فکر می
کنند که چوندرآمد کافی ندارند
نیاز بــه بودجه بندی هم ندارند!
غافل از اینکه هرچه درآمد کمتر
باشد بودجه بندی مفیدتر خواهد
"افرادی که به موفقیت های مالی بود زیرا بایستی حداکثر استفاده
دست می یابند کنترل پول خود را در از حداقــل پول بــه عمل آمده
و هیچ پولی هدر نــرود .در این
دست دارند".
حالت بایستی بهترین و سنجیده
-------------ترین تصمیمات مالی اتخاذ شوند.
•
اهمیت بودجه بندی:
البته بودجه بنــدی برای همه
تعیین یک میزان مشخص بودجه مفید اســت فارغ از اینکه چقدر
اولیه و تامین آن می تواند به شما پول دارند.

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

"آنچه قابل اندازه گیری نباشد
قابل مدیریت شدن نیست!"

-------------همچنیندلیل عدم تمایل برخی
افراد به بودجه بندی این اســت
که از تحــت کنترل قرار گرفتن
به لحاظ مالی وحشــت دارند و
معتقدند که بودجه بندی باعث
می شــود که آزادی عمل مالی
از ایشان سلب گردد .لذا بیشتر
افــرادی کــه از بودجــه بندی
گریزانند همان هایی هستند که
بی برنامــه و بی هدف خرج می
کنند!
پس بودجه بنــدی بهترین راه
کنترل پول است.
محوریت موضوع کنترل پول نیز
با کنترل هزینه ها اســت .برای
کنترل هزینه ها بایســتی ابتدا
آنها را ثبــت کنیم که البته این
روزها با کمک تکنولوژی جدید
کار آسانی اســت .نرم افزارهای
مختلفی ویژه مدیریت هزینه ها
وجــود دارد که به راحتی برروی
تلفن های همراه و کامپیوتر قابل
دسترس می باشد .این نرم افزارها
به نحوی طراحی شده که عنوان
هزینه های معمول و محاسبات
و تحلیل های مربوطه را دارا می
باشــد و تنها کاری که شما باید
انجام دهید این است که شروع
به ثبت هزینه هــا کنید .البته
معموال هزینه ها با عناوین کلی
دسته بندی می شوند مثال هزینه
های حمل و نقل ،ارتباطات (تلفن
ثابت و موبایل) ،مســکن (کرایه
خانه ،اینترنت ،پارکینگ) و مانند
اینها .این کار بسیار ضروری است
زیرا آنچه قابل اندازه گیری نباشد
قابل مدیریت شدن نیست!

ملی >> 22...ادامه از صفحه22 :
یاز صفحه:
ادامه
مصاحله
ادامه>> ...
سوریه و

تایمزدردومدسامبر با انتشار یک
گزارش نوشت که اتحادیه اروپایی
به دولت دمشــق یک پیشنهاد
مبنی بــر کمک های مالی برای
تحقق صلح در بحران سوریه را
ارائه داده است که هر چند هنوز
از طرف هیچ منبع مســتقل و
رسمی تایید نشده اما می تواند
در راستای تحوالت جدیدی باشد
که از مدت ها پیش از شرق حلب
شروع شده و امروز تاثیرات آن در
واشینگتن و بروکسل هم خود را
نشان می دهد.
در هفته گذشته اما "رجب طیب
اردوغان"دیکتاتور حاکم بر ترکیه
به خالف ســخنان گذشته خود
به یک باره اعالن کرد که هدف
ورود ارتش ترکیه به خاک سوریه
ســاقط کردن دولت اسد خواهد
بود که بالفاصله با عکس العمل
تنددمشق و متحدان بین المللی

آن روبه رو گردید .چند ســاعت
بعد از این اظهارات نسنجیده در
روسیه از کاخ کرملین تا وزارت
امور خارجه این کشور موج فشار
و واکنــش های تند به ســوی
آنکارا روانه شــد که در کمتر از
یک روز تمام این رجزخوانی ها
پس گرفته شد و اردوغان و دیگر
مقامات ترکی با عقب نشــینی
سعی کردند جبران مافات کرده
تــا از خشــم "والدیمیرپوتین"
رئیس جمهوری روسیه در امان
بمانند .چنانچه شورشیان مسلح
و تروریســت با حمایت حامیان
خارجی خــود هم چنان مصمم
به ادامه و تشدید جنگ در جبهه
های دیگر باشــند این ســیکل
معکوس هم چنــان در ماه های
آینده ادامه پیدا می کند و دریچه
یی که هم اکنون برای برقراری
یــک آتش بس فراگیــر و ترک
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مخاصمه گشوده شده استدوباره
در چنبــره منازعــات جاری در
جبهه های دیگر جنگ به حیات
و بقای خود ادامه دهد ،متاسفانه
باید هم چنــان تحوالت بحران
سوریه را از دریچه دوربین جنگی
نگاه کــرد .فعال حمله داعش به
پالمیــرا را می توان از این قاعده
تا حدودی مستثنی کرد هر چند
که رســیدن نزدیک به ۴۰۰۰
تروریست داعشی از جبهه رقه و
دیرالزور بدون حمایت بعضی از
بازیگران خارجی به پشت دروازه
های پالمیرا ممکن نبود و این را
می توان زنگ خطر جدیدی تلقی
کرد که بعضی طرف های جنگ
دوباره می خواهند از کارتداعش
بــرای باالنس قــدرت و تنظیم
مناسبات بادولتدمشق استفاده
کنند .از هم اکنون میانجیگران
بین المللی ،بازیگران منطقه یی

اطالعات بیشتردر صفحــه14 :
بنــدی ماهیانه لحاظ می
تمامی آموزش ها رایگان و به زبان فارسی می باشد.
کنید!
تلفن رزرو 5144658378
دلیل عمده آن این است
------------که معمــوال درآمدها به
« مسینار مالی و بیمه »
صورت ماهیانه می باشند
یکشنبه  18دسامبر ،ساعت  1تا  4عصر
لذا بایستی سعی شود که
------------هزینه ها نیــز در مقاطع
"مسینار ویژه خرید مسکن"
ماهیانه لحاظ گردند.
یکشنبه  25دسامبر ،ساعت  1تا  4عصر
•
حال زمان آن اســت که
مدیریت نقدینگی با کمک بودجه
ای هم نیست! برای این منظور مقایســه ای بین درآمد و هزینه
بندی:
بایستی فهرستی تهیه کنید که های ماهیانه انجامدهید .چنانچه
بودجه بندی ابزاری است که به تمامی هزینه های ماهیانه درآن هزینه هایتان از درآمدتان بیشتر
شما امکان می دهد تا به آزادی آمده باشد .برخی هزینه ها قابل است یا به قول معروف خرجتان
مالی برسید .بودجه بندی شما را کنترل هســتند و می توان آنها از دخلتان بیش بود در وضعیت
نسبت به نحوه صرف پولتان آگاه را کاهــش داد مانند هزینه های مالی خوبی نیســتید و کسری
می کند .وقتی که بودجه بندی مربوط به ســرگرمی ها و اوقات بودجه دارید .لذا شــما ناگزیر از
مــی کنید نکاتی را در می یابید فراقت .برخــی هزینه ها نیز در جبران کسری بودجه هستید.
که به شما در کاهش هزینه ها و کوتاه مدت قابل کنترل و کاهش بهتریــن راه برطــرف نمــودن
پس انداز بیشتر کمک می کنند .نیســتند مانند کرایه خانه که با کسری بودجه کنترل و کاهش
اولین هدف از بودجه بندی این نقل مکان به خانــه ای ارزان تر هزینه ها و راهکار بعدی افزایش
است که روش بهینه برای لذت کاهش می یابد.
درآمدهاست.
بودجه
در
هزینه
نوع
بردن از پولتان را پیدا کنید .لذتی شما معموال دو
در غیر اینصورت شما مجبور به
پایدار ،بلند مدت و بادوام نه لذتی خود دارید:
استفاده از ذخیره (پس انداز) و یا
موقتی که با اســترس بدهی و • هزینــه هــای ماهیانه که به وام (قرض) از دیگران هستید .در
نداری عجین شود! یکی از عواملی صورت معمول انجام می دهید این حالت پای شما هر روز بیشتر
که باعث دوام لذت های مالی می مانند هزینه هــای کرایه خانه و در باتالق بدهی ها فرو می رود تا
جایی که به اصطالح مجال نفس
شود پس انداز است .باید سعی حمل و نقل.
کنید که همواره بخشی از پول • هزینه های مقطعی که بسته کشیدن نیز به شما نمیدهد!
خــود را هرچند اندک پس انداز به مورد و شرایطی که پیش می اما در صورتی که درآمد های شما
کنید و بهتر است که این کار از آید انجام میدهید و ممکن است از هزینه ها بیشتر و به اصطالح
سنین نوجوانی و حتی کودکی به حتی یک بار در سال باشد مانند دخلتان از خرجتان بیش است،
هزینه یک مسافرت غیر منتظره خبر بسیار خوبی است زیرا شما
شکل یک عادت درآید.
نه تنها کسری بودجه ندارید بلکه
همچنین یکــی از کاربردهای فرامرزی!
بودجه بندی این اســت که بین نکته قابل ذکر اینکه برخی هزینه مازاد بودجه نیز دارید .این بودجه
میــزان و نحوه درآمدها و میزان هایی که یک بار در سال پرداخت اضافه بهترین راه برای پس انداز و
و نحوه هزینه کرد شما مقایسه می کنیددر واقع ماهیانه هستند سرمایه گذاری در جهت رسیدن
انجام داده تصویــری از زندگی و مقطعی محسوب نمی شوند لذا به اهداف مالی اســت .در چنین
قابل برنامه ریزی هستند ،مانند حالتی بایستی ضمن حفظ فاصله
مالی شما به دست می دهد.
•
زمانی که هزینه عضویت در یک مثبت بین درآمــد و هزینه ها
بندی:
بودجه
یک
منونه
کلوپ ورزشی را به جای پرداخت سعی در افزایش آن داشته باشید
اولین قدمدر بودجه بندی آگاهی های ماهیانه ،یک بار و به صورت که راهکارهــای آن نیز کاهش
کامل از میزان درآمدها است.
سالیانه پرداخت می کنید .بدیهی هزینه ها یا افزایش درآمدها یا هر
اگر از درآمدهــای خود آگاهی است که شما چنین هزینه هایی دو می باشد.
ادامه دارد ...
کامل نداشته باشید بودجه بندی را بــه تعداد ماه هــای پرداخت
معنا ندارد .قــدم بعدی آگاهی تقســیم و در بودجه بندی می
کامل از نحوه خرج کرد پولتان یا آورید مثــا هزینه ســالیانه را
همان هزینه ها است که کار ساده تقسیم به  12نموده و در بودجه

فروش کلیه بلیت برنامه ها و کنسرتها

همه روزه در تپش دیجیتال

223-3336

514-

و جهانی حاضر در بحران سوریه
و هــم چنین نیروهــای داخلی
درگیــر جنگ باید به شــرایط
بعد از ســقوط حلب بیاندیشند
و امکانی کــه برای پذیرش یک
مصالحه ملی ایجاد می شــود را
به صورت متعهدانه دنبال کنند.
تقریبا هم اکنون از واشینگتن تا
بروکسل همگی متقاعد شده اند
که فعال اسد رفتنی نیست و این
واقعیتی است که محور منطقه
یی حامی مخالفان و اپوزیسیون
مسلح سوری نیز باید به آن گردن
بگذارند.
از طرف دیگر دولت دمشــق و

محور حامی آن نیز می بایست
از ایــن فرصــت بــرای جذب
اپوزیســیون قانونی و بخشی از
نیروهای شورشی نسبتا متعادل
تر برای ورود به مرحله آشــتی
ملی و مصالحه سیاسی استفاده
کرده و در دام خودبزرگ بینی و
انحصار توامان قدرت قرار نگیرند.
راه حل بحران سوریه در نهایت
از مسیردمکراتیزاسیون و تنظیم
جدید مناســبات قدرت در این
کشور خواهد گذشت و پیروزی
یا شکست در عرصه نظامی تنها
بخشــی از چرخه بحران است
که بدون تعهــد و باور به بخش

مصالحه سیاسی آن در چارچوب
یک مسئولیت ملی ،منطقه یی
و بین المللــی امکان پذیر نمی
باشد .چنانچه از پایان جنگ در
حلب به عنــوان دروازه ورود به
مرحله آشــتی ملی و مشارکت
بخش مسالمت جوی اپوزیسیون
در چرخه قدرت اســتفاده شود
بدون شــک راه برای پایان این
نبرد خانمانسوز پنج ساله و قطع
دست حامیان خارجی گروه های
تروریست مهیا شده و می توان به
فرجام کار امیدوار بود.
•
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 ۱۶آذر ،روز دانشجویان استبدادستیز گرامی باد

 ١٠آذر  -١٣٩۵از بدو پیدایش جامعه
طبقاتــی ،طبقه حاکم همــواره برای
تثبیت ســلطهی خود ،در کنار داغ و
درفــش از ابزارهــای دیگری همچون
تحمیق و تطمیع ،نشر آگاهی کاذب،
دروغپردازی و تحریف نیز برای تثبیت
سلطهی خود بهره گرفته است تا نظم
موجود را جاودانی جلوه دهد ،تودههای
تحت ستم را به پذیرش شرایط موجود
وادارد ،مبارزه طبقاتی را متوقف سازد یا
به انحراف بکشاند.
با وجود این ،هیچگاه نتوانســته مانع
بروز شــورشها ،جنبشهای رادیکال
اجتماعــی و انقالبات در کشــورهای
گوناگون گردد .بــورژوازی برای ادامه
حیات خود ،از نیمه دوم ســده بیستم
ابزار دیگری را به خدمــت درآورد .آن
هم ،کنترل جنبشهــای اجتماعی با
نهادینهســازی مطالبات آنان و جذب
آن در سیستم قدرت بود تا از پتانسیل
رادیکال آنها کاســته شود .امری که
برای نمونه ،در جنبشهای دانشجویی
و زنان دهه شصت و هفتاد روی داد.
از میانه دهه شــصت میــادی ،موج
جنبشهای رادیکال اجتماعی ،بسیاری
از کشــورهای جهــان را دربرگرفت.
جنبش دانشجویی نیز یکی از آنان بود.
شدانشجویی هر کشوری
با آن که جنب 
شتاب و اشکال خاص خود را داشت و
به ویژه متأثر از مبارزه طبقاتی موجود
در جامعه بود ،تشابهاتی نیز میان آنان
وجود داشت.
ایــن جنبش کــه عمدتاً در ابتــدا ،از
خواستهای دانشجویی آغاز شده بود،
در مرحله بعد سیســتم هیرارشــی و
قدرتمداردانشگاهها را به چالش طلبید،
و در فاصله اندکی تمام نابسامانیهای
اجتماعی و سیاســی را دســتمایهی
اعتراضات خود کرد.
در میانــه دهــه هفتاد اولیــن بحران
اقتصــادی چشــمگیر دوران پس از
جنگ بــروز کرد و منجر بــه رکود و
تورم بینالمللی گشــت .بنابراین الزم
بود ســرمایهداری ،پــس از یک دوران
رونــق ،خود و رابطهاش با نیروی کار را
بازسازی کند .بخشــی از این بازسازی
تجدید نظر در بودجههای آموزش عالی
و سوبسیدهایی بود که در دوران رونق
به این بخش اختصاص یافته بود .این
بازسازی ،در هر کشــوری به گونهای
رخ داد .با این بازســازی ،هزینه بحران
اقتصادی به نــام "ضرورت اقتصادی"،
"مبارزه بــا تــورم" و "واقعگرایی" بر
دوش کارگران افتاد .تجلی فکری این
بازسازی اقتصادی که بعدها "تاچریسم"
و "ریگانیســم" و بــه بیــان دقیقتر
"نئولیبرالیســم" نامیده شد ،ایدههای
"پساساختاری" و "پست مدرنیسم" بود.
در نتیجه ،بــر پسزمینه افت مبارزات
کارگری در جامعه و بر اثر گســترش
نفوذ ایــن افکار ،دیدگاه آرمانگرایانه و
چپ حاکم بر این جنبشها جای خود
را به گرایش محافظهکارانهداد و جنبش
دانشجویی افت کرد .با وجود این ،برخی
از مطالباتدانشجویی به تحقق پیوست،
امــا نه ایده "امکان تحول گســترده و
عظیــم" که نیروی محرکشــان بود.
گرچه ،در برخی از کشورها جنبشهای
دانشــجوییهمچنان حضور دارند ،اما
تأثیرگــذاری آنان هیچگاه به دهههای
شصت و هفتاد نرسید.
این روند ،به علــت ویژگیهای خاص
جامعــه ،در ایــران با تأخیــر رخ داد.
فعالیتهای سیاسی دانشجویی از دهه
بیســت شمســی (پنجاه میالدی) ،با
سقوط حکومت رضا شاه و ایجاد فضای
بازتر سیاسی افزایش یافت ودر سالهای
بعد نیز ادامه یافــت .بر اثر دیکتاتوری
رضاشــاهی و سپس محمدرضاشاهی،
این فعالیتها ،از همان ابتدا ،مبارزهای
سیاســی بــود و استبدادســتیزی از
مؤلفههای مهم آن بود.
کودتــای محمدرضا شــاه علیه دولت
مصدق در مرداد ماه و هنگام تعطیالت
دانشــجویی رخ داد ،اما با آغاز ســال
تحصیلــی در مهر مــاه ،اعتراضات و
مخالفت دانشجویان علیه رژیم کودتا
آغاز شــد .تظاهــرات و اعتراضات در
ماههای بعد ادامه یافت تا آذر ماه ۱۳۳۲
که برقراری مجــدد روابط دیپلماتیک

ایــران و انگلســتان و ســفر ریچارد
نیکسون (معاون رئیس جمهوری وقت
آمریکا ،آیزنهاور) به ایران اعالم گردید.
دانشجویان اعتراضات خود را از روز ۱۴
دی آغاز کردند .حکومت محمدرضا شاه
تصمیم به سرکوب اعتراضات گرفت.
روز  ۱۶آذر نظامیان به دانشــکده فنی
دانشگاه تهران هجوم بردند .این یورش
موجب گشت  ۳دانشــجو به نامهای
احمد قندچی ،مهدی شــریعت
رضوی و مصطفی بزرگنیا کشته و
صدهادانشجودستگیر و زخمی شوند.
پس از مدتی ،این روز به نام روز دانشجو
نامگذاری شــد .روز ســمبل مبارزات
دانشــجویی و جنبش دانشجویی در
ستیز با استبداد وامپریالیسم ،تقریبا هر
ساله در این روز اعتصابات و اعتراضات
دانشجویی برگزار میشد.
اما به جز  ۱۶آذر ،دانشــگاههای ایران
همواره تحت تأثیــر تغییر و تحوالت
سیاســی و اجتماعــی جامعــه بوده
و پیوندی ناگسســتنی بــا مطالبات
عمومی توده مــردم ،به ویژه مطالبات
آزادیخواهانه و ضددیکتاتوریداشتند.
سرکوب شــدید دانشــجویان توسط
رژیم شاه در دهه چهل و پنجاه نه تنها
هیچگاه نتوانست مبارزات آزادیخواهانه
دانشجویان را متوقف سازد ،بلکه بر شمار
دانشجویانی که به سازمانها و احزاب
سیاســی مارکسیســت و آزادیخواه
میپیوستند ،افزوده میشد.
طی انقالب  ،۵۷دانشگاهها ،کانونهای
فعــال مبارزه با رژیم شــاه بودند .پس
از پیــروزی قیام  ،۵۷مــوج عظیمی
از دانشــجویان دانشــگاهها به احزاب
و ســازمانهای سیاســی آزادیخواه،
چپ و مارکسیســت پیوســتند و به
فعالیت سیاســی علنی در دانشــگاه
روی آوردند .این کانون پرشور فعالیت
سیاســی ،یکی از موانــع جدی بود بر
سر راه اجرای سیاستهای رژیمی که
درصدد بود دستاوردهای انقالب را باز
پــس گیرد و بار دیگر جو ســرکوب و
خفقان را بر جامعه حاکم سازد .تشکیل
"انجمنهای اسالمی" نیز چارهساز نبود
زیرا دانشــجویان آنان را ،به درســتی،
بازوهای جاسوســی رژیم میدانستند.
پس الزم بود ابتدا دانشــگاهها تعطیل
شوند .در اردیبهشت  ۵۹این سیاست،
ت و مبارزهی دانشجویان،
به رغم مقاوم 
تحت عنــوان "انقــاب فرهنگی" با
ضرب و شــتم و دستگیری صدها تن
و قتل دهها دانشــجو عملــی گردید.
در پی "انقالب فرهنگی" و با تشــدید
سرکوبهای وحشــیانهی رژیم ،دهها
هزار دانشجو دستگیر شدند .بسیاری
در شکنجهگاهها ،میدانهای تیر و اعدام
رژیم جان باختند .گروهی برای حفظ
جان ناچار به خارج از کشور گریختند.
جمعیدیگر نیز از ادامه تحصیل محروم
گشتند .پس از آن ،همچون جامعه ،بر
دانشــگاهها نیز سکون و سکوت حاکم
گردید تــا اوایل دهه هفتــاد .از نیمه
این دهه ،جنبش دانشــجویی ایران بار
دیگر جان گرفت ،امــا این بار در نبود
دانشجویان چپ ،زیر سیطرهی خفقان
و ســرکوب و از همــه مهمتــر تحت
تأثیر گرایش فکری رو به رشــد جدید
یعنی نئولیبرالیســم .تأخیر ورود افکار
نئولیبرالی در ایران ،ناشی از دیکتاتوری
محمدرضاشاهی ،انقالب و جنگ بود.
گذشته از آن ،تازه در اواخر دهه شصت
و اوایل دهه هفتاد شمســی و با پایان
جنگ دو رژیم ارتجاعی ایران و عراق و
در دوران ریاست جمهوری رفسنجانی
بود که سیاستهای اقتصادی نئولیبرالی
به اجرا گذاشــته شدند .سیاستهایی
که به همراه خود اقشــار جدیدی را در
جامعه پروراند که حاملین و مر ّوجان این
تفکر جدید بودند .از آن هنگام تاکنون،
این تفکر ،بــه جز دورههایــی کوتاه،
گرایش غالب بر جنبشهای اجتماعی
همچون زنــان و دانشــجویی بوده و
تأثیرات منفی بسیاری بر سطح مبارزات
و خواســتههای این جنبشها برجای
گذاشته اســت .چنان که پیش از این،
بر جنبشهای دانشجویی غرب .با این
ش دانشجویی بسیاری
تفاوت که جنب 
از کشــورهای غربی ،پیش از غلبه این
تفکر ،دستاوردهایی کسب کرده بودند،

و شــرایط اجتماعی و سیاسی آنها با
ایران تفاوتهای بارزی داشته و دارند.
در ارزیابی مشخص از فعالیت یک سال
گذشته جنبش دانشــجویی ،میتوان
این دوره را ســال افول شدید مبارزات
دانشــجویی دانســت ،به رغم آن که
دستمایههای اعتراضی فراوانی وجود
داشت .امروزه در دانشگاهها
 جو امنیتی شدیدی برقرار است؛ کمیتههای انضباطی دانشجویان را بهکمترین بهانهای به صالبه میکشند؛
 دانشــجویان از آزادی بیــان و قلــممحروماند؛
 حجاب اجباری (حتا در خوابگاههایدخترانه)،
 تبعیض جنسیتی ،مانند محدودیتتحصیل دختران در برخی از رشتهها،
تفکیک جنسیتی ،دانشجویان ،به ویژه
دانشجویان دختر را در منگنه قرار داده
است؛
 "اسالمی" کردن برخی دروس و عدمتکافوی امکانات تحصیلی و آموزشــی
مناسب ،سطح علمیدانشگاهها را تقلیل
داده است؛
 بخش بزرگی از امکانات رایگان پیشینحذف شدهاند؛
 هزینه تحصیل و شهریهی بسیاری ازدانشگاهها کمرشکن گشته است؛
 امکانات رفاهــی از جمله خوابگاهها،کیفیت غذا ،وســایل حمل و نقل در
وضعیت اسفباری به سر میبرند؛
 آزادیهای فردی به سطح توهینآوریتقلیلیافتهاند.
با این همه ،از  ۱۶آذر ســال گذشته تا
امروز ،تحرک چشمگیری در دانشگاهها
وجودنداشته،حداکثراعتراضاتپراکنده
در رابطه با و ضعیف صنفی؛ اعتراضاتی
که پیش از این ،در اشــکال متنوعتر و
رادیکالتری به وقوع میپیوستند.
در جمعبندی فعالیت یک ساله گذشته،
وضعیت کنونــی حاکم بر فعالیتهای
دانشــجویی ،را تنها میتوان انفعال و
بیتفاوتی نامید .انفعــال و بیتفاوتی
نه تنها نســبت به ظلم و ستمی که بر
تودههای مردم روا داشــته میشــود،
بلکه حتا نسبت به شــرایط حاکم بر
دانشگاهها.
بدیهیســت کــه وضعیــت جنبش
دانشجویی جدا از وضعیت کلی جامعه
نیســت .خمودگی و ســکون سیاسی
حاکم بر جامعه ،یکی از عوامل مؤثر بر
انفعال حاکم بر جنبشدانشجوییست.
ج ّو امنیتی غالب نیز عامل دیگریست
که باید به آن توجه داشت .اما این تمام
پاسخ نیست .در دوران شاه نیز ،به رغم
سرکوب و سلطه جو سیاسی راکد در
جامعه در دورههایی ،دانشگاهها ،عموماً،
از کانونهای فعال سیاسی بودند.
حتا در شــرایط کنونی ،ما شاهد
مبارزات روزمره کارگران هستیم.
در حالی که دانشــجویان به رغم
مواجهه با دههــا معضل ،واکنش
درخوری حتا برای خواســتهای
صنفی از خود نشان نمیدهند.
گذشته از سرکوب و انفعال سیاسی و
صرف نظر از حضوردانشجویان و گرایش
ضعیف چــپ ،عامل مهم و مؤثر دیگر،
همان جایگاه کنونی جنبشدانشجویی
در مبارزات سیاسی ،اجتماعی و تفکر
غالب بر آن اســت.تفکری که جایگاه
جنبش دانشــجویی را به زائدهی یکی
از جناحهای حکومتــی در رقابتهای
سیاسی تقلیلداده است.
از اینرو ،در حدی به مبارزه برمیخیزد
که از چارچوبهای قانونی فراتر نرود،
مصالح جناح اصالحطلب را به مخاطره
نیانــدازد ،و برای حفــظ کلیت نظام
جمهوری اسالمی ،مطالبات و مبارزات
رادیکال دانشجویی را به انحراف کشاند.
در نتیجه ،جنبش دانشجویی امروزین
ایران،عمدتــا به جنبــش دنبالهروی
دولتمردانی بدل گشــته کــه خود در
ســرکوب انقالب و برقــراری خفقان
و اســتمرار آن نقش داشــته و دارند؛
دنبالهروی جناحی گشته که در دزدی
و چپاول و فســاد همتای جناح رقیب
است .چنان که تجربه کردیم ،چنان که
تجربه میکنیم .اینان اگر امروز از نبود
آزادی مینالند ،از آنروســت که خود
تحت فشارند و نه از سر آزادیخواهی
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فیدلکاستروئی
کهمنشناختم

Ignacio Ramonet
"فیدل"درگذشــت ،امــا جاودانه
خواهد زیست .کمتر کسانی از افتخار
راه یافتن به تاریخ و افســانه هنگام
حیات خویش برخوردار گردیده اند.
"فیدل کاسترو" که در  ۹۰سالگی
چشم بر جهان فروبست یکی از آنان
و واپسین «غول سرافراز» سیاست
بین الملل بود .او به نسل شورشیان
اســطوره ای ــ "نلســون ماندال"،
"هو شی مین"" ،پاتریس لومومبا"،
"امیوکار کبــرال"" ،چه گــوارا"،
"کارلوس ماریگال"" ،کامیلو تورس"،
"مهدی بن برکة" ــ تعلق داشت،
که پــس از جنگ جهانی دوم و در
دورانی که آغاز جنگ ســرد میان
اتحاد شوروی و ایاالت متحده نقش
خویش را بر آن برجای می نهاد ،با
بلند پروازی و به امید تغییر جهانی
نابرابر و زخم خورده از تبعیض ،به
جستجوی آرمان عدالت برآمدند و
خود را به آوردگاه کارزار سیاســی
درانداختند.
فیــدل کاســترو در طــول دوران
حکومتــش ( ۲۰۰۶ـ  )۱۹۵۹بــه
رویارویــی بــا ده رئیــس حمهور
آمریکا قد برافراشــت ("ایزنهاور"،
"کندی"" ،جانسون"" ،نیکسون"،
"فورد"" ،کارتــر"" ،ریگان"" ،بوش
پدر"" ،کلینتون""،بوش پسر") .به
رهبری او کوبا ،کشــور کوچکی با
مساحت یک صد هزار کیلومتر مربع
و جمعیتی  ۱۱میلیونی ،توانســت
سیاستی برازنده قدرتی بزرگ را در
مقیاس کره خاک بپروراند و در گذار
بیش از پنجاه سال به زورآزمایی با
ایاالت متحده برآید ،که رهبرانش
نــه موفق شــدند او را براندازند ،نه
توانستند از میان بردارند و نه حتی
سر سوزنی انقالب کوبا را به سمت و
سویدیگری بکشانند.
در ماه اکتبر  ،۱۹۶۲به دلیل رفتار
واشنگتن ،در مخالفتی سرسختانه
با استقرار موشــک های مجهز به
کالهــک اتمی شــوروی در کوبا،
چیزی نمانده بود که جنگ جهانی
سوم سرگیرد؛ نصب آن موشک ها
به قصد پیشگیری از یورش تازه ای
نظیر حمله بــه خلیج خوک ها در
سال  ۱۹۶۱بود ،که آنهم به هدایت
مستقیم آمریکایی ها انجام گرفت
تا انقــاب کوبا را واژگون ســازند.
ایاالت متحده از ســال  ،۱۹۶۰به

برای توده مردم.
در دهههایی که از تأســیس دانشگاه
در ایران میگذرد ،جنبش دانشجویی،
جنبشی ضد استبدادی ،برابریطلبانه،
مستقلازدولت،درچالشباقدرتحاکم
و متأثــر از جنبشهای آزادیخواهانه،
ضد امپریالیستی و سوسیالیستی جهان
بوده است .جنبشی رادیکال و در کنار
مــردم .اعتبارش نیز برخاســته از این
مبارزات و پیونــدش با مطالبات مردم
بود .اما تکه پارههای جنبش دانشجویی
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رغم مخالفت سازمان ملل متحد،
جنگی اقتصادی را علیه کوبا به راه
انداخته که با وجود برقراری مجدد
روابطدیپلوماتیک میان "واشنگتن"
و "هاوانا" در سال  ،۲۰۱۵همچنان
بر جــای مانده .تحمیــل تحریم
ویرانگر تجاری یک جانبه ،مانعی بر
سر راه توسعه آن کشور و اوجگیری
اقتصادی وی نهــاده و پیامدهای
هولناکی برای ساکنان جزیره به بار
آورده است.
با وجود ،ســماجت آمریکا در عناد
ورزی (که از هنگام نزدیکی جستن
دو کشور در  ۱۷دسامبر  ۲۰۱۵نرم
گردیده) و به رغــم چیدن حدود
ششصد توطئه به قصد جان "فیدل
کاســترو" ،او هرگز به کین جویی
خشونت باری برنیامد .از بیش از نیم
قرن پیش تــا کنون ایاالت متحده
حتی کوچکترین اقدام خشــنی را
ثبت نکرده اســت که ســر نخ آنرا
در"هاوانا" یافته باشد .بر عکس در
پی ســوء قصد هــای انزجار آوری
که "القاعدة" در روز یازده ســپتامر
،۲۰۰۱در "نیویورک" و "واشنکتن"
مرتکب گردید" ،فیدل کاســترو"
اعالم کرده بود " بارها گفته ایم که
گالیه های ما از دولت "واشنگتن"
هرچه باشد ،کسی هرگز از کوبا پا
بیرون نخواهد گذاشــت تا به سوء
قصــدی در ایاالت متحده دســت
آالید .ما جزء متعصبانی دون مایه
نمی بودیــم اگر مــردم آمریکا را
مسئول اختالفاتی می شناختیم که
دو دولت ما را به رویارویی با یکدگر
کشانده".
در کوبا رســما کیش شــخصیت
وجود ندارد .هرچند تصاویر "فیدل
کاســترو" در مطبوعات ،تلویزیون،
و بر روی تابلــوی اعالنات همواره
به چشم می خورد ،با اینهمه هیچ
تمثال رسمی ،هیچ پیکره ای ،هیچ
سکه پول یا اسکناسی ،هیچ خیابانی،
هیچ ســاختمان یا بنای یادبودی
نیســت که نام "فیدل کاسترو" بر
آن باشد.
با همه فشارهای خارجی که به کوبا
روا داشــته اند ،این کشور کوچک
پایبند به حاکمیت و ویژگی سیاسی
خویش ،نتایج چشم گیریدر زمینه
توسعه انسانی به دست آورده است:
 لغو نژاد پرستی، تحقق آزادی زنان، -ریشه کن ساختن بیسوادی،

کنونی عموماً ابزاریاند در دست یکی
از جناحهای قدرت .بنابراین بیربط به
مردم و مطالباتشان .چنان که بیربط
به  ۱۶آذر ،روز استبدادستیزی و آزادی
خواهی .جنبش دانشــجویی امروزین،
وهنی است به سابقه مبارزاتی درخشان
جنبشدانشجویی ایران.
روشن است که وضعیت کنونی جامعه
پایــدار نخواهد ماند .اگر دانشــجویان
میخواهنددر تحوالت آتی نقشداشته
باشند ،باید از امکانات موجودشان بهره

Demo.shorai@gmail.com

 کاهش چشمگیر مرگ و میرکودکان،
 ارتقاء سطح فرهنگ عمومی. در زمینــه هــای آمــوزش،بهداشت ،پژوهش های پزشکی
و ورزش ،کوبــا بــه اوج چنان
بلندایی رسیده است که شماری
از کشورهای توسعه یافته هم بر
وی غبطه می خورند.
دیپلوماسی کوبا یکی از فعالترین
دیپلوماسی های جهان است،در
دهه های  ۱۹۷۰ـ  ۱۹۶۰انقالب
کوبا پشتیبان جنش های مسلحانه
بسیاری از کشــورها بود .نیروهای
مسلح این کشور که به گوشه های
دیگر جهان گســیل می شدند ،در
کارزارهای نظامی دامن گستری ،به
ویژه در جنگ های اتیوپی و آنگوال،
شرکت کردند .مداخله کوبادر کشور
اخیر به هزیمــت تیپ های نخبه
جمهوری آفریقای جنوبی انجامید
که به یقین استقالل نامبیا ،سقوط
رژیم نژادپرســت آپارتاید را شتاب
بخشــید و آزادی "نلسون ماندال"
رهبر آفریقای جنوبی را در پی آورد،
"مانــدال" هر فرصتی را مغتنم می
شــمرد تا علقه مهری که وی را به
"فیدل کاسترو" می پیوست یادآور
شــود و از دین خود به انقالب کوبا
سخن به میان آورد.
"فیدل کاســترو" درکی از دوران
تاریخی داشت که عمیقا با سرشت
وی در آمیخته و با حساسیت ژرفی
نسبت به هویت ملی گره خورده بود.
در میان تمام شخصیت های وابسته
به تاریخ جنبش های سوسیالیستی
یــا کارگری ،از کســی که بیش از
همه یاد می کــرد "خوزه مارتی"،
«حواری» اســتقالل کوبا در سال
 ۱۸۹۸بــود .غــرق در همدردی
انساندوستانه ،بلند پروازی "فیدل"
پراکندن بذر تندرســتی و دانش،
دارو و کتاب در سرتاسر جهان بود.
رویایی تحقق ناپذیر؟ تحسینی که
نثار " ُدن کیشــوت" قهرمان ادبی
مورد عالقــه اش می کرد تصادفی
نبود .اغلب مخاطبان و حتی برخی
مخالفان او اذعان دارند که او مردی
بود که آرزوهای واال ،آرمان عدالت و
برابری در جسم و جانش النه کرده.
"فیدل کاســترو"در کشورش و در
سرتاسر آمریکای التین از اقتداری
برخوردار بود که ُرویه های چهارگانه
ای به شخصیت وی می بخشید:
نظریــه پــرداز انقــاب ،فرمانده
پیروزمند نظامــی ،بنیانگذار یک
دولت ـ ملت و تدوین گر سیاست
کوبا.
هرچند به دشمنان او خوش نیاید،
"فیدل کاسترو جایگاه ویژه ای در
معبد جهانی خدایگانانی یافته است
که بــرای عدالت اجتماعی به نبرد
برخاســتند و همبســتگی خود با
مظلومان زمین را به ثبوت رساندند.
•

گیرند و به مبــارزهای مؤثر روی آورند.
مبارزهای مستقل از منافع و رقابتهای
جناحهــای مختلف رژیــم .مبارزهای
در راســتای مطالبات خود و تودههای
مردم .تنها با استفاده از این راهکار است
کــه میتوانند اعتبــار رفتهی جنبش
دانشجویی را بازیابند .وظیفهای که در
وهلهی نخســت ،بر عهده دانشجویان
چپ و کمونیست است.
نشریه کار شماره ۷۳۰
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آموزشگاه هنری ر  -مــی

علیـرضا فخـاریان

514-996-1620
aznov’15U

استخدام منشی

کلینیک دندانپزشکی دکتر شریف نائینی

clinique_Soleil@yahoo.com
azjune’15U

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

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

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

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

آموزشگاهحتصیلی

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

اتومبیل-تعمیر

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

اتومبیل :خرید و فروش

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

ازدواج

ثبت شرکت و دفترداری
حسابها با نازل ترین قیمت
ﺳﺎﻝ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ 
>>ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺮﺩﺑﯿﻦ
514-242-6034
hosskherad@yahoo.ca azjan12paid60+120+120

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

اجنمن 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

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

حمل و نقل

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

خشکشویی

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

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

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

------

همه روزه در

تپش دیجیتال
------

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

514-

• 223-3336
•
تدریس ریاضیات
وفیــزیک •
توسط مهندس •
•

toendofmay2010P

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

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...

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

دندانپزشک

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

رستــوران

آنیکــس 585-2029 .....................................
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

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

فـرش

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

فـال

کوه نور ،آدونیس و...
شماره شما در

این لیست نیست؟

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

گان پیوند )

کــــارواش

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

کلینیککایروپرکتیک

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

کتـابفروشی

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

کلیسا

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

گاراژ (درب)

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

گرافیک و طراحی

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

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

لوله کشی

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

مهاجرت

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

الوال:

کامپیوتر

گلفروشی

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

آدونیس ،شاتوکباب ،و...

224-0-224................................... .KamNic

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

شیرینی پزی و قنادی

وست آیلند :

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

گرانیت

سوپر و فروشگاه

ریوسود:

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

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

داروخــانه

عینک سازی

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)

514-827-6329
514-620-3255

 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

فروش کلیه بلیت
برنامه ها و کنسرتها

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

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



azoct15free

>> کلیه مقاطع:

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

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

College,University
High-Shool

شانس اول را به آنها
بدهید!

PAIVAND

آشپزی

الکترونیک

نیازمنــدیها

پیوندمان را حفظ کنیم!

Tel.: 403-471-3672
۴۰۳ _۴۷۱ _۳۶۷۲

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

فروش کافی شاپ
ی از بهترین مراکز
در یک 
خرید مونترال۲۹۰۰۰$ :
لطفا با شماره تلفن زیر
تماسبگیرید:

نیـازمنـدی هـای پیوند

Tel.: 514-484-8072

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

ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

ﮐﻮﭼﮏ

ﺍﺷﺨﺎص و ﻣﺸﺎﻏﻞ

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:

آموزش موسیقی

خدماتمالیاتی

کلبــه
عموجان

استخدام

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

aznov1U

کافی شاپ

کامیونیتی

aznovfreenaser

azjune16free

امید رایگان از فوریه15

آموزش رانندگی

بفروش می رسد:

لطفا با شماره زیر تماس بگیرید:
>>ناصــر
514-512-8935

Tel.: 514-806-7870

Tel.: 514-812-5662

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

 6متری
گل ابریشم اعال

اعظم  -تلفن تمــاس:

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

آژانس مسافرتی

قــالیتبریز

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

چنــدعدد

پرستــار

abaee:azsepfree

آرایشـــــگاه

فروش فرش

azaug15U

Tel.: 514-675-4405

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

oct2inv

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:

Rose pastry

Tel.: 514-298-1393
Tel.: 514-265-0973

Tel.: 450-443-2222

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

تدریـس
ریـاضی

Montreal, H4B 2M5

شیـرینی

کلیهخدماتساختمانی
بازسازی ،به سازی
کیفیتعالی
نرخ مناسب

کارخانه بازیافت پالستیک

aznov-jan’17tpshP

3333 Cavendish, #285

Highschool, College,
University

استخـــدام

احمــد

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

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

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

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

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

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

وبسایت

وام مسکن

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

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

وکیل دعاوی

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

ویدیو

محضر

موسیقی (جشن ها)

امیرکفشداران574-4540..............................
تپش دیجیتال223-3336 .......................... .
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www.paivand.ca since 1993

 سال  24شماره  25  1296آذر 1395

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

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 :

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

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

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

فال قهـوه
و ورق

مترجم رمسی

اجنام امور ساختمانی

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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با
مدارک
¢و
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
همه
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Iranian Business Directory

Tel : (514) 996-9692

www.paivand.ca
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223-3336
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ميان س��ؤال و جوابها گذشت ،در دلم
فرياد م��يزدم «ميش��ود بگوييد رتبه
چندم ش��دم» و در نهايت سؤاالت تمام
ش��د و رتبه را گفت 9 .مردادماه ،نفر 9
كش��وري در رش��ته رياضي فيزيك در
س��ال  91ش��ده بود .ديگر ص��داي مرد
را نميشنيدم .قلبم ش��ادمانه ميتپيد.
مادرم با شنيدن خبر گريه كرد ،گريهاي
از ش��ادي ،پدرم خانه نب��ود خبردار كه
ش��د با صداي بلند ميخنديد و تبريك
ميگفت ،برادرم خوش��حال از موفقيتم
ش��ادي ميكرد .در خانه ما گويي جشن
بر پا بود .چند س��اعت بع��د از اين خبر
خوش خانه را ترك ك��ردم تا به كالس
زب��ان ب��روم بيخب��ر از اينك��ه نويدي
ش��اديبخش بزرگت��ر از خب��ر خ��وش
صبحگاهي در راه بود.
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داي مردي بود كه دائم پشت سر هم
��ؤال ميكرد ،ش��غل پدر ،شغل مادر،
وه برگ��زاري آزمون ،س��طح آزمون،

توجه :پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد.
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خطبه

Immigration
GOVERNMENT OF CANADA DELIVERING
FASTER PROCESSING & SHORTER WAIT
TIMES FOR SPOUSAL REUNIFICATION

O

n December
7th, 2016, the
Government of
Canada announced
it is making it
faster and easier
for Canadians and
permanent residents
to reunite with their
spouses.
Earlier this year the Minister of Immigration John
McCallum announced to
reduce processing times
for spousal sponsorships
in order to reunite spouses
faster as to suppose to a
processing time of almost
2 years for some countries.
From the start of 2016 to
the fall, processing times
were reduced by 15 percent
for in-Canada applications
and just over 10 percent
for applications outside
Canada.
Processing times will be
reduced even further with
most spousal applications
now being processed in 12
months. Complex cases
may require more time.
Applicants who already
filed an application will
not have to wait for an
additional 12 months
to have them finalized.
Immigration, Refugees and
Citizenship Canada (IRCC)
will continue to process applications in the order they
have been received. Most
families who have been
waiting should have a decision on their sponsorship
application no later than the
end of December 2017.
hese new changes are
expected to benefit
more than 64,000 applicants by the end of 2017,
and are the latest measures
to bring families together.
Quoting the Honourable
John McCallum, Minister
of Immigration, Refugees
and Citizenship Canada.
“We have listened to Canadians and are delivering
results. Bringing families
together makes for stronger Canada. Canadians
who marry someone from
abroad shouldn`t have to
wait for years to have them
immigrate or be left with
uncertainty in terms of their
ability to stay. What we
are announcing is a more
efficient, more considerate

The above information can be found on
process to reunite families”. the IRCC website.
For many countries this is
HIGH DEMAND LED
great news, reuniting spousTO LONGER PROCESS- es within 12 months as to
ING TIMES
18 months or 24 months for
Each year, the government
some countries.
sets how many permanent
Let’s hope the Minister of
residents Canada intends to Immigration keeps his word
admit through its various
and the backlog will be reimmigration categories for
duced and new applications
the following year. This
will be processed within 12
is done through the immimonths, taking into account
gration levels plan, tabled
that complex applications
annually in Parliament.
may require more time.
Over time, more people
*****
t’s that time of year
have applied to sponsor
again, a favourite season
their spouse or partner than
there has been room in this for many, the hustle and
category of the immigration bustle has started, shopping
centres are packed with
levels plan. This resulted
Christmas shoppers, chilin a backlog of applications. In 2015 alone, nearly dren in line waiting to take
a picture with Santa and
70,000 applicants applied
telling this beautiful white
through spousal sponsorbearded man what they
ship but there was only
want for Christmas.
space for 48,000 people to
Letters are being sent to the
be admitted to Canada that
North Pole from children
year. This led to a longer
wait for applicants and pro- of all ages. It is a magical
time, family gatherings,
cessing time increased.
Spousal applications can be favourite foods being premade from outside Canada, pared, neighbourhoods lit
up with colourful Christmas
as members of the family
lights, it doesn’t matter
class, or within Canada,
whether you have never
as members of the spouse
celebrated Christmas in
or common-law partner
your home town, making
in-Canada class. At the
Canada your new home
start of 2016, processing
times were an average of 26 somehow leads you to
months for in-Canada appli- putting up a Christmas tree
and decorating the house
cations, and 18 months for
with Christmas ornaments,
applications made outside
joining with the Christmas
Canada. The government
spirit Canada has to offer.
of Canada is committed to
From our home to yours we
bringing down these prowish all our faithful readers
cessing times.
The government of Canada a Merry Christmas and all
has taken a number of steps the best for 2017.
to help improve processing Keep safe, stay healthy and
for spousal sponsorship ap- make sure laughter is in
plicants over the past year.
your everyday life.
Maria Cottone
1) Welcoming more spous- Regulated Canadian Immies, partners and dependent
gration Consultant
children to Canada;
Registered with Quebec
Immigration
2) Increasing funding to
www.mariacottone.com
bring down the backlog and mariacottone@hotmail.com
reduce processing times;
3) Improving the applica-

 این لرزه گیر مجهز.کرد
به یک باتری شارژ شونده
بوده و باید از طریق کابل
«یــو اس بی» و یک کامپیوتر یا
 یکی از.وسیله مشابهی شارژ شود

 از.داخل لرزه گیر قــرار بدهیم
امکانات این لرزه گیر این اســت
که با دوربین ارتباط برقرار کرده
و برخی از فرمانهــا را میتوان از
روی دســتگیره لــرزه گیر اجرا

T

tion process for
clients; and
4) Meeting shorter
processing commitment: 12 months for
existing and new
applicants.

I

بصــورت تکی نیــز در معرض
 برای نصب.فروش قرار گرفــت
» بایدBlack GoPro5« دوربین
درب کوچــک روی دوربین را از
بدنه جدا نمــوده و دوربین را در

1395  آذر25  1296  شماره 24 سال

!وش
خ
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» عکاس «استودیو فوتوبوک،»نوشته «علی
»و مدیر گروه فیسبوکی «همه چیز در مورد مونترآل

.. . آموزشعکاسیبهزبان

»معرفی دستگاه استابیالیزر «کارما گریپ
Karma Grip Stabilizer

مثل ریل قطار استفاده کرده اما
 نصــب و جمع کردن،جابجایی
آن به چندین ساعت وقت و چند
 بنابراین.دستیار متبحر نیاز دارد
باید از وســیله ای استفاده کرد
که دســت و پا گیر نبوده و برای
 نیازمند یک،تصویر برداری با آن
گروهان دستیار نباشیم! برای به
 از،حداقل رســاندن این لرزه ها
دستگاه «استابیالیزر» یا لرزه گیر
 لرزه گیرها در.استفاده میکنیم
دو نوع الکترونیکی و مکانیکی
 نوع مکانیکی.موجود هستند
آن بــا اســتفاده از یک لوله ی
فلزی یــا از جنس فیبر کربن و
،وصل کردن چند وزنه ی تعادل
.دوربین را بی حرکت نگه میدارد
تنظیم و متعادل ســاختن این
لرزه گیرها بسیار وقت گیر بوده و
 دقیقه با آن10  تا5 معموال باید
ور رفت تا تعادل وزنی دوربین و
.«استابیالیزر» برقرار گردد
با توجه بــه وزن باال و وضعیتی
 حمل،که در دست قرار میگیرد
و نقل و کار کردن با آن سخت و
طاقت فرسا بوده و فشار زیادی به
.مچ دست فیلمبردار وارد میکند
امانوعدیگرلرزهگیرهاالکترونیک
بوده که بــه آن «گیمبال» نیز
»«گیمبال،بهزبانساده.میگویند
وسیله ای است که دوربین را بی
 ســه موتور.حرکت نگه میدارد
الکتریکی آن دائما در حال آماده
باش بــوده و کل مجموعه را در
، ایگرگ و زد،ســه محور ایکس
 بخش اعظم.ثابت نگــه میدارند
تکانهای بدن فیلمبردار در اثر راه
 تکانهای دوچرخه، دویدن،رفتن
 خنثی شده و تصویر،و اتومبیل
.قابل قبولی به ما میدهد
ناگفته نمانــد که بر روی برخی
 لرزه گیر وجود داشته،لنزها نیز
و میتــوان آن را با یک ســویچ
 البته این.الکترونیکی فعال نمود
 معموال فقطدر،مدل ضربه گیرها
یک یا دو محور عمودی یا افقی
فعال بوده و نتیجه اعجاب انگیزی
!به ما نمیدهد
،قبــا در مقالــه جداگانــه ای
 را بهBlack GoPro5 دوربیــن
محض ورود به بازار معرفی کرده
.و ویژگیهای آن را برشمرده بودم
این لرزه گیر هم فقط مختص
 و اما.دوربیــن فوق میباشــد
»وظیفه لرزه گیر «کارما گریپ
GoPro5 این است که دوربین
 را در زمان فیلمبرداریBlack
در جای خودش،های پر تحرک
، این وســیله.ثابت نگــه دارد
محصول شرکت «گو پرو» بوده
و همین هفته گذشته وارد بازار
 الزم به ذکر است که.شده است
این لرزه گیر و دوربین یادشده
بر روی پهپاد «کارما» نیز نصب
 ولی از هفته گذشته،شده بود

یکی از تفاوتهای اصلی ویدئوهای
 شیوه حرکت،حرفه ای و آماتور
دوربین و مقدار لرزه های ادوات
فیلمبرداری و عکاسی در زمان
 ویدئوهایی که.ثبت تصویر است
توســط تصویر برداران حرفه ای
تهیه میشــود عمدتا بدون لرزه
 بسیار،بوده و حرکتهای دوربین
، بر خالف آن.متوازن و نرم است
 معموال مزین به،ویدئوهای آماتور
حرکتهای شالقی بوده و بیننده
را به ســردرد مزمــن دچار
میکند! همین مسئلهدر مورد
 بدین.عکس هم صادق است
معنی که هرچه دوربین ثابت
» «شارپنس،و بی حرکت باشد
 پس.یا وضوح تصویر بیشتر است
اگر میخواهیــم ویدئو و عکس

جا لبــی
تهیه کنیــم باید تا حد
ممکن دوربین را بی حرکت و بر
.روی سه پایه نگهداریم
:تلفناستودیوفوتوبوک
اما مشکل از آنجا شروع
میشود که بخواهیم در
(514) 984-8944
WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM
 از،زمان تعقیب سوژه
:استودیو فوتوبوک در فیسبوک
.او تصویر برداری کنیم
WWW.FACEBOOK.COM/
STUDIOPHOTOBOOK1
بنابراین مجبوریم با او
STUDIO.PHOTOBOOK
:اینستاگرام
حرکت کنیم و بدون
:ن شماره
سپشیال ای
 این لرزه ها در،شــک
ا
تمرین
و
اشکال
رفع
جلسه
.تصویر ثبت خواهند شد
تنظیماتدستیدوربینشمادر«استودیو تیمهــای فیلمبرداری
 دالر بزرگ و در زمان اجرای70 طی دو جلسه به مبلغ،»فوتوبوک
عکاسیدرشب پــروژه هــای بــزرگ،پرتره،)(برایهرجلسه
وعکسهایخانوادگی
 از ریل هایی،سینمایی

»«همهچیزدرموردمونترآل

Infos pratiques
sur Montréal

بزرگترینوفعالترینگروهفیسبوکی
ایرانیان و فارسی زبانهای مونترآل
اطالعاتکاربردیواخبارمفیدبرایاطالعازرویدادهایشهرمونترآلو
.مذهبیوحزبیندارد،کامیونیتیخودمان؛اینگروههیچگرایشسیاسی
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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
*کره و عسل و نان تازه
*چای ِدبش و خوش عطر ایرانی
شنبه ها از ساعت  8تا 11

6195 St-Jacques H4B 1T7
)514(585-2029

*هلیم بوقلمون
صبح ر
و
ز
ش
ن
ب
ه
ر
ا در
خ
ا
ن
*کله پاچه (با اعالم قبلی) به
ه
آ
ن
من
ی
ا
ک
نید
س
*املت با طعم های متفاوت
بیایید...

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

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

صب

ح روز شنبه را
رد خاهن نمانید
ن
ک
ی
هب آ س
بیادیی!

یلد
شب
شب یلدا
شب یلدا

ش
عاشقی و دلدادگیست
شبب یلدا
ش
ب
ع
ا
ش
ق
ی
و
پذ پذیر دلدا
ایتاندگیست
هستیم در آنیکس
یر
ا
ی
ت
ا
ن
ه
س
ت
ی
م
YX
N
O
T
N
R Aues H4B 1T7
R E S TAU
St-Jacq

عت 7 :تا 11

ساعت 7 :تا 11

پذیر
ایی ویژه شب
یل
دا
ه
م
ر
ا
ه
با موسیقی
ورودی $30
کودکان
ایین ویژه شب یلدا همراه با موسیقی
فقـ زیر سه سال
پذیررایگا
ط با رزر
و قبلی و تهیه
ورودیبلیت
تا تاری
صداهایدیگری ،صداگذاری کنیم.خ  27نوامرب

$30

لرزه گیر ،باید نرم افزار سیستم عامل
دوربین را بروز رسانی کرد .عملی که
خالی از اشــکال نبوده و زمان قابل
توجهی را به خود اختصاص میدهد.
لرزه گیر «کارما گریپ» نهایتا بیش
از  400دالر برایتان آب میخورد و اگر
قصد خرید دوربین و برخی وسایل
جانبی و ضروری آن را داشته باشید،
بطور میانگین باید حدود  1000دالر
برای این مجموعهدر نظر بگیرید.
•

)514( 585-2029

6195

5-2029
مصرف)514( 58کودکان زیر سه سال رایگان
کیــف زیپدار مقاومی قــرار گرفته یکی دیگر از مواردی که اکثر
و از محتویــات آن در مقابل ضربه کنندگاندر استفاده با ایندو وسیله فقــط با رزرو قبلی و تهیه بلیت
های احتمالی در زمان حمل و نقل روبرو میشــوند این است که
برای تا تاریخ  27نوامرب
محافظتمیکند.
دسترسی به تمام قابلیتهایدوربین و

6195 St-Jacques H4B 1T7

امکانات جالب این لرزه گیر «یــو اس بی» برای شــارژ ،در یک
این است که میتوان آن را
از طریق حلقه و تسمه ای که
با محصول ارائه میشود ،به بدن و یا
بدنه ی وســیله ی متحرکی نصب
نمود و از مواهب بی نظیر این وسیله تجربه نگارنده از ویژگی های حرکتی
و جذب لرزه ها بسیار امیدوار کننده
بهرمندگردید!
یک الیه پالســتیکی نرم و ضخیم بــوده و ویدئوهای قابل قبولی تهیه
هــم بر روی آن قــرار گرفته که تا گردید .اما از آنجایی که این لرزه گیر،
حــدی این لرزه گیر را مقاوم و ضد مجهز به  3موتور الکتریکی میباشد،
ضربه مینماید .کلید و سویچ های صداهای این قطعــات متحرک در
الکترونیکی روی آن نیز در زیر این ویدئو ثبت شده و فایل صوتی که بر
الیه پالستیکی مخفی بوده و تا حد روی ویدئو ضبط میشود ،عمال غیر
زیادی در مقابل گرد و خاک و حتی قابل استفاده میباشد .بنابراین از این
آب نیز مقاوم است .البته این وسیله وسیله بایددر موقعیت هایی استفاده
را نمیتوان در زیر آب استفاده کرد .شود که صدای زمینه برایمان مهم
کل این مجموعه بــه همراه کابل نبوده و بعدا ویدئــو را با موزیک یا

سه
سهربشنبه  20دسامرب
شنبه  20دس ما
سا

RESTAURANT ONYX

دلد
و
عاشقی
شب
شب عاشقی و دلداد
هستیمدرد
ایتان
ر
پذی
پذیرایتان هستیم
در آنیکس
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BRIQUETAGE —
MAÇONNERIE

michael
est un super

macon
il est diplômé

access

www.paivand.ca since 1993

1395  آذر25  1296  شماره 24 سال

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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info@expertfx.ca
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سفر به ایران

 Mailing Address:
6162 Sherbrooke W. Montreal, QC H4B 1L8
)Vancouver: (604) 921-IRAN (Ramin Mahjouri

info@paivand.ca www.paivand.ca

Email:

کلینیک مدیکال آلفامدیک
دکتر ریموند رضایی

Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده بدون وقت قبلی

)1253 Rue Guy (Metro: Guy

آرﺷﯿﺘﮑﺖ رﺳﻤﯽ ﮐﺒﮏ

Tel.: (514) 933- 8383

  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

تپـشدیجیتال

www.tapeshmontreal.com

RESTAURANT ONYX INC

behrooz@babakhani.ca

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

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

Tel.: 514-223-3336

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

انتقـال ارز

ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ  -اداري  -ﺗﺠﺎري  -ﺻﻨﻌﺘﯽ

کتاب ،کارت تلفن

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

UNION MONDIALE

ﻓﺮزﯾﻦ ﻋﺴﮕﺮي

6162 Sherbrooke w.

7روز
هفته






مشاور رمسی وام مسکن

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

constartech architecture

کاست و کامپکت دیسک،

باباخانی

FAX: 514-342-9574

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

تبدیل سیستم های
ویدیوئی

بهروز

)(Montreal, Ottawa, Victoria, Calgary, Vancouver

Published by: PAIVAND inc. Advertising: PAIVAND: 514-996-9692
Tech.: S. Rezai | H. Harandi | Distribution: Babak

   مطمئنترینوسریعترینروش انتقالارز

با استفاده از کلیه کارت های بانکی ایران

   خریدار ارزهای خارجی

بابهترین نرخ روز
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دومین سه شنبه
هر ماه
5600 - Upper Lachine
NDG QC H4A - 2A7

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

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

به مدیریت :بیژن احمدی

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

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

