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خدمات ارزی

___________
Sharif Exchange
261 boul. Cote-Vertu

 مطمئن ترین و سریع ترین روش انتقال ارز
با استفاده از کلیه کارت های بانکی ایران
 خریدار ارزهای خارجی
بابهترین نرخ روز
1405 Maisonneuve W.

St-Laurent, QC H4N 1C8

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

جنب دانشگاه کنکوردیا

GUY

. انتقال ارز به ایران و برعکس نداریم:توجه

Cote vertu, Bus 121 E

Tel.:514-844-4492
H3G 1M6
info@expertfx.ca
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www.sharifexchange.ca
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نه فراموش می کنیم
-------

از مونتــــرال به تهـران از

$1070

امسال
شهریورامسال
مردادووشهریور
مرداد
کشتار
ی
ه
فاجع
سالگشت
یکمینسالگشت فاجعهی کشتار
سیوویکمین
سی
....است
.... است67 سال
سال
pg. 7

الیت
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فارکس

انتقـال ارز

1449 St. Catherine W
Montreal Qc. H3G 1S6

انتقال فوری ارز به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

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

)(خضر

GUY

 حسابداری و مالیات:مهتاب ثقفی
لیسانسدر رشته مدیریت مالی
)H.E.C( از دانشگاه مونترال
CGA کاندیدای انجمن حسابداران

سال سابقه کاری در کانادا25 با

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

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

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

Tel.: 514.426.7200

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

www.ParsPlumbing.ca

مشاورامالک:آرزوگتمیری

لوله کشی و نصب شوفاژ پارس
Pars Plumbing
& Heating Inc.

Arezou Gatmiri
Courtier Immobilier Résidentiel
Groupe Sutton – Sur L’île

3 :

Š

Tel: (514) 290-2959

(514) 561-3-561

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

£ fò ç¼Ž¯§œZ¬œd ßÅÀÅ¾˜£Åœ£fgz®ÁŽ®¥˜d
1834 Ste-Catherine W., Suite 301, Tel.: (514) 933-3337

TO

4010 Ste-Catherine W.
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ÁnHm¬ ¾ÄI¶ow n¼¶H nj Â~~hU ¥nk¶ ÁHnHj
1410 Lonsdale
I¿TºH IU HkTMHpH Iµ{ ÁI¿¶k¤ IM ³I«µÀ
N. Vancouver, BC, V7M 2J1
Courtier Immobilier Agréé
ÏHoTº¼¶nj Â¬kºp ¾£MIw ÏIw 30 pH yÃM IM
Tel.: (604) 982-0909
Fax: (604) 982-0910
¥°¶H
x»oÎ »ÁHoM
kÄoi I¶
}~hT¶
k{ILÃ¶ ·I«ÄHn
·HnHkÄoi
RI¶ki
E- Mail: Vancouver@pars.ca

سفر به ایران

Ninous Givargiznia, BSc.

Agent Immobilier Affilie
RE/MAX

ÁnHm¬
¾ÄI¶ow
Cell
: n¼¶H nj Â~~hU ¥nk¶ ÁHnHj

(514) 571-6592

IU HkTMHpH Iµ{ ÁI¿¶k¤ IM ³I«µÀ
EmailI¿TºH
: masoudrealty@gmail.com

:دکتر شریف نائینی
k{ILÃ¶ ·I«ÄHn ·HnHkÄoi ÁHoM I¶ RI¶ki
ÏHoTº¼¶nj Â¬kºp ¾£MIw ÏIw 30 pH yÃM IM

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

}f£¨† z çœÂ¼±› :të›Z fz£²›
1998 دانشگاه مونرال
جراحدندانپزشک
D.D.S.
ù£¿Ž }£¼ ®›ò fd
1973تهران
دانشگاه
Cell
:
مونتریال
_________________________ 544 Beaubien E.
ã¼±› wZz äÅÁ† ! x£½ Zf ç…£
gfZ !مشاور امالک در سراسر
5450 Cote-des-Neiges, Suite 308 Tel.:514-277-1157
Email : masoudrealty@gmail.com
Metro: Beaubien
fÂ›Z fd çœêÂ‘ ä…®¨†جتاری
£… مسکونی و
Tel.: (514) 731-1443 :CDN
Thurs. & Fri.
ú¾ûZãÅ… ç…£ fZg£… Í ®رایگان
¬›  ارزیابی
38 Place du Commerce #280,

(514) 571-6592

iÂÀÅœ

 ستاره5 صــرافی

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

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

Immobilier Agréé
pg. Courtier
5
¥°¶H x»oÎ » kÄoi }~hT¶

ناهیدپاکروان
VANCOUVER

E St., PH-A
H3J 8H9
2-0700
2-0800
s.ca

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

مشاور امالک در مونتریال

South shore و

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

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

فیروزهمتیان

Cell: (514) 827-6364

fhemmatiyan@sutton.com

www.sutton.com

مشاور امالک در مونتریال
21 :

مسعود هاشمی

 تهیه وام های مسکن و جتاری
île des Soeurs, Qc H3E 1T8
Office:
(514)
واردین و دانشجویان
مسکن برای تازه
 وام694-0840

Suite 304
H9H 5B9
Minoo Eslami

Fax

(514) 694-4291

Res.514-967-5743
(514) 696-5169
Cell.:

مینو اسالمی

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

}gfZ\£›¬‹¯˜®›

(514) 816-4080

çœ£`›

MASSOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

Cell.: 514-298-4567
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وامﻣﺴﮑﻦ
وامﻣﺴﮑﻦ
ﻣﺴﮑﻦﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻐﻠﻰ و اﻗﺎﻣﺘﻰ
ﺑﺎ
وام ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻐﻠﻰ و اﻗﺎﻣﺘﻰ

اﻗﺎﻣﺘﻰ
ﺷﻐﻠﻰ و
وامﺷﺮاﯾﻂ
ﺑﺎ
ﻣﺴﮑﻦ
ﺟﻬﺖ :
ﻣﺨﺘﻠﻒوﯾﮋه
ﺗﺴﻬﯿﻼت
وﯾﮋهوﺟﻬﺖ :
ﺗﺴﻬﯿﻼت
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
واردﯾﻦ
ﺗﺎزه
اﻗﺎﻣﺘﻰ
ﺷﻐﻠﻰ و
ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺷﺮاﯾﻂ
وﯾﮋه ﺟﻬﺖ :
ﺑﺎﺗﺴﻬﯿﻼت

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
واردﯾﻦ و
ﺗﺎزه
ﺧﻮداﺷﺘﻐﺎل)داراى ﺑﯿﺰﻧﺲ ﺷﺨﺼﻰ(
داراﻣﺪ و
اﻓﺮاد ﮐﻢ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﺗﺎزه واردﯾﻦ و
ﺧﻮداﺷﺘﻐﺎل)داراى ﺑﯿﺰﻧﺲ ﺷﺨﺼﻰ(
داراﻣﺪ و
ﮐﻢ
اﻓﺮاد
ﺟﻬﺖو :
ﺗﺴﻬﯿﻼتﮐﻢوﯾﮋه
ﮐﺎﻧﺎدا
ﻏﯿﺮ ﻣﻘﯿﻢ
اﻓﺮاد
ﺑﯿﺰﻧﺲ ﺷﺨﺼﻰ(
ﺧﻮداﺷﺘﻐﺎل)داراى
داراﻣﺪ
اﻓﺮاد
ﮐﺎﻧﺎدا
ﻣﻘﯿﻢ
ﻏﯿﺮ
اﻓﺮاد
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
و
واردﯾﻦ
ﺗﺎزه
ﺗﻤﺪﯾﺪﮐﺎﻧﺎدا
اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ ﻣﻘﯿﻢ
وام ﻣﺴﮑﻦ ،وام اول ،دوم و ﺳﻮم
ﺷﺨﺼﻰ(
ﺑﯿﺰﻧﺲ
ﺧﻮداﺷﺘﻐﺎل)داراى
ﺗﻤﺪﯾﺪ و
ﺗﻤﺪﯾﺪﮐﻢوامداراﻣﺪ
اﻓﺮاد
دوم و ﺳﻮم
اول،
وام
ﻣﺴﮑﻦ،
ﺳﻮم
وام اول ،دوم و
ﻣﺴﮑﻦ ،وام

اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ ﻣﻘﯿﻢ ﮐﺎﻧﺎدا
ﺗﻤﺪﯾﺪ وام ﻣﺴﮑﻦ ،وام اول ،دوم و ﺳﻮم

اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﻪ:اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﻪ:
ﺑﯿﻤﻪ:
اﻧﻮاع
ﻣﺴﮑﻦ
ﺑﯿﻤﻪﺑﯿﻤﻪ وام
ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ و
وامﻣﺴﮑﻦ
ﺑﯿﻤﻪ
ﻋﻤﺮ و
ﺧﻮدرو
ﺧﺎﻧﻪ و
ﺑﯿﻤﻪ:
اﻧﻮاع
ﻣﺴﮑﻦ
ﺑﯿﻤﻪ وام
ﻋﻤﺮ و
ﺑﯿﻤﻪﺑﯿﻤﻪ
ﺧﻮدرو
ﺧﺎﻧﻪ و
ﺑﯿﻤﻪ
ﻋﺮﻓﺎن ﻣﺮزﺑﺎﻧﭙﻮر
ﻣﻮﺟﻮد در
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﻣﺴﮑﻦ
وام
ﻧﺮخﺑﯿﻤﻪ
ﻋﻤﺮ و
ﺧﻮدرو
ﺑﺎزارو
ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﯿﻤﻪ
ﻣﻮﺟﻮد
ﻧﺮخ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﺑﺎﺑﯿﻤﻪﺑﺎ
در ﺑﺎزارﻣﺸﺎور اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻰ و ﺑﯿﻤﻪ
ﺧﻮدرو
و
ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﯿﻤﻪ
ﻋﺮﻓﺎن ﻣﺮزﺑﺎﻧﭙﻮر
ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺮخ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار

ﻋﺮﻓﺎن ﻣﺮزﺑﺎﻧﭙﻮر
ﻋﺮﻓﺎن ﻣﺮزﺑﺎﻧﭙﻮر
ﻣﺸﺎور اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻰ و ﺑﯿﻤﻪ
ﻣﺸﺎور اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻰ و ﺑﯿﻤﻪ

ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺮخ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار
داراى درآﻣﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ و در ﮐﺎﻧﺎدا ﺧﯿﺮ؟
آﯾﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن در اﯾﺮان
آﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﺘﺮ از  90روز
روزﺧﯿﺮ؟
ﮐﺎﻧﺎدا
ﻫﺴﺘﯿﺪ و
داراى
اﯾﺮان
در
ﺟﻬﺖﮐﺎﻧﺎدا
اﺳﺖ؟!در
ﻫﺴﺘﯿﺪ و
درآﻣﺪ
داراى
ﻫﻤﭽﻨﺎن در
اﯾﺮان
ﻫﻤﭽﻨﺎندر
ﻫﻤﭽﻨﺎن
آﯾﺎ ﯾﺎ
آﯾﺎو
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
آﯾﺎ ﮐﺎﻧﺎدا
در
در90
ﮐﻤﺘﺮ از
درآﻣﺪﺷﻤﺎ
ﺧﯿﺮ؟ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﺮﯾﺪ
ﭘﺮداﺧﺖ
اﯾﺮانﭘﯿﺶ
ﻣﺎﻟﻰ وﺧﯿﺮ؟
ﻣﺸﺎوردراﻣﻮرﮐﺎﻧﺎدا
آﯾﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن در اﯾﺮان داراى درآﻣﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ و
ﺑﯿﻤﻪ

از  90روز
اﯾﺮانﮐﻤﺘﺮ
ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ
ﺧﺮﯾﺪ
ﭘﯿﺶ
اﺳﺖ؟!
ﻫﻤﭽﻨﺎن در
ﭘﺮداﺧﺖ و
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
ﮐﺎﻧﺎدا
در
ﺟﻬﺖ 90روز
ﮐﻤﺘﺮﯾﺎاز
ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ
آﯾﺎﺟﻬﺖ
آﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ
WWW.DOMINIOZFINANCIAL.COM
اﺳﺖ؟!
اﯾﺮان
در
ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﯾﺎ
و
ﻫﻤﭽﻨﺎن در اﯾﺮان اﺳﺖ؟!
ﯾﺎ
و
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
ﮐﺎﻧﺎدا
در
در ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ INFO@DOMINIOZFINANCIAL.COM

WWW.DOMINIOZFINANCIAL.COM
اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ از ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺮﻓﻪ اى ﻣﺎ ﺑﻬﺮﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ.
WWW.DOMINIOZFINANCIAL.COM
INFO@DOMINIOZFINANCIAL.COM
WWW.DOMINIOZFINANCIAL.COM
INFO@DOMINIOZFINANCIAL.COM
514 813 3633
BOULEVARD
DE LA CÔTE-VERTU SUITE 111
INFO@DOMINIOZFINANCIAL.COMﺑﻬﺮﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ.
از ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺮﻓﻪ اى ﻣﺎ
4030ﺗﺎ
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
ﺗﻤﺎس
ﺑﺎ
اﻣﺮوز
ST-LAURENT
ﺧﺪﻣﺎت, H4R
اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ از 1V4
VILLEﺷﻮﯾﺪ.
ﺑﻬﺮﻣﻨﺪ
ﺣﺮﻓﻪ اى ﻣﺎ
514 647 1601
اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ از ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺮﻓﻪ اى ﻣﺎ ﺑﻬﺮﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ.
1 800 240 6119 EXT 01
514 813 3633
4030 BOULEVARD DE LA CÔTE-VERTU
111DE LA CÔTE-VERTU SUITE 111
514 813 3633
4030SUITE
BOULEVARD
)(514
561VILLE
ST-LAURENT
,
H4R
1V4
VILLE
ST-LAURENT
,
H4R
1V4
5140561
647 1601
4030 BOULEVARD DE LA CÔTE-VERTU SUITE 111

514 647
813 1601
3633
1 800 240EXT6119
01 EXT 01
1514
800647
240 1601
6119
1 800 240 6119 EXT 01

2018 MODEL CLEARANCE

VILLE ST-LAURENT , H4R 1V4

+
RAV4 LE FWD 2019

Starting at $ 29,899 + Taxes

COROLLA HATCHBACK
CVT 2019

Starting at $ 23,749 + Taxes

%
0
for certain
cars only

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

514 376-9191
www.alixtoyota.com

وام با نرخ بهره

Financing

بامدیریت

الکس پورقناد

Contact Alex Pourghannad
for additional rebates
برترین سرویس و ارزان ترین بها برای هموطنان گرامی
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 Mai 1. 2019 until June 30, 2019 at a participating Quebec dealer. where you can obtain all of the terms and conditions.
The dealer may lease or sell for less. Offers may change without prior notlce.
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مشاور امالک مسکونی در مونترآل و حومه

آرزو گتمیری
• مشاوره تلفنی  -حضوری
و ارزیابی رایگان ملک شما
• خدمات  ٪ ۱۰۰رایگان برای
خریداران تا پایان پروسه خرید
(حتی هزینه محضر)
• همکاری با مشاورین بانک ها
جهت دریافت وام مسکن
• شرایط مناسب برای تازهواردین
بدون درآمد

Arezou Gatmiri

Courtier Immobilier Résidentiel
Groupe Sutton – Sur L’île
38, Place du Commerce #280,
Île Des Soeurs (Verdun),
QC H3E 1T8
Bureau: (514) 769-7010
arezougatmiri@gmail.com

Cell.: (514) 561-3-561

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

• جراحی دندان عقل و دندان نهفته
• روکش دندان و لمینیت
• دندانپزشکی کودکان
• سفید کردن دندان ها
• ساخت انواع دندان های مصنوعی
ثابت و متحرک
• کاشت دندان
• عصب کشی و درمان ریشه دندان
• درمان لثه
• گذاشتن نگین • اورتودنسی
__________________________

• دکتر بهروز شریف نایینی
دارای دکترای دندانپزشکی از دانشگاه مونترال کانادا
دارای دکترای دندانپزشکی از دانشگاه تهران
با بیش از  43سال سابقه
----------------• دکتر علی شریف نایینی

دارای دکترای دندانپزشکی از دانشگاه مونترال کانادا
با بیش از  20سال سابقه
---------------• دکتر الکساندرا دومون
• دکتر آنتوان کایایان
• دکتر سیمون اون

544, Beaubien St East
Montreal QC H2S 1S5
)(Metro: Beaubien

Tel.: 514-277-1157
5450, de la Côte-des-Neiges
Office 308
Montreal QC H3T 1Y6
)(Metro: C.D.Neiges

Tel.: 514-731-1443
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ُرزا محمدی

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

مشاور امالک مسکونی و جتاری

برای دریافت رایگان استعالم قیمت و

اطالع از انواع پوشش های متناسب شما
Mehrdad Malekjamshidi
Ahunstic- BC 317
9256 Boul. De L’acadie

438-793-9168

 سال جتربه سرمایه گذاری20 • با بیش از
در امالک و مستغالت
 سال جتربه در امور خدمات و اخذ15 •
وام های بانکی
 اجاره و تهیه وام مسکن،• خرید و فروش
• خدمات رایگان برای خریداران و مستاجران
• خرید ملک جهت سرمایه گذاری
• ارزیابی رایگان
 صاحب خانه،• با بهای اجاره خانه
دخلواه خود شوید

Mehrdad Malekjamshidi

mmalekjamshidi@allstate.ca

Ahunstic- BC 317
9256 Boul.
De L’acadie
Roza Mohammadi

438-793-9168
Real Estate Broker groupe sutton
- clodem inc.
9515 Boulevard LaSalle,
LaSalle, H8R 2M9
Bureau: (514) 364-3315
RMohammadi@sutton.com

mmalekjamshidi@allstate.ca

182155 04/18

38Z Rue Gabrielle-Roy,
Verdun/Île-des-Sœurs
4 bedrm, 2 bath, 1600 sf.
Price: $ 590000

760 Ch. Marie-Le Ber, APT.
Verdun/Île-des-Sœurs
2 bedrooms, 1 bathroom,
Price: $ 334000

300 Av. des Sommets, CONDO
Verdun/Île-des-Sœurs
2 bedrooms, 1 bathroom,
Price: $ 485000

Cell.: 514-867-3114

آژانسمسافرتییونیگلوب
نسرین پارسا

• سفر شما به ایران
با بهترین نرخ های بازار
،• مسافرت های جتاری
182155 04/18
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

5220 Rue Riviera, app. 201,
Pierrefonds-Roxboro, H8Z 3H2
2 bedrooms, 1 bathroom, 93 sq m
Price: $ 292000

Courtier Immobilier Agréé

¥°¶H x»oÎ » kÄoi }~hT¶

ÁnHm¬ ¾ÄI¶ow n¼¶H nj Â~~hU ¥nk¶ ÁHnHj

I¿TºH IU HkTMHpH Iµ{ ÁI¿¶k¤ IM ³I«µÀ

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

k{ILÃ¶ ·I«ÄHn ·HnHkÄoi ÁHoM I¶ RI¶ki

Cell : (514) 571-6592

Email : masoudrealty@gmail.com
38 Place du Commerce #280,
île des Soeurs, Qc H3E 1T8

________________________________
1455 PEEL, local 148
Les Cours Mont Royal
Montreal, QC H3A 1T5

(Metro Peel: exit Cours Mont-Royal)
Email: nancy.parsa@uniglobelexus.com
www.uniglobevoyageslexus.com

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

آژانس
هواپیمایی
اسکای الن

Turkish Airline
Promotion:
3 baggage
:اسپشیالترکیشایرالین
سه چمدان

هر نرخی
،دارید
از ما ارزان تر
بخواهید

برای اطالعات بیشتر
.با ما تماس بگیرید
____________

بهتری
برا ن قیمت ها
یپ
کیج های
آمریکا
ی
جن
وبی
 د،(کوبا
،م ومینکن
کزی
)...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:

RAMIN ABBASI

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

FOR 48 MONTHS AT
%*

0.99

Tel.: 514-388-1588

LEASE STARTING AT
*

FOR 60 MONTHS AT
%

WEEKLY

$0 DOWN

$

0.99

89

5.99

2019 PRIUS PRIME

2019 COROLLA HB
FOR 48 MONTHS AT
%*

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

2019 RAV4 LE FWD

2019 COROLLA CE

LEASE STARTING AT
*

FOR 60 MONTHS AT
%

WEEKLY

$0 DOWN

$

82

2.99

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

*Conditions may apply. Details in store.

ILE PERROT TOYOTA
shadim.sky@gmail.com

رویا اصفهـانی
،• تنها آژانس امالک ایرانی در کبک
2006 • از سال
• بهترین شرایط برای کارگزاران جدید
• بهترین شرایط برای مشتریان گرامی
• برای ارزیابی گزینه ها و نیز دریافت اطالعات
.بیشتر همین امروز با ما متاس بگیرید

Roya Esfahani

Courtier immobilier agréé DA
3675 boul. des Sources bur. 109
DDO. QC H9B 2T6
Bureau: (514) 683-8686

www.ramier.ca
info@ramier.ca

Cell.: 514-296-5507

2100, boulevard du Traversier, Pincourt
www.ileperrottoyota.com
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ایران در آستانه...

آقای خاتمی ،شرم نمیکنید!؟

کوروشگلنام
محمــد خاتمی نیز گویــا به همان
ِ
"ســتون خیمه
بالی رهبر ،همان
ِ
انقــاب" ،آخونــد علــی خامنهای
دچار شده و روانش نامتعادل شده
است! در این دو ماه گذشته ،چند
دستخوش دگرگونی
بار سخنانش
ِ
شــده اســت .یکبارگفــت :امیدی
نیســت اگر از مــردم هم بخواهیم
دیگــر به حــرف ما گوش کــرده و
درانتخابات شرکت کنند( .نقل به
مفهــوم) اندک زمانی پــس از آن از
سر همین ناامیدی ،راه چاره ایران
را "یک سیســتم فدرالــی" ارزیابی
فرمود!
ولی این نیز دوامی نیافت و شــاید
ِ
ســتون خیمه
ســوی
با تشــری از
ِ
انقالب و یا هُ شــدار یواشکی چند
موضــع
مأمــور امنیتــی ،یکبــاره
ِ
تــازهای گزیــده و این بــار واژگونه
پیش خود ،از مردم
سخنان چندی ِ
میخواهد که "فداکاری کرده و در
انتخابات شرکت کنند"!
فداکاری برای که و برای چه؟
ِ
بــرای مانــدگاری همان
فــداکاری
ســتون خیمــه انقالب کــه مردم
ِ
ایران را چنین گرفتــار خیال بافی
ِ
هــای روانپریشــانه خــود کــرده و
آینده سرزمین ما را به قمار بزرگی
که خود میداند برندهاش نخواهد
بود و بازی مرگ اســت ،کشــانده
است؟ فداکاری برای آقا و باندهای
مافیایــی وابســته بــه اوکــه اگر تا
دیروز تنها ترروریست و تروریست
پرور بودنــد ،اکنون چــون دزدان
سومالیایی ،به دزدان دریایی مبدل
شــده و با آتــش بــازی میکنند؟
فداکاری کنند بــرای پایداری این
حکومت ستم گرِ نابخرد که هزاران
خانواده ایرانی را پریشان و مردم را
دچــار ناداری وگرفتاریهای پایان
ناپذیرکرده اســت؟ فداکاری کنند
که سرمایههای ملی اشان همچنان
ِ
ِ
خورهــای گردن
جیــب مفــت
به
کلفت ،شکم باره و تروریستی چون
حسن نصرالله و بشار ِ
اسد آدمکش
و ...سرازیر شود؟ فداکاری کنند تا
به شمارکودکان خیابانی وکودکان
کار افزوده شود که به جای نشستن
ِ
نیمکت آموزشــگاه باید با رنج و
بر
ِ
القرای
ناامنی "ام
ســختی و در آن
ِ
اسالمی" ،که هر دم در خطر تجاوز
و سوء استفاده جنسی هستند ،به
کار پرداخته وگاه حتا هزینه زندگی
پــدر یا مــادر معتاد خــود را فراهم
کنند؟ فداکاری کنند تا شــماری
از مردم در کشور ثروتمندی چون
ایران در آشغالها بدنبال یافتن غذا
باشند؟
ســتون
جنابعالی و رهبر مقدس،
ِ
ِ
انقــاب شــما و باندهای
خیمــه
مافیایــی کــه دردی ندارید! نه غم
نان دارید ،نه درد ناداری ،پریشانی
اســترس تامین غذا ،پوشــاک،
و
ِ
کرایــه خانه ،پزشــک و دارو ،رفت
و آمــد و دهها درد بی درمان دیگر
از آن میان نا امنی و فضای امنیتی
زورگویی فزاینده! شــما تنها در
و
ِ
اندیشه فردای خود هستید و حفظ
اســامی خونریز،
مقــدس
نظــام
ِ
ِ
ِ
ســتمگر و دیوانــهای کــه کمــر به
ِ
نابودی ایران بسته است.

شما مردم را چه تصور کردهاید؟
مگــر آنهــا فرامــوش میکننــد در
هجــوم بــه دانشــگاه چگونــه بــه
دانشجویان پشــت کردید و آنان را
در دست اوباشان رهبرِ مقدس رها
کردیــد تا آن فاجعــه دردناک را به
وجــود آوردند! مگر روزنامه نگاران
و خبرنگاران فراموش میکنند که
چگونه بر بستن فلهای روزنامهها و
بازداشت و زندانی شدن شماری از
آنان و بیکاری و سرگردانی شماری
دیگر چشــم بســتید؟ مگــر مردم
فراموش میکنند پــس از دو دوره
ریاســت جمهوری و بهــره وری از
مزایای فراوان آن ،سیر و سیاحت
در کشــورهای گوناگون با ماسک
ِ
"گفتگوی تمدن ها"،
عوامفریبانه
سر آخر در پاسخ انتقاد از سستی و
مایگی خود ،چگونه خود را تنها
بی
ِ
یــک "تدارکاتچــی" نامیدید؟ یک
دانش آموز دبستانی نیز میتوانست
این پرسش را از شما به میان آورد
که :چگونه میشود که جنابعالی در
چهار سال نخســت پی نبردید که
تنها یک تدارکاتچی بیشتر نیستید
و بــرای ماندن بر قــدرت در چهار
سال پس از آن و کشاندن مردم به
ِ
هــای رأی نه تنها آن
پای صندوق
را پنهان کردیدکه حتا عوامفریبانه
اشک ریختید و گریستید؟
ببین آقای محترم ،این شعار مردم
در تظاهراتها را بارها گوش کن:
" اصالح طلب ،اصــول گرا ،دیگه
تمومه ماجرا! " دوران شــما پایان
یافتــه اســت .آن دوران فریب ،آب
رفتهای اســت که با هیچ ترفندی
دیگر به جوی باز نمیگردد و شما
دوبــاره نمیتوانید مــردم ،به ویژه
جوانان ،را فریب دهید .بهتر نبود
خود را بیش از این مضحکه نکرده
و دست از سرِ مردم برمی داشتید؟
بهتر نیست سکوت کنید و در کنج
آسایش خود باشید؟
شما در هشت سال تکیه بر قدرت
در برابــر بــی خردیها و تبهکاری
ِ
هــای رهبــر مقــدس و باندهــای
مقام ریاست
مافیایی و تنزل آشکار ِ
جمهور به یــک "تدارکاتچــی" ،با
آنان شــریک و همراه شــدید" ،دم
فرو بســتید" و خفت را پذیرفتید و
اینک که باید خاموش باشید از سر
ترس (همه باید فهمیده باشیم که
آدم جبونی هستید) "بلبل"
شــما ِ
شدهاید!
ِ
بیاییــد بــه جــای همــه
کارهــای
ناروایی که انجام دادهاید ،همچون
این  ۱۴تن دالوری که جان برکف
ِ
استعفای "ستون خیمه
خواســتار
ِ
انقــاب" جنابعالــی و تدوین یک
قانــون اساســی الئیک بــر مبنای
دمکراســی و حقوق بشر شدهاند،
"یک جو" پایداری و دلیری از خود
نشــان داده ،در کنار آنــان و مردم
قرار گرفته و از خواست واقعی آنان
پشتیبانیکنید!
آقــای خاتمــی ،براســتی شــرم
نمیکنیــد از ایــن تبهــکاران ،که
دشــمنان مــردم ایران
نخســتین
ِ
هستند،پشتیبانیمیکنید!
•

هر شنبه و یكشنبه
دل و جگـر
تازهگوسفندی
موجود می باشد

بستن
یسنتیوفالوده
وكلو
چهفومندركلبه
ع
موجانخاطرات
خوش ایران را
زندهمیكند

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

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

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

اسپشیال روزانه ما:

منتشر می شود
نشر :پیوند
ویراستار:م.رحیمیان
آگهی :پیوند

514-996-9692
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for PERSIAN COMMUNITY
(Montreal, Ottawa, Toronto,
)Victoria, Calgary & Vancouver

(سه شنبه :تعطیل است)

چهارشنبه:سبزیپلوباماهی
 +قلیــه ماهــی
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■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

مشاور امالک مسکونی در سراسر مونتریال

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

•
•
•
•
•
•

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.

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

•

آناهیتابروجردی

Cell.: 514-978-9962
Anna Boroujerdi,

Residential Real Estate Broker
Royal Le Page Village
)514-978-9962 (cell
)514-481-0241(office
annab@royallepage.com

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

•

Distributed Free

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

طرح روی جلد:
پیوند
لوگوی پیوند و زربرگ ®
کار استاد علی اصغر معصومی
(هنرمند و نقاش فقید)
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چرا نباید کشتار سال  ۶۷را فراموش کرد؟

«این ها اصالح ناپذیرند ،همه را بکشید».
مسعود نقره کار
( ۳۱ژوييه )۲۰۱۳
(این جستار تقریبا  6سال پیش نوشته
شده ،هنوز نکاتی بکر و درخور اعتناء
بسیار دارد).
-------------فراموشی ،سکوت ،چشم فروبستن و انکار اســامی ،به عنوان ذات و هستی ای ضد
حقایق مربوط به کشــتار دگراندیشــان و انسانی و مدنیت گریز ،انکار جنایت بزرگی
ِ
مخالفان سیاســی و عقیدتی بی اعتمادی ست که رهبر این حکومت ،آیت الله خمینی
و بی عدالتی بیشــتر و گســترش فرهنگ در تابســتان ســال  1367مرتکب شد .در
عدم تحمل دیگری و دگراندیش ستیزی ،این ســال به فتــوی بهانه جویانــه و کینه
انتقامجوئــی وکینــه ورزی پیامــد خواهد ورزانــهی این ولی فقیه ســنگدل ،هزاران
داشــت .فرامــوش نکردن ،مــی تواند آغاز زندانی سیاســی در مرداد و شهریور ماه در
رویکردی پیشگیرنده از تکرار فجایع مشابه زندانهای این حکومت اعدام شدند .البته
باشــد ،چنین رویکردی همراه با شناخت کمترکسی ست نداند این کشتار فقط یکی
چرائــی و چگونگی فاجعه امــکان راه یابی از کشتارهائی است که خمینی و حکومت
ِ
و چــاره جوئی
جهــت جلوگیــری از تکرار اش مرتکب شــده اند 5 ،کشتار دیگر این
فجایعی دیگر را فراهم خواهدکرد.
ذات و هستی پلشت در پرونده دارد:
یکی از حقایق انکارشــده توسط حکومت کشــتار ســال هــای  ،57-59کشــتار

مرداد و شهریور امسال سی
یکمینسالگشتفاجعهی
کشتار سال  67است.

اظهارات مصطفــی پورمحمدی درباره کشــتار ۶۷
تاییدی اســت بر بیاعتنایی کامل ایران به قوانین
بینالمللیحقوقبشر
ســازمان عفو بینالملل در بیانیــ های اظهارات اخیر
مصطفی پورمحمدی ،مشاور رئیس قوهی قضائیه و
وزیر ســابق دادگســتری ایران ،در دفاع از اعدامهای
فراقضایی گسترده سال  ۱۳۶۷را گواه تکاندهندهای
در تأیید این نکته دانسته است که مقامها و مسئوالن
ایرانی در آن زمان و تا به امروز عمدا قوانین بینالمللی
حقوق بشر را مورد بیاعتنایی آشکار قرار دادهاند .به
گفتــهی عفو بینالملل ،این اظهــارات همچنین بار
دیگر به شــکل برجسته نشــان میدهد که مقامهای
ارشد درگیر در آن کشتارها خود را مصون از محاکمه
و مجازات میبینند.
ایــن ســازمان به ویــژه نگــران آن بخــش از اظهارات
مصطفی پورمحمدی است که مدافعان کشف حقیقت
و دادخواهی را به دفاع از «تروریسم» و «همدستی»
با دشــمنان ایران در منطقه متهم میکند و هشــدار
میدهــدکه این افراد مورد تعقیب کیفری و محاکمه
قرار خواهند گرفت .این اظهارات ،به موازات انتصاب
ابراهیــم رئیســی به ســمت ریاســت قــوهی قضائیه
در فروردیــن ( ۱۳۹۸کســی کــه هماننــد مصطفــی
پورمحمدی در اعدامهای فراقضایی گســترده ســال
 ۱۳۶۷دخالت داشته) ،بازماندگان کشتارها ،اعضای
خانوادههای اعدامشــدگان و مدافعان حقوق بشــر را
بیش از پیش در معرض این خطر قرار میدهدکه صرف ًا
به دلیل تالش برای کشف حقیقت و برقراری عدالت
مورد آزار و تعقیب قضایی قرارگیرند.
مقامهای ســابق و فعلی ایران نبایــد اجازه پیدا کنند
تا از طریق پخش نظاممند اطالعات غلط و تهدید و
تالفیجویی علیه کســانی که به دنبال افشای حقایق
اعدامهای گسترده سال  ۱۳۶۷هستند ،خود را از هر

گونه پاسخگویی مصون نگه
دارند.
از همیــن رو ،عفو بینالملل
بــار دیگــر از ســازمان ملل و
کشــورهای عضو درخواست
میکنــد کــه علنــ ًا و قاطعانه
در مقابــل مصونیت ســازمانیافتهی افــراد متهم به
ارتــکاب جنایات علیه بشــریت در ایران موضعگیری
کنند .عفو بینالملل در گزارشــی در دســامبر ۱۳۶۷
با عنوان «اســرار به خون آغشــته :چرا کشتار ۱۳۶۷
جنایتی علیه بشریت است که همچنان ادامه دارد؟»
نتیجه گرفته است که اعدامهای سال  ۱۳۶۷مصداق
«جنایات علیه بشــریت» اســت؛ این جنایات عالوه
بر جرم اعدام فراقضایی ،جرم ناپدیدســازی قهری را
نیز با توجه به استمرار سازمانیافتهی پنهانکاری در
مورد سرنوشت قربانیان و محل دفن اجساد مطابق با
حقوق بینالمللی کیفری در بر میگیرند.
عفــو بینالملل بار دیگر ســازمان ملل و کشــورهای
عضو را به ایجاد مســیرهای مشخص و موثری برای
کشــف حقیقت ،اجرای عدالت و جبران خسارت فرا
میخواند .این مسیرها باید تضمینکنندهی آن باشد
که
• حقایــق مربوط به اعدامهای فراقضایی گســترده
در ســال  ،۱۳۶۷از جملــه شــمار اعدامشــدگان آن
ســال ،هویت آنهــا ،تاریخ ،مکان ،علت ،و شــرایط
ناپدیدســازی قهری و اعدام فراقضایی آنها ،و محل
دفن اجسادشان ،افشا میشود؛
• مسئوالن متهم به دست داشتن در این جنایتها
به شکل منصفانه و بدون درخواست مجازات اعدام،
محاکمهمیشوند؛
• خانوادههــای قربانیــان از غرامتهــای مطابق با
موازین بینالمللی برخوردار میشوند.

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

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

نشانی 210 :خیابان سن ژاک (الشین) تلفن514-366-1509 :

و

مرکزکاریابیجوانان

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

نسرین پارسا

آژانسمسافرتییونیگلوب

مرکز اسالمی ایرانیان مونتریا ل :شیخ صاحل سیبویه
کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی

_________________________

Voyages Lexus

دفتر ثبت رمسی ازدواج و طالق ( )CIVILو شرعی

514-247-1732

________________________________
1455 PEEL, local 148

•
•
•
•
•

Les Cours Mont Royal
Montreal, QC H3A 1T5

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

)(Metro Peel: exit Cours Mont-Royal
Email: nancy.parsa@uniglobelexus.com
www.uniglobevoyageslexus.com

Cel.: 514-942-4178

Tel.: (514) 849-7711 Ext.: 143

www.cje-ndg.com

آیا شمابین  16تا  35ساله هستید
آیا در جستجوی کار هستید؟
اگر در ناحیه NDG, Côtes St-Luc,
Hampstead, Montreal-West

زندگی می کنید:
مرکز ما خدمات زیر را ارائه می کند:
• جلسات بررسی حرفه و کارآموزی
• مشاوره فردی جهت اشتغال یابی
• پشتیبانی روزمه و معرفی نامه نویسی
• تمرین انجام مصاحبه و بسیاری دیگر
همه خدمات مرکز ما رایگـان است
همین امروز تلفنی و یا حضوری با ما تماس بگیرید:

Are you between the ages of 16 and 35
?Are you looking for a job
Do you live NDG, Côtes St-Luc,
?Hampstead ou Montreal-West

The CJE NDG offers:

 Career and training exploration
 Individual employment counseling
 Support in creating a CV and cover letter
! Practice for Interviews & more
!>>All our services are free

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

ســال ،60-62کشــتار در خارج از کشور،
قتــل های زنجیــره ای وکشــتار فعاالن و
هواداران "جنبش سبز".
از میان کشتارهای ششگانه ی دگراندیشان
و مخالفان سیاسی و عقیدتی کشتار سال
 67از ویژگــی و اهمیت خاصــی بر خوردار
شده است .پیش تر و در جائی دیگر نیز به
دالئل این برجسته شدن و مطرح تر بودن،
اشاره کردهام:
•
 -1کشــتار  67یــک قتل عــام حکومتی
(دولتی) ،یک کشــتار سیاســی و عقیدتی
ست .فتوی آیت الله خمینی به عنوان رهبر
این حکومت ،ســند ارتکاب به این جنایت
است.
•
-2حکومــت اســامی با تشــبث بــه این
جنایت نشان داده است حتی پایبند قوانین
{>> ادامه در صفحه}25 :
و احکامی که خود وضــع و صادرکنندهی

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

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

GESTION FINANCIERE LOYALE

SOROOR SADR ACCOUNTING
AND BOOKKEEPING SERVICES
BOOKKEPPING & ACCOUNTING
FINANCIAL STATEMENT PREPRATION
PERSONAL AND INCORPORATION TAX RETURN
COMPANY CREATION AND REGISTRATION
WITH APPOINTMENT
_________________________

Tel.: 514-777-3604

5263 boul Cavendish

Montreal Quebec H4V 2R6
Email: loyale.accounting@gmail.com
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گزیده خبرهای مونتریال ،کبک ،کانادا

چرا انسولین و اکثر داروها در کانادا
به مراتب ارزان تر از آمریکا هستند؟
آمریکاییهــا بیــش از
هــر زمــان دیگــری از مرز
عبور میکننــد تا در کانادا
انســولین بخرنــد .ایــن
مســئله باعــث بــه وجود
آمــدن نگرانیهایــی در
مــورد کمبــود ایــن دارو
شــده تــا جایی کــه باعث
شده ســناتور برنی سندرز
وضعیت را «خجالتآور» بخواند.
ســندرز یکشــنبه در ســفری بــه
وینــدزور انتاریــو بــرای خرید این
داروی نجاتدهنــده به گروهی از
دیابتیها پیوســت .بیماران برای
تنظیم درجه شــکر خونشــان به
این دارو نیاز دارند.
دلیل ســاده ارزان بودن انسولین
ایــن اســت کــه در کانــادا ماننــد
بسیاریازدیگرکشورهایصنعتی،
کنترلهایی بر قیمت مواد دارویی
اعمال میشــود .انجمــن بازبینی
قیمتهــای داروهــای ثبتشــده
اطمینان حاصل میکندکه قیمت
داروهای ثبتشده به فروش رفته
در کانــادا «گزاف» نیســت و «با
قیمتهــای دیگــرکشــورها قابل
مقایسه» باقی میماند.
با این حال کارهایی که این انجمن
میتواند انجام بدهد محدود است
چون هیچ کنترلی بر افزایش قیمت
توسط خردهفروشان ندارد  ،قیمتی
که بیمهنامههای شرکتهای بیمه
بازمیگرداننــد را تعیین نمیکند
و کاری هــم بــه کارمزدهای ثبت
داروخانهها نــدارد .این انجمن در
عین حال قیمــت داروهای کلی و
رایج را قانونگذاری نمیکند.
از طرف دیگر ،در آمریکا هیچ قانونی

در مــورد قیمــت داروهایی مانند
انســولین وجود نــدارد .مخالفان
کنترل قیمتی میگوینــد این کار
قابلیتهــای شــرکتهای دارویی
برای نــوآوری و دادن انتخابهای
بیشــتر به مصرفکننــدگان را کم
میکننــد .شــرکت دارویــی فایزر
مطالعاتــی انجــام داد کــه بــه این
نتیجــه رســید که کنتــرل قیمتی
داروهــا طــول عمــر آنهــا را کم
میکند.
در کانــادا هــم مخالفانــی وجــود
دارنــد .ویلیــام مکآرتــور که یک
دکتر اهل بریتیش کلمبیاست باور
دارد کنترل قیمتی در کانادا و بازه
طوالنی تایید شدن داروهای جدید
بعضی مواقع باعث میشود بیماران
به درستی درمان نشوند.
با استناد به فدراسیون بینالمللی
برنامههای ســامتی ،افراد ساکن
آمریکا بین دو تا شش برابر بیشتر
از بقیه دنیا برای داروهای تجویزی
برنددار پول میدهند .عمال هنوز
آمریکاییهــا بــه صورت فــدرال و
قانونــی نمیتواننــد داروهــا را از
کانادا به کشورشــان برگردانند اما
تا وقتی که تــا اندازه بیش از  3ماه
مصرف یک دارو یا موادکنترلشده
ماننــد مواد مخــدر را وارد نکنند،

 10سال زندان برای معلم  47ساله ادمونتونی
که با دانش آموز  13ساله رابطه جنسی داشت
معلــم اهل ادمونتــون که به جرم
رابطه جنسی و اغوای کودک یک
دانشآموز  13ســاله محکوم شده
بود تا پایان عمر از داشتن عضویت
انجمن معلمان آلبرتا عزل شــده
است.
یکپنلتنبیهیهمچنینپیشنهاد
داد وزیــر آمــوزش آلبرتا پــل راجر
مارســیال را از مــدرک معلمیاش
خلــع کنــد .پنل ســه عضــوی در
تصمیمی کتبی درباره سرنوشــت
حرفــهای او نوشــت« :ایــن رفتار
خیانتــی منزجرکننده و شــدید به
اعتمادی اســت که توســط عموم
مردم ،این حرفه و دانشآموزان به

او داده شد».
در اکتبر  ،2017مارســیال به جرم
رابطه جنســی با دختری جوانتر
از  16ســال که بیــن نوامبر 2012
و سپتامبر  2014به وقوع پیوست
محکوم شد .او همچنین به خاطر
اغــوای یک کودک محکوم شــد.
مارســیال حکــم  10ســال زندان
دریافت کــرد و تالشهایش برای
درخواســت تجدیدنظر هم موفق
نبودند.
در جلسه تنبیهی که در مه 2018
برگــزار شــد ،یکــی از نماینــدگان
انجمــن معلمان گفت مارســیال
در ســال  11-2010معلم کالس

مســئوالن مرزی و ســازمان دارو
کاری ندارند .بســیاری از ایالتها
قوانینی برای اجــازه انجام
این کار را تصویب کردهاند.
از آنجایی که انســولین در
شــمال مرز نیاز به نسخه
نــدارد ،یکــی از داروهایی
اســت کــه آمریکاییهــا
معمــوال همراه خــود می
برنــد .باید در نظر داشــته
باشــیم قیمت انســولین
طی چهــار ســال اخیر در
آمریکا افزایشی  97درصدی داشته
است.
وقتی فردریک بانتینگ
Frederick Banting
انســولین را در دهــه  20میالدی
کشف کرد ،سهم خود از ثبت دارو
را بــه قیمت یک دالر به دانشــگاه
تورنتــو فروخــت به خاطــر اینکه
میخواستاینداروینجاتبخش
قابل دسترس مردم باشد.
این روزها یک شیشــه انســولینی
که دیابتیهای نوع یک به آن نیاز
دارند در جنوب مرز به قیمت 340
دالر فروخته میشود که تقریبا 10
برابر قیمت کاناداست.
ســندرز و دیگر دموکراتها سعی
دارند با تصویب الیحه دسترســی
مقــرون بــه صرفــه بــه داروهــای
تجویزی کار مرد م را راحتترکنند.
این الیحه خرید و واردات فرامرزی
دارو را بــه صــورت فــدرال قانونی
میکند.
نبود تجویز نســخه برای انسولین
در عیــن حال به این معنی اســت
که هیچ مکانیزمی برای این وجود
ندارد که تعیین بشــود چقدر دارو
دارد به جنوب مرز میرود.

هفتم مدرســه عمومی ادمونتون
ایــن دختر بوده اســت .در ســال
بعد ،بــا وجود اینکه مارســیال در
مدرسهای متفاوت درس میداد ،با
دختر در ارتباط ماند و با والدین او
دوست شد.
وقتــی دختــر درکالس نهــم بود،
والدین او مارسیال را برای آموزش
خصوصی به او اســتخدام کردند.
طی یک دوره دو ساله ،این معلم و
دختر از اپلیکیشن پیغامدهی Kik
برای ارسال  88هزار پیغام استفاده
کردند .در جلسه کمیته گفته شد
که آنها تماسهای تلفنی بسیاری
هم داشتند.
در زمانــی کــه ایــن دو رابطــه آزاد
جنســی داشتند ،دختر  13ساله و
مرد  47ساله بود .پلیس به مدت 9

اطالعات  6میلیون کانادایی دارنده کردیت
کارتهای کاپیتال وان هک شده
رخنه امنیتــی در یکی از بزرگترین
کورپوریشن های مالی صادرکننده
کردیت کارت در آمریکای شمالی،
سبب شــده که اطالعات شخصی
یکصــد و شــش میلیــون نفــر در
معرض سوءاستفاده قرار بگیرد.
شــش میلیــون نفــر از ایــن افراد
کانادایــی و یکصــد میلیــون نفــر
آمریکاییهستند.
کورپوریشن کاپیتال وان Capital
 Oneدر کانــادا کردیــت کارت
های مســتر کارت برای مشتریان
فروشــگاههای کاســکو صادر می
کند.
کاپیتال وان می گوید شماره های
تامین اجتماعی  SINحدود یک
میلیون نفــر در کانــادا در معرض
سوءاستفاده قرارگرفته.
چگونگی ماجرا
در مــاه جــوالی کاپیتــال وان بــه
ماموران اف بــی آی آمریکا اطالع
دادکه احتماال رخنه ای در سیستم

اطالعــات دیجیتــال آن صــورت
گرفتــه .مامــوران پلیــس فــدرال
آمریکا شروع به ردگیری شخصی
به نام پیج تامپســون Paige A.
 Thompsonکردند .این فرد با
نام آنالین  erraticفعال بوده.
پلیــس اف بی آی روز دوشــنبه به
محل سکونت پیج تامپسون یورش
برد و وســایل دیجیتــال را توقیف
کرد .در بررســیهای اولیــه ،فایل
هایی به دست آمدکه گویای رخنه
احتمالی به اطالعات کاپیتال وان و
بنگاههای دیگر است.
رخنه کننده کیست؟
بــه گــزارش کندیــن پــرس پیــج
تامپســون بین ســالهای  ۲۰۱۵تا

کارمندان خط هوایی سانوینگ
بخشی از باند قاچاق مواد مخدر
فرودگاه تورنتو بودند

 ۲۰۱۶مهنــدس سیســتم هــا در
ســرویس وب آمازون بــوده؛ و این
سه سال قبل از آن است که رخنه
صورت گرفته.
اگرچه کاپیتال وان از این سرویس
اســتفاده می کند ولی شواهدی از
دخیل بودن سیستم کالد آمازون
در این رخنه وجود ندارد.
یکی از ســخنگویان آمازون گفت:
«ســرویس وب آمازون  AWSبه
هیچ وجه مورد رخنه قرار نگرفته و
طبق معمول فعال است».
کمپانی کاپیتال وان که مستقر در
شهر مک لین ویرجینیاست ،گفت
بعید می داند کــه از این اطالعات
به قصدکالهبرداری استفاده شده
باشد ،اما تحقیقات ادامه دارد.
کاپیتال وان هفتمین بانک تجاری
بزرگ آمریکاســت که دارایی های
آن در  ۳۰جــون  ۲۰۱۹برابــر بــا
 373.6بیلیارد دالر بوده.
(سالم تورنتو)

 31جــوالی  -پلیس ســلطنتی
کانادا گفت دو کارمند سانوینگ
ایرالینز از جمله  11نفری هستند
کــه در ارتباط با یک حلقه قاچاق
مــواد مخــدر کــه در فــرودگاه
بینالمللیپیرسونتورنتوفعالیت
میکرده دستگیر شدهاند.
پلیــس اعــام کرد کــه حمالت
نیروهای پلیس که اوایل این هفته
در ناحیــه تورنتو بــزرگ صورت
گرفتند باعث نفوذ به چندگروهی
شدند که مشغول قاچاق فنتانیل
و دیگر مواد مخدر بودند .بازرسان
گفتند افرادی که دستگیر شدهاند

با بیش از  40جرم مرتبط با مواد
مخدر مواجه هستند.
کارمندان ســانوینگ چند سال
بــود که بــرای ایــن ایرالیــن کار
میکردنــد و حاال متهم به تالش
برای وارد کردن کوکایین و قاچاق
این ماده مخدر شدهاند.
ســانوینگ در بیانیــهای گفت با
بازرســان همــکاری کــرده اما به
جزییات بیشتری اشاره نکرد.
در ایــن بیانیــه آمــده« :امنیــت
و ایمنــی هــم کارمنــدان و هــم
مشــتریان اولویت اول ماســت و
همکاری کامــل خود را به پلیس

ســلطنتی پیشــنهاد کردهایــم تا
اطمینــان حاصل کنیــم که این
مســئله بــا موفقیــت بــه اتمــام
میرسد».
پلیــس ســلطنتی گفــت تعــداد
زیــادی از نیروهای پلیس محلی
جنوب انتاریو در این بررســی که
از آوریــل  2018آغــاز شــد کمک
کردند .نیروهای پلیس حمالتی
را در همیلتون ،تورنتو ،دورهم،
برنتفورد و کیچنر سازماندهی
کردنــد و افســران توانســتند 10
کیلوگرم فنتانیــل 1.3 ،کیلوگرم
هرویین 30 ،کیلوگرم ماریجوانا و
 1کیلوگرم مت را کشــف و ضبط
کنند .پلیس همچنین  400هزار
دالر پول نقد و سه ماشین را هم
مصادره کرد.

ماه به تحقیق پرداخت و در نهایت
در نهم سپتامبر  2015مارسیال را
محکوم کرد.
کمیتــه گفــت« :مارســیال از
موقعیت قدرت و مســئولیت خود
سوء استفاده کرد .اعمال او شامل
بــازهای طوالنــی از آمادهســازی و
گول زدن دانشآموز میشدند».
کمیتــه گفت این رابطــه یک «اثر
منفــی شــدید» روی زندگــی این
دانشآمــوز و قابلیــت او بــرای
برقراری روابط مناســب سن خود
داشته اســت .اعضای کمیته رای
بــر این دادندکه عمــوم مردم باید

مطمئن شوند که کمیته این نوع
رفتارها را تحمل نمیکند.
کالین آیچیسون معاون رسانهای
وزیــر آمــوزش گفت قانــون حفظ
حریــم خصوصــی بــه او اجــازه
نمیدهد بگوید که آیا وزیر آموزش
وقت مجوز تدریس مارسیال را لغو
کرده بوده یا خیر.
اســناد تنبیهی معلمان که ســال
گذشته توسط درخواســت آزادی
ت آمدند نشــان
اطالعات به دســ 
میدهند کــه دیوید اگن وزیر وقت
آمــوزش در چهاردهــم آگوســت
 2018نامهای نوشــته و به معلمی

که محکوم به دو جرم جنایی شده
اطالع میدهد که مجوز تدریسش
را لغو میکند .اسم آن معلم از نامه
حذف شده است.
با وجود اینکه پنل انجمن معلمان
تصمیــم خــود دربــاره جریمــه
مارســیال را در مــاه ژوئــن 2018
گرفت ،این انجمن تصمیم کتبی
خود را هفته گذشــته اعالم کرد.
انجمــن بــا صفــی از تصمیمهای
کتبــی نگــه داشــته شــده مواجه
است چون نگرانیهای حفظ حریم
خصوصی باعث شدهاند انجمن از
انتشار اطالعات دست بکشد.
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انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

Pièces d'Autos N.D.G.

حتویلدرمحل:رایگان

با
گارانتی

مت ارزان
قی
ت مرغوب
کیفی

____________________
Pièces d'Autos NDG

6035 Upper-Lachine

در جشنواره تیرگان

پاسداشت فرهنگ و هنر و تاریخ ایران

ششمین جشنواره دوساالنه تیرگان يكشنبه شب 28
جــوالی در تورنتوی کانادا خاتمــه یافت .حدود ۱۵۰
هزار نفر به دیدن اجراهای متنوع این جشنواره رفتند.
جشــنواره تيــرگان كــه هر دو ســال يكبــار در تورنتو
برگزار مي شود .اين جشنواره هنرى فرهنگى شامگاه

پنجشــنبه  25جوالی افتتاح شده بود .بيش از ١٤٠
برنامه موســيقى ،رقص ،شــب شــعر ،تئاتــر  ،انواع
خوراكــی هــای ايرانــى و چايخانــه ســنتى در تيرگان
گنجانده شده بود.

Montreal, QC, H4A2C2

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

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

با تع

یین وقت قبلی

شرکت ها و اشخاص :مقرون به صرفه ،قابل اطمینان و حسابداری حرفه ای

بیش از  20سال جتربه | منتخب حسابداران کانادا CGA
(514) 652-7623 (514) 500-6186
MTL_TILES@YAHOO.COM

از پراکندگی تا یگانگی

محمدتاجدولتی
و بیــش از هر چیز «ایرانی» بودن یکی از بارزترین و شاید طبیعیترین
 30جــوالی  -اینگونه پیداســت را مهمترین شناسه معرفی و بودن ویژگیهــای جامعههــای مهاجــر
کــه گروههــای قابــل توجهــی از خود میدانند.
در همهجــا تفــاوت دیدگاههــا و
انسانهای دوران مدرن تمایل
سلیقههای آنان در زمینههای
جشنواره تیرگان بزرگترین
و توان ماندگاری ،برای زندگی
سیاسی -اجتماعی جامعهای
فرهنگی-هنری
رویداد
همــهی عمــر ،در یــک جــا و
اســت که در آن پرورش یافته و
مکان را بیش از پیش از دست
سالهایی از عمرشان را آنجا
ایرانیان ،نه فقط در تاریخ
میدهند .جابهجایی خواســته بیش از چهل ساله دیاسپورای زندگی کردهاند .همین مردمان
یا ناخواسته گروههای انسانی ،ایرانی ،که حتا در تاریخ معاصر در باره کشــور و ســرزمینی که
در درون ســرزمین مادری و یا
بــه آن مهاجــرت کردهانــد نیز
و گذشته ایران ،است.
در گســتره کره خاک پدیدهای
دیدگاههای متفاوت سیاسی-
است با چشماندازی روب ه رشد.
اجتماعــی دارند .بقا و بالندگی
در تاریــخ معاصــر ایرانیــان ،بــه هویــت ملی شــاید بــرای کثیری همــهي تمدنهــای بشــری مگر
جهــات گوناگــون ،میتــوان از ایرانیــان ،ماننــد ملتهــای جــز به دلیــل تفــاوت دیدگاههای
انقــاب ســال  ۱۳۵۷را نقطه آغاز دیگــر ،پــس از تأمیــن امنیــت و انسانها در هر زمینهای در عصر و
رونــد جابهجاییهای ناگزیــر و یا کار ،حیاتیتریــن نیــازی باشــد زمانه خود میسر بوده است.
خودخواسته ،در درون جغرافیای کــه در پــی حفــظ و تقویــت آن اما آنچه که در ادبیات سیاســی-
کشــور ایران ،و پراکندگی گسترده خواهند بود .زندگی در ســرزمینی اجتماعــی دنیای معاصــر بعنوان
آنــان در بســیاری از کشــورهای کــه ناآشناســت و همزیســتی بــا ارزشهــای ملــی و هویتی ملتها
جهان دانست.
مردمانــی که ســامات را به زبانی از آن نــام بــرده میشــود ،نقــاط
روندی که به دلیل شرایط سیاسی دیگر پاســخ میدهند ،سرمنشــاء مشــترک فکــری آنــان اســت که
و اجتماعی و اقتصادی چهار دهه حالتی اســت که «درد غربت» نام مهمترین خاســتگاه و بســتر بروز
گذشــته در ایران ،پیوسته سرعت گرفتهاســت .دردی که بویژه روح آن فعالیتهــای فرهنگی-هنری
گرفته اســت و هیچ نشــانهای در و روان نســل اول مهاجــران را آزار است.
جهــت برگشــتپذیر بــودن و یــا میدهد و نشانههای کم و بیشی از در میــان باهمســتانهای ایرانــی
کاهش ســرعت این رونــد در افق آن در ســالهای نوجوانی و جوانی شکل گرفته در چهارگوشه جهان،
نمایاننیست.
نسل دوم مهاجران ،به شکلها و در چهاردهــه گذشــته ،جامعــه
تشکیل باهمستانهای کوچک و درجات گوناگون ،بعنوان «هویت ایرانیــان کانــادا ،در کنــار همــه
بزرگ ایرانیان در بیرون از مرزهای دوگانه» یــا «بالتکلیفی هویتی» شــباهتهایی که بــا دیگر جوامع
کشــور ،عــاوه بــر جاذبههــای بروز میکند.
ایرانی در کشــورهای دیگــر دارد،
کشورهای محل استقرار مهاجران مؤثرترین مرهــم «درد غربت» چه از ویژگیهای خاصی نیز برخوردار
ایرانــی ،دلیــل یگانــه و ناملموس میتواند باشد جز نزدیکی و مشاهده است.
اما بســیار مهم دیگری هم داشته وگــذران اوقاتی از زندگی روزمره ،در میزان باالی مهاجرپذیری کانادا،
اســت ،که نامش «هویت ایرانی» برنامههاوفعالیتهاییکهجلوههایی شــرایط آســان مهاجرت وکســب
اســت .هویتی که آمیزهای از نقاط از هنر و فرهنگ و موسیقی و ادبیات شــهروندی کانادا (به نسبت سایر
مشــترک فرهنگی و زبانی و قومی ســرزمین مادری دارد و با تار و پود کشــورهای مهاجرپذیــر) ،تنــوع
و تبــاری مردمانی اســت که پیش ذهن تنیده شده است.
قومــی و فرهنگــی کانــادا و چنــد

مداد ،مجله آنالین مونتــرال
----------

مـداد را آبونه شوید:

www.medad.ca

از مطالعه «مداد» لذت ببرید و خواندن آن را به دوستانتان هم توصیه کنید.
«مداد» ،مجله آنالین فارسیزبانان مونترال438-738-8068 :
No. 3285 Cavendish Blvd, Apt 355 Montréal, QC

Courtier Immobilier Agréé
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Cell : (514) 571-6592

Email : masoudrealty@gmail.com
38 Place du Commerce #280,
île des Soeurs, Qc H3E 1T8

عامل دیگر ،باعث شــده است این
کشور یکی از جذابترین قطبها
و مکانهای زیست و فعالیت برای
ایرانیان خواستار مهاجرت بشود.
به شــهادت آمار رسمی ،بزرگشهر
تورنتو ،در صدر شــهرها و مناطق
بیــرون از ایران اســت کــه در یک
محــدوده جغرافیایــی مشــخص
بیشــترین تعداد ایرانیــان مهاجر
(خواسته یا ناخواسته) در آن زندگی
میکنند.
حضور بیش از صدهــزار ایرانی در
بزرگشــهر تورنتــو و فعالیتهای
گســترده اقتصادی ایرانیان بستر
مناســبی بــرای فعالیتهــای
گوناگون فرهنگی-اجتماعی پدید
آورده است.
یکــی از فعالیتهــای فرهنگــی-
هنــری ایرانی ،در جامعــه ایرانیان
کانادا ،جشــنواره تیرگان است که
از  ۱۳ســال پیش روند رو به رشــد
بســیار چشــمگیری را ادامه داده
است.
جشنوارهتیرگان،بهادعا،بزرگترین
و گســتردهترین رویداد فرهنگی-
هنری ایرانیان ،نــه فقط در تاریخ
بیــش از چهل ســاله دیاســپورای

ایرانی ،که حتــا در تاریخ معاصر و
گذشته ایران است.
در همهی جشنوارههای تابستانی
و نــوروزی و برنامههــای جنبــی
تیــرگان ،در  ۱۳ســال گذشــته،
نزدیک بــه  ۱۳۰۰هنرمنــد ایرانی
(با احتساب  ۲۳۰هنرمندی که در
جشنواره تابســتانی  ۲۰۱۹شرکت
داشــتند) ،از ایران و کشــورهایی
که ایرانیان در آنجــا اقامت دارند،
هنرنماییکردهاند.
در همین مدت بیش از  ۶۰۰هزار
ایرانــی و غیر ایرانــی از برنامههای
گوناگــون تیــرگان ،در  ۱۳ســال
گذشــته ،بازدیــدکردهاند و انتظار
مــیرود جشــنواره تیــرگان ۲۰۱۹
بیــش از ۱۶۰هــزار بازدیــد کننده
ایرانــی و غیــر ایرانــی از کانــادا و
کشورهای دیگر داشته باشد.
(تــم) جشــنواره تیرگان
بنمایــه ِ
« ۲۰۱۹یگانگی» است.
یگانگی ،در زبان و ادبیات فارسی در
بسیاری اوقات مترادف و همردیف
بــا همبســتگی ،اتحــاد ،ائتالف،
وحدت و اتفاق اســتفاده میشود،
که در اذهان بسیاری ،همراه با بار
معنایی سیاســی و عقیدتی است.

درحالــی کــه «یگانگی» را شــاید
بتوان بیشــتر مترادف با همدلی،
یکدلی و همراهی در زمینه ارزشها
و فعالیتهــای فرهنگــی پایــدار و
ماندگار بهکارگرفت.
یگانگی و همدلی فرهنگی ایرانیان
اگــر نتواند در چشــمانداز کنونی،
راهگشــای معضالت پیچ در پیچ
ملت و کشــور ایران باشد ،بهیقین
بنمایه همدلی ایرانیان پراکنده در
جهان خواهد بود.
میراث فرهنگی و هنــری ایرانیان
از گذشــتههای دور تا اکنون یگانه
ُپل و رشته پیوند دانههای پراکنده
ایرانیان مهاجر است.
جشنواره تیرگان  ،۲۰۱۹با بنمایه
«یگانگــی» ،نه فقط پیشقراول و
پرچمدار پیونــد فرهنگی-هنری
بــرای ایرانیــان اکنــون و آینده در
دیاســپورای ایرانی ،که عامل مؤثر
همزیستی و همدلی با غیر ایرانیان
در کشور چند قومی و چند فرهنگی
کانادا نیز هست.
--------* این مقاله در «جشننامه تیرگان
 »۲۰۱۹چاپ شده است.
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خانه در کدام کشورها بیش از حد گران است؟

مشکل اجاره مسکن برای اقشار کم درآمد کانادایی بلومبرگ:کانادادارایبیشترین
حباب قیمتی مسکن در جهان
تقریبا هیچ نقطــه ای در کانادا
نیست که مشکل بحران مسکن
نداشته باشد.
ایــن جمله خالصــه تحقیقات
اخیــر درکانــادا اســت .طبــق
آخرین گزارشات مناطق اندکی
در کانــادا باقــی مانــده که یک
کارگر با حداقل دستمزد بتواند
در آنجا خانه ای کرایه کند.
در ایــن تحقیــق  795منطقــه در
کانــادا مورد بررســی قــرارگرفتند
و تنهــا در  24منطقــه ،یعنــی %3
مناطق ،کارگری با حداقل دستمزد
در آن مــکان ،مــی تواند یک خانه
دوخوابه اجاره کند .و فقط در %9
مناطق اقشار کم درآمد می توانند
یک خانه یک خوابه اجاره کنند.
امــروزه  4.7میلیون خانــواده در
کانادا در خانه اجاره ای زندگی می
کنند و متاسفانه بسیاری از آنان،
به خصــوص کارگــران بــا حداقل
دستمزد ،با مشکالت مالی دست
به گریبان هستند.
این گزارش نشان می دهد چنانچه
قصد اجــاره یک منزل دوخوابه در
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 2,290دالر ،در ونکوور 2,200
دالر و در مونترآل  1,430دالر
هزینه دارد.

ونکــوور را داشــته باشــید حداقل
حقوق شما باید  35دالر در ساعت
باشــد .برای اجــاره همیــن خانه
در تورنتــو الزم اســت  34دالر در
ساعت حقوق بگیرید .خانه هایی
با مناســب ترین قیمــت در کبک
و آتالنتا هســتند ولی حتی در این
مناطق نیز باید حداقل  16دالر در
ساعت دستمزد بگیرید.
آمار نشــان می دهد اجــاره بها در
کانادا نسبت به سال گذشته %2.4
افزایش داشــته است .اجاره بهای
آپارتمــان یــک خوابــه در تورنتو و
ونکوور نسبت به سال گذشته %10
افزایش یافته اســت .امروزه اجاره
ی ک آپارمتان یک خوابه در تورنتو

طی  3سال گذشته در بسیاری
از شــهرها ماننــد همیلتــون و
مونتــرآل ،اجاره بهــای منازل
رشــد بیشتری نسبت به درآمد
مــردم داشــته اســت .و تنهــا
در چند شــهر خــاص اجاره ها
کاهش داشته است.
یــک مســاله بســیار مهــم کــه بر
افزایش اجاره ها اثرگذاشته است،
کمبود آپارتمان برای اجاره است.
در دهه  70و  80میالدی ســالیانه
بیش از  100,000آپارتمان در سال
ساخته میشد .در حالی که این رقم
به  10,000عدد در دهه  90رسید.
دولت برای رفع این مشکل راه حل
های نیز دارد .یکی از آن ها ساخت
آپارتمــان های بیشــتر ،و دیگری
کمک مالی بــه ارزش  2,500دالر
به اقشارکم درآمد برای اجاره خانه
می باشد.

دالر کانادا در باالترین سطح  ۹ماه اخیر

 25تیــر  -احتمــال بــاالی
حفــظ نــرخ بهــره در کانادا
سبب شــد ارزش دالر کانادا
در برابر همتای آمریکاییاش
تقویت شود.
به گزارش گلــوب اند میل،
بانــک مرکــزی کانــادا در
اقدامی که باعــث تقویت احتمال
حفــظ نرخ بهره در ســطح کنونی
تا پایان تابســتان شد ،نرخ بهره را
در نشســت اخیر خود بدون تغییر
و در ســطح  ۱.۷۵درصد باقی نگه
داشت.
به نظر میرسد بانک مرکزی کانادا
تصمیــم گرفتــه اســت رویکردی
مســتقل از بانــک مرکــزی آمریکا
اتخــاذ کندکــه اخیر ًا پــس از کش
و قوسهــای فــراوان تصمیــم به
کاهــش نــرخ بهــره در مــاه آینده
گرفته است.
بی پان رأی ،مدیر استراتژی ارزی

در مؤسســه "ســی آی بــی ســی
کپیتال مارکتس" گفت :دالرکانادا
تحت تأثیر سیاستهای بانکهای
مرکــزی کانادا و آمریــکا باال رفت.
در بلنــد مــدت فکــر میکنیم که
شــانس دالرکانادا برای درخشش
فعلی کمرنگتر شود اما باید برای
مشخصتر شــدن مســیر این ارز
بیشتر صبر داشته باشیم.
در آخریــن روز از مبــادالت ارزی
هفتگــی ،ارزش دالر کانــادا ۰.۳
درصد تقویت شد تا هر دالر آمریکا
به ازای  ۱.۳۰۳۱دالر کانادا مبادله
شود.

 ،Kijijiوبســایتی اســت کــه
هنگامــی کــه نیاز بــه یک مبل
ارزان ،یــا بازی یا هر چیز قیمت
مناسبی دارید به آن سر میزنید.
در  Kijijiهمچنیــن مــردم می
توانســتند بلیــط رویدادهایــی
کــه در جاهای دیگر تمام شــده
بود را تهیه کنند .متاســفانه ،این
کار دیگــر مقدور نخواهد بود ،زیرا
کالهبــرداری در فــروش بلیط در
 kijijiدر حال بدتر شــدن اســت.
این کمپانی اعالم کرده دیگر بلیط
رویدادهــا در پلتفــرم آن به فروش
نخواهنــد رفت ،چراکه مشــخص
شــده داشــتن نظارت موثر بر آنها
دشوار است.
این مشــکل بزرگ از جایی شروع

شدکه طی چندین سال اخیر بلیط
هــا از حالت فیزیکی بــه دیجیتال
تبدیــل شــدند ،کــه در نتیجه آن
مشــکل تایید اصالت بلیط بیشتر
شد.
مطابق صحبت های Matthew
 ،M c K enzieمدیــر روابــط
عمومی ،دیگر مشکل فروش بلیط
این است که افرادی که میخواهند
بلیط یــک رویــداد را تهیه کنند،

به علت کالهبرداری های زیاد از این به بعد
خرید بلیط از  kijijiمقدور خنواهد بود

هم چنین هر یــورو به ازای
 ۱.۴۷۲۵دالر کانــادا ،هــر
پونــد بــه ازای  ۱.۶۴۰۷دالر
و هر فرانک سوئیس به ازای
 ۱.۳۲۵۹دالر کانــادا مبادله
شدند.
تا پایان ســال گذشته ۲.۰۲
درصــد ذخایر ارزی جهــان را دالر
کانــادا تشــکیل داده بــود و ایــن
ارز ششــمین ارز پــر مبادله جهان
شــناخته شــده اســت .بــه دلیل
وابســته بــودن اقتصــاد کانــادا به
صادرات نفــت و تجارت با آمریکا،
قیمــت نفــت و دالر آمریکا ارتباط
نزدیکی با قیمت دالرکانادا دارند.
در بازار اوراق بازدهی اوراق قرضه ۲
ساله دولتی کانادا به  ۱.۵۷۹درصد
و بازدهی اوراق  ۱۰ساله به ۱.۶۰۷
درصد افزایش یافتند.

احتمال بیشــتری دارد تا ســریعا
تصمیــم بگیرند و کارهــای بدون
فکر انجام دهند.
این مورد به خصوص در هنگام
بازی های فینال  NBAبســیار
صحت داشت ،پلیس استانی نیز
به مردم هشــدار داد که به علت
موارد تقلب و کالهبرداری های
متعدد ،از خرید بلیط بازی های
تیــم  Raptorsاز وب ســایت
هایی مثل  kijijiخودداری کنند.
 McKenzieهمچنین افزودکه با
توجه به قوانین جدید ،این وبسایت
تصمیم به بررســی تمامی پســت
هــای مربوط بــه فــروش بلیط را
دارد .تیم های پشتیبانی برای این
امــر دایر خواهند شــد ،همچنین
کاربران نیز می توانند پست هایی
که ممکن اســت مربوط به فروش
بلیط باشد را گزارش دهند.

کانــادا دارای بیشتریــن حبــاب
قیمتی مســکن در جهــان معرفی
شد.
واحد اقتصادی خبرگزاری بلومبرگ
در گزارشــی بــه بررســی وضعیت
قیمــت مســکن در کشــورهای
مختلف پرداختــه و نتیجه گرفته
اســت در چهــار کشــور از گــروه
کشورهای موسوم به " پنج چشم"
که شامل آمریکا ،کانادا ،انگلیس،
اســترالیا و نیوزلند اســت ،حباب
بخــش مســکن نســبت به ســایر
کشورهای جهان بزرگتر است.
نیراج شــاه ،کارشــناس مســائل
اقتصــادی کــه بــر روی تغییرات
قیمتــی مســکن در ســالهای
مختلــف و تعدیــل قیمــت آنهــا
بــا نرخ تــورم مطالعه کرده اســت

گفت :این ریســک وجود دارد که
دور جدیــد سیاســتهای محرک
بانکهای مرکزی به بزرگتر شدن
حباب بخش مسکن در کشورهای
مختلفجهانبیانجامد.
زمانی که بانکهای مرکزی بر روی
مســاله جلوگیری از کاهش رشــد
اقتصادی جهانی متمرکز شدهاند،
رها کردن بخش مســکن به حال
خــود میتواند بــه بحران تــازهای
منجر شود.
طبق رده بنــدی بلومبرگ ،کانادا
دارای بیشتریــن حبــاب قیمتی
مســکن در جهــان معرفی شــده
است و پس از این کشور ،نیوزلند،
اســترالیا و انگلیــس در رتبههای
دوم تا چهــارم قــرار گرفتهاند .نام
کشــورهای نــروژ و ســوئد نیز در

رتبههای بعدی دیده میشود.
به گفته شاه ،بخش بزرگی از حباب
قیمتی شکل گرفته در این کشورها
به تقاضای ثروتمندان خارجی برای
خرید خانه در این کشورها مربوط
میشــود .این مســاله باعث ورود
جدی دولتها به خرید خانه توسط
اتباع خارجی منجر شــده است تا
جایــی که کانــادا الیحه مالیات بر
خرید مسکن را به تصویب رسانده
و نیوزلند خرید خانه توسط اتباع
خارجی را ممنوع کرده است.
بلومبــرگ هشــدار داده اســت که
کاهــش نرخ بهــره توســط بانک
مرکــزی آمریــکا میتواند ســرمایه
ســرگردان بیشتری را وارد بخش
مســکن کند .هم اینک متوســط
قیمت مســکن در  ۵۷کشور مورد
مطالعه بلومبرگ به باالترین سطح
خود در طول  ۱۰سال اخیر رسیده
است.

بدافزاری که  ۲۵۰میلیون ایمیل را هک کرد
TrickBot malware learns
how to spam, ensnares
250M email addresses...

هکرهــا از بدافــزاری بــه نــام
تریک بــات برای هک کردن ۲۵۰
میلیون ایمیل استفاده کرده اند
که بخشی از آنها متعلق به دولت
هــای آمریــکا ،انگلیــس و کانادا
هستند.
بدافــزار یادشــده پدیده تــازه ای
نیســت و از ســال  ۲۰۱۶بــرای
خرابکاری و نفوذ به حسابهای
کاربــری افــراد مختلــف مــورد

استفاده قرارگرفته است.
ایــن بدافــزار بعــد از نفــوذ به هر
حســاب کاربــری ایمیل خــود را
بــرای آدرسهای موجــود در آن
حســاب کاربری نیز ارسال کرده
و مشــکالت مختلفی را به وجود
میآورد.
بدافزار یادشده همچنین انبوهی
از هرزنامه را از طریق حسابهای
تحت کنترل خود ارســال کرده و
پیامهای ارسالی را از این.باکس،
اوت.باکــس و پوشــۀ نامههــای

باطله یا تراش پاک میکند.
از مجمــوع  ۲۵۰میلیــون ایمیل
هــک شــده ۲۵ ،میلیــون مورد
جیمیل ۱۰ ،میلیون مورد مربوط
به سایت یاهو و  ۱۱میلیون مورد
مربــوط بــه هات میل هســتند.
از جملــه دیگــر پلتفرمهای مورد
سواســتفاده میتــوان به AOL،
 MSD، Yahoo.co.ukو غیره
اشاره کرد .احتمال میرود تعداد
حســابهای کاربری هک شــده
بیش از این رقم باشد( .مهر)

راهاندازی ائتالف بینالمللی آزادی رسانه
وزیــران خارجه انگلیس وکانادا
از راهانــدازی ائتالف بینالمللی
آزادی رســانه برای رسیدگی به
حمله علیه روزنامهنگاران و قرار
دادن آنهــا در کانون توجه خبر
دادند.
کنفرانس جهانی آزادی رســانه
در لنــدن به میزبانی مشــترک
جرمــی هانــت ،وزیــر خارجــه
انگلیس و کریســتیا فریلنــد ،وزیر
خارجه کانــادا برگزار و این خبر با
انتشار یک بیانی ه اعالم شد.
در ایــن بیانیــه آمــده اســت :این
ائتالف توسط دولتهایی تشکیل
خواهد شــدکه متعهد میشوند تا
هنــگام درخطر قرارگرفتــن آزادی
رسانه وارد عمل شوند و سردمدار
حفظ آن در جهان باشند .فهرست

دولتهــای مشــارکتکننده در
ایــن ائتالف ســپتامبر در جلســه
مجمع عمومی سازمان ملل اعالم
میشود.
کنفرانس جهانی آزادی رسانه
ساالنه برگزار میشود و کانادا در
 ۲۰۲۰میزبان بعدی است.
جرمی هانــت در این بیانیه تاکید
کــرد :خوشوقت هســتم که این

دولتهــا بــه اقــدام قاطــع و
همکاری به عنوان یک جامعه
بینالمللی و ایجاد جو ایمنتر
برای روزنامهنگاران در سراســر
جهــان متعهد میشــوند .این
ائتالف جدید با تاباندن نوری به
سویحمالتیکهروزنامهنگاران
را هدف میگیــرد ،برای تغییر
محاســبات سیاســی و افزایش
فشــار بر کســانی اســت که آزادی
رســانه را نقــض میکننــد ،اقدام
خواهدکرد.
کنفرانــس آزادی رســانه ،رهبران
جهان ،کارشناســان حوزه رسانه،
روزنامهنــگاران ،جامعــه مدنــی و
چهرههــای آکادمیــک را گردهم
جمع میکند.

مداد ،مجله آنالین مونتــرال

مـداد را آبونه شوید:

www.medad.ca

از مطالعه «مداد» لذت ببرید و خواندن آن را به دوستانتان هم توصیه کنید.
«مداد» ،مجله آنالین فارسیزبانان مونترال
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نگاه
بازی پایانی کشور با غرب چیست؟

محمودسریعالقلم
« »Endgameکشــور بــا غرب
چیست؟
پهلوی اول با تصــورِ اینکه آلمان
نــازی در جنگ جهانی دوم ،فاتح
ِ
فعالیت گستردۀ
نهایی خواهد بود
آلمانهــا در ایران را تســهیلکرد.
پهلــوی اول تصــور نمیکــرد که
انگلستان و شــوروی علیه آلمان
متحد شوند و با همراهی آمریکا،
آلمان نازی را شکستدهند.
ِ
ل Fixedو  Rigid
ایــن تحلیــ 
بدانجا انجامید که لندن و مســکو
در عــرض چهار ســاعت ایــران را
اشــغال کردنــد و به پهلــوی اول
خاتمه دادند.
طی ســال هــای ،۱۳۳۰-۱۳۳۲
براســاس ایــن تحلیــل کــه نظام
بینالملل بر عدالــت و انصاف بنا
شده رویارویی دیگری میان ایران
از یک طرف و انگلســتان و آمریکا
از طــرف دیگر بدانجــا انجامیدکه
لنــدن و واشــنگتن در مدت چند
روز ،سرنوشتدیگری بر ایران رقم
زدند.
از  ۱۳۹۰مواجهــۀ دیگری در حال
تکامل اســت .دستگاه دیپلماسی
کشــور بر این پایــۀ تئوریک پیش
مــیرود کــه حقــوق بینالملل بر
سیاســت و اقتصــاد بینالملــل
ارجحیــت دارد و بنابرایــن،
قدرتهای بزرگ را به انســانیت،
اخــاق،برابری و انصــاف دعوت
کرده و آنها را نصیحت میکن د.
متأسفانه مناسبات جهانی صرف ًا بر
محور ِ
سود اقتصادی و زورِ نظامی
میچرخند.
هیچ ملتی و حکومتی دوست ندارد
بــه اوزور بگوینــد و بر او مســلط
شوند .هیچ ملتی .حتی زیمبابوه.
حتی غنا.
اما برای اینکه زور و نفوذ و سلطۀ
خارجی زمینه پیدانکنند ،توجه به
دو نکته ،جهتگیری و سرنوشت
را روشنتر میکند.
اول ،فهــم عینــی و واقعی از اینکه
اقتصــاد و سیاســت بینالملــل
چگونه عمل میکنند و
دوم ،اهتمــام جهت بارورســازی
نظــام داخلــی بــه منظور کســب
ِ
مصونیت و حاکمیت ملی.
یــک تمثیل فــردی بــه این بحث
کمک میکند.
ِ
چــه فردی از لطمــات و ضررهای
محتمل بیرونی و محیطی در امان
ِ
است؟

بریتانیــا» دو قرن بر جهان حکم
راندند .شــواهد و اسناد تاریخی
نشــان میدهــد کــه روی آوردن
پهلــوی اول به آلمانهــا از ۱۳۱۰
بهبعد بیشتر براساس عصبانیت
و تنفر نســبت به انگلیســیها و
فهــم دقیق و
روسهــا بوده نــه
ِ
ِ
ماهیت نظــم اروپایی و
عینــی از
مناســبت ِ
های میان قدرتهای
بزرگ.
اگــر ژاپنیهــا حکمرانی خــود را
براساس عصبانیت
بعد از ۱۹۴۵
ِ
و انتقــام ،تنظیــم کــردهبودنــد
نمیتوانســتند بــرای  ۵۵ســال
ِ
اقتصــاد دوم
()۱۹۵۵-۲۰۱۰
پهلوی اول شاید اگر برنامه
جهان بشوند.
ریزی میکرد ،تدریجی
ژاپنیهــا بــر خــود ،درون خــود،
عمل میکرد ،جامعۀ مدنی
توانمندیهایخود و شــناخت
میساخت ،درون را بارور
عینی از واقعیات متمرکز شدند و
میکرد،سیستم میساخت،
مشارکت مدنی ایجاد میکرد ،به یک کشور پیشــرفته و محترم
جهانی تبدیل شدن د.
ی آموخت ،طبعًا
از جهان م 
در حالــی کــه در ســال ،۱۳۵۴
طی چندین دهه ،جایگاهی
زنــان ایرانی بیســواد
کمتر از ژاپن و کرۀجنوبی در ۵۵درصــد
ِ
صحنۀ جهانی پیدا منیکردیم .بودنــد ،پهلوی دوم ،کشــور را در
زمــرۀ پنج قــدرت صنعتی جهان
میشمارد!
 فردیکه با فکر تصمیم بگیرد؛ شاید اگر برای کشور برنام ه ریزی در تصمیمگیری مشورت کند؛ میکــرد ،تدریجی عمــل میکرد، در هزینهها مراقبت کند؛جامعۀ مدنی میســاخت ،درون را
 مواظب زبان خود باشد؛بارور میکرد،سیستم میساخت،
 تا میتواندتوانایی کســب کند مشــارکت مدنــی ایجــاد میکرد،ی آموخــت ،طبع ًا طی
تــا در بازارکار و تخصــص ارزش و از جهــان م 
ارجحیت داشته باشد؛
چندیــن دهــه ،جایگاهــی کمتر
 هــرکاری انجام میدهد به فکر از ژاپــن وکــرۀجنوبــی در صحنۀده ،بیست ،سیسال و پیری خود جهانی پیدا نمیکرد.
باشد.
اما این خیلی شناخت و حوصله و
یکی
بنابراین
سیستم
و
فرد
منطق
نگاه دراز
و
انباشتی
و
تدریجی
کار
ِ
است:
مدت و متمرکزبردرون میطلبید.
 .۱اســتقالل در ســایۀ آیا نه اینست که یک نهال ،محتاج
توانمندیهــای گســترده (چین زمــان و محیطــی مســاعد بــرای
سهتریلیون دالر ذخائر ارزی دارد) تبدیل شدن به یک درخت تنومند
و
است؟
 .۲نظام تصمیمگیــری مبتنی ب ر در چارچوب هر مرامی ،ایدهآلیست
 ،Factدانش ،مشــورت ،تجربه و بــودن ،انــرژی و منافــع را هــدر
داشــتن حوصله و صبر(چین در میدهــد .در ّحدی که پهلوی اول
ِ
حوزههای اقتصادی ،مالی ،بانکی ،و دوم بــا غــرب درگیــرشــدند تا
ســرمایهگذاری و صنعتی با دهها امتیازات نفتی و غیرنفتی بگیرند،
مؤسســۀ تحقیقاتی در غرب قبل آیــا باعث تضعیــف و افــول غرب
از هــر تصمیممشــورت میکند و شدند؟
غرب یک واقعیت و جریان تاریخی
حقالزحمه مشورت را میدهد.)
مطالعۀ علمی ،مقایسهای و دور از است کهاز قرن شانزدهم آغاز شده
تعصب تاریخ  ۱۵۰ســالۀ کشور به و احتما ً
ِ
ال تا آخر قرن بیست و یکم،
سطح سلطۀ جهانی خود را
وضوح نشان میدهدکه شناخت از قدرت و
ِ
بازیگرانجهانیومحیطبینالمللی حفظ خواهد کرد.
بسیار ناقص ،مخدوش و مبتنی بر حتیکمونیســم و ظهور مشترک
دو قدرت جهانی مانند شــوروی و
آرزو بوده است تا واقعیت.
هم بــه دیگران کــم ،وزن دادهایم چیــن ،باعث افول غرب نشــدند.
و هم وزنخود را زیادی محاســبه افول غــرب ،منطــق درونی خود
رادارد کــه در جریــان تحــوالت
کردهایم.
فعــال کردن ابزار شــناختی ،خود تاریخی و تکامل اندیشــۀ بشری با
ِ
جدید فکری و
حداقــل  ۵۰درصــد تصمیمگیری فرمول بندیهــای
نداشتن حوصله ودقت در اقتصادی تحقق پیدا خواهدکرد.
اســت.
ِ
فهــم یــک موضوع ،یــک اختالل خود این موضــوع ،مورد مطالعۀ
ِ
شــناختی اســت ( Cognitiveدهها مؤسسه و دانشگاههای غربی
ت.
و غیرغربی اس 
.)disorder
انگلیســیها در هــوای یخبنــدان امپراتوری سرزمینی ایران با ظهورِ
آمریکایشــمالی ،شرجی آسیایی غــرب و مدرنیته غــروب کرد ولی
و کویری خاورمیانه با صدها تنوع روانشناسی ناشی از مالکیت یک
زبانــی ،قومی ،فرهنگی و محیطی
{>> ادامه در صفحه}14 :
کارکردنــد و بــا تمرکز بــر «منافع

Michael
Monfared

ﻣﺎﯾﮑـﻞﻣﻨﻔـﺮد

ﮐﺎرﺷﻨﺎسرﺳﻤﻰﻣﻬﺎﺟﺮتﮐﺎﻧﺎدا

Regulated Canadian
Immigration Consultant
You can speak to me in English, French, Persian and Italian
ﺑﺎآﺷﻨﺎﺋﻰﺑﻪزﺑﺎنﻫﺎىاﻧﮕﻠﯿﺴﻰ،ﻓﺮاﻧﺴﻮى،ﻓﺎرﺳﻰ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﺋﻰ
راهﻣـﺎدرشﺷـﺎدروانﻣﺎرﯾﺎﮐﺘﻨﻪرااداﻣﻪﻣﯿﺪﻫﺪ
ﺧﻂﻣﺴﺘﻘﯿﻢوراﯾﮕﺎنازاﯾﺮانﺑﻪﻣﻮﻧﺘﺮال
ﺑﺎ ﮐﺎﻣـﻰﻣﻨﻔﺮدﻣﺪﯾﺮاﻣﻮراﯾﺮاﻧﯿﺎن
ﺑﺪونﻫﯿﭻﭘﯿـﺶﺷﻤﺎره (021)8552-1483
دوﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﺟﻤﻌﻪ و از ﺳﺎﻋﺖ 21ﺗﺎ 24ﺑﻪ وﻗﺖ اﯾﺮان

ﺧﻄﻮطواﯾﺒﺮ،واﺗﺲاپ،اﯾﻤﻮوﺗﻠﮕﺮام
514 550 9204

514-656-8178
info@michaelmonfared.com
www.michaelmonfared.com
6621 Rue Sherbrooke Est,
Suite 103, Montréal,
Québec H1N 1C7

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

JAMES LYNG ADULT CENTRE

5440 Rue Notre Dame W,
)Montréal (H4C 1T9
Metro LIONEL-GROULX & BUS 191 WEST
Metro Vendome & Bus 37 | Metro St. Henry & Bus 36

Tel.: (514) 846-0019
www.jlac.ca

مرکزآموزشیبزرگساالنجیمزلینگ
انگلیسیبیاموزید

BASIC ENGLISH:
REGISTRATION INFORMATION:
MORNING BASIC ENGLISH:
		 DATES:
August 15 , 19, 20 , 21 , 22
TIME:			8:00am to 3:00 p.m.
----------------------If you were born outside of Canada,

your PASSPORT is REQUIRED.

+ ONE OF THE FOLLOWING DOCUMENTS
(ORIGINAL ONLY):

Canadian / Quebec Immigration Documents | Residency Card
| Canadian Citizenship Card
Permanent Resident Card
ONE OF THE FOLLOWING PROOF OF QUEBEC RESIDENCY
(ORIGINAL ONLY) REQUIRED:
Valid Medicare Card | Valid Driver’s License

MORNING BASIC ENGLISH CLASSES:
August 28, 2019 to November 29th 2019
Monday to Friday 8:30 a.m. to 12:30 p.m.
$100.00 PAID IN FULL

		Classes:
			
			COST:

)(CASH, DEBIT, VISA, MASTERCARD

			

			INCLUDES BOOKS
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www.paivand.ca since 1993

خدمات حسابداری و دفترداری

ایران :تحلیل...
چرا روحانیون و طالب شیعه کتک می خورند؟

روحانیون ایران میخواهند تک تک شهروندان را مهندسی کنند!
بــه معروف و نهی از منکر به
همان قوت خود باقی است و
هم ه دستگاهها با هماهنگی
از آن دفاع میکنند.

مجید محمدی
کتک خــوردن روحانیون و طالب
شــیعه به یــک پدیــد ه جــاری در
جامع ه ایران تبدیل شده است.
اخبار مربوطه نیز از چشم سایتها
و نشریات دور نمیماند .بعد از هر
واقعه ،حکومــت در چارچوب یک
نسخهی واحد واکنش نشان داده
است:
توصیف واقعه به عنوان تقابل خیر
و شــر در دستگاه تبلیغاتی ،اعم از
ســایتهای خبــری و اجتماعی و
رادیــو و تلویزیــون دولتی و منابر،
نمایــش تلویزیونی فــرد مضروب
بــرای مظلــوم نمایــی ،و اعــام
بازداشــت ســریع حمله کنندگان
بــرای بازدارندگی ،اما حمالت نیز
ادامــه یافته اســت .غیــر از ضرب
و جــرح ،توهین بــه روحانیون در
مجامــع عمومی نیز به یــک روال
تبدیــل شــده (فیلمهــای آن در
شبکههای اجتماعی منتشر شده
اســت) اســت .برخی از روحانیون
رکگوتر ،بــه این پدیدهها اشــاره
داشتهاند.
ایــن پدیــده ،در میان دویســت
کشور دنیا ،منحصر بهفرد است.
در جوامــع مختلــف بــا ادیــان و
مذاهــب گوناگون و در عین تنوع
مذهبی ،این امر بسیار نادر است.
قریب به اتفاق روحانیون بودایی،
مســیحی و یهــودی و مســلمان،
کار تبلیغــی خــود را بــه نحــوی
صلحآمیــز انجــام میدهنــد و در
زندگی خصوصی افراد هم دخالت
نمیکنند ،و مخاطبان آنها مخیرند
کــه پیامشــان را دریافــت کنند یا
نادیدهبگیرند.
اما در ایران تحت حکومت والیت
فقیه ،روحانیون شــیعه نه تنها از
همــ ه امتیــازات (قــدرت و ثروت
و منزلــت) برخوردارنــد ،بلکــه
میخواهنــد جامعــه و تــک تــک
شــهروندان را مهندسی کنند و به
رنگ خود در بیاورند.
از ده ه شصت تا نود
در ده ه شصت ،ادعای روحانیون
شــیعه و اســامگرایان همراه آنها
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این بود که با امر به معروف و نهی
از منکر متکی بر قدرت حکومتی،
میخواهنــد اخــاق را در جامعــه
تحکیــم و فضاهــا را پاکســازی
کنند .آنها با اتکا به زور و به نحوی
غیرقانونــی ،تمامیتخواهی خود
را اعمــال میکردند؛ از پوشــش و
آرایش تا سرگرمی و مراسم عروسی
و روابط اجتماعی.
یکــی از پرفروش تریــن فیلمهای
ســینمایی در ده ه شــصت ،فیلم
«بگــذار زندگی کنم» (اثر شــاپور
قریــب) بود کــه نشــان میدهد،
موج فاصلهگیری از ســرکوبهای
اجتماعی از همان ده ه شصت کم
کم داشت شکل میگرفت.
از دهــ ه هفتــاد به بعــد ،حاکمان
در ثــروت و موقعیتهــای ممتاز
اجتماعی غرق شدند و دیگر توجیه
اخالقــی بــرای تمامیتخواهــی
مذهبی آنها وجود نداشت؛ گرچه
هیچــگاه چنیــن توجیهــی وجود
ندارد .فســاد و امتیازات گسترده
در کنــار برتــری اخالقــی و تنبیه
دایمــی ناهمرنگهــا ،کاالیی بود
کــه دیگــر بهراحتــی نمیشــد به
جامعه فروخت .انتظار نســلهای
جوان در ســه ده ه اخیر که قدرت
براندازی حکومت تمامیتخواه را
در خود نمیبینند ،این بوده است
که حاکمــان با قدرتی کــه دارند،
بــه تــاراج منابع کشــور بپردازند،
اما شبانه روز مزاحم زندگی عادی
آنها نشوند و «بگذارند آنها زندگی
کنند».
اما روال برعکس بوده است.
هرچــه حکومت فاســدتر و هرچه
امتیازات عمال آن بیشتر شــده،
ســرکوب اجتماعــی و مداخلــه در
زندگی خصوصی مردم نیز افزایش
یافتــه اســت .حکومــت دینی این
حــوزه را رها نکرده و نخواهدکرد،
چون ابزاری برای کنترل اجتماعی
و فرهنگــی و تداوم بخشــیدن به
قدرت اســت .حتی اگر جمهوری
اســامی در مواجهــه بــا مقاومت
عمومــی علیه سیاســتهایش در
برخی از زمینهها کوتاه آمده یا بیاید
(مثــل مذاکره با امریــکا) ،اما امر

سرورصدر

GESTION FINANCIERE LOYALE

SOROOR SADR ACCOUNTING
AND BOOKKEEPING SERVICES
BOOKKEPPING & ACCOUNTING
FINANCIAL STATEMENT PREPRATION
PERSONAL AND INCORPORATION TAX RETURN
COMPANY CREATION AND REGISTRATION
WITH APPOINTMENT
_________________________

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

Tel.: 514-777-3604

5263 boul Cavendish

Montreal Quebec H4V 2R6
Email: loyale.accounting@gmail.com

مشاور امالک در مونتریال:
مسکونی و جتــاری

امر به معروف یا اعمال
قدرت؟
هم ه مــوارد کتــک خوردن
 ارزیابی رایگان از خانه شما
روحانیــون و طــاب ،با امر
 کمک به تهیه وام مسکن با کمترین بهره
بــه معــروف و نهــی از منکر
 مشاوره رایگان برای خرید و فروش خانه
آنها خطاب بــه جوانان آغاز
 پرداخت هزینه محضر تا 1300دالر
شده است .البته هیچ گونه
خشونتی قابل دفاع نیست،
چون روشهای غیرخشــونتآمیز
برای اعتــراض و مقاومت در برابر
Kazem Partow Tehrani
Real Estate Broker
نقــض حقــوق شــهروندان وجود
Groupe sutton Sur L’île inc.
دارد ،امــا ناظــران و تحلیلگــران
38 Pl.Du Commerce #280
L’Île-des-Soeurs,QC H3E 1T8
نمیتوانند زمینههای خشــونت را
bur: (514) 769-7010
در سیاستهای حکومت و شرایط
Fax: (514) 769-7030
kpartowtehrani@sutton.com
اجتماعی نادیده بگیرند.
www.suttonquebec.com
جوانانــی که بیش از نیمــی از آنها
بیکارند (حتی فــارغ التحصیالن
دانشــگاهی) و آیندهای برای خود
نمیبینند ،وقتــی در هنگام
بســتنی خوردن یــا رفتن به
پــارک مورد تعرض کســانی
قــرار میگیرنــد کــه از همه
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پزشکان ایرانی
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بسیاری از خشمهای
فروخورده در طی زندگی یک جوان
از مدرســه تا خیابان و از دانشگاه
تا محیط کار اســت .آنها میدانند روحانیــت شــیعه بــا ســوارکردن خیر مطلق) اســت .دیگــر خدای مثبتی به این نهاد داشته باشد.
کــه امر به معــروف و نهی از منکر سیاســت بــر اســب مذهــب و آنها تجســم خیرخواهــی و صلح و نکت ه جالب آنجاســت که حکومت
دیگر برای آنچه میگویند (باورها انحصاری کــردن قــدرت و ثروت دوستی نیست.
در برخــی «نظرســازی»ها
و احکام دینی) نیست ،بلکه برای جامعه ،هر ســه کارکرد را از دست پیــش از انقــاب ،تصــور مــردم همچنــان میخواهد نشــان دهد
اعمال قدرت و تداوم نظام فاسد و داده است:
آن بــود کــه روحانیــت شــیعه آن که اکثریت مــردم نماز میخوانند
مبتنی بر امتیازات است.
نــه رنجهــای مــردم از مجــرای ســه کارکرد را دنبــال میکند ،اما یــا روزه میگیرنــد ،امــا چنیــن
روحانیــت شــیعه (مراســم و روحانیــون به مــردم اثبات کردند نظرســازیهایی در مــورد نگرش
تغییر نگرش روحانیت شیعه
برنامههای دولتی) کاهش مییابد ،که چنین نیست .روحانیت شیعه آنها به روحانیت انجام نمیشــود،
روحانیــون در هم ه ادیــان عمدتا نه احساس تعلق به یک نهاد بدون تنها خواهــان و جویای اختصاص چــون درصدهــای باالی ســاخته
ســه کارکرد غالب دیــن را اجرایی هیــچ شــائبهای شــکل میگیــرد امتیازات بیشتر به خود و همراهان شده در آشــپزخانههای آمارسازی
میسازند:
(مثــل عضویــت در یــک گــروه و وابستگان ،و ِاعمال سبک زندگی حکومت ،در این حوزه به ســختی
 نیاز به تعلق،مذهبی داوطلبانه بدون کنترل از خود تحــت عنوان شــریعت بوده باور میشود.
•
کاهش رنج و التیام بخشی،بیرون) و نه منبعــی که روحانیت اســت .در ایــن شــرایط نمیتوان
 و اتصال به یک منبع مقدس.معرفــی میکند ،مقــدس (منزه و انتظار داشــت کــه جامعه نگرش

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

Cell.: (514) 971-7407

کاظم پرتو تهرانی

م
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ه
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د
ود
 ۷۰۰پزشک از ایران

با تع

یین وقت قبلی

شرکت ها و اشخاص :مقرون به صرفه ،قابل اطمینان و حسابداری حرفه ای

بیش از  20سال جتربه | منتخب حسابداران کانادا CGA
(514) 652-7623 (514) 500-6186
MTL_TILES@YAHOO.COM

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید
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حکومت جهل و خرافه...
امامزادههای جعلی ساحلنشین:

دکان کاسبی اوقاف!

امامــزاده و بقــاع
متبرکــه جعلی چند
ســالی اســت که در
ایــران حاشیهســاز
شــده اســت .چنــد
ســال قبــل مجلس
شــورای اســامی
خواســتار بررســی
اصالت «امامزاده»ها
شــد .یــک نماینده
مجلس اما میگوید:
هنوز اتفــاق چندانی
برچیــدن
بــرای
امامزادههــای جعلی
نیفتاده است.
سازمان اوقاف ایران
میگویــد در ایــران
 ۱۱هــزار امامــزاده
وجــود دارد .آمــاری
که به گفته غالمعلی
جعفــرزاده ایمن آبــادی ،نماینده
مجلس نســبت به قبل از انقالب
رشــد  ۱۰۰۰درصــدی را نشــان
میدهد.
مســئله امامزادههای جعلی پیش
از این در کمیســیون امنیت ملی
دور نهم مجلس شــورای اسالمی
ایران به بحث گذاشــته شده بود.
جعفــرزاده ایمنآبــادی ،نماینده
رشت اما یکشنبه  ۶مرداد به سایت
«خبرآنالین» گفت :هیچ تغییری
در ایــن بــاره رخ نــداده و «هنــوز
اتفاق چندانی بــرای برچیدن این
امامزادهها نیفتاده است».
او خواســتار شفافسازی سازمان
اوقــاف و امورخیریــه نســبت بــه
امامزادههای جعلی شد و گفت:
«هنــوز میبینیــم کــه مــردم به
بعضــی از درختهــا هــم پارچه یا
قفل میبندنند .درحالیکه بعضی
از ایــن امامزادههــا و بقعهها هیچ
شــجرهنامهای ندارنــد .بزرگترین
وظیفه اوقاف این اســت که اجازه
ندهــد در هیــچ یک از شــهرها و
محلههــا بــا احساســات دینــی و
مذهبی مردم بازی شود و خدای
نکــرده توســل به ائمه یــک دکان
کاسبی برای شورای یک محله یا
دهیاری شود».

امامزادههایساحلنشین
قصه امامزادههای جعلی در ایران
ســالها اســت ادامــه دارد .یکــی
از نمونههــای آن امامــزاده بیــژن
اســت و دیگری هم مقبــرهای که
مجیدمجیــدی بــرای فیلمــش
ســاخت و بعدهــا بــه یــک مکان
زیارتی تبدیل شد.
نماینده رشــت در مجلس شورای
اسالمی معتقد اســت« :بعضی از
امامزادههــا تبدیل بــه دکانهایی

برای درآمدزایی شده است».
او گفت« :نمیداند چطور شده که
یک امامزادهای در شــمال در کنار
دریا دفن شده است».
جعفرزاده ایمنآبادی با بیان اینکه
«االن جوانهــا در این زمینه از ما
سوال میکنند» ،افزود« :بعضی از
این امامزادهها فاقد شجره هستند
وکسی هم جرات نمیکند به آنها
دست بزند».

امامزاده زجنیری و آهنی
غالمرضــا عادل معــاون فرهنگی
اجتماعــی ســازمان اوقــاف و
امورخیریــه ایــران اظهــارات
جعفرزاده ایمن آبادی را رد کرده و
گفته است :آمار و کتاب امامزادگان
«در یک پروســه زمانی و مبتنی بر
روش و پایش علمــی» جمعآوری
شده است.
او «اســتفاده نادرســت مــردم از
برخــی القــاب و اصطالحات برای
امامزادگان و بقاع متبرکه» را دلیل
آنچه که «انتشار خرافات در حوزه
بقــاع» خوانــده ،دانســته و گفته
است:
«به عنوان مثال امامزاده بیژن در
اصل امامزاده سید محمد معروف
به «بی جن» اســت که اشــتباها
بیژن تلفظ می شود و وجه تسمیه
آن بــه «بــی جن» بــه دلیل عدم
وجود جن در آن محل بوده است!
و یا امامزاده ســیدجالل الدین که
در کنار مسجد تاریخی نصیرالملک
شیراز واقع شده و به سیدالحرمین
شهرت دارد در اصطالح عموم به
امامــزاده زنجیری معروف شــد و
دلیل این نامگذاری آن است که در
گذشته زنجیری به در آن امامزاده
متصل بوده که زائران برای برآورده
شــده حوائج خود به آن دخیل می

بســتند .یا امامزاده
محمد شهر ســتا ن
ممســنی بــه دلیــل
نصب در آهنی برای
آن در گذشــته در
افواه عمومــی مردم
منطقه بــه امامزاده
آهنی شهرت یافت».
معــاون فرهنگــی
سازمان اوقاف حتی
پای فتوشــاپ را هم
بــه میان کشــیده و
گفته است:
«متاسفانه در برخی
تابلوهــای نصــب
شــده در بین راه و یا
ســردر بقاع متبرکه
اشــتباهاتی رخ داد
به این شــکل که به
جای اسامی صحیح
و واقعــی شــهرت آن ها درج شــد
و همین امر موجــب ایجاد برخی
سوء استفاده ها توسط مغرضین
شــد .گاهی هم برخی از این افراد
با فتوشاپ و امکاناتی که در اختیار
دارند این عمل نادرســت را ترویج
می دهند».
عــادل مدعــی شــده کــه تمامــی
امامزادگان دارای اسناد تاریخی و
اسم و شجرنامه هستند.
او هــم در نهایــت تــاش بــرای
امامزادهســازی را رد نکــرده و
گفتــه که ســازمان اوقاف نســبت
بــه تخریب و امحــای بقاع جعلی
اقــدام کرده اســت .یــک نمونه از
امامزادههای تخریب شــده محل
دفــن میرحمایت میرزاده نماینده
گرمی در مجلس شورای اسالمی
است.

امامزادههای بیدرآمد
یــک کارشــناس اداره اوقــاف که
نامش فاش نشــد یکــی از اهداف
ساخت امامزادهها را کسب درآمد
عنوان کرده اما گفته است :درآمد
بعضــی از امامزادههــا در طــول
ســه ماه یــک میلیــون تومان هم
نمیشود.
سازمان اوقاف و امور خیریه ایران
شــش ســال قبل میانگین درآمد
امامزادههــا را  ۱۸۰میلیون تومان
در ســال اعــام کــرده بــود .علی
محمدی رئیس سابق این سازمان
اما دو سال قبل گفت:
 ۵۲درصــد از امامــزادگان کشــور
هیچ درآمدی ندارنــد و برای اداره
این بقــاع متبرکــه  ۷۰۰۰میلیارد
تومان بودجه الزم است.
•
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آژانس مسافرتی

Maison de Voyages
سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار
• مسافرت های تجاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
• سفرهای تفریحی با قیمت ارزان
• فروش بلیت کلیه شرکتهای
هواپیمایی و کشتیرانی (کروز)
• بهای ویژه برای هتل و اتومبیل

اینک با

فرنازمعتمدی

7
 2سال جتربه کاری!

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

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

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

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

مشاور رمسی وام مسکن

 اخذ وام برای افراد خوداشتغال  اخذ وام برای افراد با پیشینه محدود و یا نامطلوب
 اخذ وام برای خانۀ اول و یا جهت سرمایه گذاری
 متدید و جتدید وام با پایین ترین نرخ موجود

مرکز آموزشی بزرگساالن هایاسکول مونتریال
انگلیسی و فرانسوی

بیاموزید :نامنویسی ترم جدید

کالس های انگلیسی فرانسویENGLISH LITERACY COURSES :
FRENCH SECOND LANGUAGE COURSES CCBE
اطالعاتنامنویسیREGISTRATION DATES: :

- Wednesday August 7th and Thursday August 8th :
9:00 A.M. - 12:00 P.M. & 5:00 P.M. – 7:00 P.M.
- Monday August 12: 9:00 A.M. - 12:00 P.M
- Tuesday August 13th, Wednesday August 14th and Thursday August 15th :
9:00 A.M. - 12:00 P.M. & 5:00 P.M. – 7:00 P.M.
COST: $100.00 for the whole session -- Cash/Debit/Credit

All books and fees included
Different levels are available, from Basic 1 to Advanced 4.
At registration you will be tested to determine your level.

اطالعات کالس ها:

Course information:

A.M. Classes: Monday to Friday: 8:45 A.M. - 12:45 P.M.
			
)Fall Session 2019 (August 28th to November 29th
P.M. Classes: Monday to Thurs.: 5:30 P.M. - 9:30 P.M.
			
) Fall Session 2019 (August 28th to November 28thمدارک ضروری:
**)3 DOCUMENTS ARE REQUIRED ON THE DAY OF THE REGISTRATION: **(ORIGINAL ONLY
)1. Your passport (valid or expired
• (OR) Canada/Quebec Immigration
• (OR) Birth certificate
documents
2. One of the following documents:
3. One of the following proof of
• Canadian Citizenship card /
Quebec residency:
Canadian Certificate
• Medicare card • (OR) Drivers license
• (OR) Permanent Resident card /
• (OR) Hydro-Québec bill / Lease
IMM5292 / IMM5688
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M NTREAL
مدرسه دهخدا

اجنمندوستدارانزرتشت

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

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

مدرسه فرزانگان

(514) 944-8111
------------------------

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

(514) 731-1443

بنیاد سخن آزاد

Tel: 514-775-6508

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

اجنمنایرانیانوستآیلند

Tel: 514-909-1972

IBNG

همبستگیبازرگانی
اجنمنزنانایرانیمونترال

514-787-8848
1650 Maisonneuve W.
---------------ساواالن :گروه فرهنگی آذربایجان
514-768-5969
----------------

سرویس خانوادگی آتنا
SHILD OF ATHENA

)2900 Lake (DDO

کتابخـانه نوروززمین

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

کتابخانهنیما

5206 DECARIE #3
Tel.: 514-485-3652
facebook:
Nima Library Montreal

www.ibng.ca

514-804-4579
4862.ST CHARLES
------------------

تلفن)514( 626-5520 :

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

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

دوستداران موسیقی کالسیک

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

اجنمندفاعازحقوقبشر

)(Dialogue
514-484-8748
------------------

ایران-مونترال
www.addhi.net

کافـــه لیت
www.cafelitt.ca

بنیاد آموزشی و فرهنگی آپتین

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

5180 Queen Mary #400
438-386-6111

گروهرقصخورشیدخانوم
(514) 377-8005

نان سنگک

-------------زمان :شنبه  ۱۴سپتامبر ساعت  ۶:۳۰بعد از ظهر
مکان :کتابخانه اتواتر مترو اتواتر  ۱۲۰۰خیابان اتواتر
---------------مشروح برنامه در شماره آینده به آگاهی میرسد
سخنرانی و بخش هنری
ورود برای همگان آزاد است
----------کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه -۶۰ایران-مونترال

 از ساعت  ۵تا  ۹شب -5964 Av. Notre-Dame de
طبقه دوم اتاق Grâce 204

کانون فرهنگی خانهما

هرشنبه :ساعت  12/30تا 15/30

«اسالم سیاسی و نقش آن در کشتارهای دهه »۶۰
مراسم یادمان امسال قربانیان فاجعه ملی دهه ۶۰

روزهایدوشنبه:

514-624-4579

کالس های فارسی کودکان:

«برای ماندگاری حافظه تاریخی و علیه فراموشی»

برنامه دورهمی

بنیاد نیکوکاری ایرانیان :
نیکو

facebook: Farzanegan Montreal
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خانه ایران در پنجمین سال متوالی
حضــور خود در فســتیوال شــرق
میــرود تا دوباره بــا حضور هر چه
پررنگ تر خود بار دیگر نام ایران و
ایرانی را در كشور میزبان پر رنگ تر
رقــم بزند .خانه ایــران ،خانه همه
ماســت فاقد از رنــگ و دین و قوم

و زبــان و در راه باروركردن هر چه
بیشتر حضور در فستیوالها نیاز به
همكاری همه شــما دوســتداران
سرزمین خود دارد.
خانــه ایــران از همــه هنرمندان و
هموطنــان داوطلبی كه مایلند با
زمــان و هنر خود با مــا همكاری

كنند ،دعوت به همكاری می كند.
بیایید زیر ســقف خانــه خودمان،
رنگین كمان بسازیم.

:facebook

خانه ایران  -مونترال

maison culturelle de l’iran

دلیـوری روزانه (تلفنی)

)

کیفیتعالی،
بهای مناسب

پخــتروز

>> ساعات کار:

شنبه و یکشنبه 8 :صبح تا  6عصر
سه شنبه تا جمعه 9 :صبح تا  6عصر
دوشنبه:تعطیل

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

6925 Sherbrooke W.

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

بازی پایانی کشور با غرب ...
امپراتــوری درناخــودآگاه ایرانــی
همچنان آفتابی است.
امــروز امپراتوریهــا ،ســرزمینی
نیســتند بلکه بــا تکنیــک،  ITو
هوش مصنوعی تعریف میشوند.
فهــم ایــن واقعیــت در آگاه و
ناخودآگاه جامعۀ ما ظاهر ًا تحقق
ِ
پیدا نکرده است.
نزدیک به یک و نیم قرن است که
اندیشمندان و سیاستمداران ما با
جغرافیا و فکر غربی درگیر هستند
و بــه نوعی «مشــغولیت» تبدیل
شده است .آیا میتوانیمبدون آنکه
درگیر شــویم ،فاصله حفظ کنیم
ولی نگذاریم کشور ضعیف شود و
بنیۀ خود را در دراز مدت از دست
دهد و از میلیونهــا فرصت برای
یادگیری و ساختن درون استفاده
کنیــم؟ چگونــه میتــوان به یک
فرمول «همکاری بدون ســلطه»
رسید؟
رویارویی فعلی بدانجا رســیده که
هر نوع تراکنش مالی ،بانکی ،نفتی

Association des diabétiques persanophones du Québec

اجنمن دیابتیهای فارسی زبان کبک
ی پزشکی مکمل و بهداشت پا
بخشی از انستیتوی عال 

>> ادامه از صفحه11 :

و ســرمایهگذاری با مجــوّز وزارت
خزانهداری آمریکا میسر است.
آیا این مطلوب ما است؟
در میان مدت و دراز مدت چه نوع
بهینهسازی به ارمغان میآورد ؟
ِ
وضعیت فعلی
Undo کــردن این
چه میزانی از فکر ،اهتمام ،فعالیت
سیاسی و مذاکره را میطلبد؟
تا چه مدتی کشــور میتواند بدون
درآمدمطلوب پیش برود؟ آیا برای
حد
تقابــل با نظم موجود جهانیّ ،
و مدتی تعیین شــده است؟ اصو ًال
آخر این تقابل چیست؟
کمی
و
علمــی
با مطالعــۀدقیق و
ّ
اقتصاد و اندیشــه در غرب نســبت ًا
روشن است که افول تدریجی غرب
از درون خــودش خواهــد بود و نه
ازبیــرون .اگر ایــن مبنای دقیقی
برای شــناخت نظم جهانی باشد،
استراتژی ایران در تعامل با محیط
بینالمللیچیست؟
حدما در این نظم چگونه
ســهم و ّ
تعریف میشود؟ اگر ما ثروت تولید

نکنیم ،حتی درحفظ نظم داخلی
مشکل خواهیم داشت.
و
روش
مطمئنتریــن
قدرتمندترین تئوری در ممانعت
از ســلطۀ خارجــی ،کارآمــدی
اقتصادی و دســتیابی بــه اجماع
نخبگان داخلیاست .امروز غرب
میتواند با هند همکاری کند ولی
نمیتوانــد بر آن ســلطۀ سیاســی
پیدا کند چــون هندیها در درون
درحدی
خود بهاجماع رسیدهاند
ّ
اجماع نخبگان به قرارداد
که ایــن
ِ
اجتماعی تبدیل شده است.
ما با Tweetســرِ خود را مشغول
کردهایــم .آمریکاییها البالی این
ِ
هیاهــوی روزانــه ۸/۵ ،میلیــارد
دالر به اضافۀ حدود  4میلیارد دالر
هزینههای نگهــداری ومدیریت،
اسلحه فروختند و حدود  ۲میلیون
شغل موقت در اقتصاد خود ایجاد
ِ
کردند چــون تمرکز آنهــا بر تولیدِ
ثروت و (درخاورمیانه) ســلطه بر
جزیرهالعرب است.

Institut Supérieur de Médecines Alternatives et Podothérapie

است .همه هموطنان عزیز میتوانند مقاالت و تجربههای خودشان در باره
دیابت را در صفحه فیس بوکی آن بگذارند و از مطالب آن استفاده کنند
و در صورت تمیل عضو این صفحه بشوند

ـــــــــــــــــــــ
« »Endgameمــا از تقابــل
چیســت اگر در این تئاتر ،کشــور
ثروت تولید نکند؟
دعــوا ودرگیری و تقابــل ضرورت ًا
منفی نیست مشروط به اینکه هم
ثــروت تولیدکنــد و هم به صورت
تصمیمگیری درختی ،شاخ ه هاو
افقهای میان مــدت و دراز مدت
آن مشخص باشند.
اگــر بــه عملکــرد آرام و بــدون
هیاهــوی خانــم مــرکل (آلمــان)
در یــک دهۀ گذشــتهتوجه کنیم
متوجه میشویم که او از هر سخن،
مــورد و بحثــی که توجهــش را از
اهــداف درازمــدت آلمان منحرف
کنــد ،پرهیزکــرده اســت .خانم
مــرکل کــه در چارچــوب اتحادیه
ِ
برخالف
اروپا و غرب عمل میکند

ِ
ائتالف
میــل آمریکاییها ،نوعــی
ِ
اقتصــادی آرامی را با چین شــکل
داد و با ضعیف شدن اتحادیه اروپا،
روابط اســتراتژیک با
ضمن حفظ
ِ
آمریکای شــمالی ،آینــدۀ دودهۀ
مخزن
آلمــان را با شــرق آســیا و
ِ
عظیم مالــی و فنآوری آن منطقه
ِ
قفل کرد .آلمانها حتی سناریوی
ِ
وجوداتحادیه اروپا
رشد خود بدون
را نیز طراحی کردهاند و با سیاست
بسیار پیچیدۀ Ospolitikخود،
با مسکو مدارا میکنند چون فقط
یک هدفمهم است:
ن.
آلمان و آیندۀ مردم آلما 
نظمبینالمللی
فهم ِ
دقیق ِ
بنابراینِ ،
و سناریوهای محتمل در آیندۀ این
نظم ،محتوا و توازن تقابل -تعامل
کشــور را مشــخصخواهــد کرد.

کانون این شناخت ،اقتصاد جهانی
ِ
اســت .زیربنا در نظم بینالمللی،
اقتصاد اســت و نه سیاســت .اگر
دکتریــنامنیت ملی کشــور و
در
ِ
ِ
حفظ هویت و حاکمیت ملی ایران
بــرای نیم قرن آینده ،شــناختی از
اقتصــاد بینالملل وجود نداشــته
باشد وتولید دائمی ثروت در نظر
گرفته نشود ،استراتژی مخالفین
ایــران در تضعیــف و فرســایش
تدریجی ایران موفق خواهد شــد.
ت Endgameرا هرچه
بهتر اســ 
زودتر طراحــی کنیم چون همین
منطقهایها میخواهند ما را فقیر
کنن د.
•
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در سفر...
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در کوبا زنان همهجا حضور دارند!
سفرنامه ی کوبا

•

فاطمه صادقی

یکی از شــگفتیهای کوبا بهویژه
بــرای یــک زن خاورمیانــهای
این اســت کــه در اینجــا اثری از
خشــونت مردانه ،چشمچرانی،
متلــک ،توهیــن و تحقیــر زنان
وجود ندارد.
منظورم این نیست که این جامعه
بهکلــی عاری از خشــونت اســت.
امــا اینطــور پیداســت کــه برای
زنانگــی ارزش زیادی قائل اســت.
همهجامیتوانمجسمهیالههها،
قدیســهها ،مادران اســطورهای و
زنان برجسته با اندامهای عریان را
دید که مردم برایشــان نذر و نیاز
میکنند .بدن زن تابو نیست.

•

اگــر بــا معیارهــای خودمــان
بسنجیم ،زنان کوبایی نیمهبرهنه
محسوب میشوند .درواقع لباس
بیشتر حکم تجمل و زینت را دارد
تــا پوشــش اندامها .اما کســی از
بدنش شرمگین نیست و اهمیتی
هــم نمیدهد کــه اندامش چطور
به نظر میرســد .راحتی با بدن به
معنای اعتمادبهنفس زنان است.
اینجــا زنــان با تنشــان بســیار
راحتاند و برخالف ایران از جنون
الغــری ،جراحی و تکنولوژیهای
ساخت بدن خبری نیست.

•

این نحو پوشــش ،مهر بطالنی
اســت بر این افسانهی قدیمی که
پوشش زن را مســاوی با امنیت
میداند و عریانی را جواز ناامنی و
تجاوز به زن تلقی میکند.
درواقــع در این شــیوهی پوشــش
معصومیتی هســت که در حجاب
نیســت .نظــر بــه آب و هــوای
حارهای ،کمپوشــی بخشی از این
فرهنگ اســت و بههیچرو قباحت
ندارد .لذا بدن زنان بههیچوجه در
معرض نظارهی مردان قرار ندارد،
بلکه با آن راحت و بســیار طبیعی
برخورد میشود.

•

کوبا ،در قیاس با ایران ،جامعهای
بسیار زنانه است.
مهمترین شــاخص این وضعیت،
مهربانی مردان با زنان است .پس
از مشــاهدهی ایــن جامعــه عمق
نامهربانی جامعهی ایران با زنان و
خصومتی که با زن و بدن او دارد،
برایم روشنتر شد.

•

حضور زنان و بزرگداشــت زنانگی
بهویــژه در فرهنگ کارنــاوال بروز
مییابــد کــه در کوبــا ریشــهدار و

کارنــاوال کوبا در
عمیــق اســت.
ِ
آمریکای التین از معروفیت و اعتبار
زیادی برخوردار است .این مراسم
فرصتی اســت برای زیرپاگذاشتن
تقریبــ ًا همــهی قواعد رفتــاری و
زیر ســؤالبردن همهی مناسبات
قــدرت .ابــزار و ادوات کارنــاوال
شــامل لباسهــا ،ماســکها،
تزئینات و موسیقی است که بسیار
خیرهکنندهاند.

•

زنــان ســهم مهمــی در فرهنــگ
کارنــاول و اجرای این مراســم نا/
آیینــی دارنــد .کارنــاوال فرصتــی
است برای چالش و تمسخر قواعد
قوانین نظام پدرســاالر.
رســمی و
ِ
کارنــاوال هر نوع ســاختار قدرتی
را به تمســخر میگیــرد و پوچی و
بیمعناییاش را نشــان میدهد؛
از قواعــد کنتــرل بدن و پوشــش
گرفته تا قواعد سیاســی ،تمدنی،
نژادی ،اجتماعــی و اقتصادی .در
این وضعیت ،سلسلهمراتب در هم
میریزند و نظامهای آقاباالســری
کمرنگ میشوند .طبع ًا رقص و آواز
و موسیقی و الکل و درکل هر آنچه
که بتواند سلسلهمراتب را واژگون
کند ،بخشــی از فرهنگ کارناوالی
اســت .برگزاری این مراسم ،یادآور
تصنع ،بیثباتی و شکنندگی قواعد
و قوانین رفتاری اســت .کارناوال
عمیق ًا سیاسی است.

•

گمانــم بر این اســت که آرامشــی
کــه در صورت و رفتار این مردمان
هســت ،تــا حــدی
ریشــه در فرهنــگ
کارناوالی دارد .زنان،
و
تراجنســیتها
سیاهان نقشی پررنگ
و بســیار تأثیرگذار در
برگــزاری کارنــاوال
دارند .درواقع طی این
مراســم قــدرت خود
را بــه رخ میکشــند
و یادآور میشــوند که
نقشهای جاافتادهی
زنانــه و مردانــه و
سلســلهمراتب نژادی
قراردادیانــد و بــازی
میشــوند .کارنــاوال
بــا واژگونکــردن
سلســله مر ا تب
متعــارف ،جایــگاه
فرادستان را به سخره
میگیــرد و قــدرت
سرکوبشــدگان را به
رخ میکشد.

•

تصورم این اســت
کــه بخشــی از
احســاس امنیتــی
کــه بهعنــوان یک
خارجــی داشــتم،
از زنانهبــودن فضا
ناشــی میشود که
در ایــن فرهنــگ
رســوخ عمیقــی
دارد .زنان تا پاسی
از شــب بیرونانــد و مســتمر در
حال رفــت و آمد در خیابانها .این
احســاس امنیت بســیار مشــهود
اســت .در کوبا اثری از آدمرباییها
و دزدیهای افســانه ِ
ای آمریکای
التینــی بــرای مثــال در مکزیک،
کلمبیا ،و ونزوئال وجود ندارد.

•

شواهد حاکی از اهتمام انقالبیون
به برابری جنســیتی و آزادی زنان
اســت .روســپیگری کــه پیش از
انقالب یکی از راههای امرار معاش
زنــان فقیر بــود ،امــروز بهمراتب
کمتــر شــده اســت .کوبــا از نظر
شــاخصهای برابــری جنســیتی
در جهان ســرآمد است .در قانون
اساســی کوبا ،زنان از نظر حقوق
بــا مردان برابرند وکمتر از نیمی از
بازارکار را زنان تشکیل میدهند.

•

زنان همهجا هستند:

در پارلمان ،در بازارکار ،در ادارات،
در فضــای عمومــی .کوبــا از نظر
حضور زنان در پارلمان رتبهی سوم
را در جهان دارد و حدود  ۴۸درصد
کرســیهای پارلمــان در اختیــار
زنــان اســت .در مقایســه ،ایاالت
متحده در رتبهی هفتادم ایستاده
اســت .البته فرهنگ ماچویی که
در بســیاری از کشــورهای التینی
غالب اســت ،اینجا نیز به چشــم
میخورد .برای نمونه حضور زنان
در گروههای موسیقی در قیاس با
مردان بهمراتب کمتر است.
منبع :شبکه جامعهشناسی عالمه

گروه همبستگی بازرگانان
ایرانیــان مونتریــال روز
چهارشــنبه  17جــوالی
ســاعت  8صبــح جلســه
خود را تشکیل داد .جلسه
توســط آقای علی پاکنژاد
مشــاور بیمــه و خانــم
نوشین ناصری ،مدیرکافه
شیراز مدیریت شد .ابتدا
با خوش آمدگویــی و اخبار
خوش جلسه آغاز و سپس سخنران
مهمان جلسه خانم
دکتر نیما مشعوف معرفی شدند.
ایشــان که در حال حاضر کاندیدای
حــزب  N D Pبــرای نمایندگــی
مجلس هســتند ،از فعــاالن ایثارگر
جامعــه ایرانی مونتــرال بــوده؛ که
احتیاجــی بــه معرفی ندارنــد چون
در بســیاری زمینه های اجتماعی و
مردمی فعال هستند و نیز به کارهای
تحقیقاتی در زمینه اپیدمیولوژی در
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مورد بیمــاری ایدز و
مقاربتی مشــغولند.
نیما در فرانسه بدنیا
آمــده و در ســن 8
ســالگی با خانــواده
بــه ایران میــرود .در
ســن  18ســالگی به
مونتریــال مهاجرت
میکنــد؛ تحصیالت
خــود را تا فوق دکترا
ادامه داده و در حین
تحصیل با دکتر امیر خدیر ،نماینده
پیشین مجلس کبک ،ازدواج کرده
و صاحــب ســه فرزند هســتند .اگر
بخواهیــم تمام فعالیتها و تشــکیل
انجمنهــای مختلــف حمایتــی و
کال تآثیــرات اجتماعــی ایشــان را
بیــان کنیم نیاز بــه چندین صفحه
گزارش اســت! چون نیما از ابتدای
دانشــحویی مبتکــر ایجــاد انجمن
دانشجویی و در ادامه تا حال حاضر،
که کاندیدای منطقه لوریه  -ســن
مری میباشد ،با هدف تاثیر گذاری

15

اجتمایــی وســیعتر در زمینــه های
محیط زیســت درمان و بهداشت و
حوزه هایی بــا محوریت خدمات به
تمام اقشار جامعه بخصوص طبقات
پایین جامعه می باشند.
ایــن خالصــه ای بســیار کوتاهی از
برداشت از صحبتهای ایشان منهای
بیان واقعیتهایی کــه خود اندکی در
جریانــش بــودم اســت .صحبت ها
بــا روحیــه ای مثبت و امیــدوار و با
تواضع خاصی که از ایشــان همیشه
دیــده ایم ،بیان شــد .این گزارش با
فرم معمول گزارشها فرق دارد چون
مســتقیما از زبان ســخنران نوشته
نشده و از برداشتی مختصر و اندک
از بیان ایشــان اســت .اضافــه ها از
خود گزارشگر است برای شناساندن
ایشــان اگر خواننده ای شــناختی از
وی نــدارد .پس از پایان ســخنرانی
به سؤالها پاسخ داده شد و با معرفی
حضار جلسه خاتمه یافت.
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میراث فرهنگی آلوده

رمز سقوط اندیشه در ایران را باید در
«ویراستاری اسالمی» جستجو کرد!

فاضل غیبی
 ....کتاب هر نویســندهای دنیای
اندیشۀ او را تصویر میکند و حذف
حتی یک کلمــه و یا بند مانند آن
است که تصویرکسی را در نقطهای
لکه دار کنیم؛ چشــمش را ســیاه
کنیم و یا گوشش را ببریم .در هر
صورت چهــرۀ او ناقص و هویتش
خدشــه دار شده اســت .اگرکسی
بدون دســت باشــد و یا چشمش
کور ،بر انسانیت او خدشهای
وارد نیســت ،امــا در عالــم
اندیشــه و هنر کوچکترین
خدشــهای ،اندیشــمند و
هنرمنــد را ناشــناختنی
میکند.
برای شــناخت بیمــاری یاد
شده کافی است به آثار نویسندگان
و شاعران گذشته نگاهی بیافکنیم
و ببینیم که غالب ًا «تصحیح شده»
منتشــر میشــوند .به قول دالرام
مشــهوری گویی نویســندگان ما
ســواد نوشــتن نداشــتند که باید
آثارشــان را «تصحیح» کرد! ()۳
البته منظــور تصحیــح کنندگان
این اســت کــه از متنهــای کهن
رونویسیهای ناقصی موجود است
که بعلت «بیســوادی و بیدقتی
کاتبان» با هم اختالف پیدا کرده
و باید کوشــید با مقایسۀ «نسخه
بدل»ها متن اصلی را «بازسازی»
کرد.
گفتن ندارد که این مشکل منحصر
بــه ایــران نیســت و در حوزههای
فرهنگــی دیگــر بازیافــت میراث
گذشــتگان بــه ابــداع روشــهای
علمی و فنی گوناگون منجر شده
و امروزه «حفظ میراث فرهنگی»
(Conservation of cultural
 )heritageبــه عنــوان دانشــی
پرشــاخه در اغلــب دانشــگاههای
معتبر تدریس میشود.
حال باید انتظار داشت که در ایران
معاصر نیز جمعی از کارشناسان و
ادیبان با تکیه بر نسخههای خطی
موجود آثــار ادب ملی را یکی پس
از دیگــری بازســازی میکردنــد.
اما نه تنها چنین نشــد که در صد
سال گذشته هر «صاحبنظری»
حق خــود دانســته «تصحیحی»
به سلیقۀ شــخصی «به زیور طبع
بیاراید» و سودی به جیب بزند!
در نتیجــه امــروزه از دیوانهــای
شاعران بزرگ ایران صدها «روایت
شــخصی» به بازارکتــاب آمده که
تنها یــک چیــز را بخوبی نشــان
میدهــد و آن این اســت که برای
«تصحیح»کنندگان «خیانت در
امانت» لفظی بیمعنی است!
جالــب اســت کــه در ایــن میــان
«چپ»هــا نیز نتوانســتند از این
«ناندانــی» صرفنظــر کننــد و
بزودی «حافظ شاملو» و «حافظ
ابتهاج» ...را راهی بازارکردند.
امروزه در ســایۀ حکومت اسالمی
ایــن «توحش فرهنگی» به جایی
رســیده که «تصحیــح متنهای
قدیمی» رســم ًا به عنوان تز دکترا
در همــۀ «دانشــگا ه»های ایــران

بالیی که آخوندها بر سر
غزلهای حافظ ،رباعیات
خیام ،نوشتارهای عبید
و دیگران آوردند ،باعث
شد که در ورای آنها
راهی به شناخت اندیشۀ
نویسنده و سراینده نباشد.

مانند سرودههای حافظ شیرازی و یا
دوبیتیهایخیامنیشابوری.

در این موارد راه چارهای که به فکر
مالیان رسید این بود که ابیاتی به
روال سرودههای آنان بسرایند و به
نسخههای موجود اضافه کنند .از
اینراه دیوانــی فراهم میآید مملو
از افــکار و آرای مختلف و خواننده
دیگــر تشــخیص نخواهــد داد که
«گمراهی»های شــاعر کدام بوده
است.
پذیرفتهمیشود.
و چنانکــه بــه قــول صــادق هدایت
«تصحیــح»
«ویراســتاری» آثــار امروزه در رباعیات خیام« :به افکار
اندیشــه و ادب ایرانی متضاد ،به مضمونهای گوناگون
تازگــی نــدارد و این از و بــه موضوعهای قدیــم و جدید
دیرباز مشغولیت مهم برمیخوریم ،بطوریکه اگر یک نفر
صد ســال عمرکرده باشد و روزی
مالیان بوده است.
در هــزارۀ گذشــتهای کــه در آن دو مرتبه کیش و مسلک و عقیدۀ
مالیان انحصــار «کتابــت» را در خــود را عوض کرده باشــد قادر به
دست داشــتند ،نه تنها به سلیقۀ گفتن چنین افکاری نخواهد بود.
شخصی ،بلکه به امر دینی وظیفۀ مضمون این رباعیات روی فلسفه
خود میدانستندکه «گمراهی»ها و عقاید مختلف است از قبیل:
در آثــار موجــود را حــذف کننــد .الهی ،طبیعــی ،دهــری ،صوفی،
وگرنــه آیــا قابــل تصور اســت که خوشــبینی ،بدبینــی ،تناســخی،
مالیی و یــا میرزایی
بنگــی،
افیونــی،
اگر
مالیان
هنگام رونویسی متنی
شهوتپرســتی ،مــادی،
در
نتوانستند
مرتاضــی ،المذهبــی،
از حــذف مطالــب
غیراسالمی خودداری دوران زندگی
رندی و قالشــی ،خدایی،
کنــد و بدیــن ســبب خیام او را بقتل
وافــوری ...آیــا ممکــن
مرتکب «اشاعۀ کفر» برسانند ،پس از
اســت یــک نفــر اینهمه
مرگش میراث
مراحــل و حاالت مختلف
شود؟
را
او
فرهنگی
را پیمودهباشــد و باالخره
البتــه مالیــان بــا
«اســتعداد»تر از آن ویران کردند.
فیلســوف و ریاضــیدان و
منجم هم باشد؟»()۶
بودنــد کــه بــه حذف
مطالــب «گمراه کننده» بســنده بدیــن ترتیب بالیی کــه آخوندها
کنند .وانگهی با این مشکل روبرو بر ســر غزلهای حافظ ،رباعیات
بودنــد که با حــذف بخشهایی از خیام ،نوشتارهای عبید و دیگران
کتابهــای «گمراهــان» (کافران) آوردند ،باعث شدکه در ورای آنها
نمیتوان تأثیر مطالب حذف نشده راهی به شناخت اندیشۀ نویسنده و
را از میان بــرد .از اینرو راه چاره را سرایندهنباشد.
کمی میان نسخههای
در این دیدند که همۀ نســخههای تفاوتهای ّ
موجود را نابود کنند.
مختلــف از دیــوان شــاعران مؤید
ً
منــونه:
این ادعا است .مثال صادق هدایت
همۀ کتابهای فلســفی زکریا رازی تأیید میکندکه:
را از جمــع  ۲۷۱کتــاب منســوب «کتاب رباعیاتی که به اســم خیام
بــه او ( )۴نابود کردند ،چنانکه ما معــروف میباشــد مجموعــهای
امروزه تنها از قرینۀ کتابهایی که در اســت کــه عمومــ ًا از هشــتاد الی
ر ّد «گمراهی»های او نوشته شده هــزار و دویســت رباعی کم وبیش
حدس میزنیم که او اصو ًال از آرایی دربردارد».
فلسفی برخوردار بوده است!
بنابراین احتمــال اینکه بیتی در
ً
اگر تصــور کنید کــه مالیان فقط این «مجموعه»ها واقعا از خیام
در گذشــتههای دورکتابســوزی نیشــابوری باشــد ،حــدود %۶
میکردنــد ،بدیــن
است!
نمونه اکتفا میکنم
آیــا میتــوان کســی را از
برای
که در همین دوران «تصحیح»کنندگان روی تصویــر درهمی که
معاصر ترجمۀ کتاب
تنهــا  %۶آن از اوســت
«خیانت در
معــروف رنه دکارت
بازشــناخت؟ بایــدگفت
امانت» لفظی
به نــام «گفتــار در بیمعنی است! مالیان اگر نتوانستند در
روش بــکار بــردن
دوران زندگی خیام تهدید
عقل» را بــا آنکه به
بــه مــرگ را در مــورد او
پشتیبانی سفیر فرانسه و به فرمان عملیکنند:
ناصرالدیــن شــاه بنــام «حکمت ای آنکه گزیدهای تو دین زرتشت
ناصریــه» (۱۸۶۲م ).بــه چــاپ  /اســام فکندهای تمام از پس و
رسید« :نسخههای آن را سوزانده پشت
بودند .از آن چاپ شــاید نسخهای تا کی نوشی باده و بینی رخ خوب؟
نمانده و یا کم مانده باشد)۵(».
عمر خواهندت
 /جایی بنشــین َ
البته همیشــه نابــودی آثار کشت ()۷
«گمراهان» ،بهویژه اگر انتشــار پس از مرگش میراث فرهنگی او را
گستردهاییافتهبودند،ممکننبود .ویران کردند.
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کلیسایاجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

ساعت  4بعدازظهر
هر شنبه :از
در وست آیلند
FAIRVIEW Alli

ance Church:
220 Hyman,
DDO

ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــ

عا دارید  -همچنین
 اگر احتیاج به د
«زندگی مسیح» و
برای دریافت فیلم
سیحی (رایگان) -
جزوات م
ن ما متاس بگیرید:
با تلف

) 514-999-5168

کشی
ش
ج
ال
ل
ع
ا
د
ل

بت است

داوند مح

خ

فیض خ
د
ا
و
ن
د
م
ا
ن ،عی
با شما باش سى مسیح
د.

رستوران زعفران

در خدمت هموطنان گرامی

•بهترین کباب های خوشمزه ایرانی در ارائه ای بی نظیر
چلو کباب کوبیده ،کباب سلطانی ،چلوکباب بختیاری ،کباب
وزیری ،کباب چنجه ،جوجه کباب و...
•مناسب ترین محل برای برگزاری جشن های و مجالس شما
با ظرفیت  70صندلی داخل سالن
و  60صندلی در تراس بزرگ

قلیان همراه آش و چای
فقط  15دالر
پس از  5بعدازظهر
در تراس رستوران

Restaurant Saffron
we have
free delivery
In RIVE SUD

و «شاهنامۀ فردوسی»

نمونۀ دیگر «شاهنامۀ فردوسی»
اســت که دربــارۀ آن کارشناســی
خارجــی نظــر درســت خــود را به
روشنی بیان داشته است.
ای .برتلــس (۱۸۹۰ E.Bertels
  )۱۹۵۷خاورشــناس روســیو ســردبیر کمیســیونی اســت که
«شــاهنامۀ چاپ مسکو» را تهیه
کرد.

6275 Boul Taschereau,
Brossard, QC J4Z 1A6

450-890-7770

برتلس انتشــارگســتردۀ شاهنامه
در ســالهای پس از مرگ فردوسی
را تأیید میکند« :تألیف فردوسی
معروفیــت نامحدودی پیــدا کرده
بود و به دفعات بیشــمار رونویسی
میگردید)۸(».
بنابرایــن دیگــر نابــودی همــۀ
نســخههای شاهنامه ممکن نبود
و مالیان به شیوۀ دوم روی آوردند
و آن حــذف بخشهایــی و اضافه
کــردن بخشهایــی («الحاقی»)

دیگر بود .برتلس ادامه میدهد:
«در نتیجــه ،متــن شــاهنامه در
جدی در
معرض تغییــر و تحریف ّ
همان ســدههای نخستین پس از
مرگ مؤلف قرارگرفت ...بیتها و
بخشهای کاملی از طرف کاتبان
به طور بیرحمانه در متن جا گرفته
است« .ویراستاران» هنگامی که..
روایت فردوســی را نادرست و یا به
عللی نامناســب تشــخیص
میدادند ،مســیر داستان
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پژوهش جدید...
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علیرضا رحیمی بروجردی (استاد
اقتصاد بین الملل دانشگاه تهران )

•

 -۱ســاختار حاکمیت بر مبنای
ایدئولــوژی بنــا نهاده شــده و هر
تصمیمی را در حوزههای مختلف
با مالک ایدئولوژی و بیشتر مواقع
ســلیقههای ایدئولوژیکی ارزیابی
میکنــد .این رویــه بر مبنای یکی
فرض کردن سیاست با حاکمیت
بنا نهاده شده است.

•

 -۲از ویژگیهــای بــارز نظــام
توتالیتــر ،افتصاد کنترلی و دولتی
اســت .در اقتصــاد كنترلی ،دولت
به طورمعمول  ،دلیل مشکالت و
ناهنجاریهــای اقتصادی را برون
زا معرفی کرده و آنها را منتســب
به خارج و عوامل داخلی وابسته به
خارج معرفی میكند .این مثال را
برای افزایش تورم ،خروج سرمایه
از کشور  ،افزایش بیكاری ،كاهش
قدرت خرید و رفاه جامعه ،نوسان
در بازار ارز  ،فروپاشــی بــازار مالیة
کشور و درنهایت نوسانات فراوان
اقتصادی صدق میكند.

•

 -۳نظــام توتالیتــر ایــران از یک
استراتژی مشــخص اقتصادی در
راهبرد سیاســتها بی بهره است
و معمــو ًال در اتخاذ سیاســتها از
تصمیمات شتابزده و فاقد پشتوانة

را تغییــر داده ،بخشهــا
و رویدادهــای تــازه بر آن
میافزودند)۸(».
جالــب اســت کــه برتلــس
«ویراســتاران» را در گیومــه قرار
داده و بدین وسیله به «خیانت در
امانت» اشاره کرده است.
برتلس دربارۀ این مطلب مهم نیز
که آیا با وجــود «دخل و تصرف»
در شــاهنامه ،میتــوان اندیشــۀ
فردوسی را بازشناخت ،واقعیت را
گفته است« :اگر بگوییم که اکنون
میتوانیم با اطمینان دیدگاههای
خود فردوســی را احیا کنیم ،یک
ادعای نابخشــودنی خودپسندانه
خواهد بود)۸(».
بنابراین آنچه را که بنام «شاهنامۀ
فردوســی» بــدان مینازیــم،
شناســندۀ ســرایندۀ آن نیست تا
چه رســدکه «شناسنامۀ ملی» ما
باشد.
«شناســنامه»ای کــه جســارت ًا
میتــوان گفت ،بایــد از ارائۀ آن به

کارشناسی استفاده میكند.

•

-۴کارآمدی ،تخصــص محوری
و نخبــه گرایــی مــاک انتخــاب
افــراد و محور امور اجرایی کلیدی
نبوده و نحوة عمل ،رفتار و گفتار
حاکمیت هــم نشــان میدهد که
کارگزارانــش بــه دنبــال برقــراری
چنین مالكهایی نیســتند و تنها
در دنیــای خیالــی ایدئولوژیكــی
خــود ســیركــرده و بنابرایــن ،هر
دولــت جدیــدی هم كــه روی كار
میآید ،تمامی هزینههایی که طی
سالهای پیشین برکشور تحمیل
میشــده ،با ضریب فزایندهای که
انــدازة آن به عدد تمــام «آزمون و
خطاهایی» اســت که مســؤولین
قبلــی طی ســالهای متمــادی با
هزینههایی گزاف برکشور تحمیل
میكردند« ،یکجا» و دوباره ،در
زمام داری دولــت جدید ،بر م ّلت
تحمیلمیكنند.

•

 -۵در نظــام توتالیتــر ایــران
كــه اصــول علــم اقتصــاد و دیگر
شاخههای علوم انسانی و اجتماعی
را برنمی تابد ،بســیاری از افرادی
کــه در مســؤولیتهای حســاس
و سرنوشــت ســاز قرار میگیرند،
از کمتریــن تخصص و آشــنایی با
حــوزة کاری خود برخــوردار بوده
و مجبورند که همــه چیز را دوباره

بیگانه شــرم کنیم! دستکم به دو
دلیل:
یکیآنکه:دیگرمدتهاستبهدالیل
علمی ثابت شده است که فردوسی
مســلمان نبــوده تــا چه رســد که
شیعه باشد )۹( ،اما تا بحال کسی
جرأت نکرده «شاهنامه» را بدون
«اشعار الحاقی» مبنی بر مسلمانی
او منتشــرکند و ما ایرانیان باید به
بیگانگانی که دیگر اسالم واقعی را
میشناسند جوابگو باشیم که اگر
فردوسی مســلمان بود چرا بجای
ستایش از «جوانمردی و شجاعت
امامان شیعه» از قهرمانان «دوران
جاهلی و ستم شــاهی» ســتایش
میکرد؟
دوم آنکــه ،بنــا بــر «شــاهنامۀ
موجــود» ،نــه تنها نام کــورش و
داریوش بگوش فردوســی نخورده
بود ،بلکه او از وجود تختجمشید
نیــز بیخبــر بــود! وگرنــه چگونه
میشــود که کوچکترین اشارهای
به هخامنشیان نکنــد و یکراست از

از نقطــة آغازین
شروع كنند.

•

 -۶حاکمیــت
توتالیتــر دو معضــل
اساســی و جــدی را در
مقابــل دارد :نخســت
نا هنجا ر ی هــا ی
ســاختاری کــه حاصــل
دورههای پیشین است.
دوم ،بــی تجربگــی
نودولتیــان و عدم اعالم
برنامهای مشــخص برای
رفــع ناهنجاریهــا كــه مبتنی بر
اصول علمی باشد.

•

 -۷اصول علمی در سیاســتها و
برنامهها رعایت نمیشوند و همه
چیز اصطالح ًا «سیاســی» عرضه
میشوند.

•

 -۸حاکمیــت بــه هیــچ عنــوان
مسؤولیت اعمال خود را نمیپذیرد
و هیچکــس جــرأت نــدارد رهبر
سیاسی کشور را به چالش بکشد.

•

 -۹حاکمیت كمتر از تجربههای
پیشــین درس گرفتــه و همــان
اشتباهها را دوباره تكرار میكند.

•

 -۱۰توســعه به مفهوم عام دیده
نمیشــود و همزمــان ،توســعة
سیاســی در دو ُبعــد بــرون نگــر
و دروننگــر را درکنــار توســعة
اقتصادی و ســایر مظاهر توســعه
با یک استراتژی مشخص ،برنامه
ریزی شده و زمانبندی شده که از
ابعاد علمی نیز برخوردار باشد ،به
مرحلة اجراء درنمی آورند.

از نسخههای موجود بیش از ۵۰
هزار بیت ندارنــد )۱۰( ،به حکم
عقل بخش «هخامنشیان» باید
حذف شده باشــد! شما چه فکر
میکنید؟
•
چنیــن نمونههایــی را میتوان به
 -۱۱حاکمیــت هیچــگاه از مجموعۀ آثار بزرگان اندیشه و ادب
تصمیمات و گفتار شتابزده پرهیز ایرانی تعمیــم داد که پس از حذف
نمیكند.
کامــل مطالــب «گمراه»کننده و
{>> ادامه در صفحه }20 :اضافه نمودن مطالبی در راستای
عقاید اســامی به چنان معجونی
بــدل شــدهاندکه شــما نمیدانید
ً
مثــا بیتــی از حافــظ را
وقتــی
میخوانید با «مرید پیر
کیانیــان بــه ســراغ
مغان» یعنی سرایندهای
آنچه را که
زرتشــتی طرفیــد و یا با
پارتیان و ساسانیان بنام«شاهنامۀ
رفتــه باشــد! ایــن
آخوندی که آرزو داشــته
فردوسی»
درحالیســت کــه بدان مینازیم ،قــرآن را بــه  ۱۴روایت از
فردوســی بنــا بــه شناسندۀسرایندۀ حفظ باشد.
نکتۀ آخــر آنکــه چرا
همیــن» شــاهنامه آن نیست تا چه
«مــرد دانشــمندی رسد که «شناسنامۀ میراث اندیشــۀ حافظ و
ً
خیام و فردوســی و ...را
بود و
مثال ارسطو را ملی» ما باشد.
باید نابود شــده دانست
نیزمیشناخت:
و آیــا واقعــا مهم اســت
حکیمــی کــه ُبــد
ً
مثــا ندانیم شــاعری بــه نام
کــه
َارسطالیس نام /
خردمند و بیدار و گسترده کام حافظ در شــیراز قرن هشــتم چه
بنابراین با توجه بدانکه قدیمیترین میاندیشیده؟
نســخۀ شــاهنامۀ فردوســی بســیاری بدین دلخوشانــد که از
حــدود ۲۵۰ســال پــس از او «بــه حافــظ دیوانی در دســت داریم که
رشــتۀ تحریر درآمد» روشن است برخــی ســرودههای او را به اضافۀ
کــه در این مدت مالیــان فرصت سرودههای بســیاری کسان دیگر
کافی داشتند تا کتاب را از مطالب دربر دارد و هر خوانندهای میتواند
«گمراه کننــده» «ویراســتاری» در آن ابیاتی را مطابق فهم و ذوق
خود بیابد.
کنند.
ً
حال بــا توجه بدانکــه به تصریح بایدگفت این دقیقا وضعیتی است
فردوســی شــاهنامه از  ۶۰هــزار که در آن جامعه دچار اضمحالل
بیت تشکیل میشده و هیچیک فرهنگــی میشــود .زیــرا در آثار

منسوب به اندیشــمندان ایرانی http://gheybi.com

نــه با بنای اندیشــه ،بلکه تنها با
ویرانــهای روبروییــم کــه اینجا و
آنجای آن ســنگ پارههایی یافت
میشود؛
درحالی که اندیشههای نوین تنها
در تقابل و تصادم با اندیشــههای
منســجم میتوانند زاییده شــوند
و رشــد کننــد .این کشــف بزرگ
ســقراط ،نخســتین ابرمرد تاریخ
تفکر اســت که بنام «دیالکتیک»
شهرت یافته است:
اندیشــه در بســتری خالــی زایش
نمییابد و تنها از برخورد و تصادم
ً
کامال متفاوت ممکن
دو اندیشــۀ
است اندیشۀ نوینی چهره گشاید.
بنابراین پیششــرط حتمی رشــد
اندیشــه در جامعــه این اســت که
نمای اندیشۀ اندیشمندان گذشته
به درســتی شــناخته شــود تــا در
پیامد برخورد بــا آنها در آیندگان
اندیشههای نوینی پدید آید.
بنابراین رمز سقوط اندیشه در ایران
را باید در «ویراســتاری اسالمی»
جستجوکرد.
مالیان توانستندبا«ویراستاری»آثار
اندیشمندان ایرانی همه را در صف
مسلمانی قرار دهند و ویژگیهای
اندیشۀ آنان را بزدایند .بدین وسیله
زایش اندیشــههای بلند ناممکن
گردید و راهوار اندیشه در جامعۀ
ایرانی به گل نشست.
مهرماه ۱۳۹۳ش.
----------توجه :این مطلــب کوتاه شــده
اســت .بــرای دریافــت کامل این
مقاله به سایت زیر رجوع کنید:

————
( )۳دالرام مشــهوری ،دو گفتــار
(حافــظ «دیوانــۀ سرســامی» یــا
«فرزانــۀ جاودانــی») ،انتشــارات
خاوران ،پاریس ،ص ۳
( )۴محمود نجمآبادی ،مؤلفات و
مصنفات ابوبکر محمدبن زکریای
رازی۱۳۳۹ ،ش ،.انتشــارات
دانشگاه تهران
( )۵مجتبی مینوی ،حاشیۀ خطی
بر تنها نسخۀ چاپی که در کتابخانۀ
شخصی او موجود است( .فریدون
آدمیت ،اندیشههای میرزا آقاخان
کرمانی ،انتشــارات نوید (آلمان)،
ص )۷۳
( )۶صــادق هدایــت ،ترانههــای
خیام ،مقدمه
( )۷همانجا
( )۸ی .۱ .برتلــس ،شــاهنامۀ
فردوســی ،بر اساس چاپ مسکو،
نشــر قطــره ،ج ،۱پیشــگفتار،
صفحات :ز ،ح ،یز
( )۹از جمله در« :دین فردوسی»،
شروین وکیلی ،نشریۀ سیوشانس،

5580 =http://soshians.ir/fa/?p

( )۱۰کهنترین نســخۀ «کامل»
شــاهنامه (لندن۶۷۵ق) ۴۹۶۱۸
بیــت دارد و حمداللــه مســتوفی
در نســخههایی که ســدۀ  ۸دیده
بیش از ۵۰هزار بیت نیافته است:
در آن نســخهها انــدر ایــن روزگار
 /کمابیــش پنجــاه دیدم شــمار
(ظفرنامــه ،ص ،۱۶بیــت )۳۱۰و
شاهنامۀ «تصحیح» خالقیمطلق
 ۴۹۵۳۰بیت دارد.
•
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www.paivand.ca since 1993

شب های شرجی شهر...

مشاور امالک مسکونی در سراسر کبک

چطور تابستان ها خنک شویم...
و خواب راحتی داشته باشیم؟

طراح ،ناظر پایه یک شهرداری
در ایران با بیش از  15سال سابقه
همراه با اکیپی مجرب برای بازرسی فنی
ساختمان و تعمیر و نوسازی آن
ارزیابی ملک و مشاوره رایگان
همراهی در تهیه وام با بهترین شرایط
خدمات رایگان برای خریداران
Shohreh Shahrian
و مستاجران گرامی

شهره شهریان
Cell.: 514-290-2210

Casabellaquebec.com
shahrianrealtor@gmail.com
office:450-934-9944
Fax: 866-867-8020

LOADEX TRANSPORT INC
خدمات حمل و نقل :هوایی ،دریا یی و زمینی
سرویس هوایی به شیراز ،تبریز ،تهران،
اصفهان،کرمانشاهومشهد

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

ورودی پنجــره قــرار دهیــد .به
اینصورت ،جریان ِ
باد بیرون با
جریان هوای پنکه ادغام میشود
و کوران هــوا ایجاد میکند .اگر
میخواهید از این هم بهتر شود،
پنکههای بیشــتری در اتاق قرار
دهیــد تا جریان هــوا از این هم
قویتر باشد.

Real Estate Broker

شرکت حمل و نقل بین املللی

س کامل
ی
سرو ل برای
حم
دات و
وار کاالها
ادرات
ص
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Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com

نرخ ها
برا ی ویژه
ی
با اضافه
ر
هوایی
م
ا
س فران

info@loadextransport.com

صابر جلیل زاده

آمـوزشسنتــور

در كلیه سطوح
-------------

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

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

www.paivand.ca

 آبونه مان گسترده  وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع

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

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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همــۀ ما ایــن تجربه را داشــتهایم
که در شــبهای گرم تابستان در
تختخــواب غلــت بزنیــم و برای
خوابیــدن رنــج بکشــیم ،چــون
عرقمان ما را به مالفهها چسبانده
است .آیا چیزی بدتر از تالش برای
ت زدن در اتاق
خوابیــدن یــا چــر 
گرم و مالفههای چسبناک وجود
دارد؟ ولی گرمای تابســتان برای
بســیاری از ما طاقتفرســا است.
اما اگرکولر در دسترسمان نباشد
چطــور خودمــان را خنک کنیم؟
فقط کافی اســت به چنــد نکته و
راهنمایــی جدیــد توجــه کنید تا
تفاوت بین بیخوابی در اتاق گرم
ســوناگونه و خواب راحت را لمس
کنید .اکنون تا با چند ترفند آسان
و کاربــردی برای خنک شــدن در
شبهای گرم تابستان آشنا شوید.
قبــل از هر چیز راهحل اصلی برای
خواب راحت ،عمیق و با کیفیت در
تابستان و خنکی مطبوع ،استفاده
از کولر اســت .این وســیلۀ مدرن
میتوانــد دمای اتــاق را در حالت
بهینه برای خواب نگه دارد (تقریبا
بین  ۱۵تا  ۲۱درجۀ سانتیگراد).
اما اگرکولر در دسترسمان نباشد
یا به هــر دلیلی نخواهیــم از کولر
اســتفاده کنیــم چه؟ چــه راهحل
مناسبی برای بهتر خوابیدن وجود
دارد؟
هرچنــد در مونتریــال در مــاه
هــای جــوالی و آگوســت بهنظر
میرســد زندگــی بــدون داشــتن
کولر غیرممکن باشــد .ولی بهیاد
داشته باشــید پیشینیان ما بدون
داشــتن آن هم زندگی میکردند!
آنها توانســته بودنــد راهحلی برای
مشکلشــان پیدا کننــد .در ادامه
میتوانید با برخــی از راهبردهای
امتحانشده و درست برای خنک
ماندن در تابستان آشنا شوید.

•

از پارچههای کتان استفاده
کنید
ترفندهای آســان و کاربردی برای
خنــک شــدن در شــبهاب گرم
تابستان  -استفاده از پارچه کتان
به گردش هوا کمک می کند.
مالفههــای ســاتن ،ابریشــم و
پلیاســترِ فوقالعادهتــان را بــرای
شــبهای خنکترکنــار بگذارید.
مالفههــای رنگ روشــن کتان یا
انواع دیگر پارچههای نخی بهدلیل
امــکان عبور دادن هوا برای تهویه
و بهبود جریان هــوا در اتاق عالی
هستند.

•

خنکی فریزر را حس کنید
ِ
مالفههایتان را چند دقیقه قبل از
رفتــن به تخت در یخچال یا فریزر
قرار دهید .پیشــنهاد میکنیم آن
را درون کیسۀ پالستیکی بگذارید.
مگر آنکه دلتــان بخواهد با عطر
غذاهای یخزده بخوابید! مســ ّلما
این روش تمام شب شما را خنک
نگه نخواهد داشت .ولی میتوانید
شر گرما و رطوبت
مدت کوتاهی از ّ
در امان باشید.

•

پاز کمپرس کیسه آب سرد
استفادهکنید!
راهحلی چهارفصل برای آسایش و
صرفهجویــی در هزینههای انرژی
شــما داریــم .یک کیســۀ آب گرم
بخریــد .در زمســتان آن را بــا ِ
آب
ت زدن
جوش پر کنید و بدون دس 
بــه دمای ترموســتات ،خودتان را
گــرم نگه دارید .در تابســتان آن را
در فریزر بگذارید و با خود به تخت
ببرید تا خنــک بمانید .مثال قبل
از خواب،چنــد دقیقــه آن را روی
تشکتانبگذارید.

•

لباس گشاد بپوشید
لباسخواب را در تابســتان هرچه
کمتر بپوشــید ،بهتر است .بلوز،
شلوارک و لباسزیرِ گشاد و خنک
و پنبــهای بپوشــید .بــدون لباس
خوابیــدن در طــول فصــل گرمــا
موضوعــی بحثبرانگیــز اســت.
بعضی از مردم معتقدند این کار آنها
را خنک نگه مــیدارد؛ درحالیکه
برخی فکر میکنند باعث میشود
عــرق روی پوســت بمانــد ،چون
پارچۀ لباسی نیست که آن را جذب
کنــد .انجــام این مورد بــه تجربۀ
شخصی شما بستگی دارد.

•

از روشهای قدیمی استفاده
کنید
درگذشته یخچالبهشکلجعبهای
بــود کــه در آن قالبهای یخ برای
تــازه نگــ ه داشــتن موادغذایــی
وجود داشــت .خودتان میتوانید
بــا اســتفاده از تابــهای کمعمق یا
کاســهای پر از یخ و قــرار دادن آن
جلوی پنکه ،بــرای خودتان کولر
بسازید .جریان هوا از سطح یخ در
حال ذوبشــدن میگذرد و نسیم
خنکی ایجاد میشود.

•

جریان هوای متقاطع ایجاد
کنید
اگر پنکه در دســترستان اســت،
پنکــهای را در میان مســیر هوای

نقاط نبضتان را خنک کنید
دلتــان میخواهــد زود خنــک
شوید؟ بســتههای یخ یا کمپرس
سرد را روی نقاط نبض بدن مثل
آرنــج ،زانو ،مــچ دســت ،گردن،
کشــالۀ ران ،مچ پا و پشت زانوها
قرار دهید.

•

از فنّاوری استفاده کنید
نمیتوانیم اثربخشی آن را تضمین
کنیم ،ولی اســتفاده از بالشهای
فناوری جدید (که
خنککننده با ّ
از طریق چرخۀ آب خنک میشود)
میتواند ایدۀ خوبی باشد.

•

مانند گرگها تنها باشید
ببخشــید ،پرندههای عاشق! ولی
تنهــا خوابیــدن راه بهتــری برای
ک ماندن اســت .کنارکســی
خنــ 
خوابیــدن باعث میشــود گرمای
بــدن او دمای محیــط را باال ببرد
و تخت را به محیطی چسبناک و
گرم تبدیل کند.

•

تارزان درون خود را آزاد کنید
احســاس ماجراجویــی میکنید؟
تختآویــز ننویی یا تخت ســفری
درســت کنیــد .ایــن تختهــا از
همهطرف باز هستند و هوا در آنها
جریان دارد.

•

آب بدن خود را تأمین کنید
ترفندهای آســان و کاربردی برای
خنــک شــدن در شــبهاب گرم
تابســتان  -نوشــیدن آب قبل از
خواب به خنک شــدن کمک می
کند .با خوردن یک لیوان آب قبل
از خــواب ،آب بــدن خود را تأمین
ت خوردن
ق کردن و غل 
کنید .عر 
از گرما در طول شب ،آب بدنتان
را کــم میکنــد .پس کمــی آب به
بدنتان وارد کنید.
یک لیوان آب هم میتواند این کار
را انجام دهد؛ مگر اینکه بخواهید
ســاعت  ۳صبح برای اســتفاده از
سرویسبهداشتی بیدار شوید!

•

دوش بگیرید
ِ
ب ســرد میتوانــد به
یــک دوش آ 
تابســتان معنای جدیــدی بدهد.
بودن زیر جریان ِ
آب ســرد ،درجۀ
حرارت بدن شــما را کم میکند و
ن بردن الیۀ عرق پوســت،
با از بی 
باعث میشود هوای تازه و تمیز را
احساس کنید.

•

پایینتربروید
هوای گــرم رو به باال حرکت
میکند .پــس تخت ،ننو
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مشــاورامالک

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

Cell. : 514 574-6162
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تلفنـی :

>>
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ر روز هفته

HAYK HARTOUNIAN

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

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

وجـه

ش خرید

د
ر بهترین

منطقه

wn
به قیمdownto

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
د خریداران نیازی
• آیا می دانستی
 Non residentsبا کمترین پیش پرداخت
ورسانت ندارند؟!
به پرداخت پ
هدیه ما به خریداران 1200دالر هزینه محضر

ت
مناسب!

یه ما به خریداران:
• هد
دالر هزینه محضر
1200

Cell.: 514-969-2492

نادرخاکسار

______________
Nader Khaksar
Real Estate Broker
Ramier Realty

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

Tel.: 514-683-8686
nader.khaksar@gmail.com

یا تشــک خود را با فاصلۀ
کمتــری از زمیــن تنظیم
کنیــد تا از گرمــا دور بمانیــد .در
خانههای همکف ،تشــک خود را
از روی تخت روی زمین بیاورید و
در خانههای چندطبقه به طبقات
پایینتر بروید یا حتی در زیرزمین
بخوابید.

•

از اجاقگاز دور مبانید
تابســتان زمان خــوردن غذاهای
پختنی نیست .بهجایش از غذاهای
ســرد مثل ساالد استفاده کنید تا
گرمــای اضافی وارد فضــای خانه
نشود .اگر غذای گرم میخواهید،

گریــل را بهجای فر روشــن کنید.
وعدههــای غذایــی ســنگین را
بــا غذاهــای ســبک و کوچکتــر
جایگزیــن کنید تــا راحتتر هضم
شــوند .بــدن شــما بــرای هضــم
یک تکۀ بزرگ اســتیک یا کباب،
گرمای بیشــتری تولید میکند تا
یک بشــقاب میوه ،ســبزیجات و
حبوبات.

•

پاها را خنک نگه دارید
انگشتان پا به دما حساس هستند،
چون در پایینترین نقطۀ بدن قرار
دارند .میتوانیــد کل بدنتان را با
گذاشــتن پاها در ِ
آب ســرد خنک

کنیــد .یک ســطل آب کنار تخت
بگذاریــد و در طول شــب هروقت
احساس گرما کردید ،پاهایتان را
در آن خنک کنید.

•

ختتتان را بغل کنید
تنهــا خوابیــدن مزایایــی دارد!
میتوانید طاقباز و با دست و پای
با فاصله بخوابیــد .به این ترتیب،
دمــای بــدن را کاهــش دهیــد و
جریان هــوا را در اطــراف بدنتان
بهترکنید .خوابیدن به این شکل،
ق کردن بیشــتر شما هم
مانع عر 
میشود.
(میالد فروحی)
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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
__________________

OURQU
E

بدون وقت قبلی
Family Physician

)(Without Appointment

 اورژانس
 پزشکان متخصص
جهت امراض
Specialist doctors

هم اكنون
بوتاك
س و فیلر
تو

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

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

Dr. Mehri Heidari D.M.D.
Dr. Mahsa Zamani, D.M.D.
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 Lumineers Veneer

 CARDIOLOGUE:
Dr. Abed G Kahwati
 GYNÉCOLOGUE:
Dr. Michael Ah-Sue

•

Courtier Immobilier Agréé
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Cell : (514) 571-6592

Guy

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

zarbarg paivand

راهنمایمشاغل
ایرانیان مونتریال

Z

ARBARG

Iranian Business Directory

www.paivand.ca

 -۱۲کارگــزاران از سیاســتهای
مبتنی بــر آزمــون و خطــا دوری
نمیجویند.

New

مــردم حــق حاکمیــت شــمرده
میشود.

واقع مردمی .اصال شاید اعتقادی
هم به دولت مردمی نداشته باشد.

1834 Ste-Catherine W., Suite 200
•

•

 -۱۹رفــاه و آســایش مــردم را در  -۲۵نمونــهای كامــل از مظاهر
•
اولویــت سیاســتهای خــود قرار توســعه نیافتگی را برای كشور به
دهدMontreal, Quebec .
H3H
1M1
ارمغان میآورد.
 -۱۳حاکمیت از تجربیات مدیران نمی
•
حداکثر
پیشین در تمامی زمینهها
), Fax:•(514
933-2861
مقابــل هرگونه انتقادی،
ِ
 -۲۰اعتمــاد از دســت رفتــة را  -۲۶در
استفاده را به عمل نمیآورد.
•
هیچگاه درصد برنمیآید که دوباره واكنشــی ســخت از خــود نشــان

 -۱۴از ایجــاد تنــش و
بحــران اعاده كند؛ اصال برایش مهم نیست میدهد.
در ابعــاد داخلــی و خارجی پرهیز که مردم به حاکمیت اعتماد دارند •
یا ندارند؛ مردم را موظف به اعتماد  -۲۷رانت و فســاد از ویژگیهای
نمیكند.
•
بارز بوده که در تمامی شریانهای
به حاکمیت میداند.
 -۱۵منافــع م ّلــی را بــر هرچیــز •
جامعه رخنه کرده است.
دیگری مقدم نمیشــمرد؛ منافع  -۲۱صداقت و راستگویی به مردم •
ملــی همیشــه قربانــی منافــع را همیشــه و در همه حال ،رعایت  -۲۸تهدید شــهروندان و تحدید
آزادیهای اجتماعی رویهای عادی
ایدئولوژیکــی و قــدرت سیاســی نمیکند.
•
است.
میشود.
 -۲۲بــه حقــوق مــردم احتــرام •
•
 -۲۹ســرکوب و تبعیــض از
 -۱۶از دین و عقاید و احساسات نمیگذارد.
مــردم ،ابــزاری برای رســیدن به •
رویههای جاری و نانبشته است.
 -۲۳امنیت بنگاهها و اهالی کسب •
اهداف خود استفاده میکند.
و کار را در بازارهــای اقتصــادی  -۳۰انحصــار از مهم ترین ویژگی
•
نظــام توتالیتر ایران اســت که در
 -۱۷کار مــردم را به مردم واگذار تضمیننمیكند.
•
نمیكند.
حوزههــای فرهنگــی ،نظامــی،
•
 -۲۴حاکمیــت هیــچ گاه تالش ارتباطــات ،اقتصــادی و ....قابل
 -۱۸تجســس و دخالــت در نمیكنــد کــه دولتی بــرای قاطبة رؤیت است.
•
احــواالت شــخصیه و خصوصــی مــردم ایجاد کند؛ یعنــی دولتی به

Tel.: (514) 933-3337

Email : masoudrealty@gmail.com

Tel : (514) 996-9692

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

 ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم Invsalign
 ردیف کردن دندانها بصورت سریع
سط جر
اح پالستی
ک
در کمتر از یک سال Rapid Orthodontics
 کاشتن دندان Implant
 OSTEOPATH
 درمان ریشه Root Canal
Dr. Lucien Dick

Invisalign
 OPTHAMOLOGIST
 سفید کردن دندانها توسط دستگاه Zoom 2 ACP
Dr. Samir Antaki
 کشیدن و جراحی دندانهای عقل 

ENDOCRINOLGUE:
New
 دندان اطفال
Dr. Jack Elstein
دندانهای مصنوعی
گذاشتن

Rapid Orthodontics







 
UROLOGUE:
Dr. Jean-Louis Bourque
 پر کردن دندان ها (همرنگ دندان)

ALLERGIE:
Implant
CEREC AC Bluecam 
Dr. Phil Gold
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مدیریت زندگی...

چطور به یک دوستی قدیمی پایان دهیم؟

یــک کار بســیار دشــوار در زندگی
این است که به کسی بگوییم دیگر
نمیخواهیم با او دوســت باشیم.
در چنین شــرایطی با موانع عملی
و ذهنی متفاوتی مواجه میشویم.
پایــان دادن بــه دوســتی ســخت
اســت .چالش اصلی این است که
بــه خودمان بقبوالنیم که تعهدی
نداریــم که بی هدف یــا بی حد و
حصر به خواستههای فرد دیگری
بپردازیم.
این تصور وجــود دارد که آدمهای
خوب هرگــز روابط اجتماعی خود
را خراب نمیکنند .دوســت ،باید
تا آخر عمر دوست باقی بماند .اما
چنین درجهای از تعهد ،غیرممکن
و گول زدن خود اســت .دوســتی
خــوب ،رابطهای اســت که تمایل
دوطرفــهای بــه آن وجود داشــته
باشــد .اینکه از یــک رابطه چنین
توقعی داشته باشــیم و با آن مثل
یک قرارداد مادام العمر رفتارکنیم،
باعث میشود هرگز نتوانیم بدون
احســاس خجالت زیر آن قــرارداد
بزنیم.
رابطــهای را تصور کنید که دههها
پیش آغاز شده است .دوستیهای
خیلی صمیمانه ،خندههایی از ته
دل به یک موضوع واحد ،سر خم
کردن روی یک کتاب مشــترک و
از ســر گذراندن مشکالت تراژیک
و خنــدهدار قرارهــای عاشــقانه.
امــا زندگی ادامه پیدا کــرده .افکار
دوستتان دیگر به نظرتان جالب
نمیرســد و خودتــان هــم روابط
تازهای را شروع کردهاید.
در واقع حتی الزم نیســت از کسی
بدمان بیاید تا بخواهیم رابطهمان
را بــا او تمام کنیــم .حتی ممکن
است خیلی کسی را دوست داشته
باشیم اما به دالیلی نخواهیم دیگر
او را ببینیــم .یک پدر و مادر عاقل

میدانندکه نباید بچهشان خیلی به
یک ایده و فعالیت مورد عالقهاش
بچسبد چون آن چیزی که در ۱۱
سالگی جذاب است ،در  ۱۴سالگی
دیگر جــذاب بــه نظر نمیرســد.
همیــن ویژگــی در مــورد آدمهای
 ۴۰ســاله و  ۸۰ســاله هــم وجود
دارد .دوستان البته اسباببازی و
کتاب نقاشی نیستند اما از بعدی،
ابزارهایــی هســتند برای رشــد و
ممکن است الزم باشدکه در نهایت
احترام ،وقتی حضورشان تهدیدی
بــرای آنچه میخواهیم بشــویم به
شمار میآید ،کنارگذاشته شوند.
تمایل به خاتمه دادن دوستی الزم
نیســت ناشــی از یک خیانت یا از
روی افــاده و غرور باشــد :ممکن
است به سادگی به خاطر این باشد
که دیگــر نمیخواهیــم آنچیزی
باشیم که قبال بودیم.
ممکناستدوستمانغیرمنطقی
نباشــد و موضــوع را درک کنــد.
شــاید هــم مــا زیــادی مودبیم و
نمیتوانیم کاری را که میخواهیم
بکنیــم .ارتبــا 
ط با او ســختمان
است اما در درونمان در نبردیم که
چرا «دیگر نمیخواهم او را ببینم»
و در عیــن حال در بیــرون ،از این
بابت احســاس گناه میکنیم .این
نبرد درونی نشــانهای از این است
که حس میکنیم با این کار دیگری
را پس میزنیم ،به همین دلیل نیاز
به اعتماد به نفسی داریم که شاید
در کودکی هرگز نداشتهایم؛ اعتماد
به نفسی برای پس زدن این حس
که الزم نیست همیشه نظر دیگران
را تامین کنیم.
بنابرایــن زمانــی کــه یکــی از
دوستانمان ازمان میپرسد که آیا
در ماههای آینــده وقت دیدنش را
داریم یا نه ،بازهــم دچار این نبرد
درونی میشویم .خاطرات بامز ه و

شــیرنی از رابطهمان با او
به یاد میآوریم که شــاید
به سالها قبل برمیگردد
و خیلی هم خوب اســت.
خب در عمــل میتوانیم
چــه کار کنیــم؟ مثــا
میتوانیــم ایــن ایمیل را
بفرستیم:
«مرسی بابت ایمیلت .من
هم داشتم چند روز پیش
به سال اول دانشگاهمان
فکر میکردم؛ وقتی ماشین مادرت
را برداشــتیم و رفتیــم دریا و تمام
شــب آنجا ماندیم و دربــاره اینکه
چقدر از رشته درسیمان متنفریم
حرف زدیم وگفتیم چقدر احساس
تنهایــی میکنیم .یادم اســت که
نیمــروی خوشــمزهای خوردیم با
چایی شــیرین .شب خیلی خوبی
بــود .فکرکنم  ۳۰ســال از آن ایام
گذشــته .االن چقــدر همــه چیز
متفاوت است».
این خاطره به یاد هر دوتان میآورد
که چرا زمانی با هم دوســت بودید
و بــه آن طرف ماجرا ثابت میکند
کــه فراموشــش نکردهایــد .اینکه
جزییــات هنوز در ذهنتان اســت
و برایتان مهم بوده .در عین حال
این یادداشــت نشــان میدهد که
هسته دوستیتان در طول زمان و
با تغییر مکان چقدر تغییرکرده .آن
چه که مهم بوده ،خیلی وقت پیش
اتفاق افتــاده .این پیام با مالیمت
نشــان میدهد که شــما حــاال به
شخصیت دیگری تبدیل شدهاید.
امــا کمی تالش بیشــتر هــم الزم
اســت .چرا باید مســایل را مبهم
و مرمــرز نگه داشــت؟ در پاســخ
بــه تقاضای مالقاتــی در چند ماه
آینده میتوان خیلی ساده نوشت:
«متاســفانه فکر نمیکنــم بتوانم
ببینمت».
غیرممکــن اســت کــه پیــام
دوســتمان را کال نادیده بگیریم.
امــا تصمیممان روشــن اســت و
ظالمانه هم نیست .ما تنها به دو
نفر این آزادی را میدهیم که از یک
رابطه بیرون بیایند و در رابطههای
بعــدی ،وعدههــای منطقیتــری
بدهند.
(آلن دوباتن)

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

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

GESTION FINANCIERE LOYALE

SOROOR SADR ACCOUNTING
AND BOOKKEEPING SERVICES
BOOKKEPPING & ACCOUNTING
FINANCIAL STATEMENT PREPRATION
PERSONAL AND INCORPORATION TAX RETURN
COMPANY CREATION AND REGISTRATION
WITH APPOINTMENT
_________________________

Tel.: 514-777-3604

5263 boul Cavendish

Montreal Quebec H4V 2R6
Email: loyale.accounting@gmail.com
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مشاور امالک مسکونی
در مونترآل و حومه
خریدارهیچگونهوجهیبابتکمیسیونمنیپردازد
مشاوره ختصصی سرمایه گذاری در امالک

نرخ کمیسیون ترجیحی برای فروش خانه تان

همراه با شما در انتخاب ،خرید و فروش

با هزینه کمتر از اجاره صاحب خانه دخلواهتان شوید

مشاوره و ارزیابی رایگان

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

Immo-Plus

MASSOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

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

massood.hashemi@century21.ca

Cell.: 514-298-4567
بهروزباباخانی
Tel.: (514) 606-5626
www.babakhani.ca
behrooz@babakhani.ca

مشاور رمسی وام مسکن

 اخذ وام برای افراد خوداشتغال  اخذ وام برای افراد با پیشینه محدود و یا نامطلوب
 اخذ وام برای خانۀ اول و یا جهت سرمایه گذاری
 متدید و جتدید وام با پایین ترین نرخ موجود

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

Cell.: (514) 971-7407

Kazem Partow Tehrani
Real Estate Broker

کاظم پرتو تهرانی

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

شمند؛
و

هایه
ی
گوش 

1
درستایشاسمارتفون
ناصرکرمی(اقلیمشناس)
تصویــر مردمــی کــه بیاعتنــا به
یکدیگر و غافل از محیط پیرامون
جملگــی ســر در گوشــیهای
موبایلشان فرو بردهاند به نمادی
هراســناک از تباهی دوران معاصر
تبدیل شده است .اسمارتفونها
یا همان گوشیهای هوشمند روز
به روز بیشتر وقت و تمرکز مردم را
به خود جلب کردهاند.
آیا باید از این پدیده ترسید؟
آیــا اســمارتفونها همچــون
روباتهایــی رهــا شــده از کنترل
دارند زندگی ما را تهدید میکنند؟
آیــا اعتیاد بــه ابزارهــای دیجیتال
)Gadget
(Addiction
همچــون اعتیــاد به مــواد مخدر
به تهدید بزرگی برای نســل آینده
تبدیل شده است؟
این یادداشــت میکوشــد بــه این
پرســشها پاســخ دهــد .بیشــتر
از منظــر محیطزیســت .اگــر
اســمارتفون را مهمتریــن نمایه

فناوری مــدرن در زندگــی روزمره
بدانیم ،قاعدتا محیط زیســتیها،
که بیشــتر بــه عنــوان مشــوقان
فناوری گریــزی و طبیعت گرایی
شــناخته میشــوند بایــد در صف
مخالفان آن قرارگیرند .اما ضرورتا
شاید این چنین نباشد.
ابتــدا:
در هراس از امسارتفون
بــه نظــر میرســد ترســناکی
اســمارتفون درابتدا از آنجا ناشی
میشــود که انگار این ابزارکوچک
الکترونیک طالیــهدار عصر مدرن
اســت در جنــگ بــا روزگاری کــه
ســپری می شود .به واقع اسمارت
فــون یک تنــه دارد مــا را به پیش
میراند به سمت وضعیتی که آن را
نمیشناسیم .پس طبیعی است که
بترسیم .اما آنچه که ابراز میشود
غالبــا خــود ایــن تــرس نیســت.
پارههایی است از وضعیت حال که
شتابناکتر میرود از دست .مثال
گفته میشــود اســمارتفون ما را

PAIVAND: Vol. 25  no.1432 Aug. 01, 2019

22

F OOD s t at i o n

باب
ت تشکر
ا
ز
ا
س
شما عزیز تقبال
ان،
در تا
ریخ شن
ب
ه
۳
ا
ظرف بیاور گوست
ید و
تا
آبگوش  ۳پرس
ت مجان
( فقط برای ی ببرید
بردن)

تنهاتــر میکند .اســمارت فون ما
را از تبــادل عاطفه با اطرافیانمان
باز می دارد .اســمارت فون باعث
شــده اســت کمتر مطالعه کنیم،
کمتر با دیگران حرف بزنیم ،کمتر
بــه محیــط پیرامون دقــت کنیم
و شــاید حتــی کمتر وقت داشــته
باشــیم برای آموختن یا کنشگری
در اجتمــاع .آیــا این تصــورات از
جنس نوستالژیاست ،چسبیدن به
گذشــته از ترس آینده ،یا واقعیت
دارد و باید اســمارتفون را کنترل
کرد پیش از آنکه نابودمان کند؟
نمیتوان با قطعیت پاســخ مثبت
یــا منفــی داد .اگر چه بــه هرحال
شــماری از زیانهای وابستگی به
اسمارتفون غیرقابل انکار است.
بــرای مثال میتوان بــه این موارد
اشاره کرد:
• نوموفوبیا:
نامی برساخته از عبارت انگلیسی
 NO Mobile Phobiaکــه
اطالق میشــود به هراس ناشــی
از در دســترس نبــودن موبایــل.
ایــن اضطراب خــاص عصر مدرن
وقتــی رخ میدهد که موبایل خود

بوفه انواع خورش ها،
کوکوها ،ساالد های
ایرانی و پلو

ساعات کار :سه شنبه تا یکشنبه
از 11ونیم صبح تا  8شب
(در طول ماه رمضان تا ساعت  10شب
در خدمت شما هستیم )

را جایــی جا گذاشــته باشــیم ،یا
احساس کنیم افراد خاصی االن به
محتویات موبایل ما دسترسی پیدا
کردهاند .و یا حتی در همین حدکه

مساتی
برجن با وبا):
ال (ک
اع $۵۰

FOOD Station

روبرویکبابسرا 755 Atwater Ave,
Montreal, QC H3J 2K3

Tel.: (514) 504-2313

شارژ باتری موبایل تمام شده باشد
و یا جایی باشــیم که موبایل آنتن
ندهد .اضطراب ناشی از این موارد
کمابیش به بخشی از زندگی روزمره
برای بسیاری از مردم جهان تبدیل
شده است.
• مالل ستیزی:
بله،ماللستیزی.دیگراتهام
بزرگ اسمارت فون ممانعت
آن از مــال اســت .منــوش
زمردی ،روزنامهنگار ،در یک
سخنرانی تد توضیح میدهد
که چرا به مالل احتیاج داریم
و چگونه اســمارتفون مانع
آن میشــود .خالصــه اینکه
مــال همــان اوقاتی اســت
که برای گذراندن ســاعات و
دقایق راهی جز اندیشــیدن
نداریم.
معموال بیحوصله و ماللتبار
میخواهیــم آن لحظــات
زودتر تمام شــوند .معموال.
امــا نه همیشــه .گاهــی نیز
بــرای رهایی از مــال ناچار
به اندیشیدن هستیم .برخی
بیشــتر ،برخی کمتر .اما هر
کســی باالخره ،ولــو اندک،
نیاز به اندیشیدن دارد .اگر نه
برای خالقیت و ابداع ،دست
کــم بــرای حــل مشــکالت
روزمــره زندگــی .و یکــی از
عوارض جانبی اسمارت فون
این است که به بهای کاهش
لحظات ماللتبــار در زندگی
روزمره ،فرصت اندیشــیدن
و تمرکــز را برای مــا کمتر و
محدودترمیکند.

• دانامنایی:
البته این بیشتر عارضه شبکههای
اجتماعــی اســت .اما بــه هر حال
ابزار اکثریت مردم برای حضور در
این شبکهها اســمارتفون است.
شبکههای اجتماعی روزانه دریایی
از اطالعات و اخبار را مابین مردم
جــاری میکننــد .پــس چــرا باید
زیانبار تلقی شوند؟
منتقداناینشبکههامیگوینداین
خوب است که به مدد شبکههای
اجتماعــی شــمار نادانــان مطلق
کمتر شــده ،امــا این شــبکهها از
سوی دیگر بهرهمندان از الیههای
عمیقتری از دانش ،دانشمندان و
روشنفکران را از دسترس مردم دور
کرده و برعکس ســلبریتیها را به
قشر مرجع جامعه تبدیل کردهاند.
یعنی بر خالف تصور شــبکههای
اجتماعی شکاف بین توده مردم و
روشنفکران را بیشترکردهاند.
حکیمان و دانایان راهگشا منزوی
شده و جای آنان را سلبریتیهایی
گرفتهانــد کــه خــود دانانمایانــی
هســتند در میان خیل مشــتاقان
بینیاز از دانستن و آموختن .تعداد
جمالت قصاری که متعاقب همه
گیری شــبکههای اجتماعی مردم
از بر شــدهاند هزاران بار بیشــتر از
گذشته اســت .اما برآمدن شکلی
تازه از دانایی یا پرورش نســلی تازه
از دانایان؟ منتقدان میگویند نه،
اینگونه نشده است.
بخش پایانی در
شماره آینده
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سالمت...

آشنایی با 10

عالمت هشداردهنده آلزایمر

هشــدار دهنــده بیمــاری
است.

•

اختالل در تفکر ذهنی
گاه و بــی گاه ممکــن
اســت افــراد رســیدگی بــه
حســابهای مالــی خــود
را مشــکل بداننــد ،اما فرد
مبتال بــه بیمــاری آلزایمر
به تدریج ارقــام را فراموش
میکنــد و نمیدانــد با آنها
چه کارکند.

•

بیمــاری آلزایمــر شــروع تدریجی
و خامــوش دارد ،ممکــن اســت
طوالنیمــدت جلب توجــه نکرده
و بــه اشــتباه تصور شــود که این
تغییــرات بخشــی از روند طبیعی
پیری است.
عدم توجه به عالئم بیماری موجب
میشود که بیماری دیر تشخیص
داده شــود و ایــن در حالی اســت
که با تشخیص زودهنگام بیماری
آلزایمــر میتوان ســیر پیشــرفت
بیماری را کنترل کرد و معلولیت
ناشــی از بیماری را حداقل تا پنج
سال به تعویق انداخت.

•

 ۱۰عالمت هشدار دهنده
آلــزایمر عبارتند از:

اختالل در حافظه
اختــال حافظه در حــدی که در
انجام فعالیتهای روزانه مشــکل
ایجاد کند؛ افــراد معمولی ممکن
است یک قرار مالقات ،اسم همکار
و یا شماره تلفنی را فراموش کنند
و ســپس به خاطر آورنــد ،اما فرد
مبتال به آلزایمر اغلب مســائل به
ویــژه مســائلی را که اخیــر ًا اتفاق
افتاده فراموش میکند و هرگز هم
به خاطر نمیآورد.

•

اختالل در اجنام کارهای عادی
فــرد پرمشــغله ممکن اســت که
ً
مثال
گاهی حواســش پرت شــود
هویج را که برای اســتفاده در کنار
غذای اصلی پخته بر روی اجاق گاز
جا بگذارد و تا پایان صرف غذا هم
به خاطر نیــاورد ،اما فرد مبتال به
بیماری آلزایمر بــه تدریج توانایی

پخــت غــذا را از دســت میدهد و
گاهــی نیز فراموش میکندکه غذا
خورده است.

•

ضعف بیان
بــرای همــه افراد پیــش میآیدکه
در پیدا کردن لغات مناســب دچار
مشــکل شــوند ولی فرد مبتال به
بیمــاری آلزایمر گاهــی کلماتی را
از یــاد میبــرد و لغات نامناســب
جایگزیــن میکنــد کــه در نتیجه
جمالتــش نامفهــوم میشــوند.
اشــتباهات دســتوری و ناتوانــی
دنبال کردن ،یک موضوع از دیگر
نشانههای بیماری است.

•

گم کردن زمان و مکان
به طور طبیعی گاهی اوقات ممکن
اســت افراد روزهــای هفته ،تاریخ
روز و یــا مقصدشــان را فرامــوش
کنند ولی دوباره با تمرکز آنها را به
خاطر بیاورند .فرد مبتال به بیماری
آلزایمر ممکن است در خیابان ،راه
خود را گم کرده و نداند که چگونه
به آنجا رفته است و یا نتواند از آنجا
به خانه خود برگردد.

•

ضعف یا کاهش قضاوت
ممکن است فرد مبتال به بیماری
عفونــی مراجعه بــه پزشــک را به
تعویق بیانــدازد ولــی باالخره این
کار را انجام میدهد ،اما فرد مبتال
بــه آلزایمر نه مشــکالتش را درک
میکنــد و نــه مراجعه به پزشــک
را ضــروری میدانــد .اختــال در
تصمیمگیریهــای ســاده ماننــد
پوشــیدن لباسهای زمستانی در
گرمــای تابســتان از دیگــر عالئم

وزارت بهداشت :ایرانیان دو برابر
استاندارد جهانی نمک مصرف میکنند

زهــرا عبداللهــی ،مدیــرکل دفتر
بهبــود تغذیــه جامعــه وزارت
بهداشــت ،درمــان و آمــوزش
پزشکی گفت میزان مصرف نمک

در میان ایرانیها " ۲برابر بیشتر از
استاندارد جهانی" است.
به گزارش ایرنــا ،خانم عبداللهی
اضافــه کــرد" :محــدود کــردن

جابهجا گذاشنت اجسام
هر کســی ممکن اســت که موقتاً
کلید یا کیف پولش را ســر جایش
نگذارد ،ولــی فرد مبتال به آلزایمر
ممکن اســت اجسام را در جاهای
نامربــوط بگذارد؛ مثال گذاشــتن
کتاب در یخچال و یا ساعتمچی
در قندان.

•

تغییرات در حاالت و رفتار
همه ممکن است گهگاهی غمگین
و یا بداخالق باشــند ،امــا در فرد
مبتــا به بیمــاری آلزایمــر ،خلق
بیمار میتواند سریع تغییر کرده و
بدون هیچ دلیلی آرامش به اشک
و خشم تبدیل شود.

•

تغییرات در شخصیت
به صــورت طبیعی ممکن اســت
شــخصیت افــراد با افزایش ســن
کمــی تغییــر کنــد ،ولــی تغییــر
شخصیت در فرد مبتال به بیماری
آلزایمر میتواند شدیدتر باشد .این
تغییرات شامل سردرگمی ،ترس،
بدبینی ،منزوی شدن ،بیتفاوتی
و یا بروز رفتارهای نامناسب است.

•

از دست دادن انگیزه
بــه طور طبیعی افــراد گاهی از کار
در منزل ،فعالیتهای شــغلی و یا
وظایفی اجتماعی خسته میشوند،
ولــی در نهایــت پــس از کمــی
استراحت دوباره انگیزه خود را باز
مییابند ،اما فرد مبتال به بیماری
آلزایمــر ممکن اســت نســبت به
وقایع و رویدادهای محیط زندگی
و خانوادهاش کامــا بیتفاوت به
نظر آید .منبع :ایسنا

مصرف نمک ،می تواند فشارخون
را تــا حدی پایین بیاورد ،کاهش
مصرف ســدیم عالوه بــر کنترل
فشارخون باال،سبب پیشگیری از
ابتال به این بیماری نیز می شود".

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید

FLS COURS DE FRANÇAIS LANGUE SECONDE
FLS COURS DE FRANÇAIS LANGUE SECONDE
کالس های فرانسه :زبان دوم

COURS À PARTIR DU NIVEAU INTERMÉDIAIRE
COURS
PARTIR DU ET
NIVEAU
INTERMÉDIAIRE
TEMPSÀCOMPLET
PARTIEL
TEMPS COMPLET ET PARTIEL
Prononciation
Français correctif
Prononciation
Grammaire
Français correctif
Communication orale et écrite
Grammaire
Français des affaires
Communication orale et écrite
INSCRIPTION
EN COURS POUR LE TRIMESTRE D’AUTOMNE
Français
des affaires

◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

INSCRIPTION EN COURS POUR LE TRIMESTRE D’AUTOMNE
TEST DE CLASSEMENT
Dernier jour de passation :
TEST
DE CLASSEMENT
4 septembre
2019
Dernier
jour de passation
Test de classement
gratuit:
4 septembre 2019
les mercredis à 15 h à partir
Test
dejuillet.
classement gratuit
du 31
les mercredis à 15 h à partir
du 31 juillet.

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

langues.uqam.ca/fls
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پزشکی...
دکتر عطا انصاری

چه کسانی در خطر کم خونی
هستند
ـ بانوانی که رگل های شدید دارند.
ـ بانوان باردار یا شیرده زیرا در خطر
کمبود مواد غذایی الزم هستند.
ـ اشــخاصی کــه آمادگی بــرای کم
خونی دارند.
ـ اشــخاصی که دچار بیماری های
مزمن یا یک بیماری اتوایمیون
و یــا بیمــاری هــای دســتگاه
گــوارش هســتند( .امــکان
خونریــزی داخلــی یا اشــکال
جذب مواد غذایی)
ـ افراد ســالخورده زیــرا امکان
عــدم جــذب ویتامیــن هــا را
دارند.
ـ افرادی که تحت تابش اشعه های
اتمی قرارگرفته اند و یا رادیوتراپی
(اشــعه درمانــی) بــرای درمــان
سرطان داشته اند.
ـ اشــخاصی که دچار یک بیماری
ویروســی خطرناک هســتند مثل
هپاتیت و .HIV
عواملی که امکان کم خونی را
زیاد می کنند (عوامل ریسک)
ـ کمبود آهن ـ ویتامین ( Bاســید
فولیــک) و ویتامیــن  B12ـ
گیاهخــواران کامل که از پروتئین
های حیوانی اســتفاده نمی کنند
بیشتر در خطرکم خونی هستند.
ـ الکلیسم
ـ مصرف بعضی از داروها مثل آنتی
انفالماتوارهای غیر اســتروئیدی
و داروهــای ضــد انعقــاد خون که
مــی توانند خونریزی داخلی ایجاد
کنند.
ـ داروهای دیگری هم می توانند بر
روی متابولیسم اسید فولیک موثر
باشند مانند  Dilantinکه داروی
ضــد صــرع و غش کردن اســت و
 Methotrexateآنتی دپرسور اگر
به مدت طوالنی مصرف شوند می
توانند بر اثر کمبود اســید فولیک
تولید کم خونی بکنند .در افرادی
که میزان اسید فولیک در بدنشان
کمتــر اســت امکان خطر بیشــتر
اســت ،چون این مسئله به خوبی
شناخته شده است .افرادی که به
ایــن داروها احتیاج دارند پزشــک
شان کامل کننده اسید فولیک را
هم برایشان تجویز می کند.
ـ در معرض بعضی از مواد شیمیایی
قــرار گرفتن مانند ســرب هم می
تواندکم خونی ایجادکند.
پیشگیری
چند راهنمایی اولیه
اکثــرکــم خونــی های مربــوط به
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* توجه :این مقاله جنبه ی آموزشی دارد نه درمانی،
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هر دارویی باید با تشخیص و تجویز پزشک مصرف شود.

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

کم2
خونی

کمبودهای غذایی را
با رعایت مســائل زیر
مــی توان پیشــگیری
کرد.
ـ خوردن مواد غذایی
کــه بــه انــدازه کافــی دارای آهن،
ویتامیــن  B12و اســید فولیــک
است.
بانوان باردار یا شیرده و آنهایی که
دارای رگل های شــدید هستند و
کسانی که تغذیه شان مقدار کمی
ً
مــواد حیوانــی دارد یا
اصــا ندارد
باید توجــه خاصی به مســئله کم
خونی داشته باشند .بدن می تواند
به اندازه مصرف ســه تــا چهار ماه
اســید فولیک را در خود انبار کند
و ویتامیــن  B12را در مــدت  4تا
 5ســال و برای آهن یــک مرد 70
کیلویی برای حدود  4ســال و یک
زن  55کیلویــی برای مدت حدود
 6ماه.
ـ منبع مهم طبیعی آهن در گوشت
قرمز ،گوشــت پرنــدگان ،ماهی و
صدف های خوراکی است.
ـ منبع مهم طبیعی ویتامین B12
محصوالت حیوانی و ماهی ها
ـ منبــع مهــم طبیعی فــوالت ها
(اسید فولیک به صورت طبیعی)
جگر و دل و قلوه ،سبزی هایی که
دارای برگ های سبز تیره هستند
(اســفناج ،مارچوبــه و غیــره) و
بقوالت
ـ برای بانوانی که قصد باردار شدن
دارنــد برای پیشــگیری از Spina
 bifidaدر جنیــن پیشــنهاد می
شود که از یک ماه قبل از حاملگی
و در ماه های اولیه  ug400اســید
فولیــک در روز همــراه غــذا میل
کنند.
ـ همیــن طور بانوانی کــه از قرص
های ضدبارداری استفاده می کنند
چــون این قرص ها باعــث از بین
رفتن اسید فولیک می شوند باید
 6ماه قبل از باردار شــدن مصرف
قــرص هــا را قطع کــرده تا جنین
بتواند از میزان کافی اسید فولیک
در مراحــل اولیه رشــد برخــوردار
باشد.
ـ کسانی که از یک بیماری مزمن که

تولیــدکم خونی می کند
رنج می برنــد باید تحت
نظر پزشک باشند طبق
نظر او مرتب آزمایشــات
الزم را داشته باشند .اگر
از این بیماری ها رنج می
برید با پزشکتان مشورت
کنید.
ـ کســانی کــه بــه علــت
شــغلی با مواد سمی کار
می کننــد باید بــه دقت
کامل دستورات حفاظتی
مربوطه را رعایت کنند.

درمان های دارویی کم خونی
درمان بســتگی به نوع کم خونی
دارد .کســانی کــه زیاد ســامت
نیســتند و یا از یک بیماری دیگر
ماننــد ســرطان ،بیمــاری قلبی
و غیــره رنج مــی برنــد ،بهترین
اســتفاده را از درمــان می کنند،
درمان ها عبارتند از:
ـ قطــع داروهایــی کــه باعث کم
خونی می شوند و یا عدم تماس با
محصوالت سمی.
ـ درمان کمبود آهن از راه دهان و
ویتامین  B12از راه دهان یا تزریقی
و در صورت لزوم اســید فولیک از
راه دهان.
ـ بانوانــی که دچار قاعدگی شــدید
هســتند می توانند از درمان های
هورمونــی اســتفاده کننــد مانند
قرص های ضد بارداری ،استریله با
پروژستاتیف Danazol ،و غیره.
ـ عــوض کــردن داروها یــا درمان
دیگری که پزشــک صــاح بداند
بــرای درمــان بیمــاری مزمن که
اغلب باعث می شــود کم خونی از
بین برود.
ـ در کم خونیsidéroblastique
مصرف ( Pyridoxineویتامین
 )B6مــی توانــد بــه درمان کمک
کند.
ـ در کــم خونــی همولیتیــک غیر
مادرزادی از ایمیونو سوپرســورها
وکورتیکواستروئیدها استفاده می
شود.
ـ در کم خونی هماتی فالسی فورم
حمالت دردناک را با داروهای ضد
درد آرام می کنیم.
ـ در کم خونی های شدید بستگی
بــه وضــع عمومی بیمــار از تزریق
 erythropoietinمصنوعــی و
تزریــق خون (ترانســفوزیون) و یا
ترانس پالنتاســیون (پیوند) مغز
استخوان استفاده می شود.
اشخاصی که دچار کم خونی های
اپالزیــک ـ همولیتیــک و هماتی
فالسی فورم هستند باید موارد زیر
را رعایت کنند:
ـ از خودشــان در مقابــل بیمــاری
عفونی مواظبت کنند .در کم خونی
اپالزیک که گلبول های سفید هم
کم شــده اند نسبت به عفونت ها
خیلی آمادگی دارند و باید چندین
بار در روز دست ها را با صابون ضد
عفونی کننده بشویند و از تماس با
اشخاص بیمار خودداری کنند ،به
اندازه کافی بخوابند ،واکسن بزنند
و در صــورت لــزوم از درمان های
آنتی بیوتیک استفاده کنند.
ـ به اندازه کافی آب بنوشــند ،زیرا

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

با تع

شرکت ها و اشخاص :مقرون به صرفه ،قابل اطمینان و حسابداری حرفه ای

یین وقت قبلی

بیش از  20سال جتربه | منتخب حسابداران کانادا CGA
(514) 652-7623 (514) 500-6186
MTL_TILES@YAHOO.COM

 پیوند را آبونه شوید:
ساالنه 75 :دالر (با پست سریع)

نشانی خود را برای ما ایمیل کنید:

info@paivand.ca

کمبود آب باعث غلظت خون شده
و می تواند باعث حمالت درد شود
و تولید مشــکالت دیگری بکند،
مخصوص ًا در افــرادی که دچار کم
خونی هماتی فالسی فورم هستند.
ـ احتراز از ورزش های ســنگین یا
خیلی طوالنــی ،حتی بعضی وقت
ها یک ورزش سبک هم می تواند
باعث خستگی در نزد شخص کم
خون بشــود .هــم چنیــن اگر کم
خونی طوالنی اســت باید مواظب
قلــب هم بــود ،زیــرا باید بیشــتر
فعالیت بکند تا بتواند به علت کم
کاری حمل اکســیژن به نسوج بر
اثرکم خونی را جبران کند.
ـ توجــه خاص به صدمــات ،ضربه
هــا ،بریدگی ها و زخــم ها ،در نزد
افــرادی که تعداد پالکت ها کمتر
از معمول اســت خون به ســرعت
معمولی دلمه نمی شــود بنابراین
باید ســریع از خونریزی جلوگیری
ً
مثال ریش را با ریش تراش
شــود،
برقــی بتراشــند بجــای تیــغ و از

مسواک بسیار نرم استفاده کنند و
از ورزش های ضربه ای خودداری
کنند.
مهم ترین راهنمایی
اگر احســاس خســتگی می کنید
و فکــر مــی کنید دچارکــم خونی
هســتید با پزشــک تماس بگیرید
و از خوددرمانی با کامل کنندگان
تغذیه ای شامل آهن و ویتامین ها
خودداری کنید ،زیــرا این کار می
تواند بر روی یک بیماری خطرناک
ســرپوش گذاشــته و تشخیص آن
را عقــب بیاندازد .تعــداد علل کم
خونی ها زیاد هستند و بسیار مهم
است که عامل سیمپتوم های شما
شناخته شده و تشــخیص داده و
درمان الزم شروع شود.

درمان های طب مکمل
ـ تماس درمانی:
یک مطالعه در این باره چاپ شده.
در این مطالعه  92دانشــجو را که
از کم خونی رنج می بردند به ســه

گروه تقسیم کردند ،گروه اول سه
درمان تماس درمانی در مدت 15
تا  20دقیقه با ســه روز فاصله بین
هر درمان داشــتند .گروه پالسیو
درمــان قالبــی شــبیه بــه تماس
درمانی داشــتند و گروه سوم هیچ
درمانی نداشــتند .نتیجه مطالعه
ایــن بود که میــزان هموگلوبین و
هماتوکریــت در دو گــروه اول زیاد
شده بود البته بسیار مهمتر در نزد
گروهی که درمان واقعی داشتند،
گروه سوم وضعشــان فرقی نکرده
بود.
ـ طب سنتی چینی:
معجون هــای دارویی طب چینی
به طور سنتی برای تقویت کلیه ها
و خــون به کار می روند و برای کم
خونی مفیدند .پزشکان طب سنتی
چینی از شاخ گوزن قرمز نیز برای
کم خونی و تقویت عمومی استفاده
می کنند.
•
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مرام زندگی مدرن

•

 – ۱مدام به طبیعت سر بزنید
در طول تاریخ ،اغلب اوقات زندگی
بشــر در طبیعت و با مشاهده هر
روزه رودخانــه ،جنــگل و دشــت
ســپری شــده اســت .بخشــی از
تشویش ها و افسردگی های مان
به خاطر دوری از طبیعت اســت.
حرمت طبیعت را بدانیم و تماس
مان را با آن ،حفظ کنیم.

•

 – ۲عشق را فراموش نکنید
انواع رفتــار عاشــقانه در فرهنگ
هــای بشــری وجــود دارد ولــی
مهمترین شان عشق یک زوج به
همدیگر است .با همه فراز و نشیب
های زندگی ،بشر پی برده است که
عشــق و تعهد دو نفر به همدیگر،
یکی از مناســب تریــن پیوندهای
ممکن بــرای بقا و رشــد اجتماع
انســانی است.عشــق یک میراث
بشری اســت پس تردید نکنید که
زندگی تان سرشار از عشق باشد.

•

 – ۳فکر کنید همیشه در یک
قبیله  ۱۵۰نفره زندگی می کنید
در دنیای معاصر همه انسانها مدام
در حال روبرو شدن و آشنایی گذرا
با بســیاری دیگر هستند اماقبیله
های اولیه بشر در حدود  ۱۵۰نفره

از شــانس زندگی به شــکل
مناسب لذت ببریم.

•

ثابت بوده اســت و سیســتم سیم
کشــی روح و روان ما برای هزاران
سال در محدوده همین تعداد افراد
تنظیم شده است .ما در درازمدت
یــاد گرفتیم همــه آن عــده که به
طور روزانــه در زندگــی می دیدیم
را دوست داشــته باشیم .با وجود
افزایش دوســتان و آشنایان ،بهتر
است در حد توان ،از میان افرادی
که این روزها به شکل های بسیار
متنوع می شناسیم جمعی را جزو
قبیله خود بدانیم.

•

 – ۴پرورش عالقه برای فعالیت
اجتماعی
فعالیت های ساده اجتماعی باعث
مهربانــی و دوســتی اجتماعی می
شــود .سرپرســتی کودکان یتیم،
داشــتن حیوان خانگی ،شرکت در
امور خیریــه ،تبلیغ مدیریت بهتر
بــرای اجتماع ،باغبانــی و پرورش
گل ،از جملــه اعمالــی اســت که
زندگی را غنی می سازد.
یادمان باشــد کــه  ۹۶درصد انواع
موجــودات زنده ،در طی میلیونها
سال شــانس بقا و ادامه نوع خود
را از دســت داده اند .ما انســان ها
از خوش شانس ترین ها و پیچیده
ترین ها هستیم .قدر انسان بودن
خودمــان را بدانیم و با تمام وجود

چرا نباید کشتار سال  ۶۷را فراموش کرد؟
آن هاســت ،نیســت .زندانیــان
اعدام شده در ســال  67در دادگاه
های حکومت اسالمی محاکمه و
محکومیــت هائی بــرای آن ها در
نظر گرفته شــد .زندانیــان دوران
محکومیت خود را مــی گذراندند
و بســیاری از آن هــا حتــی دوران
محکومیت شــان به اتمام رسیده
بود و در آستانهی آزادی بودند ،که
اعدام شدند.
•
-3کشتار سال  67را می توان یک
نسل کشــی تعریف کرد .قربانیان
به عنــوان گــروه هــای اجتماعی
مشــخص و با هویــت معین ،و به
خاطر نظرات سیاســی و عقیدتی
شــان اعــدام و درگورهای دســته

•

 – ۶پیرو اخالق عمومی بشر
باشید
بشر در نقاط مختلف زمین دارای
مرام های مشترک اخالقی هستند.
بر همین اســاس ،انســان سالم و
معاصر بهتر است از مرام هایی که
همــه از آن تبعیت می کنند نظیر
از خودگذشتگی یا صداقت ،پیروی
کنند .همزمان از اخالقی که همه
مذموم شــمرده اند نظیر طمع به
منافع دیگــران و بــی احترامی به
دیگران ،پرهیزکنند.

•

 – ۷وفاداری در دوستی
وفــاداری ،رفتــاری اســت که هر
انســان بــرای اعضــای گــروه و
دوســتان از خــود بــروز مــی دهد
چون در طی هزاران سال آموخته
است که توســعه رابطه دوستی با
همنوع ،یکی از وسایل رشد و بقای
انسان ها بوده است.
•

>> ادامه از صفحه7 :

جمعی به خاک سپرده شدند
•
-4دادگاه ها بیدادگاه های تفتیش
عقایــد بودند.در این بیــدادگاه ها
اتهام های حقوقی مشخص مطرح
نبــود .براســاس پــاره ای مفاهیم
دینی مثل نفــاق و ارتداد قربانیان
به مــرگ محکوم شــدند .کیفیت
محاکمه هــا ناعادالنــه و مغایر با
قوانین بین المللی و حتی قوانین
کشوری بودند .محاکمه های 2تا
 3دقیقــه ای ،بــدون حضور وکیل
مدافع ،همراه با فریب و شکنجه ی
روانی قربانی انجام شد.
•
-5تعــداد قربانیان (حدود  5هزار
نفر) و زمان کوتاه قتل عام (کمتر
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 – ۵برای فامیل حق
تقدم قایل شوید
خانواده یکی از باستانی ترین
نهادهایاجتماعیبشراست
و این قدمت و ماندگاری بی
دلیل نیســت .بــه فرزندان
خود همواره عشــق بورزید.
با والدین تان مدام در تماس
باشــید و رابطــه با اقــوام را
حفظ کنید .شــبکه روابط فامیلی
به همان اندازه که ســودمند است
گریــزی هــم از آن نیســت چــون
همیشه حضوری عمیق در تاریخ
تحول بشر داشته است.

از دو ماه) ،این کشــتار را در زمره
قتل عام های بزرگ تاریخ سیاسی
قرار داده است.
•
-6به خانــواده زندانیان قتل عام
شده هیچگونه اطالعاتی در مورد
چگونگی محاکمه قربانیان ،زمان و
نحوه ی اجرای احکام داده نشــد،
جســد قربانیان به بازماندگان آنان
تحویل داده نشد و خانواده ها نیز
از محــل دفــن قربانیــان خود بی
اطالع بودند.
•
 -7خانــواده زندانیــان ســرانجام
محــل برخــی از گورهــای دســته
جمعی عزیزان خود را یافتند.
حکومت اســامی ضمن

 آبونه مان گسترده  وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع
با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!

تخریــب بیشــتر ایــن
گورستان ها ،به خانواده
ها اجــازه تعمیــر و ترمیم
این گورســتان هــا و گردهمائی و
عزاداری بر ســر مزار عزیزان شان
نداده اســت ،و در بســیاری موارد
خانــواده هائی را که برای عزاداری
بر مزار عزیزان شــان حضور یافته
اند ،مورد ضرب و شــتم قرار داده
و بازداشت کرده است.
*******
در داخل کشور
الف :حکومت و حکومتیان:
رهبــران و مســؤلین حکومــت
اسالمی ،به ویژه آیت الله خمینی،
بــر این گمــان بودندکــه بر بنیان
توجیــه و دلیل تراشــی ای انتقام
جویانــه و جنون آمیــز* ،قتل عام
سریع زندانیان سیاسی و عقیدتی
بی ســرو صدا انجام خواهد شــد.
آنان با طرح این تهدید که ســخن
گفتــن دربارهی این کشــتار عبور
از یکــی از خط قرمزهای حکومت
اســامی اســت ،قصــد داشــتند
جنایــت بــزرگ در ســکوت دفن
کنند ،اما هفته های آغازین پس از
کشتار خبر وقوع جنایت در جهان
پیچید.
چالــش هــا و نــزاع هــای درون
حکومتــی نیــز ســبب طــرح این
جنایــت و عبور رقبــا از خط قرمز
شد .آیت الله منتظری به نحوه ی
محاکمه ها و اجرای این اعدام ها
انتقاد کرد .برخــی از دولت مردان
از ســوی رســانه ها و محافل بین
المللــی دربــارهی ایــن کشــتارها

مــورد ســئوال قــرار گرفتنــد ،که
تائید و توجیه کشــتار پاسخ آن ها
بــود( علــی اکبر والیتی در پســت
وزیر امورخارجــه) .اصالح طلبان
نیــز در قــدرت و بیــرون از قدرت
ُمهر ســکوت بر لــب و دهان زدند
و بــر این جنایت چشــم بســتند.
و ســپس تر در انتخابات ریاســت
جمهوری سال  88کشتارسال67
مورد منازعــه برخی از حکومتیان
قرارگرفت ( میرحســین موســوی
و جــواد الریجانــی) .محمد جواد
الریجانی ،دبیر ســتاد حقوق بشر
قــوه قضائیــه آبــان مــاه 1388در
نمایشگاه مطبوعات تهران گفت:
 ."....البتــه آقــای موســوی باید
ژستی بگیرد که به او بیاید ،شاهد
بودیــم در پــی پخــش اعترافاتــی
از تلویزیــون وی بــه ایــن موضوع
اعتراض کرد اما باید پرسید که در
زمان نخست وزیری آقای موسوی
چنــد اعتــراف پخش شــد و او در
اعتــراض به آن ها این چنین جیغ
بنفش ســر نداد ...من قبول دارم
کشــته شــدن عــدهای در زنــدان
بسیار بد اســت و این یک جنایتی
است که باید پیگیری شود اما باید
بپرسیم که در زمان نخست وزیری
آقای موســوی چند نفــر در زندان
ً
اصال جیغ
کشته شدند و چرا وی
نکشید."...
در ایــن ســال بارهــا میرحســین
موسوی و کروبی ،به ویژه از سوی
جوانان ،مورد سئوال قرارگرفتند.
آقای موسوی که در دوران کشتار
نخست وزیر بود ،از فتوی خمینی
وکشــتار حمایت کرد (ســخنرانی

در بابــل) .و هنوز نیــز پس از ربع
قرن ،اصولگرایان و اصالح طلبان
با چشم بســتن بر جنایت بزرگ،
و یا با توجیــه و تائید آن ،برآنند تا
طالئــی "جنایت بزرگ
به" دوران
ِ
رجعت کنند.
ب :خانواده قربانیان:
خانواده قربانیان نقشــی اساســی
در افشــای این جنایــت در داخل
کشور و رساندن خبرهای مربوط
بــه آن ،به خارج کشــور داشــتند.
این خانواده ها با کشف گورستان
عزیزان شــان در تهران(خاوران) و
شهرهای دیگر ،اســنادی ماندگار
و غیــر قابل انکاری بر اســناد این
جنایــت افزودند .پس از کشــتار،
زندانیان جان بدر برده و آزاد شده
نیــز در افشــای جنایــت هولناکی
که شــاهدش بودنــد ،ایفای نقش
کردند.
پ :اپوزیسیون در داخل کشور:
ســرکوب وحشــیانه ی مخالفــان
سیاسی و عقیدتی ،و فضای امنیتی
– پلیســی حاکم بر جامعه مانع از
روشــنگری اپوزیســیون در داخل
کشور شده است .نیروهای مخالف
حکومت اسالمی عمدتا" از خارج
از کشور و از طریق رسانه ها ،خبر
و چگونگی این جنایت را به اطالع
بخشی از مردم رسانده اند.
ج :رسانه ها در داخل کشور:
برای نخستین بار در مهرماه سال
 1383آرش ســیگارچی خبرنــگار
روزنامه گیالن امروز ،کشتار سال
 67را در داخــل ایــران رســانه ای
کرد(.البته برخی گفته اند روزنامه

{>> ادامه در صفحه}32 :
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غذاهایی که باور
منیکنیـــد برای
قلب تان مفیدند!

13
•

مشخصه
افرادی که
از نظر روانی
قویهستند:

.1معموال وقتشان را با ابراز تاسف به
حال خود تلف نمی کنند.

•

.2اختیــار قــدرت خــود را ازکف نمی
دهند.

•

.3از انعطاف پذیر بودن خجالت نمی
کشند.

•

.4انرژی خود را روی مسائلی که خارج
ازکنترل شان باشد هدر نمی دهند.

•

.5نیازی نمی بینندکه همیشه موافق
دیگرانباشند.

•

.6از خطــرات پیــش بینی شــده نمی
ترسند.

•

.7به گذشته نمی چسبند.

•

.8معموال یک اشــتباه را بارها و بارها
تکرار نمی کنند.

•

.9از موفقیت دیگران بیزار نیستند.

شما احتما ًال دهها و صدها لیست از
غذاهای سالم و مفید به حال قلب
را دیدهاید ،اما تعجب میکنید اگر
بدانیــد برخــی از گزینههای غذایی
که شــاید ناســالم به نظر برســند،
میتوانند به این فهرستها اضافه شوند.
قهوه یکی از این گزینهها است .مطالعات
اخیــر نشــان داده قهــوه باعــث افزایش
ســطح  HDLیا همان کلسترول خوب
خون میشــود ،ضمن اینکــه التهاب را
نیز کاهش میدهد .مصرف منظم قهوه
کاهنده خطر ابتال به دیابت نیز هســت.
مطالعات متعددی ارتبــاط بین قهوه و
نارسایی قلبی را مورد بررسی قرار دادهاند
و مشــخص شده نوشیدن چهار فنجان
قهــوه در روز بــرای ســامت قلب مفید
است.
اگر نگران ســامت قلب خود هســتید،
دیگر در مصرف تخم مرغ شــک نکنید.
بســیاری از مطالعات ثابــت کردهاند که
تخــم مرغ ،کلســترول خــون را افزایش
نمیدهد .جالب توجه اســت اگر بدانید
حتی مصرف روزانه ســه عدد تخم مرغ،
کلســترول  HDLرا افزایش میدهد نه
 .LDLتخم مرغ حاوی ویتامینهای B
و  Dاســت که هر دو برای سالمت قلب
ضروریاند.
کره بــادام زمینــی از جملــه گزینههای
غذایی است که بسیاری به آن می گویند
خوشمزه ناسالم .بله ،این نوع کره دارای
محتوای چربی باالســت امــا تحقیقات
نشــان میدهد این چربیهــا برای قلب
عالی هستند .مطالعات نشان دادهاندکه
مصرف این کره به اندازه مصرف آجیل از
سالمت قلب محافظت میکند .فقط اگر
در حال تالش برای کاهش وزن هستید،
در میــزان مصرف خود دقت کنید چون
یک قاشق غذاخوری از کره بادام زمینی،
 ۹۴کیلوکالری دارد.
امــا در میــان انواع شــکالت ،شــکالت
تیره دارای خواص آنتی اکسیدانی است.
فالونولهــای موجود در این شــکالت،
سالمت قلب و عروق را با بهبود گردش
خــون و جلوگیری از لخته شــدن خون
بهبــود میدهد .هنــگام خرید مطمئن
شوید که این نوع شکالت حاوی بیش از
 ۷۰درصدکاکائوی خالص و بدون شــکر
باشد.

چرا نباید قهوه را با معده
خالی بخورید؟
از فواید نوشیدن قهوه گفتیم ،اما نوشیدن
آن هم آدابی دارد .نوشیدنی محبوب ۶۳
درصد آمریکاییها برای شروع روز قهوه
اســت .با ایــن همه نباید این نوشــیدنی
پرطرفدار را با معده خالی خورد.
مصــرف قهوه بــا معده خالــی و در اوایل
صبــح ،قبل از وعده صبحانــه ،میتواند
ســطح کورتیزول را در بدن شما افزایش
دهد .از لحظهای که چشــمهای خود را
بــاز میکنید ،این هورمون که مســئول
تنظیم پاسخ سیستم ایمنی بدن ،سوخت
و ساز و متابولیسم و پاسخ استرس است،
منتشــر میشود .وقتی شما کافئین را با
معــده خالی مصــرف میکنید ،ســطح
کورتیزول به اوج خود میرســد و بدن را
تحت فشار بیشتری قرار میدهد.
بــه گــزارش Readersdigest؛ در
مطالعــهای کــه تاثیــرات مربــوط بــه
نوشــیدنیهای کافئیــندار را در میــان
دانشجویانپزشکیارزیابیمیکرد،نشان
داده شد دانشجویانی که این نوشیدنیها
را با معده خالی دریافت میکردند ،بیشتر
در معرض تغییرات خلقی و استرس قرار
میگرفتند.
قهوه دستگاه گوارش را تحریک و محیط
آن را اســیدی میکند .با افزایش اســید
معده شــما دچار سوزش سر دل و حتی
زخم معده خواهید شد .افزایش سرعت
قلب و لــرزش اندام از اثرات ثابت شــده
دیگرند .اینها اثرات جســمی نوشــیدن
قهوه با معده خالی هستند.
افزایش اسید معده باعث تغییرات خلقی،
ترس و سطوح باالی اضطراب میشود.
در واقع اسید معده فرد را مستعد ابتال به
افسردگی نیز خواهدکرد.
اگر شــما نیز مســتعد ابتال به اضطراب
کنترل نشده هستید ،همین حاال عادت
نوشــیدن قهــوه با معــده خالــی را کنار
بگذارید.

آیا سبک زندگی سالم
ژنهای آلزایمر را
خاموش میکند؟
ایــن جملــه کــه «والدیــن مــن آلزایمر
داشــتهاند بنابراین من هــم ژنهای این
بیماری را دارم» ،غلط است.
این را محققان دانشگاه اکستر انگلستان
ثابت کردهاند .پیام اصلی یافته اخیر این
محققان این است :هرچند خطر ابتال به
برخی بیماریها ،جنبه ژنتیکی دارد ،اما
ممکن است افراد بتوانند با پیروی از یک
شــیوه زندگی سالم ،به طور چشمگیری
این بیماریها را از خود دورکنند.
محققان دانشگاه اکستر نتایج تحقیقات
خود را  ۱۴ژوئن سال جاری میالدی در
کنفرانــس بین المللی انجمن آلزایمر در
لس آنجلس منتشرکردهاند.
آنها در بانک اطالعات زیستی انگلستان
به بررســی طوالنی مدت  ۲۰۰هزار نفر از
بزرگســاالنی که در معرض خطر ژنتیکی
ابتال بــه آلزایمر بودنــد ،پرداختند و آنها
را از نظر میزان استعدادشــان در ابتال به
این بیماری تقسیم بندی کردند .سپس
فاکتورهــای ســبک زندگی ماننــد رژیم
غذایی ،مصرف الکل ،کشیدن سیگار و
ورزش را در ایــن افراد مورد بررســی قرار
دادند.
نتایج این تحقیقات نشــان داد داشــتن
سبک زندگی ســالم حتی میتواند خطر
ژنتیکی ابتال به زوال عقل را تا  ۳۳درصد
کاهش دهد.

 ۳۰۰کالری کمتر مصرف
کنید ،حتی اگر قصد
کاهش وزن ندارید
محدود کردن کالــری معمو ًال با کاهش
وزن همراه اســت اما تحقیقاتی که نتایج
آن  ۱۱ژوئــن در مجلــه آمریکایی دیابت
و اندوکرینولوژی منتشــر شــد ،نشــان
میدهد که کاهش تنهــا  ۳۰۰کالری در

کاهش ریسک ابتال به عارضه قلبی با دریافت کالری کمتر

.10با دیدن اولین شکســت دست از
تالش نمی کشند.

دانشــمندان آمریکایی از دانشگاه  Dukeمی گویند

دریافــت می کردند را صرف کنند .پس از یک ماه ،از

بیســکوئیت  ،Oreoریسک دچار شــدن به عارضه

که هرکدام حاوی  25درصدکالری در روز بود ،برنامه

.11از تنها بودن نمی ترسند.

مطالعاتــی خــود  218فرد بزرگســال بیــن  21تا 50

.12حــس نمی کننــدکه دنیــا به آنها
بدهکاراست.

دادند .آنان قصد داشــتند تاثیر محدودکردن میزان

•
•
•
•

.13بــه دنبــال نتیجــه گیــری فوری
نیستند.

روز ،در کنار دیگر عادات غذایی ،میتواند
کلسترول ،فشــار خون و قند خون را به
طــور قابل توجهی کاهــش دهد و خطر
ابتال به بیماریهای مزمن مانند دیابت و
قلبی را در آینده از شما دورکند .کاهش
این میزان مصرف کالری حتی به کسانی
کــه قصدکاهــش وزن ندارند نیز توصیه
شده است.
بــه گــزارش مجله خبــری تایــم؛ نتایج
مطالعات محققــان در ســال  ۲۰۱۶نیز
حاکــی از آن اســت کــه کاهــش کالری
مصرفی در روز ،با بهبود وضعیت خلقی،
عملکــرد جنســی و ســامت کلــی بدن
ارتباط دارد.
ایــن را بدانیــدکــه  ۳۰۰کالــری ،یعنــی
۱۲درصد از میزان کالری دریافتی شــما
در روز.
محققــان آمریکایی با مطالعه دو ســاله
روی  ۲۰۰بزرگســال ثابــت کردنــد کــه
کاهش  ۱۲درصدی میزان مصرف کالری
در روز ،باعــث افزایش کلســترول خوب
خون ،کاهش فشــار و قند خون و ســایر
شاخصهای دیگر مرتبط با بیماریهای
متابولیکــی میشــود .داوطلبــان ایــن
مطالعه همچنین دارای سطوح پایینتر
التهاب مزمن بودند .التهاب مزمن خود
عامل ابتال به بیماریهای قلبی ،سرطان
وکاهش سطح حافظه است.
دکتــر ویلیام کــراوس ،متخصص قلب و
استاد پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه
دوک در شهر دورهام ،میگوید« :محدود
کردن مصرف کالری و در واقع شمارش
کالری مکانیســمهایی دارد که شاید ما
هنوز درک آنها را نکنیم .ضمن ًا مســلم ًا
چنین مطالعاتی نمیتواند از بار دیابت و
بیماریهای قلبی عروقی در کشور پهناور
آمریکا به طور چشمگیری بکاهد اما گام
کوچکی اســت برای دستیابی به اهداف
بزرگتر و نیل به سالمت بیشتر».
ناگفتــه نماند کــه کاهش شــدید کالری
خطرناک است و هرگونه تغییر اساسی در
رژیم غذایی باید تحت نظر یک متخصص
تغذیه انجام شود.

کاهــش کالــری دریافتــی در روز به میــزان کالری 6

رژیم غذایی معمــول خود را دنبال کردند و هر  6ماه

شرکت کنندگان خواستندکه از میان  6برنامه غذایی

یک بار به پژوهشــگران مراجعه کردند .اعضای این

قلبــی را کاهــش مــی دهــد .پژوهشــگران در طرح

موردنظر خود را انتخاب کنند و به مدت  2سال از آن

در پایان طرح مطالعاتی اکثر شرکت کنندگان موفق به

ســاله با وزن مناســب و یا اضافه وزن اندک را شرکت

میــزان کالری از  kcal 2467بــه ( kcal 2170معادل

کالری دریافتی را دریابند .پژوهشگران ابتدا از شرکت
کنندگان خواستندکه به مدت یک ماه سه وعده غذای
روزانه حــاوی یک چهارم کالری کــه به طور معمول

پیروی نمایند .در پایان دوره دوساله ،به طور میانگین
 300کالری یا  6بیسکوئیت  )Oreoکاهش یافت.

گروه غذای روزانه و مقدار آن را ثبت می کردند.

کاهش  12درصدی میزان کالری دریافتی بودند و نه

 25درصدی که مد نظر پژوهشگران بود.

بطور میانگین شرکت کنندگان  7.5کیلوگرم وزن کم

شرکت کنندگان در طرح مطالعاتی طی  6ماه نخست

کردند .اما اعضای گروه دوم اضافه وزن داشتند.

کردند .از ســوی دیگرگروه دوم شــامل  75داوطلب

اثر ابتال به بیماری های قلبی از دست می دهند.

پروژه آزمایشــی ،در جلسات مشاوره هفتگی شرکت

در آمریکا ســاالنه حدود  610هزار نفر جان خود را بر
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New Agriculture-Food Immigration Pilot

 هالو- محمد رضا عالی پیام

مندمالی

The Agri-Food Immigration Pilot will test a
new, industry-specific
approach to help address
the labour needs of the
Canadian agri-food sector, particularly in meat
processing and mushroom
production.
While immigration in
the agricultural sector is
largely based on seasonal
workers, this pilot aims
to enhance the benefits
of economic immigration
to the agri-food sector by
testing a new pathway to
permanent residence.
The pilot will seek to attract experienced, non-seasonal workers who can
economically establish in
Canada, and who support
the ongoing labour needs
of the agri-food sector.
In particular, the pilot
will focus on attracting
retail butchers, industrial
butchers, food process-

ing labourers, harvesting
labourers, general farm
workers, and farm supervisors and specialized
livestock workers.

•

The occupations and industries eligible under the pilot
include:
• Meat processing
- Retail butcher
- Industrial butcher
- Food processing labourer
• Harvesting labourer for
year-round mushroom
production and greenhouse
crop production.
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• General farm worker for
year-round mushroom production, greenhouse crop
production, or livestock
raising.
• Farm supervisor and
specialized livestock
worker for meat processing, year-round mushroom
production, greenhouse
crop production or livestock raising.

•

To be eligible to participate
in the pilot, candidates
must have:
• 12 months of full-time,

For more details on any aspect of
immigration, please do not hesitate
to contact my office. You can
speak to me in English, French,
Farsi and Italian. As my mother
would always say, keep safe, stay
healthy and make sure laughter is
in your everyday life.
_________
Immigration
Michael Monfared
Regulated Canadian
Immigration Consultant

•

To complement the
pilot, Employment
and Social Development Canada is
introducing changes
that will benefit meat
processor employers
who are supporting
temporary foreign
workers in transitioning to permanent
www.michaelmonfared.com
residence:
Immigration_Michael_Monfared
• A 2-year Labour
immigrationmichaelmonfared
t.me/immigration_michael_monfared Market Impact
Assessment will be
non-seasonal Canadian
issued to eligible
work experience in the
meat processor employers,
Temporary Foreign Worker including employers who
Program, in an eligible
are using the Agri-Food
occupation in processing
Immigration Pilot or other
meat products, raising live- existing pathways to perstock, or growing mushmanent residence for temroom or greenhouse crops.
porary foreign workers in
• A Canadian Language
the same occupations and
Benchmark level 4 English industries that are eligible
or French.
for the pilot
• An education at high• To be eligible, meat
school level or greater
processors will be required
(Canadian equivalency).
to outline their plans to
• An indeterminate job
support their temporary
offer for full-time, non-sea- foreign worker in obtaining
sonal work in Canada, outpermanent residency. Furside of Quebec, at or above thermore, unionized meat
the prevailing wage.
processors will require a
Details on how individuals
letter of support from their
may apply for permanent
union.
residence through this pilot • Non-unionized meat prowill be available in early
cessors will have to meet
2020.

خط بر این دنیا و مافیها کشید

اولش یک روضهخوان ساده بود
ابتدا از صاد صغرا شد شروع

روی پیشانیش سنگپا کشید
اول ماه محرم گریه کرد

گریهاش تا عصر عاشورا کشید

 آن جا رییس،بعد از آن این جا رییس

تا که میل او به کاندیدا کشید

جز خودش با خانمش رأیی نداشت

قاعده بر جمبل و جادو گذاشت
میلیونها رأی با دوز و کلک

از درون جعبهی آرا کشید

تا که روی صندلی خود نشست

میل او برکل بیتالما کشید

الم آن جا ماند در مصراع پیش

چون که با تعجیل آنها را کشید
گفتم اینها را کجا جا میدهی؟
یک مثلث مثل برمودا کشید

گفتم این صحرا شقایقزار شد

چکمههای خویش را در پا کشید

گفتم ای شیخ این همه دزد از کجاست؟

او عبا را روی دزدیها کشید

گفتمش حاال که آقازادهتان

رخت خود را سوی آمریکا کشید

؟... چیست تکلیف شعار مرگ بر
گفت این فریاد را آن جا کشید

گفتمش این اسکناس ده تومن

از چه رو کارش به وانفسا کشید؟

گفت از آن رو که نقاش ازل

ن تصویری از آقا کشید
 روی آ
گفتمش هالو نمدمالیت کرد

گفت رخت خود به آن دنیا کشید

_______
From: Immigration,
Refugees and Citizenship
Canada

هادی خرسندی

رفته رفته کار او باال کشید

 بعد،روی شانه چفیهای انداخت

additional requirements to
ensure the labour market
and migrant workers are
protected. A tri-partite
working group will be
formed immediately to develop these requirements.
• Adjustments will also
be made to the way the
limit (“cap”) on low-wage
temporary foreign workers
is calculated, taking into
account efforts made by
employers to help workers
obtain permanent residence.
• Employers who have a
recent history of recruiting
workers who have made
the transition to permanent
residence could be eligible
to be excluded from the
limit calculation, a number
of workers roughly equal to
the number who are likely
to achieve permanent residence in the near term.
The new pilot comes into
effect after Immigration,
Refugee and Citizenship Canada closed the
Self-Employed - Farmers
Pathway due to having too
many applicants.

...شعر و ترانه

شیخ ما فریاد واویال کشید

آخرش تا آخرکبرا کشید
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...!با رفتن تان دلم خنک خواهد شد
 میترسید، اهل سخن،از اهل قلم
 میترسید،طناز وطن
ّ از «هالو»ی
طرح تروری که آبروریزی شد؛
یعنی که شما ز شعر من میترسید
***
پیتان فحش روان خواهم کرد
ِ نه از
نه کوچه و خانهتان نشان خواهم کرد
در کشتن من شما موفق نشدید
من نیز شما را ولِتان خواهم کرد
***
با رفتنتان دلم خنک خواهد شد
اشعارم گو ّله نمک خواهد شد
خواهد شد روزگار ما خوش؟ آری
 بدون شک خواهد شد،همت ما
ّ با
***
خواهم به دیار خویشتن برگردم
با پای شکسته به وطن برگردم
حتمل که اینها بروند؟
َ یعنی ُم
یعنی محتمل که من برگردم؟
***
تصویر برای من وطن نیست که نیست
غربتشکن و غصهشکن نیست که نیست
اما
ّ ،از تکنولوژی بهره گرفتم
اسکایپ حریف دل من نیست که نیست
***
 درمانده،رژیم بد
ِ در کار خود این
همچون فلجی به خاک کشور مانده
این بر اثر مبارزات من و توست
 یک هُ ل دیگر مانده،ای هموطنان
***

***
 جان وطن میخندد،در سوگ شما
 مرد و زن میخندد،در برزن و کوی
 یک روز،واندر پس سالهای دوری
آن کوچه بنبست به من میخندد
***
آن کوچه بنبست چنارش زیباست
پاییزش هم مثل بهارش زیباست
آن روز که میرسم به این کهنه چنار
یک سلفی داغ در کنارش زیباست
***
خلوتگه ما خانه ماران شده است
هرکله خری سرخر یاران شده است
آن کوچه که میعادگه ما میبود
پاساژ سپاه پاسداران شده است
***
خوابم ُپر خاطرات دور است هنوز
ِ
نوستالژی من کوچه نور است هنوز
زان کوچه هنوز دختری ُارمکپوش
با قابلمه در حال عبور است هنوز
***
با رفتنتان زمین تکان خواهد خورد
انگشت تلنگر به زمان خواهد خورد
یک سنگ عزیزکز فضا میآید
بر فرق امام جمکران خواهد خورد
***
با رفتنتان مملکت آباد شود
از جور شما ملتی آزاد شود
بایدکه اق ّلیت ظالم برود
تا خاطر اکثر ّیتی شاد شود
***

رباعیاتی از سر امید

۱۳۹۸/مرداد/۰۷
پایان شما سرخوشی کشور ماست
 تاج گل بر سر ماست،عمامه که رفت
ّ
 زندگی آغاز شود،با رفتنتان
 تولد دیگر ماست،چون مرگ شما
***
با مرگ شما وطن جوان خواهد شد
از هر سو زندگی روان خواهد شد
بلبل به سراپرده گل خواهد رفت
با شور و شعف نعره زنان خواهد شد
***
با مرگ شما زندگی آغاز شود
دلهای مصیبتزدهمان باز شود
آن مرغ طرب که سالها در قفس است
وان رشته پرواز شود
ِ نامبر
***
با رفتنتان باز شود روی وطن
شاداب شود چهره بانوی وطن
تشویق کنم نسیم آزادی را
چون میپیچد در خم گیسوی وطن
***
 به خانه برمیگردم،با رفتنشان
با طنز و گل و ترانه برمیگردم
اما
ّ  اگرچه پیرم،ای مام وطن
با شادی کودکانه برمیگردم
***
 خوشحالی، به خوشدلی،برمیگردم
!با صیغهای از ماضی استقبالی
خواهم بروم با دو قران پول خودم
!حلوا ارده بگیرم از بقّ الی

29

 سال  25شماره  10  1432امرداد 1398

www.paivand.ca since 1993

PAIVAND: Vol. 25  no.1432  Aug. 01, 2019

سپاسگزاری

درباره سريال گاندو:
گاندو به هدفش رسیده است:
مملکت در دست سپاه پاسداران است!

بعد از سفارشهای پیاپی دوستان،
دو سه روز تعطیلی این هفته ام را
نشستم سریال گاندو تماشا کردم.
به یاد ندارم هیچ سریالی این چنین
محور بحــث و جدل آدمهای کت
و کلفــت مملکت شــده باشــد ،تا
جایی که دعوایشان بر سر سریال
را در شــبکه های اجتماعی علنی
کنند .اسباب خنده ما هم بشوند
که ببینیم کسی که برای ما قانون
وضع می کند ،بر اساس دیالوگهای
تخیلــی یــک ســریال ،تحلیــل از
خــودش در مــی دهــد و حکــم
سیاســی ،آن هم با ابعاد امنیتی و
قضائی صادر می کند.
تا اینجــای گاندو که دیــده ام ،در
اســتانداردهای ســریالهای ایرانی
مــی توان نمــره خوب بــه آن داد.
ایرادهــای همیشــگی ســریالهای
ایرانــی را دارد ،مثــل دیالوگهــای
باســمه ای ،بــازی های بــدکه در
مــورد بازیگــران زن در حد فاجعه
است و شعارزدگی.
اما فیلمنامه اش به هر حال چفت
و بســتی دارد و در داســتانش تــا
اینجا تنها یک ســوراخ گنده پیدا
کرده ام که توضیح خواهم داد.
داستانش البته از عنصر اساسی که
درام باشد ،خالی است .یعنی قصه
به صورت خطی و سرراست پیش
مــی رود و هیچ پیــچ و تابی ندارد
و هیــچ گــره ای در آن نمی افتد.
فیلمنامه نویســی یعنــی خلق پی
در پــی بحران و حــل این بحرانها
به شیوه ای غیرقابل پیش بینی تا
قصه ،بیننده را با خود بکشاند .اما
تا اینجا که من دیده ام (قســمت
نهــم) ،نویســنده یا نویســندگان
گانــدو از این توانایی بی بهره اند.
مأمــوران اطالعاتی براحتــی و به
یاری تکنولوژی ابرپیشرفته ای که
در تخیلی ترین فیلمهای هالیوود
هم ندیــده ایم ،مثــل آب خوردن
جاسوسها را شناسایی و دستگیر

مــی کنند و اکشــن تریــن صحنه
ای که خلق می شود ،چند قدمی
دویدن دنبال فردی ریقو در بستر
خشــک زاینده رود است (و چقدر
برای من که خروش آب زاینده رود
را از زیر ســی و سه پل به یاد دارم،
تماشای این صحنه دردناک بود).
اما گاندو به هدفش رسیده است:
اینکــه به عامــه مردم یادآور شــود
مملکت در دســت سپاه پاسداران
اســت و بقیــه ارکان نظــام ،یــا با
ســپاه و در خدمــت ســپاهند ،یا
اگر با ســپاه هماهنگ نیستند ،به
حسابشان رسیده خواهد شد .تنها
جای پاک در مملکت ســپاه است
و بقیه فاسدند ،امنیت مملکت را
هم ســپاه فراهم می آورد و وزارت
اطالعات هویج اســت .به دیالوگی
دقت کنیدکه داریوش فرهنگ می
گوید:
وزیــر اطالعات را دیدم ،شــما هم
هر وقت کارتان با این پرونده تمام
شد ،یک نسخه بفرستید برای بچه
های اطالعــات .آنجا هم که جت
شــکاری می فرستند تا هواپیمای
مســافربری را به زمین بنشــانند،
جنگنــده هــا «ســوخوی» اند نه
اف پنج ،یعنی نیروی هوائی ســپاه
وارد عمل شــده نه نیــروی هوائی
ارتش.
ســپاه آن قدر به فکر ناموس مردم
اســت کــه در همــه جــای خانــه
مظنونان شــنود و دوربین کار می
گــذارد؛ جز اتــاق خــواب و حمام
و دستشــویی ،مأمــوران کنتــرل
دوربینها خانمند تا خدای نکرده،
چشم برادران ســپاهی به نامحرم
نیفتد .وقتی هم کســی را از مردم
عادی به خدمت می گیرند تا کاری
برایشــان انجــام دهد ،بــه او پول
نمی دهند ،بلکــه آن پول را صرف
خیریه می کننــد .با زبان خوش و
احترام بازجویی می کنند .زندانی
همســلولی اش را مــی کشــد امــا

همچنان در اتاق خوبی نگهداری
می شــود و هیچیــک از امکانات
زنــدان از او دریــغ نمــی شــود؛
در حالی کــه حتــی در زندانهای
ســوییس هــم اگــر دو زندانــی با
هــم دعــوا کنند ،چنــد روزی در
ســیاهچال مــی اندازندشــان تــا
تنبیه شوند چه رسد به اینکه آدم
بکشند.
ســوراخ گنده داســتان تــا اینجا
این اســت که اعضای شــبکه ای
جاسوســی یکی یکی شناســایی
و دســتگیر مــی شــوند و خبــر
بازداشتشــان را رسانه های جهان
پخش می کنند؛ اما دیگر اعضای
شبکه ککشان هم نمی گزد.
نویسنده محترم فیلمنامه اگر دو
تا فیلم جاسوسی دیده بود ،عنایت
می داشــت کــه وقتی عضــوی از
شــبکه جاسوسی لو می رود ،بقیه
اعضا ماستها را کیسه می کنند .یا
فعالیت کل شبکه متوقف می شود
یــا اینکه اگــر دیگر اعضا فــراری و
پنهان نشوند ،دست کم از هرگونه
تماس با هم پرهیــز می کنند .نه
اینکه هر شب هر شب در مهمانی
دور هم جمع شــوند و توجه جلب
کننــد و فعالیتشــان را هم مانند
گذشــته و به همان شیوه پیشین
ادامه بدهند .این دیگر به عقل بچه
گربه هم می رسد.
و اما پیام اخالقی سریال اینکه:
عزیزان ،برادران سپاه از رگ گردن
بــه شــما نزدیکترنــد ،اگر وســط
کنســرت هیپ هــاپ ،بیخ گوش
دوســتان پچ پچ کنید ،می شنوند
و اگــر در نیمه شــبی تاریک روی
ســنگی ســیاه مورچــه ای را لگد
کنید ،می بینند.
مهمتــر اینکــه :هــر در و دافی در
اینســتاگرام می بینید عکسش را
الیک نکنید و حتــی الیک مرامی
هــم برای ملت نزنیــد ،از کجا می
دانید کســی که عکســش را الیک
کرده اید ،دوســتی ندارد که گربه
همســایه شــان روزی در باغچــه
ســفارتخانه ای کــه دختر عموی
باجنــاق دایی اش ده ســال پیش
از آن ویــزا گرفتــه ،قضای حاجت
نکرده است؟
اگر هم احیانا عکس بانویی را الیک
می کنیدکه عینک ستارالعیوب به
چشــم دارد ،تصویر را بزرگ کنید
تا مطمئن شوید که نمای موبایل
به دست ســخنگوی فارسی زبان
پیشین وزارت خارجه امریکا در آن
نیفتادهباشد.

از کلیه دوستان ،سروران ،یاران،
عزیزان و بستگانی که در ایام سخت
سوگواری و اندوه بزرگ
از دست دادن مادر و عزیز دلبندمان

شادروان بانو رضیه شامبیاتی
در مونتریال ،کانادا ،با دیدار و حضور گرم و مهربان خود
در مراسم خاکسپاری و مجالس یادبود آن عزیز،
و نیز با ارسال گل و با درج پیام های همدردی در نشریات،
ما را همراهی نمودند ،صمیمانه سپاسگزاری نموده،
برای فرد فرد شما عزیزان،
بهروزی ،شادکامی و طول عمر آرزومندیم.
اگردر این ایام دشوار فرصت تشکر حضوری
از فردفردشما عزیزان دست نداد،
بر ما ببخشائید.

خانواده های
		
بنی اعمام و شامبیاتی

هـم

دردی

خامن مژگان فرضی گرامی

با کمال تاسف و تاثر اطالع یافتیم
که مادر گرامی و دلبندتان را در ایران از دست داده اید.
ما را در این ایام دردناک و سنگین گذر در کنار خود بدانید.
برایتان صبر و شکیبایی آرزومندیم.

دوستان شما در کتابخانه
و بنیاد فرهنگی نیما

همــدردی

دوست ارجمند ،خامن مژگان فرضی
عزیزان سوگوار

 پیوند را آبونه شوید:
ساالنه 75 :دالر (با پست سریع)

نشانی خود را برای ما ایمیل کنید:

info@paivand.ca

ما نیز در اندوه از دست شدن مادر دلبندتان در ایران،
خود را شریک می دانیم.
در این روزهای دشوار ما را همراه و در کنار خود بدانید.

محمد رحیمیان و همه دوستان شما در پیوند مونتریال و ونکوور

29

30

 سال  25شماره  10  1432امرداد 1398

www.paivand.ca since 1993

ایران و آمریکا...
کسانی که درواشنگتن به مذاکره با تهران باور دارند
توقیفیکنفتکشانگلیسیتوسط
نیروی دریایــی ایران و انهدام یک
هواپیمای بدون سرنشین (پهپاد)
ایرانی توسط نیروی دریایی آمریکا
آخرین نشــانه های تنــش فزاینده
در خلیــج [فارس] اســت .اما ،در
واشــنگتن برخی فکر می کنند که
ایــن درگیــری ها مــی تواند پیش
درآمدی برای مذاکرات باشد.

رژیس ژانته
ترجمه از فرانسه
شهباز خنعی
 24ژوئیــه  -با جنگ نفتکش ها
آغــاز شــد ١٠ .ژوئیــه ،بنابر اعالم
مقامات آمریکایی ،نیروی دریایی
ایران کوشید یک نفتکش انگلیسی
به نــام «بریتیش هریتیــج» را در
تنگه بسیار راهبردی هرمز توقیف
کند .این رویداد درپی یک رشــته
حملــه در آب هــای همان منطقه
و دریــای عمــان در  ١٢مــاه مه و
 ١٣ژوئــن رخ داد .در  ١٦ژوئیــه،
مسئوالن دفاعی آمریکا تائیدکردند
که یک نفتکش پانامایی مستقر در
امارات متحده عربی در تنگه هرمز
ناپدید شده است .آیا اینها نخستین
نمودهای یک درگیری مسلحانه یا
رودررویی نظامی است؟
در واشــنگتن ،بســیاری از
کارشناســان امور ایران در این امر
بیشــتر نشــانه ای از پیــش درآمد
مذاکراتــی مــی بیننــد کــه دونالد
ترامــپ خواهان آن اســت و ایران

مصطفیفحص
(شرق االوسط)
 ۲۹ژوئیــه -دونالــد ترامــپ،
رییــس جمهوری آمریکا در یکی از
توئیتهــای خود نوشــت« :رژیم
ایران در مجموع در وضعیت هرج
و مرج کامل بسر میبرد ،اقتصادی
ُمرده دارد و اوضاعش بدتر از اینهم
خواهد شد».
از توئیــت ترامــپ و دادههــای
اقتصــادی دیگر بــرای همه واضح
شده که رژیم تهران دیگر نمیتواند
تنگنا و پریشانحالی خود را پنهان
کند پس بــه جنگ تنگههــا روی
آورده تا شاید بتواند از این وضعیت
خارج شود.
در جنــگ جدید تنگههــا ،تهران
تالش میکند تا معادله «محاصره
در مقابل محاصره» را میان خود و
جامعه بینالمللی اعمالکند.
تهران با استفاده از سالح «مختل
کردن» حرکت عبور و مرور آزادانه
نفتکشها و کشتیهای تجاری در
تنگه هرمز ،تالش میکند دو پیام
مهــم را بــه جامعه جهانی ارســال
کند.
نفتکش انگلیسی «استینا ایمپرو»
جمعــه  ۲۸تیــر  ۱۳۹۸بــا یــورش
نیروی سپاه روی عرشه این کشتی
متوقف شــد و آن را به بندرعباس
منتقلکردند
اولین پیام واضح و علنی رژیم ایران
این اســت که جمهوری اســامی
هیــچ ابایــی از برهــم زدن ثبــات

مــی بایســت دربرابر آن ،بــه رغم
نفی قاطع کنونی آن توســط رهبر
انقالب اســامی ،علی خامنه ای،
ســر فرود آورد .خالصه ،این هیچ
ربط و شباهتی با «جنگ نفتکش
ها»ی جنگ وحشــتناک ایران-
عراق ( )١٩٨٠ -١٩٨٨ندارد.
درایــن تابســتان ســال  ،٢٠١٩به
نظر فــراز مــوداد ،مدیر ســازمان
«خطرکشــورها»ی خاورمیانــه و
آفریقای شــمالی در رسانه «آی اچ
اس مارکیت»« :تردیدی نیســت
که ایرانیان عامــل حمله های ١٢
ماه مه و  ١٣ژوئن بوده اند.
ولی ایــن کار با رعایــت احتیاط و
بدون بجا گذاشتن مدرک مستند
انجام شده است .آنها می خواستند
بگویندکه نمی گذارند ،بدون ایجاد
خطرهای بزرگ برای بازار نفت ،به
خفقان اقتصادی دچار شوند .اگر
تحریم ها ایــن چنین کارآمد نمی
بود ،ایران چنین واکنشــی نشان
نمی داد ،به نفتکش ها حمله نمی
کرد و خطرهایی چنین بزرگ را به
جان نمی خرید».
به رغــم همــه اینها ،هانــری رم،
کارشــناس امور ایران و خاورمیانه
در موسسه مشاور گروه «اوراسیا»
می گوید:
«ایــن عملیــات خیلــی خطرناک
نشــان دهنده تغییری بــزرگ در
رفتار ایرانی ها اســت .دوماه پیش
آنها منفعل و صبور بودند ،اکنون
فعالهستند».

بهای نفت افزایش منی یابد
حملــه هــای «ناشــناس» اخیــر
موجب افزایش بهای نفت نشده و
فقط نرخ بیمه نفتکش ها را افزایش
داده اســت .بــا این حــال ،تهدید
درحدی واقعی اســت که ایرانی ها
فقط به ارســال پیام از تنگه هرمز
بسنده نمی کنند .فرزین ندیمی از
«انستیتو واشنگتن برای سیاست
خــاور نزدیــک» ( ،)Winepکــه
یــک مرکز پژوهش نزدیک به البی
اسرائیل است ،تاکید می کندکه:
«از زمان جنگ ایران -عراق ،رژیم
ایران خط ثابتی را دنبال می کند:
اگــر ایــران نتواند نفت خــام خود
را بفروشــد ،هیــچ کــس نخواهد
توانست از خلیج فارس نفت صادر
کند .علیرضا تنگسیری ،فرمانده
نیــروی دریایی ســپاه پاســداران
انقالب اسالمی اخیرا این “اصل”
را یادآوری کرده است».
او می افزایــد« :حمله های دیگر،
ماننــد حملــه هواپیمــای بــدون
سرنشین علیه ایســتگاه پمپاژ در
“عفیف” و “دووادیمی” در مسیر
خط لوله شرقی -غربی که از میان
عربســتان ســعودی می گذرد نیز
انجام شده است.
این هشداری قوی است .این خط
لوله روزانه  ٥میلیون بشــکه انواع
فرآورده های نفتی را به پایانه های
نفتی دریای سرخ می رساند».
در ابتدا ریاض این حمله را به حوثی
هــای یمن نســبت داد و ســپس

PAIVAND: Vol. 25  no.1432 Aug. 01, 2019

مسئوالن آمریکایی در پایان ژوئن
گروه های عراقی وابسته به ایران را
عامل آن معرفی کردند.
این جنگ کوچک درپی آن آغاز شد
که دولــت ترامپ اعالم کرد که به
معافیت های اعالم شده درهنگام
ِاعمال تحریم هــا در نوامبر ٢٠١٨
پایان می دهــد .ازاین معافیت ها
 ٨کشــور برای خریــد نفت ،بدون
آن که ازجانب واشــنگتن مجازات
شــوند ،برخوردار بودند .در آوریل
 ،٢٠١٨تهــران هرروز در بازار بین
المللــی  ٢.٥میلیون بشــکه نفت
می فروخــت و این میــزان اکنون
به  ٣٨٠هزار بشــکه رسیده است.
ایــان برمــن ،از «شــورای روابط
سیاسی خارجی» که یک اندیشکده
محافظه کار در واشــنگتن اســت
چنین ارزیابی می کندکه:
«با جنگ نفتکش ها ،قابل درک
اســت که ایرانــی ها مــی دانند که
بــه خاطر تحریم هــا باید پای میز
مذاکــره بیایند .آنچه کــه درحال
حاضــر رهبری ایــران می کند این
است که شرایط پیش از مذاکره را
بهبودبخشد».
سابقه صدام حسین
نفت درحکم عصب جنگ است.
فــراز مــوداد براین باور اســت که:
«ایرانی ها آشکارا درخواست کرده
اند که بتوانند  ١.٥میلیون بشــکه
نفت در روز صادر کنند .این برای
آنهــا مبنایی معقــول برای گفتگو
است».
درواقع به نظر می آید که در تهران
فکر مذاکره با «شیطان بزرگ» ،به
رغم رادیکال بودن  ١٢پیش شرط
مایــک پمپئــو ،وزیر امــور خارجه
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بــازار نفت جهان
از طریــق ناامــن
کردن آبراهها و توقیف کشتیهای
نفتی ندارد.
دومیــن پیامــی کــه خطرناکتر از
پیــام اولــی اســت ،این اســت که
مقامات تهــران اصرار دارندکه اگر
واشــنگتن از صــادرات نفت ایران
جلوگیــری کند ،ایران نیز نخواهد
گذاشــت که انرژی به ســادگی به
بازارهای بینالمللی منتقل شود.
پس حمله به نفتکشها وواکنش
ســریع تهــران در توقیف کشــتی
بریتانیایــی در تالفــی کشــتیاش
که در تنگه جبلالطارق به وسیله
نیروهــای دریایــی بریتانیا توقیف
شــده ،نشــانهای از ایــن رویکــرد
خطرناک رژیم ایران است .بریتانیا
کشــتی ایرانــی را به ایــن دلیل در
جبلالطــارق توقیــف کــرده کــه
قوانین تحریمهــا را نقض کرده و
محموله ســوخت برای رژیم اسد
که از سوی اتحادیه اروپا و سازمان
ملل متحــد تحریم شــده ،حمل
میکرده است.
اما مقامات ایران در توجیه توقیف
نفتکش بریتانیایی گفتهاندکه این
کشتی قوانین عبور و مرور دریایی
را رعایت نکرده اســت! سخنگوی
حکومت بریتانیا ادعای رژیم ایران
را دروغ و غیرواقعی توصیف کرده
و خواســتار آزادی بیقید و شــرط
کشتی توقیف شــدهی این کشور
توسط ایران شده است.

شــکی نیســت که واکنش
و عملکــرد حکومــت ایــران در
برابــر بریتانیــا فراتر از یــک اقدام
تالفیجویانــه اســت و میتواند به
عنوان تالشی از سوی تهران برای
وادار کــردن لنــدن و طرفهــای
اروپایــی بــه دخالت مســتقیم در
موضوع پرونده هستهای و بحران
منطقه خلیج فارس و اعمال فشار
بر ترامپ تلقی شود.
تهران بر این باور اســت که اروپا با
فشار بر ترامپ میتواند تحریمهای
آمریــکا بــر ایــران را کاهــش دهد
و واشــنگتن را بــه انعطافپذیری
بیشتری در برابر ایران مجبور کند.
همچنین هدف ایران از این رویکرد
صرف نظرکردن واشنگتن از برخی
شرایط ۱۲گانه است که یک سال
پیش از ســوی مایــک پمپئو وزیر
امور خارجه آمریکا اعالم شد.
تهران زمانی دســت به ایــن اقدام
علیــه بریتانیــا زد کــه از توانایــی
اروپاییها برای ایجاد سیستم مالی
مســتقل از دالر یــا راه حلــی برای
دور زدن تحریمهــای واشــنگتن
ناامیــد شــد .امــا نتیجــهی ایــن
ماجراجویــی جدید حکومت ایران
علیه ابرقدرتی مانند بریتانیا که در
خط مقــدم مخالفان اقدام نظامی
در منطقه یا علیه تهران بود ،باعث
شده که لندن برای تصمیمگیری

آمریکا برای دستیابی به یک توافق
هسته ای جدید ،جا افتاده است.
محسن سازگارا ،یکی از بنیانگذاران
سپاه پاسداران انقالب اسالمی که
در ایاالت متحده در تبعید به ســر
می برد می گوید:
«به من گفته شده که در ایران افراد
زیادی با مذاکــره با ترامپ موافق
هســتند زیرا تحریم ها مشکالت
زیادی ایجاد کرده است .اما خامنه
ای به آنها می گوید به این امر فکر
نکنند زیــرا نگران سرنوشــتی که
قذافی یا صدام حسین به آن دچار
شدند است».
بــا این حال او تصریح می کندکه:
«تهران از این آگاه است که دونالد
ترامپ بخت زیــادی برای تجدید
انتخــاب دارد و این امر شــرایط را
تغییر می دهد».
البتــه ،علــی خامنــه ای گفتگو با
دونالد ترامپ را منتفی اعالم کرده
اســت .این چیزی اســت کــه او با
صراحت به شینزو آبه ،نخست وزیر
ژاپن ،که در نیمه ژوئن با پیامی از
جانب کاخ سفید به تهران رفته بود
گفت .رهبر جمهوری اسالمی می
گوید هیچ تضمینی وجود ندارد که
رئیس جمهوری آمریــکا به حرف
خود عمل کند ،زیرا خود او بود که
در ماه مه  ٢٠١٨به طور یک جانبه
از توافق هسته ای (برجام) امضاء
شــده در  ١٤ژوئیــه  ٢٠١٨خــارج
شد .این واقعیت که دونالد ترامپ
در دقیقه های آخر از حمله هوایی
به ایران ،در تالفی هواپیمای بدون
سرنشــین (پهپاد) سرنگون شده
درتاریــخ  ٢٠ژوئن  ٢٠١٩توســط
نیروهــای ایــران ،منصرف شــد،

تنها عاملی بــرای ترغیب ایران به
تعقیب سیاست ایجاد اهرم گفتگو
و ترسیم خطوط قرمز بود .به نظر
می آیدکه سرنگونی آن پهپاد سهوا
انجام شده بود زیرا به معنای دقیق
کلمه برفراز فضای ایران پرواز نمی
کرد.
این انصراف از حمله موجب خشم
نظامیانی شــد کــه برپایــه ِاعمال
سیاست فشــار حداکثری معمول
ترامپ تاجر مســلک انتظار شدت
عمــل ازســوی او را داشــتند و او
وعده شدت عملی پردوام داد .جان
بولتون ،مشاور امنیت ملی رئیس
جمهــوری آمریکا ،به نوبه خود در
رویــای نه توافق ،بلکه ســرنگونی
رژیم اســت ،امــا می توانــد دراین
امــر ناکام مانده و ناگزیر شــود که
به ایفای نقش مترسکی که ترامپ
برایش تعیین کرده بســنده کند.
آلکس وطــن خواه ،از «انســتیتو
خاورمیانه» می گوید:
«ایــران نیز به نوبه خــود می داند
کــه جنگ نظامی را از پیش باخته
است .ترامپ می تواند بازهم صبر
کند ،ایران نیز همین طور ،ولی نه
برای مدتی دراز.
درحقیقــت ،تهــران درصورتی که
آنچه که از آن خواســته می شــود
معقــول باشــد ،مخالــف مذاکره
نیست .به عنوان نمونه ،نمی توان
از آن خواســت کــه اســرائیل را به
رســمیت بشناســد .این نفی و رد
یکی از مبناهای ایدئولوژیک رژیم
است .اما خامنه ای هرگز نگفته که
آماده برخی گشــایش ها به سوی
ایاالت متحده نیست».
•

ی توقیف
بریتانیا به معاوضه کشــت 
شــده ایــران بــا
کشــتی توقیــف
شــدهاش توســط
ســپاه پاســداران
تــن خواهــد داد
و درواقــع آنهــا روی ایــن مســئله
شرطبندی کردند! اما آنچه اتفاق
افتاد برعکس شد و بریتانیا نه تنها
تا کنون تســلیم خواستهی تهران
نشــده ،بلکه اقدام سپاه پاسداران
انقــاب اســامی باعث تشــکیل
جبههایبینالمللیومنسجمعلیه
حکومت ایران شد.
رژیم ایران از این پس مجبور است
با حضور دائــم یک نیروی نظامی
مقتــدر و برتر از خــود در آبهای
خلیج فــارس مدارا کنــد؛ نیرویی
که هدف اساسی آن تامین امنیت
دریانوردی در آبهای خلیج فارس
اســت .ایــن نیــرو آماده اســت به
هرگونه اقدام سپاه پاسداران انقالب
اســامی پاســخ دهــد و منطقه را
کامال زیر نظر داشته باشد.
به این دلیل بعید نیســت که سفر
ناگهانــی عــادل عبدالمهــدی،
نخست وزیر عراق به تهران پس از
مکالمه تلفنیاش با بینی موردنت
وزیر دفاع بریتانیا باهدف رساندن
پیام هشدارآمیز لندن به مقامات
ایران بوده باشد.
وزیر دفاع بریتانیــا در مکالمهاش
با نخســت وزیر بریتانیا بر ضرورت
حفظ امنیــت و ثبــات در منطقه

خلیــج فــارس و خاورمیانه ،عبور
و مــرور آزادانــه و بیقید و شــرط
همهی نفتکشهای جهان از تنگه
هرمز و پایبندی و احترام به قوانین
بینالمللی از ســوی ایــران تاکید
کرد .او گفت« :لندن نمیخواهد
که نیروهایش در منطقه به بخشی
از فشــارهای سیاســی آمریــکا بــر
تهــران تبدیل شــود اما اگــر ایران
بــه ماجراجویی خــود ادامه دهد،
لندن با وجود پایبندیش به توافق
هستهای احتمال دارد تحریمهای
ســخت اقتصــادی علیه ایــران به
اجرا بگذارد و پیشنهادهای ایاالت
متحــده آمریــکا بــرای اقدامــات
بیشــتری در آینده علیــه تهران را
بررسی کند».
ی تهــران که
بــار دیگــر ماجراجوی 
در پی گرفتن امتیازهایی در نبرد
تنگهها بوده اســت ،بهان ه بســیار
خوبی به دســت کشورهای غربی
و جامعه جهانــی داد تا به تقویت
هر چه بیشتر نیروهایشان و حضور
دائــم در منطقــه بــا هــدف حفظ
منافعشان اقدام کنند .این خطای
استرتژیک رژیم تهران باعث شد،
حتی ترامپ نیز دیگر اهمیتی برای
میانجیگری جهت مذاکره با تهران
قائل نشود و با اشاره به رویدادهای
اخیر به صراحت بگوید:
«دیگر برای من بسیار سخت است
کــه بتوانم با رژیم ایــران به توافق
برسم».
•
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ا ســتر ا تژ یک
یک کمیته اضطراری تشکیل دهد
و بــرای تامین عبور و مرور آزادانه
کشــتیهای تجــاری و نفتکشها
در آبهای خلیــج و دریای عمان
بار دیگر نیروهای خود را به سوی
تنگه هرمز اعزام کند.
جرمی هانــت وزیر خارجه ســابق
بریتانیا به صراحت گفته است که
بریتانیــا در پی ایجــاد یک ائتالف
اروپایی برای حفاظت از دریانوردی
در خلیــج فارس اســت و هدف از
این ائتالف بزرگ اروپایی تضمین
عبور امن کشتیها در این منطقه
حیاتی و جلوگیــری از تهدیدهای
رژیم ایران علیه ناوگانهای تجارت
بینالمللــی یا بســتن تنگه هرمز
است.
البته مقامات بریتانیا در عین حال
تاکیدکردهاندکه خواهان رویارویی
مستقیم با ایران نیستند.
اما در مقابل سپاه پاسداران انقالب
اســامی عمال تهدیدات سیدعلی
خامنهای رهبر جمهوری اسالمی
علیه بریتانیا را اجرا کرد .خامنهای
پس از اینکه بریتانیا نفتکش ایران
را توقیف کرد ،گفت:
«بریتانیا بهای این دزدی دریایی را
خواهد پرداخت!»
مقامــات ایــران فکــر میکردنــد،
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال
چهارش
ن
ب

ه
ه
ا
ی
طالیی؛

چیزی از جنس فریب

درحالیکه زنان معترض به حجاب برخالف انتظــار صحنهگردانان از در مقابل ،اعمال خشونتهای
اجباری در شرایطی سخت درزندان حــس تبعیــت خبری نیســت که نظــام یافتــه خیابانــی ،ضرب
بهســر میبرند و بــرای «اعترافات نیست!
و شــتم ،جریمههــای نقــدی،
اجبــاری 
» علیــه کمپینهــای هرتابســتان در تهران و شهرهای شالق ،زندان با احکام سنگین
اعتراضــی تحــت فشارهســتند ،بــزرگ ایــران نیــروی انتظامی با و در نهایت فشــار برای اعتراف
مروجان کمپین «چهارشنبههای انواع و اقسام نامها و شعارها برای اجبــاری ابــزار حکومــت در لم
طالیی» تملقگویان و شادیکنان کنتــرل تن زنــان و نوع پوشــش یــزرع کردن ایــن زمیــن بوده
در خیابانهــا بــه راه افتادهاند و با آنها خیابانها را
اســت ،غافــل از آنکــه
الصــاق ســنجاقهای طالیــی به دراختیــار خــود چهارشنبههایطالیی تــداوم حضــور زنــان
از
روســری زنــان ،حجــاب اجباری میگیــرد.
معتــرض بــه حجــاب
در ظاهر سیاستی
رابرسر آنان «قفل» می کنند.
دی مــاه ســال تشویقی بهنظر میرسد اجباری در خیابانهای
درفیلــم هایی کــه از این کمپین ۱۳۹۶و بــا ظهور
شهر بیانی از ناکارآمدی
اما درواقع ادامه
در برخــی از رســانهها پخــش پدیــده دختــران تعرض و توهینهای این ابزار است.
شــده ،عــدهای از زنان ارشــادگر ،خیابــان انقالب
برخــی
همراهــی
حکومتی به زنان
به جای حمله و دســتگیری زنان حمــات فصلی
جریانهــا و افــراد
ایران است.
«بدحجاب» ،این بارسعی دارندکه نیروهای گشــت
دیــن بــاور و نواندیش
بدون خشونت و با پنبه سر ببرند .ارشــاد تبدیل به
دینــی با جنبــش ضد
بدیهی است که در ارایه این نقش و حمالتی برای همه فصول شــد و حجــاب اجباری از طریق شــرکت
نمایش هم موفق نیستند.
زنــدان و احکام ســنگین را نیز به در کنفرانسهــا و مصاحبههــای
-----مجازات فعــاالن این جریان مدنی متعــدد ،نوشــتن مقالــه و تهیــه
محل اجرای منایش:
افزود.
بیانیههای اعتراضــی بهویژه در ده
یکی از خیابانهای شهر
با گذشــت چهــل ســال از فرمان ســال اخیر حاکی از تکثر ،تنوع و
زمان اجرا :چهارشنبهها
حجاب اجباری ،زنان به اصطالح گســتردگی نیروهای ایــن جریان
---------بدحجاب هنوز از نگاه حاکمیت به اعتراضی است.
زنان محجبه ارشادی در گروههای مثابه دشمنان «انقالب اسالمی» از میان نواندیشــان دینی کســانی
سه نفره بهسوی زنان «بدحجاب» دیده می شوند که یا باید از صحنه چــون صدیقه وســمقی و حســن
میروند و ضمن تعریف و تملق از جامعه محو شوند یا «ارشاد» شوند یوســف اشــکوری بارهــا تصریح
ســر و رو و موی زنان ،با پیشنهاد و یــا تحت مهــار و تربیت مقامات کردهانــد کــه در قــرآن و روایــات
یک هدیه چشمگیر در چشم برهم امنیتــی در لباس«پرســتوهای» سندی برای پوشش اجباری وجود
زدنی روسری آنان را تا روی پیشانی حکومتی ایفای نقش کنند.
نــدارد و حجــاب امــری فرهنگی
جلوکشیده ،دنباله روسری را از زیر در مقابل این رویکرد سرکوبگرانه و اســت کــه در طــول تاریــخ تغییر
چانه به سمت شقیقه باال میآورند در رویارویی با هجومهای حکومتی وتحول یافته است.
و با یک ضربه ســنجاقی طالیی را امــا مبــارزات مدنــی زنــان علیــه اما آنچه سیاســت سرکوب زنان را
در جایی بین گوش وشــقیقه آنها حجاب اجباری هیــچگاه متوقف پیــش میبــرد ،نه حفــظ دین که
فرو میکنند.
نشده است.
حفظ نظام مردســاالری است که
خشــونت و تعرضی که در حرکات تظاهرات ضدحجــاب اجباری در حجــاب زن را پرچــم اقتــدار خود
تند دســتان این زنان است ازقضا روز جهانــی زن در ســال  ،۱۳۵۷ساخته است.
با تملقگویی آنان عیانتر میشود .تــداوم مبــارزات روزمره زنــان در در حالیکــه زنــان ایرانی درســایه
چیزی از جنس فریب...
مواجهــه بــا گشــتهای ارشــاد ،مبــارزات مدنــی بــرای پوشــش
عکــس العمل زنــان در مواجهه با تشــکیل کمپینهای ضد حجاب اختیاری به بلوِ غ و پختگی بیشتری
ارشــادیها طیفــی از حالتهــای اجبــاری و ظهــور پدیــده دختران میرســند ،در حالیکه چهرههای
تحیــر ،تــرس و تمســخر را بــه خیابــان انقــاب نمونههایــی شــناخته شــده جنبش زنــان در
تماشــاچی منتقــل میکنــد .اما ،ازمبــارزات مدنــی زنان طــی این زنــدان نیــز پرچم ایــن مبــارزه را
سالهاســت .درکنــار افراشته نگهداشتهاند ،در حالیکه
ایــن تالشهای عملی نهادهای معتبر حقوق بشری بین
میتــوان بــه میــزان المللی به حمایــت از این مبارزان
چشمگیری از پژوهش برخاســتهاند ،درحالیکــه روز از
یکشنبه  4اوت 2019
و تحقیــق ،مقالــه و پی روز زنان ایرانــی درعرصههای
در دفتر انجمن زنان
مصاحبههــای متعدد مختلف علمــی ،فرهنگی،هنری
از ساعت  11تا 13.30
اشــاره کــرد .زنــان بــا و ورزشــی افتخارات جهانی کسب
برگزار میگردد.
ابتــکار و خالقیتهای میکننــد  ،باید از طراحان کمپین
به همــه زنان عالقمند
مدنــی و مســالمت چهارشنبههای طالیی پرسید که
خوش آمد می گوئیم:
آمیــز زمین مبــارزه با این نگاه فروکاهنــده به زن ایرانی
8043 St Hubert
حجــاب اجبــاری را تا را از پســتوی کدام جریان متحجر
Montréal, QC H2R 2P4
بــه امــروز حاصلخیــز و زن ســتیز پیــدا کــرده و تحویل
)(Metro: Jarry
نگ هداشتهاند.
نیروی انتظامی دادهاند؟
چهارشــنبههای طالیــی در
ظاهر سیاســتی تشــویقی بهنظر
میرســد اما درواقع ادامه تعرض
و توهینهای حکومتــی به زنان
ایــران اســت .چهارشــنبههای
طالیینگاهتقلیلگرایانهحکومت
آیا شما درترس دائمی ازهمسرتان بسر میبرید و برای خود و فرزندان
نسبت به زنان ونسبت به مبارزات
تان میترسید؟ممکن است که شما قربانی خشونت های خانوادگی
مدنــی آنــان را برمــا میکنــد.
شده باشید .آیا به دنبال همزبان میگردید تا شما را یاری کند؟
ماموران کمپین چهارشنبههای
مرجع رایگان و قابل اطمینان درخدمت خانواده های افغان و ایرانی
طالیی با تملقگویی و به سبک
هست و شما را گام به گام یاری میکند .اگر آرامش خاطر میخواهید
و ســیاق برگزار کنندگان جشــن
تلفن را بردارید و با شماره 514-274-8117 :با ما تماس بگیرید.

️از کجا به اینجا رسیدیم؟

وســط رجزخوانیها برای جنگ
یا مذاکره ،من به تماشــای تاریخ
نشستهام .مرورِ گذشته ،مراقبت
از امروز و آینده اســت تا ببینم از
کجا به اینجا رسیدهایم؟
ده سال پیش ،در روزهای پایانی
تیرمــاه خیلــی از معترضــان که
در خیابــان گــم شــده بودنــد در
کهریزک پیدا شدند .برخی از آنها
زیر شکنجه دوام نیاوردند و جان
دادند .یکی از آنها محمد کامرانی
بــود که ۱۸تیر بــه کهریزک رفت
و یــک هفته بعد پیکــر خونین و
لقمان
بیجانش در بیمارســتان
ِ
تهران بود!
۴ســال پس از فاجعــه کهریزک،
قاضی مرتضوی متهم این جنایت
دادگاه ۶خرداد ۹۲منکر
در جریان
ِ
شــکنجه شــد و گفــت «مرحوم
کامرانی گرمازده شــده بود…اگر
مرحوم در بهداری پاشویه میشد
تب اوکاهش پیدا میکرد و منجر
به مرگ نمیشد».
مشکل اینجا بود که حتی پزشک
کهریــزک هــم زنــده نبود تــا بر
ِ
حقیقــت ماجــرا شــهادت دهد!
آبانماه  ۸۸اعالم شــد که پزشک
کهریزک (رامین پوراندرجانی) در
ِ
بهداری نیــروی انتظامی تهران،
در خواب سکته کرد.

دو مــاه بعد از اظهارات مرتضوی
در دادگاه ،دانشــجویان در دیدارِ
۶مــرداد ۹۲بــا رهبــری نســبت
بــه پرونــده کهریــزک اعتــراض
کردنــد .آقــای خامنــهای جواب
داد« :البته در حاشــیه و گوشه و
کنارِ یــک حادثهی بزرگ ممکن
اســت مسائلی روی داده باشدکه
گاه یک نفــر مظلوم یا ظالم واقع
شود» .کشتن بچههای مردم از
نظر او «حاشــیه و گوشه و کنار»
بــود و بنابرایــن طبیعــی بود که
۸ســال طول بکشــد تا مرتضوی
بازداشت شود .حبس او به ۲ماه
نکشــید کــه گفتند بــه مرخصی
رفته؛ در حالیکه برخی از زندانیان
 ۸۸در ســالهای زندان حتی یک
روز هم به مرخصی نرفته بودند.
با اینهمه اما اگر محسن ،فرزند
آقــای روحاالمینــی (از مدیــران
انقالبی نظام) در میان شــهدای
ِ
کهریزک نبود شک دارم که اصال
چنین پروندهای گشــوده میشد
تا شــامل امثال محمــد کامرانی
(فرزنــد یــک کارمنــد عــادی)
شــود .بعدها قاضــی حیدریفر،
متهــم جنایــت کهریــزک
دیگــر
ِ
در مصاحبــه ۲۲مهر ۹۶با شــرق
گفت« :من بــه وظیفه خودم در
دفاع از نظام و حریم والیت عمل

کردهام/اگر میدانستم پسر آقای
روحاالمینی در آن جمع است او را
به احترام پدرش آزاد میکردم/اما
فرزندش زمــان بازجویی ،هویت
خود را کتمان کرده بود».
مرتضوی هم در دفاعیاتش گفت:
«اینجانــب صرفا بــه دلیل ایفای
وظایــف قانونــی و تکلیــف الهی
در مهار اغتشاشــات و فتنه سال
 ۱۳۸۸محکوم شدم .فوت مرحوم
روحاالمینی فرآینــدی تدریجی و
زمانبر بــوده و بر اثر یک ضربهی
نوعا کشنده یا یک حادثه ناگهانی
اتفاقنیفتاده».
مــا بــا ایــن گذشــته بــه امــروز
رســیدهایم .اگر حکومت حرمت
شــهروندانش را نگــه میداشــت
مردمــش هم پشــتیبانش بودند
و هیــچ بیگانــهای در مــا طمــع
نمیکرد و ایران ما چنین پریشان
و سرگردان میان جنگ و مذاکره
نبود .حکومتی که هرگز به مذاکره
شــهروندان معترضــش تــن
بــا
ِ
نداده و در مواجهه با جریانهای
سیاســی و اجتماعــی ،بــه حذف
و حبــس و حصــر روی آورده،
آبرویش را نــزد مردمش باخته و
در برابر دشمنانش هم میبازد .با
این کارنامه ،چه جنگ کنند چه
مذاکره،باختهاند.

عینک فرهت

جلسه اجنمن زنان

جواد ایراخنواه

____________________

5655 Sherbrooke W.
H4A 1W6

NDG,

Tel.: 514-481-0671

 پیوند را آبونه شوید:
ساالنه 75 :دالر (با پست سریع)

نشانی خود را برای ما ایمیل کنید:

info@paivand.ca

تکلیــف دبســتانهای دخترانــه
سنجاقهای طالیی و پرزرق و برق
خود را بر سر و موی زنان بالغ و با
تجربه شهری فرو میکنند تا به آنها

امرکنندکه حجاب اجباری تکلیفی
واجب است!
زهــی برابــری! کــه درقانــون این
آمران ،مجازات و تشویق دختران

 ۹ســاله تا زنان  ۹۰ســاله یکسان
اعمال میشود.
منصوره شجاعی
(دویچه وله فارسی)
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راهگشای آن در وم و نقش
ب ن بس
ت
ک
ن
و
در
ن
ی
بســیاری خانــواده هــا وقتی
ثروت و قدرت در دســت بزرگ خانواده
اســت و وی هــم دســت بِ ِ
ــده نــدارد و
خودکامگــی مــی ورزد ،همــه منتظــر
هستندکه او سر به زمین بگذارد تا همه
چیــز را میان خود تقســیم کنند .برای
همین ،وقتی که وی بیمار می شــود و
عالئم مرگ آشــکار ،همگان سخت در
انتظارند .از یک ســو قند در دلشان آب
می شــود که ســرانجام موقع رفتن فرد
انحصار طلب فرا رسیده و از سوی دیگر
نیز به فکر نقشه ریزی می افتندکه بعد از
فوت او با ثروتشان چه کنند .این حالت
دوگانگی رنج آور است چون طرف مرده
حساب می شود ،اما هنوز نمرده است.
حکایت مردم ایران و نظام پوسیده و رو
به مرگ جمهوری اســامی نیز همین
اســت .از یک طرف ملت ستمدیده ی
ایران انتظار ســر به نیســت شــدن او را
دارد و از ســوی دیگر هنوز شبح حضور
ننگین او بر سرکشور سنگینی می کند.
بــه هــر روی ،همگی مــی دانیم و حتی
خود ســران نظام نیز می دانند که دوره
ی حکومت اسالمی از نوع والیت فقیهی
به سر آمده و ایران ما سودای آن را دارد
که فــردای بهتری را آغاز کنــد] .و آغاز
خواهدکرد[.
در ایــن میان اما باید به فکر بود .ما می
دانیم که رژیم رفتنی اســت و البته باید
مراقب باشیم که جز مردم ایران نیروی
دیگری ســبب این رفتن نباشد ،چه در
این صورت مملکــت صاحبان جدیدی
خواهد یافت .به یاد داشــته باشــیم که
بعــد از کودتــای  28مــرداد ،آمریکایی
ها که شــاه را به تاج و تخت بازگردانده
بودنــد خود را به نوعــی صاحب اختیار
مملکت می دانستند ،به نحوی که برای
شاه نخست وزیر تعیین می کردند و او
باید تایید می کرد و یا طرح هایی مانند
اصالحــات ارضــی و رفرم هــای دیگر را
دیکته می کردند و شــاه ایران فقط آنها
را اجرا می کرد.
این بار قرار اســت که این گونه نباشــد.
این بار قرار است که تغییر سیاسی کشور

www.paivand.ca since 1993
دکترکورشعرفانیجامعهشناسوعضوحزبایرانآباداستwww.iraneabad.(.
 )orgبرای دیدن برنامه های تلویزیونی وی از وبسایت  www.didgah.tvدیدن
کنید .آدرس ایمیل برای تماسkorosherfani@yahoo.com :

نگــاه...

را به نیروی دیگری جز صاحب مملکت،
که ملت ایران است ،نسپارد .برای این
منظور نیز نیاز مبرم است به این که این
ضربه ی آخــر را به رژیم رو مرگ ،مردم
ایران وارد سازند و نه نیروهای بیگانه یا
وابسته به بیگانه .اگر چنین شود آن گاه
می توان با دســت بــاز در مورد آینده ی
کشــور طرح و نقشــه ریخت و آنها را به
مورد اجرا درآورد.
این روند اما به طور خودکار رخ نخواهد
داد .بایــد به طور فکر شــده و اراده مند
دخالت کنیم و روند رویدادها را به دست
گیریم .برای این منظور نیز نیاز به ابزار
داریم .ابزار اصلی این کار نیز یک ظرف
سیاســی که مردم ایران آن را بپذیرند و
در چارچــوب آن حرکت کننــد .ایده ی
جمهوری دوم ایران و جبهه ای که تابع
آن تاسیس شد در همین راستای بومی
بودن و منطقی بودن مسیر شکل دادن
به آینده ی ایران بود و هست.
از یک سو ما می اندیشیم که برای تغییر
سیاسی نیاز به تغییرکل جامعه نیست و
از طرف دیگر برای تغییرکل جامعه نیاز
به تغییر سیاسی است .این بدان معنی
است که در مقطع اول و برای کنار زدن
مانع تغییر و تحول در ایران-که همان
رژیم اسالمی است -ما احتیاج نداریم
که کل ساختارهای اقتصادی ،اجتماعی

حرف شان این بود که چه می کنید و دایی دست
به سرشــان کرد که بله ،بچه ناراحت است آمده
این ور هوا بخورد .تا ماه ها و شاید چند سال بعد
این واقعه برایم سؤالی بود.
وقتی دستور مرگ آمد آن جا زمینی حفر شد تا آن
ها که اهل سازش نبودند زنده خاموش شوند.
امروزکه دلم گرفته می خواهم سری به "تازه آباد"
بزنم .شلوغ است اما کسی نمی داند این جا چه
خبر است .چند قدم بیشتر برنداشته ام که دستی
دستم را می گیرد .دوربین را مطالبه می کند .از
پشت سرش گالیل هایی را می بینم که بر روی
خاک بی نام به یاد گمشده ای پرپر شده است...
هنوز نتوانســته ام قضاوت کنــم اما حتی اگر آن
ها اشتباه هم می کردند نبایدکشته می شدند" .
بخش  2پایانی در شماره آینده

www.paivand.ca

 آبونه مان گسترده  وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع
با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!

آقای خاتمی ،برای چه
ازخودگذشتگیکنیم  ! ؟
️ سخنی با محمد خامتی؛

دکتر کورش عرفانی

و فرهنگــی را دســتخوش تکانــه های
شدید ،فاقد برنامه و مشکل آفرین کنیم.
اما این را هم می دانیم که برای دگرگون
ســاختن بنیادین این ساختارهای سه
گانه نخست می بایست ساختار سیاسی
را تغییــر دهیم .به ایــن ترتیب ،طرح
مبنی بر پایــان دادن به حاکمیت نظام
اسالمی به عنوان دوران جمهوری اول و
آغاز یک حاکمیت دمکراتیک ،به عنوان
دوران جمهوری دوم ،ایده ای کاربردی
برای تغییر سیاســی است ،تغییری که
زمینه ساز متحول ساختن کل جامعه
وکشور خواهد بود.
حال می رسیم به وجه اجرایی این طرح.
برای این منظور نیاز بود تا ظرفی ساخته
و پرداخته شــود که انجام این ماموریت
را با اتکاء به نیــروی مردمی ترقی خواه
و کنشــگر بــر عهــده گیــرد .جبهه ی
جمهوری دوم ایران در این راستا شکل
گرفــت و هــدف خــود را اســتقرار یک
«جمهوری دمکراتیــک و الئیک» قرار
داد .ایــن جبهه بر آنســت تــا با گردهم
آوردن نیروهــای سیاســی دمکراتیک،
خود را به عنوان یک گزینه به ملت ایران
معرفی سازد و در دل جامعه مشروعیت
و پایگاه مردمی فراهم آورد .ســپس ،با
تکیــه بر آن نیروی مردمــی ،رژیم رو به
مرگ جمهوری اســامی را به زباله دان

چرا نباید کشتار سال  ۶۷را ؟ >> ادامه از صفحه25 :
نگاران و نویسندگان و سیاستمداران دیگری در
داخل بوده اند ،که از کشــتارها سخن گفته اند،
که نگارنده اطالعی ندارد).
آرش سیگارچی نوشت:
....".هنوز عرق انقالبی ها خشــک نشــده بود
که تابســتان  60دستور کشتار صادر شد .جنگ
بهانه ی خوبی بود تا همه چیز فراموش شود هر
چندکه در اوین زندگی جریانش با شکنجه و روح
الجوردی گره خــورده بود اما دیگر همه حواس
شــان به جنــگ بود .از جام زهــر و این حرف ها
چند هفته نگذشــته بود که دستور آمد «این ها
اصالح ناپذیرند ،همه را بکشید».
فقط یازده ســال داشتم .به همراه خانواده برای
خاکســپاری عزیزی به گورســتان عمومی شهر
رشــت رفته بــودم .دایی که هنوز هــم دلش به
یاد یــاران می تپد به من گفت برویم قدم بزنیم.
هنوز چند قدمی به طرف انتهای "تازه آباد" گام
برنداشــته بودیم که ماشــینی به طرف مان آمد.
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تاریخ بیانــدازد و آن گاه ،با تغییر قانون
اساســی ،زمینه ی آغاز یک دمکراســی
متعارف در ایران را فراهم آورد .این تنها
بعد از استقرار یک جمهوری دمکراتیک
و الئیک است که راه برای هرگونه تحول
ریشه ای و ماندگار در عرصه ی اقتصاد،
جامعه و فرهنگ فراهم خواهد شد.
پــس مــی بینیم که ایــن بار بــا اتکاء به
تجربه های تاریخی پرهزینه ی صد سال
گذشته ،ما ایرانیان نقشــه ی راه دارای
شانس موفقیت برای یک تغییر سیاسی
هدفمنــد را یافتــه ایم .می مانــد که آیا
قادریم این نقشه را پیاده کنیم و در عمل
بــه کامیابی در نجات و بعد ،بازســازی
میهن دست پیدا کنیم.
در این راستا دو سری از نیروها می توانند
نقش سرنوشــت ســازی داشته باشند:
از یک ســو نیروهای مردمی کنشگر در
داخل کشــور که با حمایت مســتقیم و
تبلیغ و شناساندن جبهه ی جمهوری
دوم ایــران این خط سیاســی و این نوع
از کار را در میــان الیــه هــای مختلــف
جامعه تشــویق کننــد و از طرف دیگر،
نیروهای سیاســی دمکراتیــک خارج از
کشور با همکاری و همسویی راه را برای
پیشرفت در این مسیر هموار سازند.
تاریخ فرصتی ناب در اختیار ما گذاشته
اســت که بــرای بهره بــرداری از آن نیاز
به آگاهــی داریم و اراده .این گوی و این
میدان .جبهه ی جمهــوری دوم ایران،
آمــاده ی پذیرایــی از هر فرد یا تشــکل
ایرانی آزادیخواه است#.
دکترکورش عرفانی عضو حزب ایران آباد
و جبهه ی جمهوری دوم ایران اســت.
برای دیدن برنامه های وی به وبســایت
تلویزیون دیدگاه مراجعه کنیدwww. :
 didgah.tvوبسایت حزب ایران آباد
 www.iraneabad.orgو وبسایت
جبهه ی جمهوری دوم ایرانwww. :
j2iran.com

بخشی از نامه ی سرگشاده ی مفصل،
خطاب به سیدمحمد خامتی،
نوشته ی خشایار دیهیمی
آقای خاتمی ! در مقاله تان در گاردین سیاســتمداران جهان
را دوبــاره به گفتگــو فراخوانده ایــد  .آیا فکر نمــی کنید این
سیاســتمداران اگر از اوضاع کشور ما بدرستی آگاه باشند و
زبان فارسی بلد باشــند بحق چنین جواب خواهند داد که "
کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی ! " آخر شما گفتگوی
تمدنها را در سازمان ملل مطرح کردی اما موسسه ای را که
برای این کار در همین کشور دایرکردی تعطیل کردند  .آقا !
شما دو ســال پیش طرح آشتی ملی وگفتگوی ملی را مطرح
کردی و پاســخت را شــنیدی  .حاال جهانیان را به گفتگو فرا
میخوانی ؟ آخر اول باید حرفت در داخل خریدار داشته باشد و
خودت مجبور نباشی از طریق همین روزنامه ی گاردین سخن
بگویی تا حرفت خریداری در خارج داشته باشد  .تو جایگاهت
را در میان شهروندان با میل کردن به سمت حکومت از دست
داده ای و در حکومت هم که هیچ جایگاهی نداری و به هیچت
هم نمیگیرند مگر زمانی که بخواهند از تو استفاده ای ابزاری
بکنند  .حاال چه انتظاری داری که حرفت جدی گرفته شود .
آقای عزیز ! تو بازی را به زیان خودت و به زیان مردم کشورت
زمانی باختی که خودت را از صف شهروندانی که تو را خاتمی
کردنــد جدا کردی و حرفهــا را به گوش نگرفتــی  .زمانی که
ترسیدی که یک شهروند شجاع و شریف باشی !
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آقــای خاتمــی ،فرمــوده ای کــه مــردم از
خودگذشــتگی کننــد و در انتخابــات شــرکت
نماینــد! لطــف کــن و به ما بگــو بــرای چه از
خودگذشتگیکنیم!؟
• بــرای آنکــه
کســانی که از فیلتر
جنتی میگذرند رای
بیاورند!؟
• بــرای آنکــه
دخترانمــان را باز در
خیابان بــی حرمت
کنند و بــه خاطیان
در سیمای میلی لوح
تقدیربدهند!؟
• برای آنکه شاعران
را (همیــن چنــدی
پیش) حکــم زندان
بدهنــد و منتقدان را
در زندان حکم چاقو (زندان فشافویه)!؟
• برای آنکه گردن حسن نصرالله کلفت تر شود
و کودکان بلوچســتان نحیف تر و سیل زدگان
لرســتان تنها تر و کوله بر ها فقیر تر و کانکس
خواب ها وگور خواب ها بیشتر شوند!؟
• برای آنکــه اعداد اختالس هر بار میلیاردی
رکورد بزنند و اقا زاده ها آقا بمانند و ارز خواری،
زمین خواری ،جنگل خواری ،کوه خواری و ادم
خواری آنها ادامه یابد و ککشان هم نگزد!؟
• برای آنکه ناموس موشــکی ایت الله موجب
فروش ناموس مردم در فقر و فالکت و بیکاری
و جرم و فساد شود!؟
• برای آنکه برادران قاچاقچی کشــتی کشــتی
نفت این ملت را برای همچون اسدی بفرستند
و بندر بندر کاالی بی خاصیت چینی را به این
کشور سرازیرکنند و انگشت شمار تولیدکننده
داخلی را به فالکت بکشانند!؟
• برای آنکه حجاب بشــود حجت شماره یک
اسالم؛ و دروغ و ربا و ریا و دزدی بشوند اصول
دین !؟
• برای آنکه برادران عراقی مشهدلند را پرآوازه
کنند و ستاد بازسازی عتبات گنبد های عراقی
را طال کاری کند و دختران ایرانی مجالس شیخ
نشینان عرب را گرم کنند و قضات محترم تپه
های لوسان را کاخ کنند و !...؟
• برای آنکه نه مذاکره کنیم ،نه صلح کنیم ،نه
جنگ کنیم؛ مبادا خالف نظر مبارک حضرت اقا
مکدر شود و هشتاد میلیون نفس نکشدکه یک
نفر بگوید من آنم که رستم بود پهلوان!؟
• بــرای آنکــه دراآد ملــی ســقوط  ،شــاخص
فالکت صعود ،تولید ملی متوقف ،کارچاق کنی
گســترش ،و فــروش اموال ملت بــه خودی ها
بیشتر شود!؟
• بــرای آنکه نخبــه ها فراری شــوند و کوتوله
های فکری همه کاره ی مردم شوند و پاسپورت
ایرانی ته جدول بماند و !....؟
• برای آنکه برادر رئیس جمهور فاسد باشد (با
قید وثیقه آزاد) در واقع گروگان فشار به رئیس
جمهور) برادر رییس مجلس فاسد باشد ،برادر
رییس قوه قضاییه فاسد باشد (الریجانی ها سر
دسته خالفکاران کشور) و ....الباقی هم دزدان
نگرفته ای که پادشاه اند!؟
• برای اینکه براداران قاچاقچی همچنان کشور
را غارت کنند و ۹۰درصد اقتصاد کشــور را ارث
پدری بدانند؟
• بــرای اینکه رهبــر با ثــروت  ۲۰۰میلیاردی
بتوانــد در ســالهای آینــده ثروتش را بــه ۵۰۰
میلیارد دالر برساند؟
آقای خاتمی قصه دراز است ،اندکی را من گفتم.
این بار تو بیا و از خودگذشتگی کن و اگر حرفت
خریداری دارد به مردم بگو در انتخابات شرکت
نکنند تــا رژیم امتداد خود را بــه صندوق ارای
تقلبی گره نزند!
@SepehrAzadi
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درایت؟
کلیپــی در یوتیــوب دیدیــم کــه
نشــان می دهد روزانــه بیش از ده
ها کامیون بزرگ در چند ردیف با
هزاران گوسفند از ایران به مقصد
کشــورهای حاشــیه خلیج فارس
صادر می شود تا اماراتی ها گوشت
گرم را کیلویی دو دالر بخرند و به
جایش گوشــت یخ زده برای مردم
ایران از آن ســر دنیا وارد می کنند
به قیمت کیلوئی  8دالر؛ که آن هم
روز بــه روز گران تر می شــود! این
اســت درایــت وکشــورداری رهبر
ّ
معظم مســلمین و مســتضعفین
جهان و حومه!
چادر؟
تیــم فوتبــال بانــوان آمریــکا پس
از قهرمانــی بــا رقص و شــادی به
اما اعضاء تیم
کشورش برگشــتّ .
بانــوان ایران پس از هر قهرمانی یا
نایــب قهرمانی تازه باید ســفارش
چادر مشکی بدهند و در حالی که
با یک دســت زیر و با دســت دیگر
باالی چادرشــان را چســبیده اند
وارد فرودگاه شــوند و پاهای شان
را هــم نگاه کنند که مبــادا آخوند
بگوید :چادرت باال رفته برو زندان!
پینوکیو؟
حاج آقا اسحاق جهانگیری معاون
حاج شیخ حسن آقای پرزیدنت در
مصاحبه با رســانه هــای آخوندی
گفتــه :به مردم مــژده بدهم که از
شــوک تحریم ها گذر کردیم! خدا
بیامرزد مرحوم پینوکیو را! مردک
نادان طول دماغ ات به سی سانتی
متــر رســیده؛ رکــورد گینــس رو
شکســتی باز هم دروغ می گوئی؟
مشــنگ جان تحریم ها ده درصد
کار مردم را خراب می کند ما جیب
گشاد آخوندی به نام رهبر ّ
معظم
را نمی توانیم ُپرکنیم وگرنه همین
درصدی که از دست دزدان دریایی
در می رود برای اداره زندگی مردم
ما کافی است.
دست باالتر!
حاج حســن آقای پرزیدنت گفته:
اروپاییان «اینستکس» را ساختند
ولــی این ســاز و کار ماننــد بانکی
اســت که سردر قشــنگ و شیکی
دارد ولی پولی داخل اش نیســت!
ُخب حسن جان تو پول های مردم
را کــه توی بانک گذاشــته بودند،
باال کشیدی و با این کار بانک های
زیادی با ســردر خوشــگل و بدون
پول ماندند حــاال همین کار را آن
ها با توکردند تا بدانی:
دست باالی دست بسیار است! تا
باال بلند ترین دســت ها که همان
دست آمریکاست!

سیب زمینی!
وزیر جهاد كشــاورزی در
واكنــش به گران شــدن
سیب زمینی گفت :توزیع
كه دســت ما نیست ،ما
کــه نمــی توانیــم جلوی
در مغــاز ه ها بایســتیم؟
نــه مردک تــو فقط کمی
جربــزه داشــته بــاش جلو
ّ
معظم بایســت بگو
رهبــر
حاج آقا چرا خوراک مردم را
به قیمتی گزاف به بیگانگان
می فروشی تا حقوق حزب
اللــه و حماس جور شــود؟
مگــر خــون آن هــا از خون
بچه های گرســنه و
زنان و ّ
آشغال گرد ایرانی رنگین تر
است؟
حجاج ابن یوسف ثقفی؟
ّ
علم الگــدا در مصاحبه ای
گفتــه بــود :والیــت رهبــر
ّ
معظــم ،ادامــه امامــت
امیرالمومنین علی ابن ابی طالب
است! علم جان ما خیلی ها را پیش
از تــو دیدیم که تا پول و ُپســت از
طرف رهبر ّ
معظم برای شــان می
رسید ،می گفتند ما بدون اجازه آقا
آب نمی خوریم و نفس نمی کشیم
ولــی هنگامی که حضرت آقا آن ها
را از کارشــان مع ّلق فرمود ،تبدیل
شــدند به دشمن شــماره یک آن
بزرگوار!؟ انشا الله روزی را ببینیم
کــه درآمد کفتر و دفتر و دســتک
حضرت ثامن االئّمه را از تو بگیرد
و بدهد به ابلــه و رذل دیگری ،آن
وقــت احتمــا ًال خواهــی گفت که
والیت حضــرت رهبر ّ
معظم ادامه
حکومت یزید اســت یا معاویه و یا
حجاج ابن یوسف ثقفی!؟
ّ
گوشت حالل خوک!
حالل خوک! ذبح شــده
گوشــت
ِ
به روش اســامی هم به بازار آمد.
مســلمین مبارک باشد! از عبارات
زیبای بانکداری اسالمی بدون ربا
و ازدواج یــک ســاعته به گوشــت
حالل خوک رســیدیم اینک آماده
باشــید که در انــدک زمانی به ورق
گنجفــه و قمــار اســامی ،دزدی
با رعایت ســنت رســول ،دروغ به
روش امامــان و راهزنــی به شــیوه
پیامبربرسیم!
سوال و جواب!
وقتی جوانان می گویندکار نداریم،
آخوند می گوید :حجاب را رعایت
کنید! وقتی مردم از سیل زده ها و
زلزله زده ها می پرسند؟ آخوند می
گویــد :با بی حجابی در تابســتان
برخورد می شــود .وقتــی مردم از
گرانی و فساد و دزدی شکایت می
کنند ،آخوند می گوید :مردم باید
بــی حجابی را گزارش بدهند! می
پرسیم چرا خودکشی جوانان زیاد
شده؟ آخوند جواب می دهد مسئله
حجاب باید با شدت پیگیری شود
و هنگامی که می پرسیم چرا نواله
خورهــای حــزب اللــه و حمــاس
و فاطمیــون و آخوندهــا حجــاب
را رعایــت نمی کنند مــی گویند:

توهین به لبنان؟ توهین به اسالم
ــب نبــی؟ ای ملعون
و قــرآن؟ ِس ّ
ضد انقالب!
مفسد ّ
عالقه و مح ّبت!
رحمانی فضلــی گفتــه :ذ ّرهای از
عالقــه و مح ّبت مردم نســبت به
والیــت فقیــه و نظــام جمهــوری
اسالمی ایران کاسته نشده است!
ما هــم حرف این جنــاب فضله را
تایید می کنیم .هنــوز هم همان
دو درصــد دزدان و راهزنان ســپاه
و بســیج که برای ســود خودشان
جانم فدای رهبر می گفتند هستند
که هستند .و اگر چند هزار دز د با
پول مردم به کانــادا فرارکردند باز
هم افرادی گشــنه گدا تر جای آن
ها را ّپر می کنند.
ریال ایران؟
سردار محسن رضایی گفته :ریال
ایران قوی ترین پول منطقه خواهد
شد! منطقی است ،از آن امام ،این
سردار بیرون می آید .همه موادّی
را که کشــف می کنند این بابا می
زند توی رگ بعد هم می آید وعده
می دهد خروار خروار! این هم برود
الی دســت آب و برق و مســکن و
مجانی امــام راحل (ج)!
اتوبــوس ّ
الکــن از اون مــواد بــه مــردم هم
بدهد این سردار!
بد تر از مبب امتی؟
حاج شــیخ حســن آقای پرزیدنت
ی ها بعــد از جنگ دوّم
گفته :ژاپن 
جهانی و ویران شدن کشورشان،
برای ساخت دوباره ژاپن  8ساعت
کار بــا مزد و  ۵ســاعت کار رایگان
کردنــد ،ما هــم باید همیــن کار
را بکنیــم! یکــی گفت :ایــران که
بمباران اتمی نشــده؟! حاج شیخ
حسن آقا پچ پچ کرد :حضرت آقا از
بمب اتمی هم بدتر است!
حضرت علی اصغر (ع)
از شــما چ ه پنهان مقــام عظمای
بالیــت مــا را منصــوب فرمــوده
بــه ریاســت مرکــز پژوهــش های
دکترینــال مجمــع دارالتقریــب
حیدری نعمتی! حتم ًا می پرسید
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ایــن معنی اش چیســت و چه کار دســت خالی و فراری دادن
می کند؟ خود مــا هم نمی دانیم شــان بــا یــک تیــر هوایی
ولی مهم این است که بودجه نان ممکن بــود .حــاال این بابا
و آموزش و بهداشــت مــردم ایران بدون دیدن جبهه جنگ و
خــرج این بنیاد ها می شــود بعد هیچ خدمتی بــرای ایران،
جانبــاز شــد گــروه
کاری اش دو ردیــف
کاظم صدیقی امام
باالتر رفت آب و برق
جمعه ی تهران :مردم
مجانی شــد هم
اش ّ
با دیدن عمامه یاد
خــودش و هــم بچه
مهربانی ها می افتند.
هایش می توانند در
هر دانشــگاه و رشته
ای وارد شــوند و ده
هــا امتیــاز دیگرکــه در این
جــا نمی گنجــد .اگر جنگ
نیست خودت جنگ بساز!
گاو شیرده؟
مایک پنس دریک نشســت
رســانه ای گفت :رژیم ایران
مــردم خود را ســرکوب می
کنــد با اعــراب و اســرائیل
دشــمنی می کند و ما امروز
در کنار مردم ایران هستیم!
مایــک جــان؛ چــرا شــما
آمریکائــی هــا آن وقتــی که
پسر عموهایتان داشتند یک
آخوند زپرتی به نام امام با ناز
و کرشــمه بی فعــل و فاعل
را به مــا قالب می کردند در
کنار مــردم ایــران نبودید؟
حاال که ریشه آقایان محکم
نیمــی به جیب مــا نیمی به جیب شده و چهل ســال است مملکت
رهبر ّ
معظــم! که این یکی هم می ما را ویران کرده و شبی صد تن را
رود به اوگاندا ،در همین راستا یکی می کشند آمدید؟ بعد هم شما که
دیگر از همین گردنه ها را داده اند در آخرگفتید از یمن به عربســتان
به راهزن دیگــری و نام اش را هم حمله می شــود که باید حل شود!
گذاشته اند :رییس مرکز تحقیقات یعنی همه دلواپسی شما برای گاو
و مطالعــات اســتراتژیک مجمــع شیرده تان است و نه آزادی ایران.
جهانی حضرت علی اصغر(ع)
آمدی جانت به قربانم
خودت جنگ بساز!
ولی حاال چرا؟
پــس از خبر ترور نماینده اصفهان هر دوانگشتم به چشمانت
راننده اش که مجروح شــده بود،
ولی تنها چرا؟
گفتــه :دو نفر قصد ســرقت کیف
نوشدارویی و بعد از
احمد ســالک را داشــتند که با آن
مرگ سهراب آمدی
ها درگیر شدم و از اسلحه استفاده
بعد ویران کردن
ن هنــگام یــک تیر
کــردم و در ایــ 
اهواز و آبادان چرا؟
پهپاد؟
هوایی شلیک شــد و پس از آن به
دلیل درگیری با افراد مهاجم تیری سه شبانه روز همه خبرگزاری های
به پــای من اصابت کــرد و هر دو غربی به عنوان خبر مهم جیغ می
زدند :وزارت دفاع آمریکا هدف قرار
مهاجم از صحنه متواری شدند.
اصل مطلب را از ما بشــنوید :این دادن یک پهپاد ایرانی را تائیدکرد.
راننــده فرصت طلب یکــی از آرزو در ســاعت  10صبح پنجشنبه به
هایش این بوده که جانباز بشــود وقت محلی ،کشتی جنگی باکسر
وگرنه ترســاندن دو تا کیف قاپ با در حال عبور از تنگه هرمز بود که
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آب بازی؟
به دلیل گرمای هوا دولت اسپانیا شرایطی
ب بازی
را برای مردم فراهم می آورد تا با آ 
اما در ایران دولت اسالم ناب
خنک شوندّ .
محمدی طبقه پایین جهنم را اختصاص به
ّ
البته
جوانانی داده که آب بازی می کنندّ .
اوّل آن هــا را می برند به زندان ســپاه اگر
از آب بــازی توبه کرد و از کفر آب بازی به
اسالم والیی بازگشت که چه بهتر؛ وگرنه
جهنم نزد حضرت امام
می فرستند اش به ّ
راحل (ج) و اصحاب!
یک پهپاد نزدیک این کشتی شد.
کشــتی اقدام دفاعــی الزم را علیه
پهپاد انجام داد.
مرد تو خجالت نکشیدی با کشتی
هزار متری این پهپــاد یک متری
بچــه رســیده؟
را زدی؟ زورت بــه ّ
عــوض ایــن کــه بگوئــی اشــتباه
کردم ،خوشــحالی؟ آخوند ها اگر
خوشــحالند پهپــاد  220میلیون
دالری را بــا کالش نیم متری زده
اند شــما چرا خوشحال هستید؟
پهپاد آخوندهــا  300هزار تومانی
بــود یعنــی  20دالر و این به اندازه
پولــی اســت که حضرت آیــت الله
ّ
مکار شیرازی می دهد و دور سرش
را اصــاح می کند ،تازه چرا شــب
جمعه زدی که شب خیرات است
و همه اموات آزادند؟
عکس؟
چنــد روز پیــش فیلم مســتندی
دیدیم که یک چینــی را به هنگام
ورود به کشور گرفتند چون عکس
پاســپورت اش به قیافه طرف نمی
خورده! و همین شــک ماموران را
برانگیخته! ما نمی فهمیم چرا این
طورشده؟ فقط فکر می کنیم این
هم کار ترامپ است که این چینی
چشم وگوش بسته را لو داده! مگر
خواهــران و برادران چینی ما همه
از یک عکس کپی نمی زنند؟ البد
این طفلک پول نداشته برده پایین
شــهر؛ آن بابا هم یا دســتگاه اش
خراب بوده و یا جوهرش کم بوده
وگرنه چینی ها همه یک شکلند به
حضرت ع ّباس؟!
کانادا – مدینه منوّره مونرآل – اوّل ماه
آکوست الحرام! سال  2019دربدری
خون جگری!برابر با دهم َامرداد ماه
سال  1398مهرورزی زنجیره ای!
شاد و آزاد و سربلند باشید.
پیر خراسانی

zarbarg paivand

راهنمایمشاغل
ایرانیان مونتریال

Z

ARBARG

Iranian Business Directory

Tel : (514) 996-9692

www.paivand.ca
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CLASSIFIEDS

رستوران برای فروش

نیازمندیهای

کامیونیتی ایرانیان

استخـــدام

جویای کار

اتومبیل

نیازمنــدیها

PAIVAND

aznov152104nikpour

استخــد ام

ap15-mayPd

استخدام

abedi free

استخدام

فروش سالن زیبایی

abedi free

azmr19f

hosskherad@yahoo.ca azjan12paid60+120+120

aznov-jan’17tpshP

نیـازمنـدی هـای پیوند

آرایشـــــگاه

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

آژانس مسافرتی

اسکای.الن 388-1588 ...................................
فرنازمعتمدی842-8000................................
ناهیدپاکروان844-873-7191................
سلطـــان484-4000 ....................................
کوتراوکــو594-344 .......................................
همامهر438-228-9266 ............................
یونی گلوب(نسرین)849-7711..................

آموزش موسیقی

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

آموزش نقاشی

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

آموزشگاهحتصیلی

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

اتومبیل-تعمیر

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

اتومبیل :خرید و فروش

ALIXتویوتا376-9191.................................
تویوتا ایل پرو 376-9191 ................................
ری نور :هاندای 438-402-0429.................
الگانسلیزینگ865-2595..............................

ازدواج

شــیخ صالــح366-1509 .......................

ارز

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

امالک و مسکن

فیروزهمتیان 827-6364 ...........................
نادرخاکسار969-2492...................... .
مسعودنصر 571-6592 .................... .
آرش شکور 730-3909 ....................
شهره شهریان 290-2210 ....................
مسعودهاشمی298-4567.................
مهدیانصاری 588-0609..............................
عرفانمرزبانپور813-3633..............................
بهروزدوانی 677-7919.................................. .
عسلجامی547-7866...................................
کاظم تهرانی971-7407................................ .
آناهیتابروجردی 978-9962 .........................
آرزوگتمیری561-3-561................................
مینواسالمی 967-5743............................... .

اجنمن ها و سازمانها

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

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

بیمه و مشاور مالی

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

افخم هادی737-6363 ................................. .

رستــوران

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

پیتزااطلس 524-0-524 ...............................
کبابسرا 933-0-933 .....................................
کلبهعموجان484-8072.................................
فاروس270-8437.............................................
کارتیه.پرس488-6367..................................
کوپولــی989-8580 ....................................
بیبلوس523-9596...........................................

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

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

نغمه سروران889-8765 ............................
خاطــره یکتــا 438-390-0694 ..........
شهریاربخشی624-5609 ............................ .

ماهیسنلوران369-3474.............................
کوه نور450-676-9550 ............................... .
آریا(اوتاوا))613( 594-3636...........................

( LITH COMصمیمــی)951-4721...

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

پزشــکی
تاکـسی

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

تبلیغات
ترجمه

چاپ و تابلوسازی

حسابداریومالیاتی

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

حمل و نقل

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

دندانپزشک

شهروزرضانیا (آریا) 933-3337 ..................
شریف نائینی731-1443............................... .
آیدا خانلرپور332-1117 ............................... .
دندان سازی (کلینیک)

روانشناسی  /روانکاوی

سوپر و فروشگاه

شیرینی پزی و قنادی

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

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

عینک سازی

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

فـرش

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

فـیزیوتراپی

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

فـال

شماره
شما در
ا
ی
ن
ل
با
یست ن
(رایگا ما متا
یست؟
س
ب
گ
ی
ن برای آگهی د رید.
ه
کلینیککایروپرکتیک
ندگان
پیوند )
کلینیکابنسینا849-7373.........................

کتـابفروشی

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

کلیسا

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

گاراژ (درب)

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

گرافیک و طراحی

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

گلفروشی

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

لوله کشی

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

مهاجرت

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

محضر

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

موسیقی (جشن ها)

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

وام مسکن

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

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

وکیل دعاوی

کــــارواش

ویدیو

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

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

دکترعطاانصاری

در کلینیک مدیکال
آلفامــدیک

درمــان کلیه
مشکالت ارتوپدی پا

• ساخت کفی های طبی
• انواعکفشهایطبی،
جوراب واریس
• مچ بند ،زانوبند ،کرست های طبی
• داروهای طبیعی برای درمان
بیماری های پا

1253 Rue Guy

Tel.: (418) 440-9494
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پانسیون

مشاوره و خدمات زیبایی

به یک خانم کارمند

• میکرونیدلینگ
)Dermapen(
• میکروبلیدینگ
• هاشور ابرو
• خط چشم
• بن مژه
• خط لب
• رژ لب
• پاکسازی پوست و صورت

ویا خانم دانشجو
 دالر۵۰۰ ماهانه

آﻣﻮزش ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺎزﻫﺎ و آواز ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه
 ﺳﺎل5  ﺗﺎ2 آﻣﻮزش ﻣﻮﺳﯿﻘﻰ ﮐﻮدك از
*Ensemble matelas
*Ensemble
et matelas et

sommier orthopédique
sommier orthopédique
Dream Star Dream Star
60” grand lit 99$
60” grand lit 99$

ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آرش ﺗﯿﻤﻮرﯾﺎن

879 879 999 999
$

Sectionnel

Sectionnel

$

Sectionnel

$

$

Sectionnel

LASER SPA INSTITUT LEA

سوزاندن موهای بدن با لیزر

Estheticienne & Technicien LASER |
Diplome cidesco internations du paris

خدماتآرایشی

با تمام امکانات
و اینترنت ومبله
در منطقه

9116-663 )514(:.Tel

M.Royal.Beauty :اینستاگرام
PendJn01

free

699$ 699$

Canapé

Canapé

سی
عکا
رز

 اندازه سرPR و کارت
وجزئیاتدیگربایستی
رعایتشود

vente
vente

6565

999$ jusqu’à
999$ jusqu’à

50 X 70

______________
عکسبرایسوءپیشینه
)(واشنگتنیاایران

7 mcx

2299 2299$

: پیوند را آبونه شوید
$
1399$ 1399
info@paivand.ca
Sectionnel

مترجم رمسی

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

کلبــه
عموجان

999$ 999$

de 1599$ / Sofas en tissudeàa1599$
partir/ de
Sofas
499$en/tissu
Sofasàaenpartir
cuir de
àa 499$ / Sofas en cuir àa
partir de 699$ / Sofas sectionnels
partir de 699$
en cuir
/ Sofas
à partir
sectionnels
de 879$ en
/ Sofas
cuir à partir
de 879$ / Sofas Sectionnel
Sectionnel
rabatables en cuir à partirrabatables
de 799$ en
/ Consoles
cuir à partir
à partir
de 799$
de 299$
/ Consoles à partir de 299$
/ Table à café à partir de/ 299$
Table /àTable
café àdepartir
coin de
à partir
299$de/ Table
199$de/ coin à partir de 199$ /
Miroirs à partir de 99$ / Miroirs
Bureauxà partir
à partirdede99$699$
/ Bureaux
/
à partir de 699$ /
Curio à partir de 699$ / Curio
Unitésàmurales
partir deà699$
partir/ de
Unités
499$murales
/ Matelas
à partir de 499$ / Matelas
et sommiers à partir de et299$
sommiers
/ Divansà lits
partir
à partir
de 299$
de 699$,
/ Divans
etc.lits à partir de 699$, etc.

de
de
rabais rabais

مترجم رمسی
بخشی
شهــریار
یکتا
حتویلداری
خاطره
Beaucoup
de
Beaucoup
pièces
uniques,
de pièces
etc.
uniques,
etc.
º
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،دعوتنــــامهرسمی

ترجمـــهمدارک
Dépêchez-vous!
Dépêchez-vous!

ایران
و
کبک
رسمی
مترجمان
جامعه
عضو
•
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• ترجمهرسمیکلیهمدارکوخدماتمربوطبهترجمه
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(514)
675-0694
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¸
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514-624-5609

Sectionnel

) (نبش دکاری

SNOWDON

PrilloPrillo
liquideliquide

de chambre
/ Ensemble
à partirsalle
de 1099$
à dîner/àEnsemble
partir salle à dîner à partir
:نشانی خود را برای ما ایمیل کنیدSet de chambre à partirSetde 1099$

Sectionnel

7 mcx

la qualitélaauqualité
plus bas
au prix
plus bas prix

) دالر (با پست سریع75 :ساالنه

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

عکس های ما تضمینی و
درخواست های
tous les Meubles
tous doivent
les Meubles
être doivent
être متناسب با
$
باشد
می
ادارات مربوطه
vendu! vendu!

%%

Sectionnel

Sam The Handyman

به چند نفر برای کار در
.امورنصب فورا نیازمندیم
در ابتدا بصورت پاره وقت
 دالر13  ساعتی:دستمزد

PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL
،عکسپاسپورتی
since 1990
سیتیزنیکانادایی

تبدیل متام سیستم های ویدئویی

Sectionnel

استخـــدام

Tel.: 514-400-7879

Meubles
Meubles
prilloprillo

Mega
Mega
Tel.:(514)
706-8324

<< >> حتی در محل شما

5740 blvd cavendish
لطف ًا برای اطالعات
:بیشتر تماس بگیرید

جوان کردن پوست و از بین بردن چین و
، گردن،چروک های صورت
و از بین بردن جوش ها و کک مک های
acne قهوه ای صورت
 برای هموطنان عزیز%15 با تخفیف

35

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

We are hiring interested individuals as handyman assistant. Part time to start and potential
for full time. Experience is an asset, but not
necessary. (training will be provided)
compensation: $13.00/hr. Position available
immediately. Send CV by email to:
info@sam-thehandyman.com
Or send your information through our
Career-Page at:
www.sam-thehandyman.com/career.htm

استخدام
به چند نفر
آشپز و راننده

• • نیمه وقت و تمام وقت
.برای کار در رستوران در مرکز شهر نیازمندیم
:لطفا با شماره تلفن زیر تماس بگیرید

Tel.: 514-266-1355
jayazaug19

879$ 879$
Sectionnel

تدریس فارسی

(438) 390-0694

تدریس زبان فارسی

در وست آیلند
$DÉCOR REST-PALLISER-MIDI-SUPERSTYLE-TRENDLINE-DURHAM-KORSON-SIMMONS
$DÉCOR REST-PALLISER-MIDI-SUPERSTYLE-TRENDLINE-DURHAM-KORSON-SIMMONS
$
$
$
$
$

1699 1699 1099 1099 1899پروینعبائی
1899

ارزشریف

7 mcx

7 mcx

7 mcx

7 mcx

Sectionnel

Sectionnel

مترجم رمسی

Canapé

Tel.: 514-675-4405

699 699$
Canapé

abaee:azsepfree

نغمه سروران

zarbarg
paivand






 





































 



 

















Magasins
Magasins
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deCentres
liquidation
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www.prillo.ca
www.prillo.ca
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Pierrefonds
Pierrefonds
Saint-Léonard
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Laval
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Brossard
Brossard
MontrealVaudreuil-Dorion Vaudreuil-Dorion
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Pierrefonds
Saint-Léonard
Laval
Montréal

15757Pierrefonds
Gouin Blvd.15757
W. nsarvaran@hotmail.
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BlSaint-Léonard
vd. W. E.60251877
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E. le1877
Blvd.Curé-Label
8100Laval
Taschereau
le Blvd. Bl8100
vd. Taschereau
3400 Crémazi
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دارالترجمه رسمی فرهنگ

،عضورسمیانجمنمترجمانکبک
ترجمهوتأییدترجمه
،رسمی اسناد و مدارک
تنظیمدعوتنامه،ترجمهشفاهی
،وتکمیلکلیهفرمهایرسمی
بلیت
کلیه
 فروش















































Tél.: (514) 223-6408
تأییدامضاء












Tél.: (514) 561-6408
مرکزشهرمونترال:محل
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5780 Sherbrooke W., Tel.: 369-3474(FISH)






 369-3474(FISH)




 

W., Tel.:

www.paivand.ca

آموزش فشرده حسابداری
تدریس خصوصی و نیمه
آموزش کلیه سازها و آوازتوسط اساتید برجسته



کانادا
خصوصی حسابداری






































 سال8  تا2 آموزش موسیقی برای کودکان از
مطابق با مطالب و سرفصلهای
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Lester B. Pearson کالج
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، اگر عالقه مندید،اگر دستی به قلم دارید
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210 St-Jacques (Lachine)
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:ساعــاتکار
.با ما همکاری کنید
Tel.: 514-366-1509
514-247-1732
(450) 638-7078
 سنت ژاک غربی >>مترو210
به مست غرب،90  اتوبوس:واندوم
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. پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد:توجه

5780 Sherbrooke W., Tel.: 369-3474(FISH)
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نوشته «علی» ،عکاس «استودیو فوتوبوک»
و مدیر گروه فیسبوکی «همه چیز در مورد مونترآل»

وش!
خ

آموزشعکاسیبهزبان .. .

مکان جالب برای
معرفی
عکسبرداری از نمای عمومی شهر مونترآل

4

در بعضــی از دوربینها )50
به ثبت میرسند.

•

مونتــرآل از شــهرهای زیبــای
کاناداســت و مناظــر زیبــای آن
ســوژه های بســیار جالبــی برای
عالقمندان عکاســی اســت .البته
مناظر تابســتانی این شــهر زیبا با
مناظر زمستانی آن تفاوت فراوانی
داشــته ولی با این وجود ،هر دوی
این مناظر زیبا و دلفریب هستند.
طبیعتا با توجه به ســرمای شدید
هــوا در فصــل زمســتان ،کار بــا
دوربین و بیــرون ماندن در هوای
ســرد ،ســاده نبــوده و معمــوال
عکسهای زمستانی را با عجله ثبت
میکنیــم .برعکس ،در تابســتان
هوای بیــرون را بهتر تحمل کرده
و فرصــت کافــی داریم که بیشــتر
بــا دوربین کارکنیــم و تنظیمات
دوربین را در زمان ثبت عکســها،
چندین بار تغییر دهیم تا بهترین
نتیجه حاصل گردد.
بــا توجــه بــه تخــت بــودن اکثر
قســمتهای شــهر مونترآل ،ثبت
نمای عمومی این شــهر کار ساده
ای نبوده و چشم اندازهای مشرف
بر شــهرکه قابل دسترس همگان
باشد ،زیاد نیستند.
البتــه ســاختمانهای بلندمرتبــه
فراوانی در شهر وجود دارندکه دید
بســیار خوبی به اکثر قســمتهای
شــهر دارند ولی اگر در این برجها
زندگی نمیکنید ،طبیعتا دسترسی
به طبقات فوقانی آنها کار ساده ای
نبوده و معموال بازدید از این جاها
به سادگی امکانپذیر نمیباشد.
با ایــن وجود چندین مکان جالب
بــرای تصویــر بــرداری از نمــای
عمومی شهر مونترآل وجود دارند
که در این مقاله فقط چهار مورد را

معرفی مینمایم .همه این مکانها را
میتوان با استفاده ازکلمات کلیدی
که با حروف التین چاپ شده اند،
و با یک جستجوی ساده در گوگل
پیدا نمود.
قبل از ذکر نام این چهار مکان ،این
نکته را به عرضتان برسانم که طبق
نظر اکثر اســتاتید هنر عکاســی،
بهتریــن زمان برای ثبــت تصاویر
حیــرت انگیز از نمای عمومی یک
شــهر« ،لحظات طالیی» نامیده
میشــوند کــه در طــی آن میتوان
زیباتریــن تصاویــر را تهیه کرد که
این لحظات ،زمان طلوع و غروب
خورشــید میباشــند .ویژگــی اول
تصویربــرداری در این لحظات آن
اســت که نور موجود در آســمان و
نور موجود بــر روی زمین ،تقریبا
یکنواخــت و به یک شــدت بوده و
تمــام جزئیات در زمین و آســمان
قابــل مشــاهده هســتند .ویژگی
دیگر تصاویری که در این لحظات
ثبت میشــوند این اســت که رنگ
نور خورشــید در این مواقــع ،زرد
و طالیــی بــا پرتوهایی ســرخ فام
بوده که جلوه بسیار جالبی به این
تصاویرمیدهند.
توصیه بنده این است که حتما در
این مکانها و در زمان عکسبرداری،
از سه پایه استفاده کرده تا عکسها
وضوح بیشتری داشته باشند.
البتــه ســه پایــه ندارید و یــا بطور
اتفاقی از این مکانها بازدید کردید،
بــا اســتفاده از باال بردن شــاخص
 ISOمیتوانیــد عکســهای قابــل
قبولــی تهیه کنیــد؛ ولــی یادتان
باشدکه بهترین عکسها همیشه با
کمترین مقدار ( ISOعدد  100یا

تنها کوه مشــرف به شــهر
مونتــرآل ،کــوه «مــون
رویــال» میباشــد .البتــه
بــا توجــه بــه انبــوه بودن
درختان ،بخشــهای بسیار
محــدودی از ایــن کــوه به
شــهر مونتــرآل مشــرف
بــوده و از همــه جــای این
کــوه که بــه ســادگی قابل
دسترسی باشــد ،نمیتوان
عکســبرداری کرد .یکی از
بهترین چشــم اندازهــا ،در باالی
کــوه مونتــرآل و از مکانــی بنــام
Chalet du Mont Royal
میباشد.
اگــر بــا اتومبیــل بــه ایــن مکان
میروید،میتوانیدوسیلهنقلیهخود
را در پارکینگ موسوم به «پارکینگ
پارک مون رویــال» پارک نموده و
پــس از  10دقیقه پیــاده روی ،به
محوطه مورد نظر برسید.
عالئم کاملی هم در طول مســیر
نصب شده و براحتی مقصد را پیدا
خواهیدکرد.
گزینــه دوم بــرای رفتــن بــه این
مکان ،دوچرخه است که میتوانید
با دوچرخه به آنجا رفته و به حفظ
محیط زیســت ،کمک بیشــتری
بکنیم .چشــم انداز ایــن مکان به
سمت مرکز شهر مونترآل ،رودخانه
سن لوران و تمامی پلهای موجود
بر آن و نیز کل ساختمانهای بلند
مرتبه مرکز شهر میباشد.

•

دومیــن مــکان نیــز بــر روی کوه
مــون رویــال قــرار گرفتــه و بــه
بخشــهای دیگری از شهر احاطه
دارد .چشــم انــداز دوم در خیابان
 Camillien-Houdeو بــه
سمت خیابان «پارک» ،در جایی
بنام «چشم انداز» یا Belvédère
 Camillien-Houdeمیباشد.
این مســیر قبال بروی اتومبیل ها
باز بود و میشــد با اتومبیل تا این
مــکان رفــت ولی گویا از امســال،
محدودیتهــای ترافیکی خاصی در
این منطقه بوجود آمده و ترافیک
آن سنگین تر شده است .اگر اهل
دوچرخه سواری و ورزش هستید،
دوچرخه همچنان گزینه خوبی
برای رســیدن به ایــن مکان می
باشــد .از ایــن «چشــم انــداز»
میتوان به بخشهای شرقی شهر
مثــل برج المپیــک و نیز بخش
هــای شــمالی مونتــرآل احاطه
داشت.

•

ســومین مــکان در مرکــز شــهر
مونتــرآل قــرار گرفتــه و در
ســاختمانی اســت که آن را بنام
بــرج (پــاس) Ville-Marie
مینامند

صابر جلیل زاده

آمـوزشسنتــور

در كلیه سطوح
-------------

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

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

در باالتریــن طبقــه ایــن بــرج،
مکانی اســت که Observatoire
 Place Ville-Marieنامیــده
میشــود .بازدیــد همگان بــه این
مــکان آزاد بــوده ولی حتمــا باید
محدودیت ساعات بازدید در آن را
در نظرگرفت که با توجه به ساعت
زمســتانی یــا تابســتانی ،الزاما با
لحظاتغروبآفتابمنطبقنبوده
و شاید همیشه در این لحظات در
دسترس نباشد .ورودی این مکان
در آخریــن بازدیــدی کــه از آنجــا
داشــته ام ،به مبلغ نفری  20دالر
بوده است .البته میتوان با پرداخت
 100دالر یک کارت سالیانه بدون
محدودیت تهیه کرد و چندین بار
از آنجــا بازدید کرد .ویژگی بســیار
جالــب ایــن مــکان این اســت که
میتــوان از هر چهار طرف ،احاطه

کاملی به شــهر مونترآل و در تمام
زوایا داشت .مشکل فنی که در این
مکان بــرای تصویربــرداری وجود
دارد ،شیشــه های دورتــادور این
برج بوده که انعکاس بســیار بدی
در اکثــر تصاویر بوجــود میآورند.
بهترین کار برای تهیــه تصویر در
این مکان ،اســتفاده از حلقه های
فنری و الســتیکی بزرگی است که
بــه دور لنز می افتد و میتوان آن را
به شیشه های این مکان چسباند
تا نــور مزاحم دیگری وارد دوربین
نشود .تصویربرداری در این مکان
با سه پایه های کوچک که مزاحم
عبور و مرور بازدیدکنندگان نشود،
بالمانع است.

•

چهارمین مکان ،در مســیر رفتن
به کازینوی مونترآل میباشد .پس

از عبــور از جلــوی ســاختمانهای
مشــهور  Habitat 67کــه یکی از
سمبلهای شهر مونترآل میباشد،
یــک پــل وجــود دارد که مــا را به
ساختمان کازینو میرساند .قبل از
رسیده به این پل ،جایی بنام Parc
 de Dieppeاســت کــه میتوان
چشــم انداز بســیار زیبایی از مرکز
شــهر مونترآل تهیه نمود .ویژگی
جالــب ایــن مــکان این اســت که
عــاوه بر ثبت تمامی زیبایی های
نورها و ســاختمانهای مرکز شــهر
مونتــرآل ،میتوان بازتاب بســیار
قشــنگی از تمامی این جزئیات در
آب رود ســن لوران تهیه و به ثبت
رساند.
دوربین تان مستدام و سه پایه تان
مستحکم!
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ازدواجهای صوری و طالقهای تامین اجتماعی

مجید محمدی
 30ژوئیــه  -افزایــش ازدواجهای
صوری به خاطر گرفتن وام ازدواج
و ازدواجهای ســفید و طالقهای
تامین اجتماعی برای کسب حقوق
بازنشستگی به یک پدیده رایج در
ایران تبدیل شده است .به گفتهی
محمد مهــدی تندگویــان معاون
ســاماندهی امور جوانان در وزارت
ورزش و جوانــان «ازدواجهــای
صوری  ...به واســطه افزایش رقم
وام ازدواج افزایش یافته است».
او در عیــن حال بر این باور اســت
کــه «افزایــش رقــم وام ازدواج
کمکی به شــکلگیری امر ازدواج
نمیکند( ».فارس  ۷مرداد )۱۳۹۸
در حوزهی طــاق نیز انگیزههای
مالی به افزایش طالقهای صوری
منجر شده است .مدیر کل تامین
اجتماعــی تهران بــه رواج این امر
برای تداوم کســب حقــوق پدران

سوءاســتفاده از منابع
عمومــی (بانکهــا و
تامیــن اجتماعــی)
در شــرایطی غیــر از
طفولیــت دختــر چــه
تاثیری بر نهاد خانواده
در ایــران داشــته و
خواهند داشت؟
•
طالق صوری
بــر اســاس مقــررات
تامیــن اجتماعــی در
صورتــی کــه دختری
مداخل ه
ی
م
خ
ر
ب دولت در ازدواج نکــرده باشــد
نهاد
خ
ا
ن
و
ا
د
ه
د
میتواند از مســتمری
ر ایران
پــدر متوفــی خــود
اســتفاده کند ،اما وقتی
فوت شده از سوی فرزندان
مونث اشــاره دارد( .ایــران آنالین ازدواج کرد از شــمول تحت تکفل
 ۱۶تیــر  )۱۳۹۸برخــی از زوجهــا پدر خارج میشود.
برای دریافت حقوق بازنشســتگی ســقف ســنی هم برای این ماجرا
پــدر فــوت شــدهی دختــر اصوال گذاشته نشده به این معنا که دختر
ازدواج خــود را ثبــت نمیکنند و حتی در هفتاد ســالگی میتواند از
در چارچــوب ازدواج ســفید با هم مستمری بازنشستگی پدر استفاده
کند اگــر مجرد باشــد .به همین
زندگیمیکنند.
هر ســه پدیده ناشــی از مداخلهی علت کســانی که به این مستمری
دولــت در روالهــای جــاری نهاد دسترســی دارند یــا ازدواج خود را
خانواده در ایران اســت :یکی برای ثبت نمی کنند یا اگــر مادر از این
تشویق ازدواج و دو تای دیگر برای مستمری استفاده میکرده و فوت
حمایت از دختران که تحت تکفل شــده مبــادرت به طــاق صوری
مالی پدران و شــهروند درجهی دو میکنند تا بتوانند از این مستمری
تصور شــده و مردان خانواده حتی استفادهکنند.
پــس از مرگ متکفــل تامین مالی قانونگزار با این ذهنیت که مردان
بایــد زندگــی زنــان را تامین کنند
آنها دانسته میشوند.
مبنای شــکلگیری ایــن پدیدهها (زنــان تحــت تکفل آنها هســتند
چیســت؟ ایــن پدیدههــا فراتــر از و مــردان بر آنها قیمومــت دارند)

این شــرایط را ایجاد کرده اســت.
دختران ممکن است از این قانون
ســوء اســتفاده کنند امــا متوجه
نیســتند که قانونگــزار بــه آنها به
صــورت «صغیر اقتصــادی» نگاه
میکند.
•
ازدواج صوری
روحانیت حاکم بر این باور است که
جوانان در سنین پایین باید ازدواج
کنند تا از گناه دور بمانند.
روحانیــون بــرای تحقق ایــن امر
(خیالــی در دوران ما که متوســط
ســن ازدواج دختران و پســران در
حال افزایش بوده) به جای تمرکز بر
اشتغال و رونق اقتصادی بر پایین
آوردن ســن قانونی ازدواج و تبلیغ
و تشــویق ازدواج بــا محرکهــای
مالــی از یک ســو و تنبیــه جوانان
به خاطــر ایجاد روابط صمیمی در
خارج از چارچــوب نهاد خانواده و
ازدواج شرعی اصرار داشتهاند .وام
ازدواج بدون بهره یکی از ابزارهای
حکومت برای ازدواج بوده است و
هنگامی که میزان وام مشوق کافی
ایجاد نکرد میزان وام افزایش یافته
اســت .افزایــش وام جوانان بیکار
و بــی آینده و مســتاصل را بدانجا
کشانده که این وام را در هر صورت
دریافت کرده و از آن برای کارهای
مختلــف از جملــه ســفر ،خریــد
اتومبیل ،تحصیل و تلفن همراه یا
کامپیوتراستفادهکنند.
•
مزایا و مشکالت طالق و ازدواج
صوری
ایــن وامهــا یــا حقوقهــای
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بازنشستگی مزایایی برای جوانان
دارد و فرصتهایــی بــرای آنهــا
فراهم میآورد اما مشــکل آنها این
اســت که جوانان را با قراردادهای
حقوقــی مثــل ازدواج و طالق که
پیامدهــای متعــدد و دراز مدتــی
دارند درگیر میکند .اگر قرار است
وامــی بــه جوانــان داده شــود وام
اشتغال و تحصیل بسیار معقولتر
از وام ازدواج اســت .مهمتریــن
پیامــد روابــط صــوری ناشــی از
کســب اینگونه منابع تضعیف یا
تخریــب نهــاد خانواده اســت .در
یــک جامعهی عادی و بر اســاس
روالهــای عرفــی به ایــن نهاد به
عنوان یکی از پایههای مســتحکم
هر جامعه نگاه شده و تا حد ممکن
تالش میشــود خدشــهای به این
نهاد وارد نیاید چون افراد میتوانند
در چارچوب این نهاد
 )١روابط صمیمی و ارضای جنسی
دراز مدت و با ثبات داشته باشند و
از تنهایی بگریزند،
 )۲نسل آینده را تربیت کنند و
 )٣فراینــد اجتماعی شــدن را طی
کنند،
 )۴پایه و اساســی بــرای پس انداز
و تجمیــع ثــروت و انتقــال آن به
آیندگان ایجادکنند ،و
 )۵سرمایهی اجتماعی را افزایش
دهنــد (پنج کارکــرد اصلــی نهاد
خانواده).
تقلیــل نهــاد خانــواده و ازدواج
بــه ابــزاری بــرای کســب درآمد و
وام بــدون بهــره از دســتاوردهای
حکومتهایی است که میخواهند
با مهندسی نهادها به اهداف بلند
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مدت سیاســی خود مثــل افزایش
جمعیــت (بــرای تبدیــل شــدن
به قــدرت منطقــهای یــا جهانی)
یــا کنتــرل اجتماعــی بر اســاس
مهندســی روابط جنســی دســت
زننــد .دخالت حکومــت دینی در
نهــاد خانــواده به ســه مــورد ذکر
شده محدود نمیشــود و در دیگر
مــوارد مثــل بازگردانــدن قوانین
قرون وسطایی شریعت در حوزهی
خانــواده (حضانــت ،ارث ،نفقــه،
و اقامــت) ،جداســازی اعضــای
خانواده در پارکها ،ورزشــگاهها و
حتــی اتوبوس و متــرو ،و محدود
کردن تعریف خانــواده به تصوری
که روحانیت از این نهاد دارد قابل
مشاهده است.
•
روال ختریب نهادها
رژیــم جمهــوری اســامی از
نهادهــای سیاســی و اجتماعی از
جمله دیوانساالری دولتی ،دین،
روحانیــت ،مرجعیت ،دانشــگاه،
مدرســه ،رســانه و خانــواده بــه
عنوان ابزارهایی در جهت کســب
و حفــظ و تــداوم بخشــیدن بــه
قدرت خود اســتفاده کــرده و این
استفاده موجب تضعیف و تخریب
این نهادها شــده است .نهادهای
اجتماعــی ســرمایههایی بی انتها
نیســتند که هرکس به هر صورت
آنها را استفاده کند و آنها همچنان
کارکردهای معمول خود را داشته
باشــند .وقتــی نهادهــا تخریــب
میشــوند اعتماد و امید به آینده و
سرمایهگذاری کاهش مییابد.
•
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ته بساط :نگاه...
چرا مسلمانان میخواهند از کشورهای خود
فرار کنند و به کشورهای مسیحی پناه ببرند؟
لطفیاوفالز
ایندیپندنتفارسی
برخــی روحانیان در
ترکیــه ســخنانی به
زبــان میآورنــد کــه
حتــی از برنامههای
«جــم ییلمــاز»
( معر و فتر یــن
اســتندآپ کمدیــن
ترکیه)همخندهدارتر
است .این روحانیان
منبــری میگوینــد
« کشــو ر ها ی
مســیحی وکافــر به مســلمانان مجموع تولید جهان اسالم با جمعیت
به طور خالصه ،کشــورهای
یک میلیارد و  ۷۰۰میلیون نفری
حســادت میکنند» .روحانیانی
مسیحی کشورهایی هستند
کشور
تولید
میزان
به
حتی
خود،
مانند «جبه لی احمد» (روحانی
که با تحقــق انواع اختراعات
۸۰میلیونی آملان هم منیرسد.
منبــری و تلویزیونــی معــروف
و بــا راحتتر کــردن زندگی،
ترکیــه) بــا ایــن لحــن گفتــار
به بشــریت خدمت میکنند
میخواهنــد مســیحیان را تحقیر ارزش دارد و نه ارزشهای انســانی و اینها همان کشورهایی هستند
کنند.
وجود دارد.
کــه روحانیان مــا آنهــا را «کافر»
این در حالی اســتکه کشورهای در کشــورهای اســامی نسبت به مینامند.
مسلماندرچنانوضعیتبدبختی آینده نگرانی وجود دارد.
کشورهایمسیحیتولیداتعلمی
و فالکت بسر میبرندکه برای فرار در کشــورهای اســامی جنــگ و تکنولوژیک و همچنین تولیدات
از کشــورهای خود و پناه بردن به داخلی وجود دارد.
هنری در سطح جهانی دارند.
کشورهای مسیحی حاضرند مرگ در کشورهای اسالمی دیکتاتوری بــرای تحقق تمام ایــن تولیدات،
را هــم بــه جان بخرنــد .بطوریکه وجود دارد .کشــورهای اســامی شرایط مناسبی برای پرسشگری
میتــوان گفــت برای مســلمانان توسط دیکتاتورهای غیرنظامی یا توســط ذهنهــای پژوهشــگر و
اعــام پناهندگــی در کشــورهای نظامی اداره میشوند .کشورهای پرورش خالقیت در محیطی عاری
مسیحی حکم فرار از جهنم و وارد اســامی توســط دیکتاتورهــا و از تــرس و ممنوعیــت ذهنهای
شدن به بهشت را دارد! از این رو ،شیوخی اداره میشوندکه میگویند پرســشگر و آفرینشگــر وجــود
میبینیم بســیاری از مسلمانان با «مــن هــم دولــت هســتم و هم دارد .اینها مواردی هســتندکه در
هدف پناهنده شدن در کشورهای قانون ،من در این کشور همه چیز کشورهای مســیحی وجود دارند
مســیحی در حین عبور از مســیر هستم» .این کشورها توسط یک ولی در کشورهای اسالمی جهل و
ترکیه بــه اروپا در آبهــای دریای فرد ،یک خانواده و یک قبیله اداره فقر بیداد میکند.
مدیترانه غرق میشوند.
میشوند.
تولیــدات علمــی و تکنولوژیــک
بســیار خــب ،چــرا مســلمانان در واقــع ،مســلمانان مانند فردی پیشــکش! تولیــدات اقتصــادی
میخواهند از کشورهای خود فرار که در بیابان به دنبال آب میگردد کشــورهای اســامی هــم دردآور
کننــد و به کشــورهای مســیحی به دنبــال دموکراســی ،حاکمیت است.
پنــاه ببرنــد؟ در این مســیر ،چرا قانــون ،حقــوق بشــر و آزادی در فکــرش را بکنید مجمــوع تولید
آنهــا حاضرند با تحمل گرســنگی کشورهای خود هستند و میدانند جهــان اســام بــا جمعیــت یک
و تشــنگی از بیابانهــای بی آب و که اینها را در کشورهای مسیحی میلیارد و  ۷۰۰میلیون نفری خود
علف ،کوههــا ،مزارع مین گذاری خواهند یافت.
که از  ۶۵کشور تشکیل شده است
شده و دریاها عبور کنند؟ این افراد مسلمانان آنچه را که نمیخواهند حتــی به میــزان تولید کشــور ۸۰
با آگاهی از این موضوع که احتمال در کشــورهای خــود و آنچه را که میلیونی آلمان هم نمیرسد.
غرق شدنشــان وجود دارد چرا به میخواهند درکشورهای مسیحی کوتاه سخن اینکه به خاطر دالیلی
همراه کودکان خــود با قایقهای مییابند .آنهــا چیزهای دیگری را از این دست ،مسلمانان برای فرار
فرســوده از دریــای مدیترانه عبور هــم که در کشــورهای مســلمان از کشورهای خود و پناهنده شدن
کرده بــرای پناهندگی مرگ را هم وجود ندارد در کشورهای مسیحی در کشورهای مسیحی ،حتی مرگ
جلویچشمشانمیبینند؟
پیدامیکنند.
را از نظر میگذرانند.
اگــر امــروز کشــورهای اروپایی و بــه عنوان مثــال ،در کشــورهای اما ای کاش کشــورهای اســامی
ایــاالت متحده درهــای خود را به مســیحی ،تولیــدات علمــی و در وضعیــت «غبطــه آور بــرای
سوی مسلمانان بازکنند و بگویند :تکنولوژیکــی وجــود دارد و ایــن مســیحیان و کفــار» بودنــد و ای
«بیایید و در اینجا ساکن شوید» کشــورها بــا تولیــد داروهــای کاش مســلمانان در وضعیتــی
آیا احدی در کشــورهای مسلمان ســادهای مانند داروهای ســردرد نبودنــد کــه بــرای پناهندگــی در
باقــی خواهــد مانــد؟ آری ،چــرا گرفتــه تــا داروهــای پیچیــدهای کشــورهای مسیحی حتی از مرگ
مسلمانان برای اخذ پناهندگی در ماننــد داروهــای درمان ســرطان هم اســتقبال کنند .افســوس که
کشورهای مسیحی حتی حاضر به برای درمان بیماریها به بشــریت کشــورهای اســامی در وضعیتی
مرگ هســتند و جــان خود را کف خدمتمیکنند.
نیســتند که به آنها حسادت شود
دستشانگرفتهاند؟
عالوه بــر داروهــا ،آنها همچنین و مورد غبطه دیگران باشــند .در
به این دلیل که مسلمانان معتقدند تجهیــزات پزشــکی شناســایی و حالیکه این وضع و حال مسلمانان
آنچه را که در کشورهای خود پیدا درمــان بیماریهــا را به بشــریت اســت ســخنان روحانیانــی مانند
نکردهاند میتوانند در کشــورهای عرضــه کردهانــد و از برق گرفته تا جبــه لی احمــد» مبنی بــر اینکه
مسیحی پیدا کنند.
تلفن ،از خودرو گرفته تا هواپیما« ،مســیحیان و کفار بر مسلمانان
در کشورهای اسالمی وضعیت کار از تلویزیون گرفته تا رایانه ،از روبات رشک میبرند» از حرفهای «جم
و معیشت مناسب نیست.
گرفته تا هوش مصنوعی را اختراع ییلماز» هم خنده دارتر است!
•
در کشــورهای اســامی نه انسان کرده و به بشریت ارزانی داشتهاند.

رویا اصفهـانی
• تنها آژانس امالک ایرانی در کبک،
• از سال 2006
• بهترین شرایط برای کارگزاران جدید
• بهترین شرایط برای مشتریان گرامی
• برای ارزیابی گزینه ها و نیز دریافت اطالعات
بیشتر همین امروز با ما متاس بگیرید.

Roya Esfahani

Courtier immobilier agréé DA
3675 boul. des Sources bur. 109
DDO. QC H9B 2T6
Bureau: (514) 683-8686

www.ramier.ca
info@ramier.ca

Cell.: 514-296-5507
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 مسکونی و جتــاری:مشاور امالک در مونتریال

پیش فروش
• One block from Concordia University
• Stylized kitchen cabinet up to ceiling
• 8 European sized appliances
• Over 30,000 sq.ft. Five-Star
Signature Club includes:
Swimming pool,
indoor & outdoor Jacuzzi,fitness center,
sauna, multi functional room,
entertainment room,BBQ area ,etc.
• Six elevators
• 24/7 concierge service and security
• Central A/C system
• ACQ warranty

Kazem Partow Tehrani
Real Estate Broker
Groupe sutton Sur L’île inc.
38 Pl.Du Commerce #280
L’Île-des-Soeurs,QC H3E 1T8
ktehrani63@gmail.com
www.suttonquebec.com

Cell.: (514) 971-7407

کاظم تهرانی

 اجاره امالک مسکونی و جتاری، فروش،خرید
مشاوره رایگان برای امالک درآمدزا و غیره
پرداخت هزینه محضر توسط ما
پیش فروش امالک در نقاط مختلف مونتریال
تهیه وام مسکن با کمترین نرخ بهره
ارزیابی رایگان منزل شما
به همراه تیم حرفه ای ما

اوکازیون خوب برای سرمایه گذاری
---------------

رستوران برای فروش
---------------

رستوران در پررفت و آمدترین قسمت بلوار سن لوران
 با درآمد خوب
 صندلی داخل و بالکن18  دارای
 دیس های گوناگون
... پوتین و، همبرگر،پیتزا
 با کلیه وسائل و جتهیزات داخل رستوران
:قیمت

75000.00

(+ GST, QST)
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Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی

Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده
)1253 Rue Guy (Metro: Guy

ASGARI

FARZIN

بدون وقت قبلی

7روز
هفته

UNION MONDIALE
انتقـال ارز

آرﺷﯾﺗﮑت رﺳﻣﯽ ﮐﺑﮏ

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

ﻣدﯾرﯾت ﭘروژه  -طراﺣﯽ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن

 انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس
در کمتر از  24ساعت
(حتی پس از ساعات اداری)
 نقل و انتقال سریع ارز
مجهزبه کلیه
به اقصی نقاط جهان
کارت های بانکی ایران
 تضمینبهتریننرخروز
با کمترین کارمزد
 آخرین اطالعات ارز

طراﺣﯽ داﺧﻠﯽ  -ﭘﯾﮕﯾری اﻣور ﺷﮭرداری

514.803.5240

فروش کلیه بلیت

جواد ایراخنواه
____________________
5655 Sherbrooke W.
NDG، H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

برنامه ها و کنسرتها

به مدیریت :بیژن احمدی

همه روزه در

223-3336

514-

E
X
C
H
A
N
G
E

با بیش از  30سال پیشینه در ارائه خدمات ارزی

تپشدیجیتال
-------

behrooz@babakhani.ca

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

ﻓرزﯾن ﻋﺳﮕری

عینک
فرهت

اخذ وام برای افراد خوداشتغال
اخذ وام برای افراد با پیشینه محدود و یا نامطلوب
اخذ وام برای خانۀ اول و یا جهت سرمایه گذاری
متدید و جتدید وام با پایین ترین نرخ موجود

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

Tel.: (514) 933- 8383

ARCHITECTE

info@asgari.ca

مشاور رمسی وام مسکن

st-Laurent

____________________
1112 St Laurent Blvd,
Montreal, QC H2Z 1J5
-----------------------

Tel.: 514-871-1119

از مونترال به تهران از

$1070
تور کوبا از

$750
>> تـور اروپا
• جزایر کارائیب
• دبی

____________________

1855 Ste-Catherine W.

GUY

)St- Marc

H3H 1M2 (Corner:

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

