Š
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Bureau de Change

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

صرافیشــریف

www.sharifexchange.ca

$

Sharif

1446

EXCHANGE

SHAH
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$1070
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صرافی

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
سال سابقه کاری در کانادا25 با

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

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

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

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

Tel.: 514.426.7200

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

مشاورامالک:آرزوگتمیری

،از سقوط "اعلیحضرت همایونی
 سال40 شاهنشاه آریامهر" بیش از
... اما هنوز،گذشته است

17و15 و13 : ص

www.ParsPlumbing.ca
Arezou Gatmiri
Courtier Immobilier Résidentiel
Groupe Sutton – Sur L’île

3 :

لوله کشی و نصب شوفاژ پارس

(514) 561-3-561

Pars Plumbing
& Heating Inc.

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

Tel: (514) 290-2959
جهت جابجایی ارز با سیستم ما
،درمتــام نقاط دنیا
 دقیقه زمان نیاز دارید10 فقط به

ناهیدپاکروان

4010 Ste-Catherine W.

سفر به ایران

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

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

pg. 5
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مشاور امالک در مونتریال

South shore و

حقایق درباره ی لیــال دختر ادریس

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

اثر بهرام بیضایی | کارگردان علی امساعیلی

 نوامبر17 ، 16 ، 15 :مونتریال

£ fò ç¼Ž¯§œZ¬œd ßÅÀÅ¾˜£Åœ£fgz®ÁŽ®¥˜d

Courtier Immobilier Agréé

¥°¶H x»oÎ » kÄoi }~hT¶

ÁnHm¬ ¾ÄI¶ow n¼¶H nj Â~~hU ¥nk¶ ÁHnHj
1834 Ste-Catherine W., Suite 301, Tel.: (514) 933-3337
I¿TºH IU HkTMHpH Iµ{ ÁI¿¶k¤ IM ³I«µÀ

Courtier Immobilier Agréé
ÏHoTº¼¶nj Â¬kºp ¾£MIw ÏIw 30 pH yÃM IM
مشاور امالک در سراسر مونتریال
¥°¶H
x»oÎ »ÁHoM
kÄoi I¶
}~hT¶
k{ILÃ¶ ·I«ÄHn
·HnHkÄoi
RI¶ki

مسکونی و جتاری
VANCOUVER

E St., PH-A
1410 Lonsdale
 ارزیابی رایگان
H3J 8H9
N. جتاری
Vancouver,
BC,
V7M
های مسکن و
تهیه وام
 2J1
2-0700
Tel.:واردین و
(604)
دانشجویان
تازه982-0909
 وام مسکن برای
2-0800
Fax: (604) 982-0910
s.ca
E- Mail: Vancouver@pars.ca
Minoo Eslami

Cell.: 514-967-5743

(514) 571-6592

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

}f£¨† z çœÂ¼±› :të›Z fz£²›
ù£¿Ž }£¼ ®›ò fd

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

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

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

k{ILÃ¶ ·I«ÄHn ·HnHkÄoi ÁHoM I¶ RI¶ki

 مینو اسالمیEmail : masoudrealty@gmail.com

Real State Broker
9515 Lasalle Boul. Lasalle
514-364-3315
Ninousoffice:
Givargiznia,
BSc.
meslami@sutton.com

Agent Immobilier Affilie
RE/MAX

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

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

Cell : (514) 571-6592
38 Place du Commerce #280,
île des Soeurs, Qc H3E 1T8

MASSOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

Cell.: 514-298-4567
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مشاور امور مالی

تعمیرگاهوفروشندهمجازالستیکدرمونتریال

www.Dominiozfinancial.com
نصب الستیک و باالنس چرخ ها
بسیار دقیق بوسیله لیزر
Snap on با دستگاہ اسنپ آن

خدمات ما

• فروش الستیک با قیمت های
) اینچ24  تا13( بی سابقه
 دالر49 از
• نصب الستیک و باالنس چرخ ها
 دالر10 از
• تعویض روغن کاسترول
 دالر35 از
• تعویض ترمز با کیفیت عالی
 دالر79 از
• تعمیر جلوبندی هر نوع اتومبیل
 ژاپنی و کره ای، اروپایی،آمریکایی
• عیب یابی بوسیله جتهیزات به روز و
Snapon Scanner »«اسکنراسنپ آن
) دقیقه20 (در مدت کمتر از
:• قیرپاشی و ضد زنگ کف اتومبیل
 دالر55 از
101( • بازرسی کامل اتومبیل قبل از خرید
)نقطه اتومبیل را چک می کنیم
 دالر35 فقط
 (اتومبیل های:• خرید و فروش اتومبیل
 هزار کیلومتر یا یک20 شامل،خریداری شده
)سال گارانتی می باشد
)سال2• شرایط ِویژه برای تازه واردین (زیر
 را مهمان ما باشیدGST درصورت خرید
• با بهترین تسهیالت فاینانس در خدمت
هموطنانگرامی

منونه ی چند اتومبیل برای فروش
• Hyundai Sonata 2016
$9300.00
• Toyota Venza 2009
$7800.00
• Toyota Corolla XR 2009
$4800.00
• Toyota Corolla S 2005
$3400.00

با مدیریت
خشایارشادانلو

، مشاور امور مالی

 وام های بانکی و خصوصی

 سال سابقه درخشان۲۰  با بیش از
 مشاور و مدیریت سرمایه گذاری
در پروژهای ساخت و ساز

:برای اطالعات بیشتر با ما متاس بگیرید

ARASH JAMI

آرش جامی

4030 Boul. de la cote-vertu , Suite 111,
Ville st-Saint-Laurent, H4R 1V4

dominiozfinancial@gmail.com
_________________________

Cell.: (514) 647-1601

975 A Pacifique
Lachine, (QC) H8S 2R1
(Hwy. 20 exit 62, Continue on service road
after 1st Avenue towards ville St. Pierre).

+

2018 MODEL CLEARANCE

RAV4 LE FWD 2019

Starting at $ 29,899 + Taxes

COROLLA HATCHBACK
CVT 2019

Starting at $ 23,749 + Taxes

بامدیریت

الکس پورقناد

وام با نرخ بهره

Financing

%
0
for certain
cars only

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.

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

514 376-9191
www.alixtoyota.com
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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

PAIVAND: Vol. 26  no.1446  Nov. 01, 2019
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4

ُ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

1308 Boul. Virginie-Roy
Notre-Dame-de-l’Île-Perrot
3 bed., 2 + 1 Bathrooms/Powder
1300 sq. ft..
$449,000

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:

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

Tel.: 514-388-1588

RAMIN ABBASI

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

2020 COROLLA SE

2019 RAV4 FWD

PURCHASE FINANCING AT

LEASE STARTING AT

0.99%

*

$

85

/WEEKLY*

2019 CAMRY SE

2019 CH-R

LEASE STARTING AT

PURCHASE FINANCING AT

$

84

/WEEKLY

*

1.79%

*

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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فریاد اعتراض...
تظاهرات و خشم ملتها در
چهارگوشۀجهان:
در دنیا چه خبر است؟

اعتراضهــا و تظاهــرات خیابانی
کــه گاه بــه خشــونت کشــیده
میشــود در چنــد کشــور جهان
ادامــه دارد .برخــی معتقدنــدکه
همــۀ ایــن اعتراضهــا ناشــی از
وضعیــت اقتصاد جهانی اســت.
دبیرکل سازمان ملل از حکومتها
خواسته است که بیشتر به حرف
مردم گوش بدهند.
از اوایل ماه اکتبر امســال – مهر
 – ١٣٩٨تظاهرات و راهپیماییها
در چنــد کشــور شــروع شــد .از
آمریکای جنوبــی گرفته تا آفریقا
و خاورمیانه ،هــزاران هزار اهالی
شــهرهای کوچک و بزرگ برای
اعتراض بــه اوضــاع اقتصادی یا
سیاسی به خیابانها آمدند...

بولیوی
کشور بولیوی از روز  ٢١اکتبر٢٩/
مهــر دچار بحران اســت .در این
کشــور ،محرک اولیــۀ ناآرامیها
انتخابات ریاست جمهوری بود.
معترضــان میگوینــد کــه اقــای
ِاوو مورالــس نبایــد دوباره رئیس
جمهوری شود.
شیلی
در شیلی اعتراضها از روز  ١٨اکتبر
شروع شــد .افزایش بهای بلیط
متــرو در پایتخت ،به نخســتین
اعتراضــات دامــن زد .تاکنــون
دســت کم  ١٨نفــر در ناآرامیها
کشته شدهاند.
لبنان
وقایع لبنان از  ١٧اکتبر آغاز شد.
در ایــن کشــور ،بســتن عوارض
جدیــد به مکالماتی کــه از طریق
"واتسآپ" انجام میگیرد ،باعث
شــد که مردم به خیابــان بریزند.
دولــت ســعد حریــری بالفاصله
عــوارض تازه را لغو کرد ،اما دیگر
دیر شــده بود .خشم و نارضایتی
دیرینــۀ لبنانیهــا  -بخصــوص
از زمانــی کــه بــه ناچــار پذیرای
پناهجویــان ســوری شــدهاند –
ناگهان سرریزکرد.
گینه
در این کشور آفریقایی ،ادعای آلفا
ُکنده ،رئیس جمهوری  ٨١ساله،
بــرای یــک دورۀ مجدد ریاســت
جمهــوری مــردم را عاصی کرد.
تظاهــرات در گینه از روز  ٧اکتبر
شروع شد.
اکوادور
به نظر میرســد که خشــم مردم
اکــوادور از روز  ١٣اکتبــر به بعد،
تقریب ًا آرام شده باشد .آنان از روز
اول اکتبر برای اعتراض به افزایش
بهای ســوخت به خیابان آمدند.
بعد از کشته شدن  ٨نفر و زخمی
شــدن بیش از هزار نفر ،دولت از
افزایش قیمت صرف نظرکرد...

عراق
دور تــازه تظاهرات عــراق از اول
اکتبــر شــروع شــد و همچنــان
ادامه دارد .نخســتین اعتراضات
در شــبکههای اجتماعــی ،علیه
بیکاری شــکل گرفت و سپس به
خیابان کشیده شد .دولت عادل
عبدالمهدی قول برخی اقدامات
اقتصــادی و اجتماعــی را داده
اســت ،اما وضعیت هنوز بحرانی
اســت .فقــط در تظاهــرات روز
جمعــه  ٢۵اکتبــر ،بیش از چهل
نفرکشته شدند...
از هنگ کنگ تا جلیقه زردهای
فرانسه
گذشــته از کشــورهای یادشده،
تظاهــرات متنــاوب در هنــگ
کنــگ ادامــه دارد .در الجزایــر
نیــز ،اعتراضاتــی کــه در واکنش
بــه ریاســت جمهــوری مجــدد
عبدالعزیز بوتفلیقه آغاز شد ،هنوز
پایان نیافته است .اگرچه بوتفلیقه
از ادعای خود دســت کشــید اما
اعتراضات سیاسی ادامه دارد.
عــاوه بر این ،طی دو روز اخیر –
 ٢۵و  ٢۶اکتبر – دست کم  ۶٧نفر
در اتیوپی کشــته شدند .پنج تن
ازکشتهشدگان به نیروهای پلیس
تعلــق داشــتند .در این کشــور،
اعتراضات از زمانی شروع شد که
یک فعال سیاســی مشهور به نام
ً
عمال
جوار محمــد اعالم کرد که
در حصر خانگی اســت و منزلش
در محاصره پلیس قرار دارد .این
خبر ،طرفداران وی را به خیابان
ریخــت و باعث درگیــری آنان با
پلیس شد.
واکنش سازمان ملل :به حرف
مردم گوش دهید
در واکنــش به ایــن اعتراضات و
تظاهرات جهانی ،آنتونیوگوترش
دبیرکل سازمان ملل در بیانیهای
از رهبران سیاســی خواســت که
بــه مســائل واقعی مــردم گوش
بدهند .گوترش هشدار داده است
کــه اعتماد مردم بــه حکومتها
روزبهروزکمتر میشود.
برخی ناظران سیاســی معتقدند
که ریشــۀ این بحرانها را باید در
وضعیت اقتصاد جهانی جستجو
کرد .آنان میگویندکه نشانههای
نارضایتی و خشم عمیق الیههای
فرودســت از ماههــا قبــل قابــل
مالحظــه بــوده اســت .برخی از
تحلیلگــران اروپایــی تظاهــرات
طوالنی جلیقه زردهای فرانســه
را یکــی از نخســتین نشــانههای
بروز یک بحرانی جهانی میدانند.
آنان معتقدند که انتشــارگستردۀ
تصاویــر و خبرهــای مربــوط به
جنبــش جلیقــه زردها بــه نوبۀ
خود محرکی بــرای تظاهرات در
کشورهای دیگر بوده است• .
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هر شنبه و یكشنبه
دل و جگـر
تازهگوسفندی
موجود می باشد
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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 ...
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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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«آزمون ارزشها» برای متقاضیان مهاجرت به کبک اجباری شد
دولت ائتالف آینده کبک ( )CAQاز اول ژانویه سال
( ۲۰۲۰دو ماه آینده) از متقاضیان مهاجرت به کبک
امتحان ارزشهای اخالقی و اجتماعی میگیرد.
آزمون ارزشهای کبک که حاال شــکل و شــمایل
قانونــی به خود گرفته ،به نوعــی یکی از وعدههای
انتخاباتی فرانســوآ لوگو ،نخستوزیر استان کبک
اســت که در جهــت کاهش فاصلــه فرهنگی بین
مهاجران و ساکنان فعلی استان پیشنهاد شده بود.
طبق ســند اجرایی این دستورالعمل ،متقاضیان
اصلی مهاجرت به کانادا که از طریق اســتان کبک
اقدام میکنند و همراهان آنها باید در جریان بررسی
پرونده خود آزمون ارزشهای دموکراتیک و اخالقی
کبــک را با موفقیت بگذرانند تــا صدور  CSQآنها
مقدور شود.
کودکان زیر سن قانونی و بیمارانی که شرایط خاص
آنها مانع شرکت در این آزمون میشود در این قانون
مستثنیشدهاند.
برای آن دســته از متقاضیان اقامت دائم در کبک
که اکنون ساکن استان هستند ،مانند دانشجویان
یا دارندگان ویــزای کار دائم ،دورههای کوتاهمدت
آموزشی هم در نظرگرفته شده است که در صورت
تمایــل میتــوان در آنها شــرکت کرد .ایــن آزمون
آنطور که فرانســوآ لوگو اعالم کرده چیزی مشابه
امتحان شــهروندی کانــادا خواهد بــود .بنابراین
احتماال آزموندهندگان باید اطالعاتی درباره تاریخ،
فرهنگ،جغرافیاوارزشهایسیاسی-اجتماعی-
فرهنگی کبک داشته باشند.
به کســانی که در این آزمون مردود شوند ،شانسی
دوبــاره داده میشــود .در صورت مردودی مجدد،
داوطلب باید یک دوره آموزشی را بگذراند و برای بار
سوم سر جلسه امتحان بنشیند.
هنــوز اطــاع دقیقــی از محتــوای این آزمــون در
دســترس نیســت؛ امــا انتظار مــیرود بر اســاس
«منشــور حقوق و آزادیهای بشــر» طراحی شده
باشد.
رد شدن در این آزمون ،امتیاز متقاضی مهاجرت به
کانادا را برای گرفتن اقامت دائم کانادایی مخدوش
نمیکند ،فقط احتماال او را از ادامه مسیر از طریق
کبک و دریافت  CSQبازمیدارد.
مبارزه با پوشــش مذهبــی در ســالهای اخیر به
کانون سیاست کبک تبدیل شده است
در زمــان انتخابات اســتانی ،حزب ائتــاف آینده
کبــک وعده داده بود تا آزمون مشــابهی را از همه
تازهمهاجرانی که هنوز شــهروندکانادا نشدهاند اما
سه سال است که در کشور اقامت دارند ،بگیرد .آن
زمان قرار بود آزمون شــامل ارزشهای کبک و زبان
فرانسوی باشد .وعده داده شده بود اگر یک متقاضی

شعر و ترانه...
از زبان مومیایی

شب بیدَر چگونهای؟
ایرانیا! در این ِ

ظالم دیگر چگونهای؟!
از ظالمی به ِ
ای خسته از ّ
شاهان سلطهور!
تعف ِن
ِ

حالی در این فضای معطر چگونهای!

رنج تاج و تخت!
ای شانهات سبک شده از ِ
زیر پایهی منبر چگونهای؟!
امروز ِ

کشتی شکسته رها کرده خویش را،
از
ِ

بر تختهپاره مانده شناور چگونهای؟!

چاق خویش به دَر ُبرده از مسیل!
ای گاوِ ِ
ُ
با هفت گاوِ گشنهی الغر چگونهای؟!
شوق رهاشدن!
ای از قفس پریده به
ِ

شکستگی پر چگونهای؟!
در باغ با
ِ
ُ
شوی بدسرشت!
زن گریخته از
ِ
هان ای ِ

یوغ دو شوهر چگونهای؟!
افتاده ِ
زیر ِ

زیر خاک رفته برون همچو مارِ گنج،
از ِ
مغبون نشسته بر ز َب ِر َزر چگونهای؟!
ای ُک َ
خان خانگی!
لف ِت رهاشده از ِ

همسایه را کنون شده نوکر چگونهای؟!

خیال خویش،
از “باختر” رها شده اندر
ِ
لدرِ خاور چگونهای؟!
افتاده ِ
گیر ُق ُ

ِ
کفش داریوش!
خلق خسته از
ای ِ
سگک ِ
جناب سکندر چگونهای؟!
زیر ُس ِم
ِ
ِ

مرغ پرکشیده از آن شاخهی فقیر!
ای ِ
َپ َ
رکنده بر
زغال صنوبر چگونهای؟!
ِ

از یک فریب گشته رها ،این زمان بگو:
مکر ُمک ّرر چگونهای؟!
میان ِ
حیران ِ

زین پیش هرچه بود تنی بود وگردنی،

بر نیزهی گداخته ،ای سر چگونهای؟!

کم توست،
ای شاکی از زمین و زمان! ُحکم ُح ِ
ِ
کسوت داور چگونهای؟!
اینک بگو به

ای از جهان شناخته چاهی و چالهای!

یک عُ مر در مدارِ مدوّ ر چگونهای؟!
برما گذشت نیک و ِ
بد روزگار و رفت…
تا بینمت که در ِ
صف محشر چگونهای!

-----------“حســین جنتی” شاعری که به دلیل خواندن
ســرودههایش در دانشــگاه اصفهان با شکایت
اطالعات سپاه اصفهان بازداشت شده بود.

مهاجــرت به کبک نتواند این ازمون را پاس کند ،به
کشور خود بازگردانده شود.

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

کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی |
تلفن514-366-1509 :

و

مرکزکاریابیجوانان

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

________________________________
1455 PEEL, local 148

•
•

514-247-1732

Nazgol Fallah Toussi,

آژانسمسافرتییونیگلوب

مرکز اسالمی ایرانیان مونتریال :شیخ صاحل سیبویه
210 St Jacques St, Lachine, QC H8R 1E2

_________________________

Voyages Lexus

دفتر ثبت رمسی ازدواج و طالق ( )CIVILو شرعی
نشانی:

زمانــی که این ایده به شــدت از طرف مخالفان پس
زده شــد  ،رهبــران  CAQگفتند کــه مهاجرانی که
نتواننــد آزمون را پاس کنند به اتــاوا تحویل داده
خواهند شــد تــا اگر دولــت فــدرال الزم بداند در
یک برنامه مهاجرتی دیگر از آنها ثبتنام و مراحل
شهروندیشان را طی کنند تا به این شکل سهمیه
کبک برای جذب مهاجر صرف کســانی نشود که
پس از ســه ســال اقامت در این استان با فرهنگ
آن آشنا نیستند و نمیتوانند زبان رسمی استان را
صحبتکنند.
تا همین اواخــر و در جریان رقابتهای انتخابات
فدرال نیز به نظر میرسید دولت لیبرال با این ایده
موافق است اما پس از پیروزی ،لیبرالها این ایده
را پــس زدند و بنابراین در قانون جدید پیشبینی
شــده آزمون ارزشها همزمان با ارائه درخواســت
شهروندی گرفته شود و بخشی از فرآیند مهاجرت
باشــد .بنابرایــن ایــن قانــون دیگر نباید شــامل
مهاجرین قبلی که با  CSQاکنون در این اســتان
مشغول زندگی هستند ،شود.
•

•
•
•

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

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

برگرفته از مداد:

www.medad.ca

پیشبینی بانک مرکزی کانادا:

افت شدید اقتصادی در راه است

فردای انتخابات کانادا :تشکیل دولت اقلیت

نگاهی به سناریوهای مختلف

با وضعیت فعلی حمایت از احزاب،
بــه نظر میرســد تشــکیل دولت
اقلیــت اجتنابناپذیــر اســت .در
این صورت ،آینده سیاست فدرال
کانادا طی  ۴سال آینده چطور رقم
میخورد؟
با در نظرگرفتن اینکه تعداد آرایی
کــه احتماال بــه ســود لیبرالها و
محافظهکاران در روز  ۲۱اکتبر به
صندوقها ریخته میشود بسیار به
هم نزدیک است ،احتمال تشکیل
دولــت اقلیت بــه هیچ وجــه دور
از ذهن نیســت .حتــی جاگمیت
سینگ نیز ایده ائتالف با لیبرالها
را مطرح کرده است.
حــال اگــر هیــچ کــدام از احزاب
نتواننــد بــه اکثریت دســت یابند
(یعنــی حداقــل  ۱۷۰کرســی از
مجمــوع  ۳۳۸کرســی مجلــس
عوام را به دست آورند) چه اتفاقی
میافتد؟
فــردای روز انتخابــات ،بــاز هــم
ترودو نخستوزیر است و تا مدتی
همچنــان در قــدرت خواهد بود.
اولیــن وظیفــه فرمانــدار کل این
اســت که اطمینان یابدکشور یک
نخستوزیر دارد .هیچ وقت کشور
نباید بدون مدیر اجرایی باشد.
آقای ترودو فقط در صورتی ممکن
است از قدرت کنار رود که پارلمان
جلســه فــوری تشــکیل داده و
نخستوزیر برای الیحه بودجه به
رای نیاز داشته باشد .حالت بعدی
نیز دستور ملکه برای برکناری و یا
رای عــدم اعتماد مجلس عوام به
نخستوزیر است.
از آنجــا کــه تــرودو فــردای روز
انتخابات نیز همچنان نخستوزیر
اســت ،آیا میتواند به تالش برای
تشکیل دولت دست بزند ،هر چند
که حزبش در انتخابات به جایگاه
دوم را داشته باشد؟

احتمالــش انــدک اســت .بــا این
وجــود ،ایــن کار در تاریــخ کانادا
بیسابقه نیســت .در سال ،۱۹۲۵
حــزب لیبرال بــه رهبــری ویلیام
لیون مکنزی کینگ توانست فقط
 ۹۹کرسی دست یابد ،ولی رقیبش
(حزب محافظهکار) به  ۱۱۶کرسی
رســید .اما کینــگ از کنارهگیری
سر باز زد و به ائتالف با یک حزب
دیگر ،دولت بعدی را تشکیل داد.
اخیــرا نیــز برایــان گاالنــت
(نخســتوزیر نیــو براونزویک) در
انتخابــات اســتانی در جایگاه دوم
قرار گرفــت .با این وجــود ،او تا ۵
هفتــه همچنان در قــدرت ماند تا
در نهایــت رای عــدم اعتمــاد را از
پارلمان استان دریافت کرد.
اگــر تــرودو نتوانــد بــه اکثریــت
کرسیهادستیابد،محافظهکاران
امیدوارند او از پاول مارتین پیروی
کنــدکــه در ســال  ۲۰۰۶و پس از
دســتیابی حزبــش (یعنــی حزب
لیبرال) به  ۱۰۳کرســی ،از قدرت
کنارهگیــری کــرد و اجــازه داد
استفان هارپر با  ۱۲۴کرسی ،دولت
اقلیت محافظهکار را تشکیل دهد.
اگر تــرودو به فرمانــدار کل بگوید
کــه به خاطر برخورداری از اعتماد
اکثریت الزم در پارلمان ،میخواهد
همچنــان نخســتوزیر بماند ،بر
اساس قواعد عرفی عالم سیاست،
فرمانــدارکل این خواســته او را رد
نمیکند.
برکناری خنستوزیر توسط
فرماندار کل
اما آیا ممکن است که فرماندارکل
بخواهد نخستوزیر را برکنارکند؟
معروفتریــن مصداق ایــن کار در
ســال  ۱۹۲۶روی داد .کینــگ-
بینــگ (نخســتوزیر لیبــرال) به
خاطــر اینکــه فقــط  ۷کرســی از
محافظــهکاران کمتــر داشــت،

توانســت تا  ۹ماه پس از انتخابات
همچنــان در قدرت باقــی بماند و
البته پــس از آن ،رای عدم اعتماد
دریافــت کرد .او این بار از فرماندار
کل وقت خواســت کــه پارلمان را
منحل کند .اما فرماندارکل به جای
ایــن کار ،از رقیب محافظهکارش
خواســت ،دولت بعدی را تشکیل
دهد.
عین همین مساله در سال ۲۰۱۷
برای استان بریتیش کلمبیا روی
داد .در این ماجرا کریستی کالرک
(از حزب لیبرال) که دولت اقلیت
به شــمار میرفت ،بــه خاطر رای
عــدم اعتمــاد ،برکنار شــد .خانم
کبارک بــه جانشــین فرماندار کل
در ایــن اســتان پیشــنهاد داد که
پارلمــان را منحــل کنــد .بــا این
وجود ،جانشین فرماندارکل ،جان
هورگان (رهبر حزب نئودموکرات)
را مسئول تشکیل کابینه کرد.
سابقه دولت ائتالفی در کانادا
کابینــه ائتالفی به معنــای دولتی
کــه اعضــای آن از احزاب مختلف
انتخاب میشود .با این تعریف ،به
ندرت در تاریخ کانادا به این پدیده
روبــرو بودهایم .این امر در ســطح
فدرال طی جنگ جهانی اول روی
داد که رابرت بوردن (محافظهکار)
دولتــی را با همراهــی لیبرالها و
نمایندگان مستقل تشــکیل داد.
در سطح استانی نیز ساسکاچوان
تجربه تشکیل دولت ائتالفی لیرال
و نئودموکــرات را در ســال ۱۹۹۹
داشته است.
اکنون ،اظهارنظــر درباره احتمال
تشــکیل دولــت ائتالفــی بســیار
دشوار است و یکی از دالیل آن نیز
اوجگیری بالک کبکواســت .این
حــزب رویکردی اســتقاللطلبانه
دارد و حضــورش در دولت فدرال،
در تضاد با این رویکرد است .البته

 31اکتبــر  -بانــک مرکــزی
کانادا پیشبینی میکند ادامه
رونــد تیــره ارتبــاط تجــاری
بین کشــورها به افت شــدید
اقتصاد کشور تا دو سال آینده
میانجامد.
به گزارش فایننشــال پســت،
براســاس گزارشــی کــه بانک
مرکزی کانادا منتشر کرد ،اگر
رونــد جنگ تجــاری بین
آمریکا و چین و نیز ســیر
ایمن
نهچندان مثبت اقتصادی نبودن
جهانی ادامه یابد ،اقتصاد
کشور از
کانــادا تــا ســال  ۲۰۲۱با
کاهشــی  4/5درصــدی موجهای اشتغال،کاهشدستمزد
روبرو خواهد شد.
عظیم در و نیز افت درآمد خانوارها
اقتصاد
بانــک مرکــزی کانــادا
از جمله مهمترین نتایج
این وضعیت ناخوشایند
ایــن پیشبینــی را بــه جهانی
همــراه گزارش ســهماهه
هستند.
سیاســتهای پولــی خود
کاهــش ارزش دالر
منتشــر کرد .در این گزارش ،نرخ کانــادا نیز از دیگــر پیامدهای این
ســود بانکی در کشــور نیز همان وضعیت است .پیشبینی شده که
1/75درصــد قبلــی باقــی مانــده این وضعیت سبب کاهشی حدود
است .با این وجود ،تاکید بر ایمن ۱۵درصــدی در ارزش دالر کانــادا
نبودن کشور از موجهای عظیم در شــود که همین امر تاثیری منفی
اقتصــاد جهانی از جمله مهمترین بر سایر جنبههای اقتصادی خواهد
بخشهایــی اســت کــه در ایــن داشت.
گزارش بدان پرداخته شده است.
در ایــن پیشبینی ،فــرض بر این
البته این نهاد سیاســتگزار مالی بود که هیچ تعرفه جدیدی اعمال
اعــام کرده که این ســناریو با در نشود و سیاستهای پولی و مالی
نظر گرفتن شــرایطی بســیار بد و در کانادا و سایر نقاط دنیا نیز هیچ
عدم قطعیت ناشی از این وضعیت واکنشــی به این ضعــف اقتصادی
تهیه شده است.
ندهند.
اگر این افت اقتصادی روی دهد ،گفتنــی اســت اعمــال تعرفههای
کانادا از چند طریق مختلف شاهد جدید و سیاستهای واکنشی پولی
پیامدهایــش خواهد بــود که افت و مالی هــر کــدام میتوانند نتایج
تقاضای داخلی و خارجی ،کاهش مختلفی به همراه داشته و در برخی

مرد کبکی با  2دالر بازی از اسالت ماشین
کازینو شارلووا  ۱.۲میلیون دالر برد
 29اکتبــر  -مــردی بازنشســته
اهــل ســاگوئنی در کبــک که در
دهه ششم زندگی خود است ،یک
بازدید خانوادگی از منطقه شارلووا
که او را تبدیل به یک میلیونرکرد
را هرگز فراموش نخواهدکرد.
جمعــه شــب ،ایــن مــرد کــه
میخواهد ناشــناس بماند ،روی
هــم رفتــه  ۲.۲۵دالر داخل یکی

از دستگاههای کازینو شارلووا در
مالبای انداخــت و نزدیک به ۱.۲
میلیون دالر جایزه برد.
لوتو-کبــک گفــت ایــن مــرد
از اســات ماشــین پاورباکــس
 ۱.۱۹۶.۷۶۹دالر بــرده کــه
بزرگترین جکپات در تاریخ این
کازینو بوده است.
برنده و خانــوادهاش این پیروزی

آقای بالنشه (رهبر این حزب) نیز
احتمال هر نوع ائتالف را رد کرده
است.
به نظر میرسد دولت بعدی اقلیت

یــا باید به حمایت رقبــای خود در
پارلمان دلخوش کند یا اینکه واقعا
باید به ائتالف دســت بزند .به هر
حال ،باید اندکی منتظر بمانیم تا

مــوارد ،حتی به تشــدید وضعیت
بیانجامند.
کاهــش ســرمایهگذاری ،تاثیری
منفی بر ســمت عرضه در اقتصاد
دارد .امــا همیــن اثر بــر عرضه با
در نظــر گرفتــن کاهــش ارزش
دالر میتوانــد اثرات منفی ناشــی
از تقاضــای کمتر ناشــی از تورم را
کاهش دهد.
بر اســاس پیشبینی بانک مرکزی
کانــادا ،تــورم شــاخص قیمــت
مصرفکننــده در ســال ۲۰۲۱
حدود  0/7درصدکاهش مییابد.
گفتنی اســت ایــن نهــاد در ژوئن
امسال گزارشــی را منتشر کرد که
نشــان میداد در صــورت افزایش
 ۲۵درصــدی تعرفــه واردات
توســط ایاالت متحــده روی همه
محصــوالت وارداتــی و ادامه این
رونــد توســط کشــورهای دیگر،
اقتصادکانادا با کاهشی  ۶درصدی
روبرو میشود.
•
را در محل نشیمنگاه ویآیپی
این کازینو جشن گرفتند .مارک
جیاسون سخنگوی کازینوگفت:
«او آرام بود ،نســبتا آرام .شــاید
هنــوز کامــا قضیــه برایــش جا
نیفتاده بود».
از ســال  ۲۰۱۶تــا بــه حــال،
دســتگاههای کازینــو در تمــام
کازینوهــای کبــک و وبســایت
لوتو-کبــک روی هــم رفتــه ۱۵
جایزه بــه ارزش یک میلیون دالر
یا بیشتر اهدا کردهاند.
همه چیز مشخص شود!
منبع
theglobeandmail
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انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

Pièces d'Autos N.D.G.

حتویلدرمحل:رایگان

با
گارانتی

مت ارزان
قی
ت مرغوب
کیفی

آیا همچنان امیدی هست؟
سئوال اینجاست که آیا این حزب
میتوانــد کمــر از ایــن شکســت
سنگین صاف کند .به نظر میرسد
پاسخ این سئوال ،مثبت باشد!
 ۱۲ســال طول کشــید تــا حزب
نئودموکــرات ( )NDPبتوانــد به
یک جنبش سیاســی قدرتمند در
کبک تبدیل شــود .اما این قدرت
سیاسی طی مدتی کوتاه افول کرد.
تام مولکر ( )Tom Mulcairکه
در گذشــته وزیرکابینه کبک بود،
در سال  ۲۰۰۷توانست این حزب
را به خوبی به پیش ببرد و برخی از
کرسیهایی که همه آن را متعلق
به لیبرالها میدانستند را به دست
آورد.
این روند در ســال  ۲۰۱۱با قدرت
بیشــتر به پیش رفــت و این حزب
به  ۵۹کرســی در انتخابات فدرال
دست یافت.
امــا این رونــد صعــودی ،ادامهدار
نبــود .در انتخابــات ســال
 ،۲۰۱۵تعــداد کرســیهای حزب
نئودموکرات در کبک به  ۱۶کرسی
کاهش یافــت ،ولی در عین حال،
یــک چهــارم آرای مردمــی به این
حزب تعلق داشت.
اما نتایج انتخابات  21اکتبر نشان
داد رونــد افول تعداد کرســیهای
این حزب همچنان ادامه دارد .این
حزب در کبک فقط به یک کرسی
دســت یافــت و فقــط ۱۱درصــد
از آرای ایــن اســتان را بــه خــود
اختصاص داد.
در انتخابــات اخیر ،حــزب بالک
کبکــوا ،همــه چیز را بــرای حزب
نئودموکرات تغییر داد.
بــاک کبکــوا بــا ادبیاتی مشــابه
پلتفــرم محافظهکار-ملیگــرای
ائتالف آینده کبک (حزب حاکم)
پیش رفت و کرســیهای زیادی را
بــه دســت آورد .در مونتــرال نیز،
لیبرالها کرســیهایی را از چنگ
حزب نئودموکرات خارج کردند.
وقتــی رایدهنــدگان چپگــرای
کبکــی فردای انتخابــات از خواب
بیدار شــدند ،با خبر ناگوارکاهش
کرســیهای حــزب نئودموکــرات
روبرو شدند .اما دلیل این افت چه
بود؟
نفرین قانون ۲۱
نتیجــه انتخابــات آنقدرهــا هــم
غافلگیرکننده نبــود .این حزب از
می  ۲۰۱۷نتوانسته بود نظر بیشتر
از  ۲۰درصــد از رایدهنــدگان را
جلب کند .در همان زمان بود که

جاگمیت ســینگ بــه رهبری این
حــزب انتخاب و رســما جایگزین
مولکر شد.
مولکر به دو زبان فرانسه و انگلیسی
تســلط کامــل داشــت و از نظــر
کبکیها گزینهای جذاب به شمار
میرفت .اما برخی کارشناســان بر
این باورند که سیک بودن سینگ
و پوشیدن عمامه توسط او از نظر
کبکیها که در اســتانی به شــدت
ســکوالر زندگی میکننــد به هیچ
وجه جذاب نبود.
اما کار آقای سینگ وقتی سختتر
شــد کــه دولــت کبــک ،قانــون
سکوالریسم (یا همان قانون )۲۱
را تصویب کرد .ایــن قانون برخی
از کارکنــان دولــت نظیــر معلمان
و افســران پلیــس را از پوشــیدن
نشانههای مذهبی منع میکرد.
ولی بــا وجــود اعتراضات بــه این
قانــون و شــکایتهای حقوقــی
صورت گرفته ،این قانون به شدت
در کبک پرطرفدار بوده است.
وقتــی در نخســتین روز تبلیغات
انتخاباتــی ،فرانســوا لوگــو
(نخســتوزیر کبــک) از رهبــران
احزاب خواســت که بــه قانون ۲۱
کاری نداشــته باشــند ،مشخص
بود که ســینگ با انتخابی دشوار
روبروست.
او ترجیــح داد رویکــردی میانهرو
را در ایــن میان اتخــاذ کند .آقای
ســینگ ضمن اینکه اعالم کرد با
این قانون مخالف است ،گفت که
دولتش قرار نیست آن را به چالش
حقوقی بکشــد ،زیــرا ایــن قانون
جزو حوزه قوانین کبک به شــمار
میرود.
اما بــرای بســیاری از مــردم ،این
اظهارنظر چنــدان قابلقبول نبود
و گویی سینگ میخواست هر دو
سر ماجرا را از خود راضی نگه دارد.
ایو تورس ( )Eve Torresکه یک
فعال در زمینه مبارزه با نژادپرستی
است میگوید« :بسیاری از کسانی
کــه تحــت تاثیــر قانــون  ۲۱قرار
میگرفتند و از آن انتقاد داشــتند
میگفتنــد چطــور او (ســینگ)
میتوانــد خودش نشــانه مذهبی
بپوشــد ولــی دربــاره ایــن قانــون
صحبت نکند؟…به نظر میرسد
که او ترسیده بود».
خانــم تــورس خــودش حجــاب
اسالمی دارد و در انتخابات استانی
سال گذشته به عنوان نامزد حزب
کبــک ســولیدر نامــزد شــد ،ولی

نتوانســت رای بیــاورد .ظاهــرا او
اولین نامزد در انتخابات اســتانی
کبک اســت که با حجاب اسالمی
وارد کارزار رقابتی شد.
ایو تــورس میگوید کــه قانون ۲۱
شــکلی از پوپولیســم سیاســی در
کبــک را به ویــژه در شــبکههای
اجتماعی رقم زد و ســبب شــدکه
اقلیتهــای شناختهشــده در این
اســتان نتوانند به عنوان نامزدی
جــدی در رقابــت انتخاباتی ظاهر
شوند.
همچنین شــاید مشــاوران حزب
نئودموکــرات نیز اشــتباه دیگری
کردنــد و ســعی کردنــد پیامی که
برای همــه  ۷۸حوزه انتخاباتی در
کبک جذاب باشد را طراحی کنند.
آقای سینگ با موضعی دوگانهای
کــه در قبــال قانــون  ۲۱داشــت،
نتوانستنظرمساعدرایدهندگان
مونترالــی و بســیاری دیگــر از
شــهرهای کانادا را به دست آورد.
اصرار او برای به دست آوردن نظر
کبکیها سبب شد نتواند نظر قاطع
خود درباره قانون  ۲۱را اعالم کند.
نامزدهــای انتخاباتــی ایــن حزب
نیــز میگوینــد در بســیاری از
نشســتهای تبلیغاتــی ،موضوع
قانــون ۲۱از ســوی مــردم مطرح
میشد.
آیا امیدی هست؟
شکســت ســنگین حــزب
نئودموکــرات ،تردیدهایــی را در
ذهن برخــی افراد درباره آینده این
حزب ایجاد کرده اســت .اما شاید
بهتر باشد از زاویهای دیگر به قضیه
نگاه کنیم.
نخســت اینکــه آن دســته از
نامزدهــای نئودموکــرات کــه در
دوره قبــل ،نماینده مجلس عوام
بودند و این بار رای نیاورند ،از نظر
رایدهندگان ،نامی آشنا هستند و
این مساله میتواند در دوره بعدی
انتخابات بسیار مهم باشد.
مســاله بعــدی این اســت کــه در
دنیای غرب ،وفاداری به یک حزب
بــه ســرعت در حال رنــگ باختن
اســت .دیگر دورانی کــه هر فرد از
دهها ســال به یک حزب مشخص
وفــادار میمانــد گذشــته اســت.
همین نکتــه میتوانــد امیدهای
زیــادی را بــرای اوجگیری مجدد
حزب نئودموکرات در آینده ایجاد
کند .منبع CBC :نویسنده:
Jonathan Montpetit
علیرضاحیدری

____________________
Pièces d'Autos NDG

6035 Upper-Lachine
Montreal, QC, H4A2C2
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ادامه سیر صعودی قیمت ملک در مونترال
اگــر به فکر خرید خانه در مونترال
هســتید ،بهتر است منتظر پائین
آمــدن قیمتهــا نباشــید .قیمت
مســکن طی چند سال گذشته به
شــکلی یکنواخت صعودی بوده و
هیچ نشانهای از احتمال تغییر این
روند وجود ندارد.
بر اســاس جدیدترین گزارشهای
میدانــی از بــازار خریــد و فــروش
مســکن در مونترال ،قیمتها در
پائیز امســال در اطــراف مونترال
 5/9درصد و در مرکز شهر ۷درصد
بیشتر از سال قبل بود.
با وجود اینکه این افزایش نسبت به
افزایش دورقمی در قیمت مسکن
در ونکــوور و تورنتو کمتر اســت،
امــا ایــن مســاله چیــزی را تغییر
نمیدهــد .مونترالگــزت گزارش
میدهدکه متوسط قیمت خانه در
مرکز شهر مونترال در حال حاضر
 ۵۳۴۰۲۶دالر اســت که افزایشــی
۳۵هزار دالری را نســبت به ســال
پیش نشــان میدهد .در مونترال
بــزرگ نیز این قیمت متوســط به
 ۴۱۸۷۳۱دالر رســیده کــه تفاوتی
 ۲۳هزار دالری نســبت به پارسال
دارد.

به کالمی دیگر ،اگرکار خرید خانه
را به ســال آینــده موکــول کنید،
احتماال هــزاران دالر بیشــتر باید
بابت آن بپردازید.
راهحــل منطقــی بــرای بســیاری
از مونترالیهــا ،روی آوردن بــه
خانههای ارزانقیمتتر در حاشیه
شــهر اســت .اما بررســیها نشان
میدهــد که فــروش خانــه در این
نواحی نیز به شــدت افزایش یافته
و قیمتهــای خانه در این مناطق
بســیار باال رفته اســت .در شــرق
مونترال ،قیمت خانه در سه ماهه
ســوم  ۲۰۱۹حــدود  5/8درصــد

نسبت به سال پیش افزایش داشته
اســت .قیمت یک خانــه دوطبقه
در این منطقه نیز افزایشــی11/3
درصدی را تجربه کرده است.
البته این طور نیســت که کســانی
که در حاشــیه شــهرها بــه دنبال
خریــد خانــه هســتند ،بــه دنبال
خانههــای ویالیــی و بــزرگ این
مناطق باشــند .چند سالی است
که فروش کاندوهای اطراف شهر
نیــز زیاد شــده و قیمتشــان نیز
باال رفتــه اســت .الوال ()Laval
با 6/8درصد ،بیشــترین افزایش

{>> ادامه در صفحه}12 :
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خاورمیانه در آستانه...
عراق ،انقالب مصادره شده

در روزهــای اخیر ،اعتــراض های
مردمی درعراق رونــدی اندوهبار
یافته و با ســرکوب خشن پلیس و
کشــتارهای هدفمند روبرو شــده
است .این کشور ،که از پیش براثر
زورآزمایی بین تهران و واشنگتن
دســتخوش بی ثباتی بــوده ،وارد
دورانــی تیره با تظاهرات کســانی
شده که بی تردید ایران را مسبب
نابســامانی هــای خود مــی دانند
و دولتــی دارند کــه غیرمحبوب و
درخطر فروپاشی است.
----سیلونمرکاردییر
MOHAMED SHIAA
----ترجمه از فرانسه
شهباز خنعی مونتریال
 22اكتبر-بهگفتهتظاهرکنندگانی
کــه در روز ســه شــنبه  ١اکتبر در
میــدان تحریر بغداد بــا آنها دیدار
داشتیم ،این می باید یک انقالب
باشد.
محمد العیســوی ،اهل نجف ،که
تصویری از عبدالوهاب الســعدی
را باالی سر نگهداشــته« :امروز،
از دجله [برای منطقه سبز که مقر
دولت اســت] گذر نمــوده و نظام
را تغییر مــی دهیم» .عبدالوهاب
الســعدی ،فرمانده نظامی و عضو
دســتگاه ضدتروریســم ()ICTS
اســت که از مبارزه علیه «سازمان
حکومــت اســامی» (داعــش)
کسب شــهرت کرده و سخنگوی
خاموش جنبشی مردمی شده که
عراق را تــکان داده اســت .فرد از

غیب برآمده ای که مردم در انتظار
آن هســتند .ســام المســعودی
تظاهرکننده ســاکن بغــداد تاکید
می کنــد که «ما مــی خواهیم که
السعدی نخست وزیر شود!».
مردم کــه دموکراســی پارلمانی را
چیــزی جز امــری مســخره نمی
بیننــد ،خواهــان روی کار آمــدن
مردی نیرومند هســتند کــه قادر
باشــد کشــور را بــا اصــول میهن
پرستانه ،و نه مذهبی ،اداره کند و
به نظر می آیدکه السعدی به خاطر
دستاوردهای جنگی خود نظر آنها
را جلــب کــرده اســت .از این هم
بیشتر ،او علیه فسادی که دستگاه
ضدتروریســم ( )ICTSرا آلــوده
نمــوده قد علم کرده و بــا این کار
برای خود دشــمنانی درست کرده
است .در ســپتامبر  ،٢٠١٩عادل
عبدالمهدی ،نخســت وزیــر ،او را
وادار به اســتعفا کرد و به نظر عده
زیــادی از عراق÷ی هــا این کاری
نادرست بوده است.
موج جدید اعتراض ها که درفضای
مجازی شــکل گرفت ،به ســرعت
ســازماندهی شــد و در اول اکتبــر
به امیــد ایجاد انبوهی توده ای که
دولت را وادار به اســتعفا کند براه
افتاد .امیــد این تظاهرات این نیز
بود که السعدی را به صحنه بکشاند
و اصالحات اقتصادی برای بیرون
آوردن قشرهای فرودست از فقری
که با آن دســت به گریبانند انجام
دهــد .کرار جاســم ،تظاهرکننده
اهل محله ّکراده توضیح می دهد
که« :مردم در اینجا در بیمارستان

ها می میرند .کسانی که
می توانندکشــور را ترک
می کنند [ ]...ما از سال
 ٢٠٠٣از حقــوق خــود
محروم شــده ایــم []...
عراقی هــای معمولی از
حقوقی کمتر از همکاری
کننده ها – کســانی که
حامی منافــع بیگانگان
هستند -برخوردارند».
منظور ازکلمه «همکار»
یک کشور خاص نیست،
بلکــه تعــداد زیــادی از
عراقی ها این احســاس
را دارند که منافعشــان در
درجــه ای پائین تر از منافع قدرت
هــای خارجی ،در راس آنها ایاالت
متحده و ایران ،قراردارد.
در میــدان تحریــر ،گردهمایی به
سرعت و به محض آن که نیروهای
انتظامی کوشــیدند جمعیت را با
آبپاش های جوشان وگاز اشک آور
متفرق کنند ،تبدیل به رودررویی
شد .این یک جرقه بود .گردهمایی
به شــورش بدل شــد .کمی بعد،
تظاهرکنندگان نیروهای انتظامی
را به آن ســوی دجلــه راندند .این
پیــروزی زودگذر بود زیــرا «واحد
واکنش سریع» ،که بسیار مجهز
است ،وارد عمل شد و با تیراندازی
هوایی تظاهر کننــدگان را متفرق
کرد .در شــب ،رودررویی ها بین
شورشــیان و نیروهــای انتظامی
درنقاط مختلف شهر ادامه یافت و
از آن پس صدای تیراندازی سالح
گــرم به طور روزمــره طنین افکن
است.

سرکوبوحشتناک
فــردای آن روز ،باز همان مردم در
خیابان هــا بودند و جوان هایی از
قشــرهای مختلف ،ولی مصمم و
منضبط با ساکنان و آمبوالنس ها
همکاری می کردند تا رویدادها به
بهترین شکل جریان یابد .کارکنان
وزارت صنعــت ،از پشــت نرده ها
برای تظاهرکننــدگان پارچه های
خیــس می فرســتادند تــا بتوانند
اثــرگاز اشــک آور را تحمل کنند.
درجهت مقابل ،پلیس های کامال

St. Laurent Adult
Education Centre

514-337-3856
www.slaec.ca

انگلیسی  /فرانسوی بیاموزید!
نامنویسی کالس های انگلیسی و فرانسوی
WINTER SESSION

DECEMBER 2, 2019 TO MARCH 19, 2020
_____________________________
BASIC ENGLISH | DAY CLASSES
Monday-Friday 8:30 a.m. – 12:30 p.m.

REGISTRATION DATES
November 6, 12, 19, 25 FROM 9:00 a.m. – 11:30 a.m.
BASIC ENGLISH & FRENCH | EVENING CLASSES
Monday-Thursday 5:30 p.m. – 9:30 p.m.
REGISTRATION DATES
NOVEMBER 6, 12, 19, 25 FROM 5:00 p.m. – 7:30 p.m.
________________________________
?Need to complete your High School Diploma
?Want to get into a trade? CEGEP and University
---------------------------!We offer Academic courses to fit YOUR goal
ACADEMIC REGISTRATION
November 14, 20, 27
FROM 9:00 a.m. – 11:30 a.m.
PLACEMENT TESTS
November 11, 18, 25
ACADEMIC ADDRESS
2405 Place Lafortune West
Saint-Laurent, QC H4M 1A7

مجهز خیابان را بســته و بی وقفه
شلیک می کردند و هرگاه جمعیت
نزدیــک می شــد ،با گلولــه های
واقعی نیز شلیک می کردند .پلیس
ها برای کنترل تظاهرکنندگانی که
به هرقیمت می خواهند به تظاهر
کنندگان دیگز بپیوندند ،راهی جز
توسل به زور نمی یابند .آنها دستور
دارند موضع خود را حفظ کنند.
در جاهای دیگر شهر هم رودررویی
بیــن پلیس هــای ضد شــورش با
کمک واحد واکنش سریع و تظاهر
کننــدگان موجب کشــته شــدن
چندتــن و مجــروح شــدن صدها
تن دیگر می شــود .خشم به دیگر
شهرهای کشــور ،به ویژه منطقه

برندگانوبازندگانعملیاتترکیهدرشمالسوریه
مهردادفرهمند
با تفاهمنامه ای که میان رهبران
روسیه و ترکیه ،والدیمیر پوتین و
رجب طیب اردوغان بســته شــد،
به نظر میرسد برنده اصلی حمله
ترکیــه به مناطــق تحــت کنترل
نیروهــای کــرد ،دولــت مرکــزی
ســوریه و ســپس روســیه باشند،
ترکیــه تنها به بخشــی از اهدافش
رســیده و زیــان ایــن عملیات هم
بیش از همه به نیروهای کرد و بعد
از آنها دونالد ترامپ ،رئیس جمهور
آمریکا رســیده اســت .ایران نیز از
سودبرندگان این معامله است.
رســانههای ترکیه این تفاهمنامه
را پیروزی قلمــداد کردهاند :دولت
ترکیــه بــه هــدف دورکردن شــبه

نظامیــان کــرد از مرزهــای خود
رسیده ،هم در میدان جنگ و هم
ســر میز مذاکره کامیاب شــده ،با
کمتر از نه روز جنگ به هدف خود
رسیده است.
شــخص رجــب طیــب اردوغان،
عــاوه بــر خــارج ،در داخــل هم
کامیاب بوده اســت :هم دو حزب
عمده مخالفش ،حزب جمهوری
خلــق و حزب نیــک ،او را حمایت
کردند و هم بخش بزرگی از مردم
ترکیه پشــتش ایســتادند ،آن هم
در زمانــی کــه آقــای اردوغان هم
شهر اســتانبول را به رقیب باخته
و هــم گرفتاریهــای اقتصادی و
کاهش پی در پی ارزش پول ملی،
پشــتیبانی عمومی از او را کاســته

و دنــدان رقبــای سیاســی اش را
تیزتر کرده بود .چه بسا جلب این
حمایت مردمی و سیاسی از اهداف
پنهان عملیات نظامی بود.
اما آقای اردوغان تنها به بخشــی
از آنچه می خواست رسید :هدف
او عــاوه بــر واپــس راندن شــبه
نظامیان کرد ،کنترل قلمرویی از
خاک ســوریه به درازای چهارصد
و پهنای ســی کیلومتر در امتداد
مــرز ترکیه بود ،تا هــم ادارهاش را
به نیروهای سوری وابسته به ترکیه
بســپارد و هم یک تــا دو میلیون
آواره ســوری را در آن جاگیــرکند.
او بــه چنین هدفی حتــی نزدیک
هم نشــده و کمتــر از یک پنجم از
قلمرو مورد نظر خود را به دســت

آورده ،قلمرویــی که با بخشــهای
دیگر زیرنفوذش در خاک ســوریه
پیوستگیجغرافیاییندارد.
کامیابی او در داخل ،رویهای منفی
هــم دارد و آن ،قطبــی تر شــدن
عرصه سیاســی و اجتماعی ترکیه

BASIC ADDRESS
950 Rue Fraser
Saint-Laurent, QC H4M 1Z6

های شــیعه نشــین ،نیز ســرایت
می کند .در نجف ،ناصریه ،بصره
و ...با تظاهر کنندگان با خشونت
برخورد می شــود .دولت که مهار
کار از دســتش دررفتــه ،منع رفت
و آمــد اعالم می کند ،جــاده ها را
می بندد و تصمیم می گیرد شبکه
اینترنت را قطع کند .تنها منطقه
کردســتان ازاین محدودیت ها در
امــان می ماند .با این حال ،دولت
که قادر نیســت به خواســت های
مردم پاســخ رضایت بخش بدهد،
نمــی توانــد مانــع از گردهمایــی
روزمره دههاهزار تظاهرکننده ای
شــود کــه گاه بــه رودررویی های
خشونت آمیز بانیروهای انتظامی

می پردازند.
در روزهــای بعد ،بــا دخالت گروه
هــای مســلحی کــه هویــت آنهــا
شنخته شده نیســت و تیراندازی
تــک تیراندازهایی که به کشــتن
تظاهرکننــدگان و نیــز عضوهای
نیــروی انتظامــی مــی پردازنــد،
وضعیــت وخیــم تــر مــی شــود.
درحالی که تا آن زمان جنبش صلح
آمیز بود و غالبا سرودهای «صلح
جویانــه» خوانــده مــی شــد ،این
تغییر در وضعیت ناگهان دگرگونی
اندوهبــاری ایجاد کــرد ،برمیزان
تنش افزود و چشم انداز یک جنگ
داخلی را به روی کشور گشود.

{>> ادامه در صفحه}28 :

اســت .از زمانــی کــه عملیات
ارتش ترکیه آغاز شــد ،فشار بر
حــزب دموکراتیــک خلقهــا به
ســبب مخالفــت بــا عملیات،
افزایش یافته ،هشــت شــهردار
شــهرهای شــرقی ترکیــه کــه
عضــو ایــن حزبنــد و شــماری
دیگر از اعضای حزب بازداشت
شــدهاند .هنگامــی کــه یکی از
نمایندگان این حزب در مجلس
در مخالفت با عملیات ســخن
میگفت ،فریاد دیگر نمایندگان
به هوا رفت و رگبار ناسزا و اتهام
بود که نثار او شــد .عمر اوج آالن،
یکی دیگــر از نمایندگان این حزب
به من گفت فضای مجلس چنان
شده که پنج ماه است نتوانسته در
نشستها شرکت کند.
حزب دموکراتیک خلقها در مناطق

کردنشــین پشــتوانه چشــمگیر
مردمــی دارد و تبلــور رونــد حــل
"مســئله کــرد" در ترکیــه اســت،
حال آنکه روندکنونی بسوی حذف
این حزب از صحنه سیاسی ترکیه
و رانــدن آن به فعالیــت زیرزمینی
و تبدیــل دوبــاره اقلیــت کــرد به
"مســئله" پیــش مــیرود .یکی از
اهالی شــهر مرزی جیالن پینار به
مــن میگفت" :من کرد هســتم.
ما کردها این ســوی مرز ســرکوب
میشویم و آن سوی مرز ،کشته".
بســیاری از کردهای ترکیه رویکرد
همیــن باشــنده جیــان پینــار
را بــه عملیــات ارتــش ترکیــه در
شمال شرق ســوریه دارند .چنین
رویکــردی در مناطق کردنشــین
در برابر حمایت مردمی در مناطق
ترک نشین از عملیات ،نتیجهاش
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خاورمیانه در آستانه...
لبنان؛ کشوری که دوباره متولد شده

مارتینپیشنس
تقریبا یک هفتهای است که لبنان
صحنه شورش چشمگیر مردمش
علیه سیاستمدارانش است.
مــدارس ،دانشــگاهها و ادارات
تعطیــل شــده و صدهــا هــزار
تظاهرکننــده در میدان شــهدا در
مرکز بیروت و نیز ســایر شهرهای
لبنان تجمــع کردنــد .معترضان
میگوینــد عدهای که لبنــان را به
ورطه اقتصادی کشــاندهاند از این
وضعیت سود سرشاری بردهاند.
شــروع تظاهرات اعتراض به وضع
مالیات برای تماس تلفنی از طریق
شبکه رایگان اینترنتی واتساپ بود.
دولت بالفاصله از اجرای این طرح
منصرف شد.
ولــی دولــت نتوانســت بــا ایــن
انصــراف ،خشــم مردمــی را که از
رکــود اقتصــادی ،فســاد فراگیر و
فقدان خدمات اساســی دولتی به
ستوه آمده بودند ،فرو بنشاند.
اقتصــاد لبنــان در حــال حاضــر
تحت فشــار یکی از ســنگینترین
بدهیهــای دنیــا قــرار دارد و
کاری هم برای کاهش این فشــار
نمیتواندبکند.
آنچه قابل مالحظه است این است
که تظاهرات کنونی شــکافهای
فرقــهای را که دهههاســت لبنان
گرفتار آن است ،از میان برداشته.
کریستینماناچی،یکتظاهرکننده
 ۲۹ساله میگوید“ :برای اولین بار
یک وحدت واقعی در کشــور دیده
میشــود ،نــه ماننــد وحدتهای
قالبی که قبال میدیدیم”.
“مردم متوجه شدهاند که یک فرد

مســیحی که در فقرکامــل زندگی
میکند با یک سنی یا شیعه که در
فقر فاحش به ســر میبرد ،تفاوتی
ندارد”.
به موجــب نظام سیاســی لبنان،
تقسیم ُپستهای رده باال بر اساس
مذهــب اســت .چنیــن ترتیبــی
باعــث ایجاد یک نظــام زد و بند و
دستهبندی شده که سیاستمداران
ماهرانــه از آن ســوء اســتفاده
میکنند.
تظاهرکنندگان خواستار استعفای
همــه رهبرانشــان شــدهاند -
معــدودی از وزیران کنــاره گیری
کردهانــد ولــی اکثر آنهــا مقاومت
میکنند.
دوشــنبه گذشــته ســعد حریری،
نخست وزیر لبنان که تحت فشار
قــرار دارد ،یک برنامــه اصالحات
اقتصادی را اعالم کرد؛ به این امید
که کمی از خشــم تظاهرکنندگان
را فرو نشــاند .او قول داد که برای
کمک به کاهش بدهیهای دولت،
حقــوق سیاســتمداران را کاهش
داده و همچنیــن در نیروگاههای
تولید برق سرمایه گذاری کند.
آقــای حریــری در ســخنرانی اش
محتاط بود که وضعیت را بیشــتر
ملتهب نکند و گفت صدای خشم
مردم را شنیده است.
ولی بسیاری از معترضان معتقدند
ایــن وعدهها بســیار کم و بســیار
دیــر داده شــده و متعهــد شــدند
تــا “ســرنگون کــردن رژیــم” در
خیابانهابمانند.
عقیده یکی از تظاهرکنندگان جوان
ایــن بود کــه تمــام وعدههایی که

قطبــی شــدن جامعه و دامــن زدن به
شکاف کرد-ترک میشود.
افق پیش روی کردها در آن سوی مرز
هم تیره و تار به نظر میرسد :نیروهای
دموکراتیک سوریه ناچار به عقب نشینی
از ســرزمینهایی شــدهاند که بــا دادن
جــان و خون به دســت آورده و در آنها
دولــت خودگردان و عمال مســتقل به
راه انداخته بودند :عفرین و تل ابیض و
رأس العین به دست ترکیه افتاده و بنابر
قراری که روســیه با ترکیه گذاشته ،در
منبج و عین العرب (کوبانی) نیروهای
کرد حــق حضور ندارند .در حســکه و
قامشلو هم که برایشــان مانده ،ارتش
سوریه مستقر شده که حتی اگر زورش
نرسدکه کال به حضور سیاسی و نظامی
نیروی کرد در شمال شرق سوریه پایان

داده شــده بیش
از حــد مبهــم
است و میپرسید
چرا ســی ســال
قبل ایــن کار را
نکردند؟
ولــی رهبــران
سیاســی لبنــان
امیدوارنــد کــه
ا عتر ا ضــا ت -
کــه اکثرشــان
خودجوش بوده
تا ســازمان داده
شــده -نهایتــا
فروکش کند.
در غیر این صورت ،لبنان در مسیر
یک آینده مبهم و نامعلوم بیشــتر
پیش خواهد رفت .این پیش بینی
زنگ خطری برای غرب خواهد بود
که در منطقه متالطم خاورمیانه،
لبنان را یک جزیره نسبتا با ثبات
میداند.
حقیقتی که انکار ناپذیر است ،این
اســت که لبنان کشوری است که
احساس میکند در هفته گذشته
دوباره متولد شــده است .مردمی
که بــرای دههها به حاشــیه رانده
شده بودند ناگهان حس میکنند
می تواننــد طبقه حاکم سیاســی
را مســئول دانســته و خواســتار
تغییراتشوند.
ممکــن اســت توافــق مشــارکت
در قــدرت که ســی ســال قبل به
جنگهــای داخلــی پایــان داد،
باعث حفظ صلح شــده باشد ولی
همچنین بســیاری از لبنانیها را
از لحاظ اقتصادی فقیر کرده .این
توافقاکنونشکافهاییبرداشته.
جوّ اعتراضاتی کــه در آن کودکان
همراه والدینشــان حضور دارند و
تظاهرکنندگانــی کــه در طرابلس
میرقصند ،بیشــتر حــال و هوای
یک کارناوال را دارد و خطر واقعی
را پنهــان میکنــد .امــا در اینجــا
تفرقههــا و اختالفــات دیرینه ،به
سهولت برطرف نمیشوند.
ممکن اســت اعتراضــات کنونی،
رهبــران لبنان را فلج کرده باشــد
ولــی به این معنی نیســت که آنها
بدون جنگیــدن ،قدرت را تحویل
خواهند داد.
بیبیسی ،بیروت

دهد ،انتظار نمیرود همچون گذشته
به آنهــا اجازه اســتقالل و آزادی عمل
بدهد .آنچه از "روژآوا" باقی مانده ،دیگر
آن "روژآوا"ی پیشین نخواهد بود.
کردهــا این "بالیی را که بر ســر روژآوا
آمــد" از چشــم دونالد ترامــپ ،رئیس
جمهور آمریکا میبینندکه نیروهایش را
بیرون کشید و پشت کردها را خالی کرد
و بــرای جلوگیــری از اینکه ترکیه طرح
خود را پیش ببرد ،از فشار سیاسی هم
کم گذاشت .نه تنها کردها ،بلکه بخش
بزرگی از افکار عمومی جامعه جهانی در
شرق و غرب عالم ،در روزهای گذشته،
دونالد ترامپ را آمــاج اعتراض کرده و
ایــن به وجهه او و دولت ایاالت متحده
آمریکا آسیب جدی زده است• .

ﻣﺎﯾﮑـﻞﻣﻨﻔـﺮد

ﮐﺎرﺷﻨﺎسرﺳﻤﻰﻣﻬﺎﺟﺮتﮐﺎﻧﺎدا

Michael
Monfared

Regulated Canadian
Immigration Consultant
You can speak to me in English, French, Persian and Italian
ﺑﺎآﺷﻨﺎﺋﻰﺑﻪزﺑﺎنﻫﺎىاﻧﮕﻠﯿﺴﻰ،ﻓﺮاﻧﺴﻮى،ﻓﺎرﺳﻰ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﺋﻰ
راهﻣـﺎدرشﺷـﺎدروانﻣﺎرﯾﺎﮐﺘﻨﻪرااداﻣﻪﻣﯿﺪﻫﺪ
514-656-8178

ﺧﻂﻣﺴﺘﻘﯿﻢوراﯾﮕﺎنازاﯾﺮانﺑﻪﻣﻮﻧﺘﺮال
ﺑﺎ ﮐﺎﻣـﻰﻣﻨﻔﺮدﻣﺪﯾﺮاﻣﻮراﯾﺮاﻧﯿﺎن
ﺑﺪونﻫﯿﭻﭘﯿـﺶﺷﻤﺎره (021)87159570

info@michaelmonfared.com
www.michaelmonfared.com

دوﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﺟﻤﻌﻪ و از ﺳﺎﻋﺖ 21ﺗﺎ 24ﺑﻪ وﻗﺖ اﯾﺮان

ﺧﻄﻮطواﯾﺒﺮ،واﺗﺲاپ،اﯾﻤﻮوﺗﻠﮕﺮام
514 550 9204

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

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

عینک فرهت
جواد ایراخنواه

____________________

5655 Sherbrooke W.
H4A 1W6

NDG,

Tel.: 514-481-0671

www.ParsPlumbing.ca

لوله کشی و نصب شوفاژ پارس

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

Pars Plumbing
& Heating Inc.

Tel: (514) 290-2959
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www.paivand.ca since 1993

ایران :اقتصاد...
فضای کسب و کار ایران در تازه ترین گزارش
بانکجهانی
•شــروع کســب و کار• ،
اخذ مجوز ســاخت و ساز،
• دسترســی بــه بــرق• ،
ثبت مالکیــت • ،دریافت
اعتبــارات • ،حمایــت
از ســهام داران خــرد،
• پرداخــت مالیــات• ،
تجارت فرامرزی • ،اجرای
قراردادها و • ورشکستگی.
نماگرهای ده گانه خود در
بردارنده چند مولفه فرعی
هستند.
دربــاره هــر یــک از ایــن
نماگرهــا ،بانــک جهانــی
اطالعاتمورد نیاز خود را با تکیه
بر نمونــه برداری و پرسشــنامه و
نظر ســنجی جمــع آوری کــرده و
برای هر یک از آنها ومولفههایشان
بــه کشــورها از یک تا صــد امتیاز
میدهــد .معــدل حاصــل از ایــن
ارزیابی ،جایگاه کشورها را از لحاظ
فضای کسب و کار آنها در سلسله
مراتب جهانی مشخص میکند .در
گزارش سال  ۲۰۲۰بانک جهانی،
نیوزیلند با معدل ۸۶.۸در جایگاه
اول و ســومالی بــا معــدل  ۲۰در
جایگاه آخر قرار دارد.
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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

ســال گذشــته ایران در این عرصه
حیاتی،که نقش بســیار مهمی در
فریدونخاوند
و قــدرت دســت یافتــه،
مبــارزه بــا بیــکاری دارد ،در رتبه
(تحلیلگراقتصادی )
حال آنکه ونزوئال ،به رغم
 ۱۷۳جهانی قرار داشــت و امسال
گزارش ســال  ۲۰۲۰بانک
برخــورداری از مهم ترین
به رتبه  ۱۷۸ســقوط کردهاســت
جهانــی در بــاره «انجــام
منابع نفتی جهان ،بیش
(دوازده رده مانده به آخر).
کسب وکار» ،که پنجشنبه
از بیش در فقر فرو میرود
مثال میبینیم که هــر ایرانی برای
 ۲۴اکتبر منتشر شد ،ایران
و مردمانــش چاره ای جز
شــروع یک کسب و کار و گذشتن
را از لحاظشــرایط مورد نیاز برای فرار به سرزمینهای دیگر ندارند.
از مراحــلگوناگــون بایــد  ۷۲روز
فعالیــت اقتصادی در میــان  ۱۹۰جای تعجب نیست اگر در همین
وقــت بگذارد ،حال آنکــه در زالند
کشــور جهان در رده صد و بیست گزارش بانک جهانی میبینیم که
نــو این کار در یک نصفه روز انجام
و هفتم قــرار میدهد که یکرتبه از لحــاظ فضــای کســب وکارکره
میگیرد.
نسبت به سال گذشته بهبود یافته جنوبی در رده پنجــم قرار گرفته،
برای شــناخت جایگاه واقعی ایران
است.
حــال آنکه ونزوئــا به رتبــه ۱۸۸
در عرصــه کســب و کار ،مقایســه
در این گزارش نیوزیلند ،سنگاپور ،در بین  ۱۹۰کشــور مورد بررســی
وضعیت کشور در فضای منطقهای
هنــگ کنــگ ،دانمــارک و کــره سقوط کرده است.
آن نیز بسیارآموزنده است.
جنوبی ،باتوجه به برخوردار بودن فضای کســب و کار در بــر گیرنده فضای کسب و کار در ایران
در این زمینه بانک جهانی بیست
آنها از مســاعد ترین شرایط برای مجموعه مولفههایی اســت که بر معدل امتیازهای ایران در گزارش کشور منطقه خاورمیانه و آفریقای
انجــام فعالیتهــای اقتصــادی ،فعالیت بنگاههای اقتصادی تاثیر سال  ۲۰۲۰بانک جهانی در زمینه شــمالی از جمله ایــران را جداگانه
ردیفهــای اول تا پنجم را بهخود میگذارند ،ولی درحیطه اختیار و «انجام کســب وکار» از  ۵۶.۹۸به بررسی کرده است.
اختصــاص دادهانــد .در عــوض اراده مدیران این بنگاهها نیستند۵۸.۵ .افزایش یافته و جایگاه ایران
کشــورهای ســومالی ،اریتــره ،فــرض کنیم کــه مدیر یــک بنگاه در میان  ۱۹۰کشور مورد بررسی با
ونزوئال ،یمن و لیبی در ردیفهای تولیــدی از تمــام صالحیتهــای یک پله بهبود به رده  ۱۲۷رســیده
آخر فهرســتبانــک جهانی جای الزم درزمینه ســازماندهی و اداره اســت .درمجموعه ده نماگر ارائه ادامه سیر صعودی قیمت ملک در مونترال..
منابع انســانی و بازار یابی و آگاهی شــده در این گزارش ،معدل کل و
گرفتهاند.
بر ماشین آالت و تکنولوژی و امور جایگاه ایران در پنج عرصه (شروع
قیمــت کانــدو را در ســه ماهــه بزرگ برای خرید وجود دارد طی
ویژگیهای فضای کسب و کار
مالی و غیرهبرخوردار باشد .با این کســب و کار ،دریافــتاعتبارات،
ســوم تجربه کرده اســت .قیمت  ۴۸مــاه پیاپی ،با کاهــش روبرو
فضای کسب و کار ومولفههای آن همه از این مدیر توانا کاری ساخته تجارت فرامرزی ،اجرای قرار دادها
کاندوها در شــرق مونترال و نیز بوده است .تعداد امالک موجود
یکــی از مهم ترین عوامــل زاینده نیســت اگر برق مدام قطع و وصل و ورشکستگی) بد تر شده و در پنج
ساحل جنوبی هم حدود  ۵درصد بــرای فــروش در مــاه ســپتامبر
افزایش یافته است.
شــکاف میــان دنیای پیشــرفته و بشــود ،فضــای درونــی وبیرونی عرصه دیگر بهتر شده است.
کاهشــی ۲۱درصدی نســبت به
مرفــه از یکســو ودنیــای واپــس بنگاه تولیدی در گیر نامنی باشد ،در یک زمینه بســیار اساســی ،که
در میان شــهرهای بزرگ کانادا ،مدت مشابه سال پیش داشت.
مانده و فالکت زده از ســوی دیگر دیوانســاالری و فســاد مدام سد و شــرایط الزم برای شروع کسب و
مســکن
وامهــای
مونتــرال از نظــر قیمــت خانه از ارائــه
است .سرمایه گذاران و مبتکران و مانــع به وجود بیآورند ،تورم عنان کار باشد ،موقعیت بسیار بد ایران
وضعیت بهتری برخوردار است .با طوالنیمدتتر و نیز مشوقهای
خالقان و بازرگانان و بانکداران به گســیختههرگونه محاســبه ای را بد تر هم شدهاست .سخن بر سر
این وجود  ،رشد یکنواخت قیمت مالــی بــرای خانهاولیها ســبب
فضای مساعد و امن برای فعالیت در هــم بریزد و نرخ ارز دایما تغییر موانعی اســت که بر ســر راه ایجاد
ملک در این شهر ،مانع اصلی در افزایش تقاضا در بازاری میشــود
کســب و کار در ایران وجود دارد،
برابر بســیاری از افراد برای خرید کــه عرضه در آن به شــدت پائین
نیــاز دارند و از بــی قانونی و هرج کند...
خانه در آن به شمار میرود.
و مرج و فســاد میگریزند .آرزوی گــزارش ســاالنه بانــک جهانی در از تاسیس یک نانوایی گرفته تاپایه
اســت .هر قدر وزنه تقاضا افزوده
های
نیــز
و
فــدرال
دولــت
ت
دول
آنهــا رفتن بهســوی کشــورهایی مورد «انجام کسب و کار» از سال ریزی یک شــرکت نو پا (اســتارت
کمی مسکن به
وضعیت
و
شــود
ّ
اســت که از لحاظ «انجام کســب  ۲۰۰۵به این سو منتشر میشود .آپ) و یا یک رستوران .یک شهروند
استانی  ،یک سری راهحل بالقوه شکل کنونی باقی بماند ،حتی در
وکار» بهتریــن شــرایط را عرضــه در این گــزارشبانک جهانی برای ایرانی برای تحقق پروژههایش باید
را برای کمک به کاناداییها برای بلندمدت نیز شاهدکاهش قیمت
میدارنــد .کــره جنوبــی محروم ارزیابی فضای کسب و کار و طبقه از چهمراحلی بگذرد ،به چه مدت
صاحب خانه شدن ارائه میدهند .ملک نخواهیم بود.
ازمنابــع زیرزمینی تنهــا با ایجاد بندی کشورها بر پایه این شاخص زمانی نیاز دارد و با چه مشــکالتی
با این وجود ،برخی کارشناســان بــه همین دلیــل ،شــاید راهحل
روبرو است؟
بر ایــن باورنــد که ایــن طرحها ،مســاله نــه در دادن وامهــای
فضای کسب وکار مساعد به ثروت از ده نماگر استفاده میکند:
علیرغــم نیــت خوبی که پشــت بلندمدت ،بلکه در ساختوســاز
آنهــا قــرار دارد ،فقط بــه افزایش بیشترباشد.
بیشــتر قیمت خانــه در مونترال دولــت فــدرال و نیــز دولتهای
میانجامد.
اســتانی راهحلهایی برای کمک
GESTION FINANCIERE LOYALE
با وجود اینکه رشد خوب اقتصادی به کاناداییها جهت صاحب خانه
SOROOR SADR ACCOUNTING
; ;امور دفترداری
AND BOOKKEEPING SERVICES
سبب شده مونترالیهای بیشتری شــدن ارائــه میدهند امــا برخی
BOOKKEPPING & ACCOUNTING
و حسابداری
به فکر خرید خانه و یا بهبود خانه کارشناســان بر این باورندکه این
FINANCIAL STATEMENT PREPRATION
; ;تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی
PERSONAL AND INCORPORATION TAX RETURN
فعلی خود باشــند ،کاهش سریع طرحهــا ،علیرغم نیت خوبی که
COMPANY CREATION AND REGISTRATION
; ;تاسیس و ثبت شرکت ها
تعداد خانههای موجود ،خودش پشت ســر آنها قرار دارد ،فقط به
در این بررسی میبینیم که امارات
متحــده عربــی از لحــاظ فضــای
کسب و کار در میان بیست کشور
مورد بررسی با معدل ۸۰.۹در رده
اول قرارگرفته وکشورهای بحرین،
مراکــش ،عربســتان ســعودی و
عمــان مقامهای دوم تــا پنجم را
دارنــد .ایران در ایــنطبقه بندی
از میان بیست کشور منطقه رتبه
چهاردهــم را دارد .حتــی جیبوتی
و فلســطین (مرکب از غرب اردن
و نــوار غزه)فضای کســب وکاری
مناسب تر از ایران دارند.
دربــاره جایــگاه ایــران در جهان از
لحاظ فضای کسب وکار ،تاکید بر
یک نکته ضروری اســت و آن این
کــه بانک جهانــیدر ارزیابی خود
عامــل مهمــی چون فضــای بین
المللی کشورها و تاثیر آنرا بر فضای
ملی کسب وکار در نظر نمیگیرد.

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

Tel.: 514-777-3604

WITH APPOINTMENT
_________________________

5263 boul Cavendish

Montreal Quebec H4V 2R6
Email: loyale.accounting@gmail.com
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عاملی برای افزایش هر چه بیشتر
قیمتها به شــمار میرود .تعداد
امالکی کــه در منطقــه مونترال

افزایــش بیشــتر قیمــت خانه در
مونترالمیانجامند.
اما ساختوســاز هم دردسرهای

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

فعاالن اقتصــادی ایران طی چهل
ســال گذشــته از وجود تنشهای
گوناگون در روابط بین المللی ایران
اسیب فراواندیدهاند .بخشهای
گوناگــون اقتصــادی ایــران ،از
بانکداری گرفته تا سرمایه گذاری
و بازرگانی ،به شدت از تحریمهای
خارجی زیان دیدهانــد و ابهامها و
تردیدهای ناشی از این وضعیت به
مانعی بزرگ در راه انجام کســب و
کار درایران بدل شــده اســت .اگر
ایــن مولفه را بــه مولفههای مورد
توجــه بانــک جهانــی در ارزیابــی
فضای کسب و کار بیفزاییم،آنگاه
موقعیت ایران در این عرصه بسیار
بد تر از آنچیزی اســت که از سوی
ایــن نهاد مقتدر بین المللی اعالم
شدهاست. (منبع :ایران اینترنشنال)
•

>> ادامه از صفحه9 :
خاص خودش را دارد .بر اســاس
گــزارش یــک گــروه فعــال در
ت واحدهای
ایــن حــوزه ،ســاخ 
مسکونی در نیمه اول سال ۲۰۱۹
به بیشترین میزان از سال ۲۰۱۰
تاکنون رسیده است .اما بیش از
نیمی از این واحدها ،آپارتمانهای
اجارهای هستند.
پیشبینی میشــود بــازار امالک
مونترال در زمســتان پیــش رو،
بازار مشابه شهرهای دیگرکانادا را
پشت سر بگذارد.
همچنین پیشبینی شده است که
افزایش قیمت ملک در هر سال به
 ۶درصد برسد .این در حالی است
که میانگین کشــوری بــرای این
افزایش حدود  ۵/۱درصد است.
افزون بر این پیشبینی شده است
که قیمت ملک در تورنتو افزایشی
 ۳درصــدی و در ونکوورکاهشــی
 ۵/۵درصدی را تجربه کند.
بــا وجــود افزایش شــدید قیمت
ملک در مونترال طی چند ســال
اخیر ،مجموع افزایش ارزش خانه
در کانادا هنوز  ۵۰درصد بیشــتر
از ایــن افزایش در مونتــرال بوده
است.
سپهرصالحی
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ایران :نگاه..

آژانس مسافرتی

چـرا شـاه تمـام نمیشــود؟!

کیوانحسینی
اگر انقالب نمیشد و فرزند آخرین
شاه ایران بعد از مرگش به پادشاهی
میرسید ،احتماال همچنان چهارم
آبان به عنوان روز تولد محمدرضا
شــاه در ایران جشن گرفته میشد
و چه بســا چهارم آبان سال ۱۳۹۸
به عنــوان صدمین ســالگرد تولد
او ،مراسمی متفاوتتر از هر سال
برگزار میشد.
اما در دوران جمهوری اســامی،
شــاه و هــر آنچــه بــه او ،نظــام
سیاسیاش ،شخصیت تاریخیاش
و عملکــردش مربــوط اســت ،به
مایه تندی از دشــمنی و ســتیزی
ایدئولوژیــک درآمیختــه و نه تنها
هیچ اشــارهای بــه ســالگرد تولد
او نمیشــود ،بلکه حتی انتظاری
بــرای ارزیابی منصفانه از عملکرد
او وجــود ندارد .نه در رســانهها و
موضعگیریهای رسمی و نه حتی
در سخنرانیها و متون دانشگاهی.
در حکومت "انقالبی" شاه هنوز با
تندترین توصیفات هدف حمله و
ترور شخصیت است .گویی همین
امروز علیه او در ایران انقالب شده
است.

محمدرضا شاه یک رهبر سیاسی
پرماجــرا بود که به شــکلی دور از
• آیا انقالب ایران یک اشتباه انتظار ســرنگون شــد .به همین
تاریخیبود؟
دلیل نیــز نقطه آغازین بررســی
شــاه
که
نبــود
بهتــر
• آیــا
این سواالت ،در سالهای پایانی
همچنان شاه باقی میماند؟
کار شــاه نهفته است؛ سالهایی
• آیا باید به ترتیبی به همان که برای دوستدارانش غمانگیز و
دوران شاه بازگشت؟
دردآور بودهاند.
در واقــع صحبــت از او بــدون در
قدمی بیرون از حوزه عمومی ،نظرگرفتن سالهای پایانی عمرش
محمدرضــا شــاه در حــوزه غیرممکن است .کسی که دههها
خصوصــی نیــز همچنــان به عنوان تجسمی انسانی از هویت
شــخصیتی جنجالی است که وحدت بخش ملی ایرانیان معرفی
میتواند به سرعت یک مهمانی میشــد ،با چشــمانی گریان سوار
خانوادگی یا کافهنشــینی چند هواپیما شد و ایران را ترک کرد ،در
دوســت قدیمــی را بــه یــک یک انقالب ســرنگون شد و خارج
مناظــره دشــوار و پــر حرارت از کشور و در "غربت" درگذشت.
سیاسی تبدیل کند.
ضمــن اینکه ســرنگونی انقالبی،
از سقوط "اعلیحضرت همایونی ،پاییــن کشــیدن مجســمههایش
شاهنشــاه آریامهر" بیش از چهل یا آتــشزدن عکسهایــش ،پایان
ســال گذشــته اســت ،اما او هنوز "تحقیر" شاه نبود .او خارج از ایران
طرفدارانــی دارد کــه بــا عالقــه و نیز هدف کمپیــن انقالبیون قرار
پرشور از او حمایت میکنند.
گرفت و بارها ناچار شدکشور محل
و در مقابل منتقدینــی دارد که به ســکونتش را  -به رغم بیماری و
همان اندازه حساس و با جدیت او نیــاز بــه مراقبتهای پزشــکی -
را زیر سئوال میبرند.
تغییر دهد .شاه در نهایت در حالی
طرفدارانــش هنــوز از فهرســت درگذشت که به نظر میرسید هیچ
کردن "خوبیهایش" در گسترش یــک از متحدین غربــیاش نه در
حقوق زنان ،آزادیهای اجتماعی اروپا و نه در آمریکا حاضر نیســتند
یا پایان دادن به فئودالیسم خسته از او در مراکز پزشــکی مجهزشان
نمیشــوند .و منتقدانــش نیــز نگهــداری کننــد؛ یک حاشــیه
فهرست "بدیهایش" را در نقض نمادینمهمبرایشخصیتیسیاسی
حقــوق بشــر ،فقــدان آزادیهای که در همان روزها به "نوکری غرب"
سیاســی و ســرکوب مخالفــان متهم بود .شــاه با درد و اشک و غم
فراموشنمیکنند.
کارش تمام شد.
محمدرضــا شــاه چــه دارد کــه وبعدعلیرغماین"تحقیر"کهظاهرا
هنوز تا این حــد در زندگی روزمره برای "سعادت انقالبی ملت ایران"
ایرانیان جریان دارد و بحث درباره ضروری بود ،جانشینان شاه خیلی
عملکــردش ،خواســتههایش و زود متهم شدندکه به وعدههایشان
ایدههایــش همچنــان بــه دنیای عمل نکردند .به همین دلیل فارغ
امروز مرتبط باقی مانده؟
از جزییــات مهم پایان کار شــاه که
چرا حکومت هنوز با او ســر ستیز حیــات سیاســی او را از یــک قصه
دارد و نامش در جریان بحثهای تبلیغاتی قهرمانانه به یــک تراژدی
سیاســی ،محل اختالفات عمیق غمبار شکســتخورده تبدیل کرد،
است؟
{>> ادامه در صفحه}30 :

 100سالگی پادشاه فقید ایران
و 100سالی که در این 40سال بر ما گذشت!

ف .م .سخن
نکته ی اول و بسیار مهم این است
کــه زمانی که در بــاره ی دو نظام
پادشــاهی و اســامی صحبت می
کنیــم ،مطلقا مطلقا مطلقا ،نمی
توانیم قیاسی منطقی میان این دو
نظام صورت دهیم.
قیــاس حکومتی که می خواســت
ایــران را یکی از  ۵کشــور قدرتمند
جهــان بکنــد و «واقعــا» چنیــن
خواســت و اراده ای داشــت ،بــا
حکومتــی که می خواهد مــا را به
 ۱۴۰۰سال قبل برگرداند ،طبیعتا
قیاسی است مع الفارق.
همچنیــن نمــی تــوان کمتریــن
مقایســه ای میــان پادشــاه فقید
ایران و رضا شاه با دو جانور حاکم
اسالمی ،یعنی خمینی و خامنه ای
به عمل آورد.
انجــام چنیــن مقایســه ای یعنی

انحراف از اســتدالل های منطقی
در بــاره ی تاریــخ صــد ســال
گذشته ی ایران.
در دوران رضا شاه پهلوی ،ما شاهد
سازندگی ،در عین به سر بردن در
دوران فقر و جنگ و سقوط کشور
در اثر سلطه ی قاجار بودیم آن هم
سازندگی اساسی.
رضا شاه در کمتر از دو دهه ،بنیان
جامعه ای را بنا نهادکه حتی انجام
یکی از کارهای او در زمان حاضر به
خواب و خیال می ماند.
از وارد کــردن زنــان بــه عرصه ی
اجتمــاع تا بنا نهــادن تحصیالت
عالی مدرن و خیلی چیزهای دیگر.
محمدرضــا شــاه هــم در ادامه ی
کارهــای پــدر ،طــرح هــای بلند
پروازانــه ای را ریخــت ،کــه امروز
کــه بــدون تعصب و پیــش فرض
های باطــل به آن ها مــی نگریم،
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در جامعــه ی آن روز و حتی امروز
شگفت و حیرت انگیز می نمود.
از وارد کــردن زنــان بــه عرصه ی
سیاست وکار ،تا ایجاد امکان برای
تربیت اندیشــمندانی که هر کدام
از آن هــا امــروز به عنــوان مفاخر
استثنایی به شمار می روند.
حق است که بگوییم ،اشتباه ترین
تصمیمات و اعمال این دو پادشاه،
با آن چه در دوران کابوس اسالمی
می بینیم و با پوست وگوشت خود
احســاس می کنیــم ،مطلقا قابل
قیاس نیســت بنابراین حق دارند
مردمی کــه در دوران حاضر نور به
قبر پدر و پسر می بارانند و مخالفان
سیاســی این دو ،از مخالفت شان
اظهار پشیمانی می کنند.

{>> ادامه در صفحه}30 :

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

مرکزآموزشیبزرگساالن«هایاسکول»مونتریال
انگلیسی و فرانسوی

بیاموزید :نامنویسی ترم جدید

کالس های انگلیسی فرانسویCOURS DE PERFECTIONNEMENT :
& EN ANGLAIS
COURS DE FRANÇAIS DE BASE - CCBE
اطالعاتنامنویسیREGISTRATION DATES: :
- Tuesday November 5, - Wed. November 6 & Thursday November 7, 2019:
)(11:00-13:00 & 16:00-18:00
------------------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.
			
)Winter Session 2019 (Dec. 03 - March 20
P.M. Classes: Monday to Thurs.: 5:30 P.M. - 9:30 P.M.
مدارک ضروری:
			
)Winter Session 2019 (Dec. 03 - March 19

**)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

شنبهها:
از ساعت  10صبح تا  2و نیم بعدازظهر

(514) 731-1443

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

بنیاد سخن آزاد

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

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

مدرسه فرزانگان

برنامه دورهمی
روزهایدوشنبه:

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

Tel: 514-909-1972

بنیاد نیکوکاری ایرانیان :
نیکو

Tel: 514-775-6508

facebook: Farzanegan Montreal

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

IBNG

514-624-4579

اجنمنایرانیانوستآیلند

همبستگیبازرگانی

کانون فرهنگی خانهما

کالس های فارسی کودکان:

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

اجنمنزنانایرانیمونترال

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

سرویس خانوادگی آتنا
SHILD OF ATHENA

هرشنبه :ساعت  12/30تا 15/30

)2900 Lake (DDO

تلفن)514( 626-5520 :

کتابخـانه نوروززمین

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

کتابخانهنیما

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

دوستداران موسیقی کالسیک

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

اجنمندفاعازحقوقبشر

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

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

5180 Queen Mary #400
438-386-6111

ایران-مونترال
www.addhi.net

www.ibng.ca

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

کافـــه لیت

بنیاد آموزشی و فرهنگی آپتین

گروهرقصخورشیدخانوم

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

www.cafelitt.ca
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کتابخانه ی نیما برگزار می کند:
بزرگداشت یاد کوششگران اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی
مونتریال در بیش از سه دهه ی گذشته

برنامهشامل
• بزرگداشــت یاد یاران • ،بیان
خاطــرات • ،گفــت و گــو • ،
موسیقی  • ،نوشیدن شراب و

• صرف شام خواهد بود.
-------ورود برای همگان آزاد است
شنبه  ۲۳نوامبر ۲۰۱۹

بنیاد نیکو با هدف تامین هزینه

پشتیبانینمودند.

جوانــی کــه بدلیــل مشــکالت

با کمک های خود به برگزاری این

درمانی آقای احســان قهرمانی،

در اینجا باید از کلیه دوســتانی که

مالی توان بازپروری و بازگشــت

برنامه همت گماشتند تشکرکنیم

به زندگــی را از دســت داده بود

.

برنامــه ای را در تاریخ پنج اکتبر

بخصــوص از آقایــان ســیاوش

این برنامه در جهت آشنایی مردم

موزیک بی نظیر خودشان روحی

ترتیب داد.

کبیــری و رضا رکنی که با صدا و

با شرایط او و معرفی سایر فعالیت

تــازه به این شــب بخشــیدند و

طبــق ســنت جــاری ایــن بنیاد

و در بخش جوانان نگار و آلکس و

های بنیاد خیریه نیکو برگزار شد.

نوجوانان عزیز روهام ،تانیا و آریانا

تمامی فعالیت های انجام شــده

سایر عزیزان و بخصوص از نشریه

و تــدارکات آن بــه همــت افــراد

پیوند برای اطالع رسانی تشکر

داوطلب انجام شد.

کنیم .

این برنامه شــامل موسیقی زنده

هموطنان عزیز مــا را در برنامه

احسان ،موزیک و شام بود .

همراهی نمایید .

،مســابقه بهتریــن پیــام بــرای

آتی بنیاد نیکو در تاریخ ده نوامبر

شرکت کنندگان ضمن استقبال

اطالعیه این برنامه نیز در بخش

آمادگی برای شرکت در امور خیر،

بنیاد نیکو را در صفحات مجازی

های دیگر مجله موجود میباشد.

نیکــو را در اهــداف خیرخواهانه

کانون فرهنگی خانه ما

برنامه های ماه نوامبر در کانون
فرهنگی خانه ما به شرح زیر به
اطالع می رسد:

 6نوامبر  -شب شعر  -ساعت 19
 13نوامبر  -برنامه پنجره  -ساعت 19

نان سنگک

 20نوامبر  -شب شعر  -ساعت 19
 27نوامبر  -برنامه پنجره  -ساعت 19
kanounkhanehma@gmail.com
www.facebook.com/kanounkhanehma
@kanounkhanehma
telegram.me/kanounkhanehma

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
6925 Sherbrooke W.

Tel.: 514-894-8372

www.shaterabbas.ca

www.paivand.ca
را بر روی سایت بخوانید

یکم و پانزدهم ماه

Facebook.com/
paivand.montreal

به ما بپیوندید!

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 :
3285 Cavendish Blvd, Apt 355 Montréal, QC

شش و نیم عصر
درکتابخانهنیما
5206 Boul Décarie Suit 3
Montreal

بنیادنیکو :تالشبرایتامینهزینهدرمانیاحسانقهرمانی

از قســمت های برنامــه با اعالم

(514) 377-8005
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نیز دنبال کنید.

اجنمن دوستداران زرتشت:

گزارش جشن مهرگان

جشن های ملی در درازای تاریخ
پــس از هر شکســت و پیروزی،
خونی دوباره به شریان ما ایرانیان
روان نموده اســت .جشن های
ملــی ســنگر هــای پایــداری از
شناخت وکیان ما ایرانیان است.
پاسداری از سنت ها و جشن ها
ی کهن یکی از بن مایه شناســه
فرهنــگ و تمــدن مــا ایرانیــان
اســت .انجمــن دوســتداران
زرتشــت همچــون همه ســاله
جشــن مهــرگان را ایــن بــار در
رستوران پانرا سلکت برگزارکرد.
جشن با سرود ای ایران آغاز شد.
جناب دکتر شــریف نائینی پس
از خــوش آمد گویی بــه گزارش
کوتاهــی از فعالیت های انجمن
پرداختند .بانو نسرین نادرشاهی
گفتاری از آموزه های زرتشــت،
فیلسوف ،پزشــک و اندیشمند
ایران کهن که تاثیر بســزایی در
آیین ها و ادیان دیگر دارد را بیان
نمودنــد .دینی بــرای جهانیان
بهترین اســت ،که جهــان ما را
براســتی ودرســتی پیش ببرد و
گفتار و کردار ما را در پرتو آرامش
درست بنماید .بانو دکتر واعظی،
فلسفه برگزاری جشن مهرگان که
از قدیمی ترین جشــن های ایران
است ،و از پنچ هزار سال پیش در
فالت ایران رواج داشته و پیشینه
آن به پیش از آریاییان بر می گردد،
این جشــن ویژه کشــاورزان برای
سپاســگزاری از برداشــت ثمــره
دســت رنجشــان بود و شش روز
به درازا می کشــید .آغاز آن را عام
که پادشاهان هخامنشی در میان

مردم به شادی می پرداختند و می
رقصیدنــد ،پایــان آن را خاص که
ویژه درباریان بود .مهرگان را زادروز
مشــیه و مشــیانه (آدم وحوا) نیز
می دانســته اند .بدین سبب به آن
جشن آفرینش می گویند .دو ساقه
گیاه ریواس که همسان و همتان
وهــم باال بودند از زمین روئیدند و
در روزمهر از مهر ماه به خواســت
اهورامزدا از کالبدگیاهی به صورت
انســانی در می آیندکه هیچ برتری

نسبت بهم ندارند ،بیان نمودند.
علیرضــا فروتــن فــرد پیدایــی
جشن مهرگان در شــاهنامه را،
کــه داســتان پیــروزی ایرانیان
بــه رهبــری کاوه آهنگــر و تــاج
گزاری فریدون و به بند کشیدن
آژیداهــاگ (ضحــاک) کــه آغاز
ایــن جشــن مهــم کــه همتای
نوروز است را بیان نمودند .میز
مهرگان که شــامل گنــدم ،جو،
عدس ،نخــود ،لوبیا ،لپــه و...
که به زیبایی بوسیله بانو شیرین
آراسته شــده بود ،در کنار سالن
به چشــم می خورد ،که بســیار
مورد توجه قرارگرفت.
شام سوپ ،ساالد ،جوجه کباب
وکوبیده و دسر بود که از مهمانان
پذیرایی شــد .دی جی مهران با
برگزیدن آهنگ های شاد ایرانی
به همــراه پیمان با صدای زیبا و
خواندن ترانه های خاطره انگیز،
فضای بســیار شــادی از رقص و
پایکوبی را آفریدند.
این انجمن از بانو شــیرین برای
آراســتن میــز زیبای مهــرگان،
نشریه پیوند ،مجله هفته و نشریه
بازار برای تبلیغات ،جناب فرشاد
برای فروش بلیــت ،جناب علی
پور ،مدیریت رستوران پانراسلکت
و همکارانشــان بــرای پذیرایــی
و شــام خوشــمزه ای کــه تدارک
دیــده بودنــد ،ونیز یکایک شــما
گرامیان که فراخوان این انجمن را
پذیرفتید ،سپاسگزاری می نماید.
چشم براه دیدارتان در جشن یلدا
که به آگاهی همگان خواهد رسید
هستیم.
تلفن :فروتن فرد
514-325-3012

15

 سال  26شماره  10  1446آبان 1398

صدمین سالگرد...

www.paivand.ca since 1993
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از «معدوم» و «فقید» تا ...
(محمدرضاشاه در  ۱۰۰سالگی)

امیر طاهری
بــرای آنــان کــه از بیرون
مینگرنــد ،ایــران همواره
بهصورت یــک معما جلوه
کرده است.
هــرودوت از «آداب اســرارآمیز
ایرانیان» سخن میگوید و ادوارد
گیبون ،تاریخنویس انگلیسی سده
هجدهــم «پیچیدگــی رمزآمیــز»
ایرانیــان را در «برابــر ســادگی و
صراحــت» رقیبــان رومــی ایــران
باستان قرار میدهد.
کنتدوگوبینو،دیپلماتپژوهشگر
فرانســوی ،در شگفتی از آن است
که ایرانیان که «میهنشان زادگاه
نژاد آریایی» است ،چگونه یک دین
سامی ،یعنی اسالم را پذیرفتهاند.
در دوران نزدیکتر به امروز بسیار
سیاســتمداران و پژوهشــگران
خاوری و باختری از دشواری درک
ایــران و ایرانیان ســخن گفتهاند.
بیــل کلینتــون ،رئیسجمهــور
ایاالتمتحده در ســالهای ۱۹۹۰

میالدی ،یک بار گفت:
سرانجام نفهمیدیم که
ایرانیان چه میخواهند!
ناظــران امور ایــران این
روزها با جلوهای دیگر از
معمای ایران روبرو هستند :رابطه
ایرانیان با محمدرضا شــاه پهلوی
کــه صدمین زاد روز او فرا رســیده
است.
در شــرایط عادی هر کشور دیگر،
پادشاهی که در توفان یک انقالب
کنارگذاشته شده است ،نه در ۱۰۰
سالگی ،بلکه در چند دی و بهمن
از یاد میرود.
در  ۱۸۲۹میالدی؛  ۴۰ســال پس
از انقــاب فرانســه ،کســی به یاد
لوئی شانزدهم نبود .در فرانسه آن
زمان ،تاریخ با نوشتن چند فصل
دراماتیک از ترور روبســپیر گرفته
تــا امپراتــوری ناپلئــون بناپارت و
ســرانجام بازگشت شــارل دهم به
عنوان پادشــاه بوربون ،لوئی ســر
بریده را به محاق فراموشی سپرده
بود.

در روســیه  ۱۹۵۷میــادی۴۰ ،
ســال پــس از اعدام تــزار نیکال،
کسی به یاد تاجدار رومانف نبود.
آن ســال بــرای اتحــاد جماهیر
شوروی سال آغاز برنامه فضایی با
اسپوتنیک و فاجعه اتمی کیشتیم
 Kyshtymبــود .اگــر از یــک
شهروند روســی میپرسیدید :آیا
نیکال را به یاد دارید؟ پاسخ شما
در سراســر آن سرزمین پهناور از
کییف تا آرخانگلســک ،بیشک
یک «نه» قاطع بود.
در جمهوری خلق چین در ۱۹۸۹
میالدی ۴۰ ،سال پس از استقرار
نظام مائوئیستی،کسی از پویی،
آخرین امپراتــور چین از دودمان
منچوریاالصل کیئیگ سخنی
نمیگفت.
در  ۱۹۸۹چین فصل مائوئیستی
تاریــخ خــود را بســته بــود و در
آغــاز فصل هیجانانگیــز تبدیل
شــدن به یک ابرقدرت اقتصادی
در مقیــاس جهانی قرار داشــت.
رهبران چین در  ۱۹۸۹از امپراتور
پویینمیترسیدند.
تنهــا در جمهــوری اســامی در
ایران اســت که یک پادشاه رانده از
سلطنت هنوز در مرکز دغدغههای
سیاســی یــک رژیــم انقالبــی و
مخالفان آن قرار دارد.
یک بررســی گفتمان سیاســی در
جمهوری اســامی بهخوبینشان
میدهدکه کینه آمیخته با هراس از
محمدرضا شاه پهلوی از مهمترین
مضامین مورد عالقــه حکمرانان
امروزی تهران و مشاطهگران آنان
قــرار دارد .تــاش بــرای تخریب
شــخصیت محمدرضا شــاه جزو
مهمتریــن هدفهــای تبلیغاتــی
جمهوری اســامی هــم از طریق
وسائل ارتباط جمعی کالسیک و
هــم تریبون نماز جمعه در هزاران
مسجد ،یک روند روزمره است.
کینه آمیخته با ترس از محمدرضا
شــاه کــه چهــار دهــه پیــش در
تبعید درگذشــته،باعث بســیاری
از اقدامات پرســشانگیز از ســوی

نظام کنونی ایران شــده است .در
سال  ۲۰۱۱میالدی ،فرهنگستان
اسالمی در تهران برنامهای را برای
«پاکسازی» زبان فارسی از واژگانی
که «شاه» را در بر دارند  ،آغاز کرد.
قرار شــد لغاتــی چون شــاهزاده،
شاهبیت ،شاهنده ،شاهکار و حتی
پایتخــت از زبان و ادبیات فارســی
حــذف شــوند .خوشــبختانه این
برنامه کودکانه پیش از اجرا ،مرد.
اما ترس وکینه از محمدرضا شــاه
فروکش نکرد.
کینــه و تــرس از محمدرضا شــاه
محدود به اردوگاه مسلکی خمینی
و بازمانــدگان او نیســت .بقایــای
«چپ» استالینی و مائوئی نیز در
آن سهیماند .آنان هرگاه که از شاه
سخن میگویند ،صفت «معدوم»
را فراموش نمیکنند.
دشــمنان لیبرال محمدرضا شاه،
بر عکس مودبترند .آنان به جای
صفت «معدوم» از صف «آخرین»

بهــره میگیرنــد ،به ایــن امید که
ایــران هرگز به اصل شاهنشــاهی
خود بازنگردد.
یک شــگرد دیگر ،این بار از سوی
آنان که میخواهند بیطرف جلوه
کنند ،به کار بردن صفت «سابق»
اســت ،به این معنا که محمدرضا
شاه متعلق به گذشته است و آینده
نیزنامعلوم!
از سوی دیگر ،سلطنتطلبان نیز
بر ســر صفت شایسته محمدرضا
شاه به توافق نرسیدهاند.
گروهــی او را «شــاه فقیــد»
میخوانند .همــان لقبی که برای
رضا شاه ،بنیانگذار دودمان پهلوی
پــس از مــرگ او بــه کار میرفت.
فقید ،به عربی یعنی کسی که نبود
او با رنج فراوان حس میشود.
گروهی دیگــر از ســلطنتطلبان
زیر شــعار «جاوید شــاه» یا «شاه
جاوید» گرد هم میآیند.
در اســاطیر ایرانــی ،کیومــرث
نخستین«زندهمیرا»یا«جاوید»
بود .امــا از آنجا که فــره ایزدی،
ع آغازین شاهنشــاهی
یعنی منب 
ایــران ،ازلی و ابدی اســت ،همه
شــاهان ایــران «زنــده میــرا» و
«جاوید» بودهاند و خواهند بود.
با این حال باید پذیرفت که پدیده
محمدرضا شــاه را نمیتوان تنها
در چارچوب درس اســاطیری از
تاریــخ ایران توضیــح داد .ایران،
براســاس بهتریــن تخمینهای
تاریخی در  ۲۵۷۷ســال گذشته،
یعنــی از آغــاز شاهنشــاهی
هخامنشــی ۳۱۸ ،پادشــاه و سه
ملکه داشــته اســت .اگر شاهان
ماد را که در بخشهایی از فالت
ایــران ،اما همــواره به نــام ایران
سلطنت کردند ،بیافزاییم ،رقمی
بزرگتر بهدست خواهیم آورد.
بــا این حال هیچ یک از آنان پس
از مــرگ به مقامی که محمدرضا
شاه رسید ،دست نیافتند.

این موقعیت استثنایی محمدرضا
شاه را چگونه میتوان توضیح داد؟
یک عامــل مهم ،با تاثیــر اینجا و
اکنونی ،احساس نوستالژی است.
در ایــن تردیــد نیســت که بخش
مهمــی از جامعــه کنونی ایــران،
دوران محمدرضا شاه را در مقایسه
با وضع موجود یک دوران طالیی
میپنــدارد -دورانــی که توســعه
اقتصادی ،اصالحــات اجتماعی،
مناسبات دوستانه با جهان خارجی
و آفرینش ادبی ،هنری و فرهنگی،
افــق آینــده را بــا رنگهای شــاد
ترسیم میکرد.
اما عــاوه بــر نوســتالژی ،عامل
دیگــری نیــز در کار اســت :بیــم
از آینــده .در حالــی کــه تجربــه
جمهــوری اســامی ،ایــران را در
بسیار زمینهها به بنبست کشانده
است ،دشواریهای اقتصادی که
بخشــی از آن ناشــی از تحریمهای
ایاالتمتحــده ،اتحادیــه اروپــا و
شورای امنیت سازمان ملل است،
ایرانیــان را از آینــده میهنــی خود
نومید کرده اســت .ایــن نومیدی
به نوعی گذشــتهگرایی انجامیده
است.
در زمان محمدرضا شاه ،همین در
دوران خوشبینــی و امید ،دوری
از کهنــه و اتخــاذ نو ،در بســیاری
از زمینهها گرایش اصلی را شــکل
میداد :شعر نو ،معماری نو و حتی
آشــپزی نو بخش مهمی از نیروی
آفرینشــی و فرهنگی ایرانیان را به
خود جلب میکرد.
امــا در دوران دغدغهآمیــز کنونی،
بسیاری از ایرانیان در پی پناهگاهی
میگردند .به همین سبب است که
ما بار دیگر به غزل و قصیدهسرایی
روی آوردهایم ،موسیقی سنتی را به
مــدرن ترجیح میدهیم و از بیم از
دست دادن میراث فرهنگی حتی
به ویرانههای باستانی پناه میبریم.

{>> ادامه در صفحه}28 :
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جامعه...
ایران :جامعهای با اشتغال نامتوازن و نابهنجار

مجیدمحمدی
 24اکتبــر  -تــوازن نیــروی
کار در هــر جامعــه وابســته بــه
ســرمایهگذاریهای بلنــد مدت و
نیازهــای آن اســت .در جامعهای
که تنــازع منافع باال (آمــار باالی
درگیریهــای خیابانــی و مــوارد
ارجاعــی بــه پزشــکی قانونــی و
دادگاههــا) و نقض قانــون فراگیر
است طبعا انتظار میرود که تعداد
وکال و مشــاوران حقوقی باال باشد
تا به این موارد به درستی رسیدگی
شده و به تدریج موارد کاهش پیدا
کننــد .در جامعــهای کــه به قول
مقامات اختــاالت روانی بیش از
بیست درصد مردم را در بر میگیرد
انتظار میرودکه تعداد متناسبی از
روانشناســان و روانپزشکان وجود
داشــته باشند تا به کسانی که نیاز
به خدمات مربوطه دارند رسیدگی
شود.
در مقابــل بایــد دید آیا مشــاغلی
وجــود دارند که به نحــو بادکنکی
نیروی آنها افزایش یافته باشــد و
منابع را بدون هیچگونه شایستگی
به خود اختصاص میدهند یا خیر.
بازار نامتناسب اشتغال در
ایران
برای بررســی وضعیت بازار کار در
ایــران میتــوان بــه ســه حیطهی
وکالــت ،روحانیــت و درمــان
بیماریهای روانی نگاه کرد .تعداد
شــاغالن هر حــوزه را میتــوان با
یکدیگر و نیز با تعداد شاغالن این
حوزهها در کشورهای توسعه یافته
بر اســاس آمار در هر صد هزار نفر
جمعیت مقایسه کرد.
ایــن اطالعــات را در یــک جدول
خالصه کردهام:
تورم و کمبود
ن که در جــدول زیر میبینید
چنا 
تعــداد روحانیون در ایــران کامال
متــورم و تعــداد روانپزشــک در
وضعیت بحرانی است .تعداد وکال
کمتــر از این تعداد درکشــورهای

همــهی روحانیون
و طالب اســت .با
حــذف بودجههای
عمومــی کــه در
نهــاد روحانیــت
ریختــه میشــود
تعداد آنهــا یکباره
بــه کمتــر از یــک
دهم یا یک بیستم
تقلیل خواهد یافت
(نگاهــی بــه آمــار
روحانیــت در دیگر
جوامع ایــن روند را
اروپایی است اما فاصله کمتر از دو نشان میدهد).
حوزهی دیگر است و این فاصله را تورم منازعات حل ناشده
میتوان در ضعف فرهنگ حقوقی یکــی از علــل وجــود  ۱۵میلیون
و مشکالت دستگاه قضایی درک پرونده در دستگاه قضایی ،کمبود
وکیل یا عدم مراجعه به وکیل است
کرد.
البتــه بخــی از وکال در ایــران نه از چون وکال در بســیاری از موارد با
مجرای کانون وکال بلکه از مجرای توصیههای قانونی موضوع را بدون
دســتگاه قضایی بــه این موقعیت نیاز به رفتن به دادگاه حل میکنند
شــغلی دســت یافتهاند؛ اما به هر و افــراد را در منازعــات بــه توافق
دلیل این پیشه در حال رشد بوده میرسانند.
میــزان جرائــم نیــز
است چون افراد جامعه
ساالنه از صد
در ایــران رونــد رو به
بدان نیاز داشــتهاند .بر
هزار اقدام به
رشــدی داشــتهاند.
خالف نیروهای بسیجی
خودکشی ،پنج
اگر مقامات بخواهند
و روحانیــون کــه در
هزار مورد منجر
بررســی ایــن جرائم
دو ماشــین تبلیغــات و
به مرگ میشود
عادالنه صورت بگیرد
ســرکوب نظام مشغول
(و نه این که زندانها
هســتند و کار آنهــا در
خدمــت بقای نظام اســت وکال از خلــوت شــود) جامعه بــه تعداد
جملــه شــاغالنی هســتند (مثل زیــادی وکیــل نیــاز دارد .یکی از
پزشــکان) کــه حکومــت از آنها علل عدم رشــد حرفــهی وکالت
انتظار دارد که علیه نظام نباشند و در ایران این اســت که روحانیون
در قبال نقض حقوق مردم و نقض وجود وکیــل در دادگاه را مزاحم
قانون توســط آن سکوت کنند اما کار قاضــی میدانند کــه در نظام
این دو قشر را کامال حقوق بگیر و شــریعتمدار خدا و تنها فاعل در
دادگاه است .تعداد وکالیی که در
نانخور حکومت نکردهاند.
رشد بادکنکی
ایران برای انجام وظایف شغلی و
تعــداد روحانیون در ایــران (هیچ قانونــی خود محاکمه و به زندان
فیلتری برای پذیرش در آن وجود رفتهاند اندک نیست.
نــدارد و هــر داوطلبــی پذیرفتــه بهداشت روانی فراموششده
میشــود) رشــد بادکنکی داشــته بحرانیترین بخش در میان ســه
حوزه درمان
و بــدون خدمــات ویــژهای کــه به قلمرو مورد بررسی

نیازهای عمومی پاسخ دهد منابع و بهداشت روانی است.
ســاالنه بیش از صد هــزار اقدام
کشور را میمکد.
نتیجه مستقیم چهار دهه بــه خودکشــی در ایــران صورت

این امر
مداخل ه دولت در بخش روحانیت میگیــرد که به حــدود پنج هزار
و اشتغال آن است .عالوه بر طالب مرگ منجر میشــود .بخش قابل
زن و مرد ایرانی جمهوری اسالمی توجهی از کســانی کــه در ایران از
دست گشادهای در پذیرش طالب بیماریهــای روانی رنــج میبرند
خارجی دارد .تنها سرمایه گذاری و یا از بیمــاری خود بی خبرند یا به
منابع بخش عمومی است که این خود -درمانی و خود نسخه پیچی
تعداد را در این شــغل نگاه داشته مشــغول هســتند .بیماریهــای
است .جمهوری اســامی ساالنه روانی در ایران آن چنان گســترش
دهها هزار میلیارد تومان (از منابع یافتهانــد که همــهی انــواع آن در
دولتی و حکومتی) برای روحانیون جامعــه بــه چشــم میخورنــد و
به طور مستقیم هزینه میکند .این عــوارض آنها نیز در جامعه نمایان
غیر از خدمات پایه مثل بیمههای شده است.
درمانی و بهداشــتی رایــگان برای علل عــدم پیشــرفت پیشــههای
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عا دارید  -همچنین
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«زندگی مسیح» و
برای دریافت فیلم
سیحی (رایگان) -
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اطالعیه

D
 ONچیــزی بگو...
سکوت در برابر جمهوری اسالمی
'T
جایزنیست!
هر زمان یک ایرانی می گوید:
«من سیاسی نیستم!» ،هر بار در
خط اول شناسنامه ی رسانه ای
می نویسند« :اینجا جای حرف
سیاسی نیست» ،این ،به معنای
پذیرفتن جنایات و ویرانگری
های جمهوری اسالمی است.
جمهوری اسالمی ،حکومتی در
خور ملت ما نیست؛ با سکوت،
بی اعتنایی،رویگردانی،بی
تفاوتی ،در بقاء و تداوم حکومت
اعدام ،جهل و جنایت و فساد
سهیمنباش.
سهم خود را -هرچند کوچک
ادا کن -چیزی بگو!

کارنامه
جمهوری
اسالمی در
همه زمینه ها
سیاه است:
حقوق بشر،
محیط زیست،
زنان ،سیاست
ویرانگر
خارجی،
اختالف
طبقاتی
فاحش ،فساد
مزمن و...

_____________
کمیته «یادمان»  -مونترال
comiteyadman@gmail.com

ـــــــــــ

رســیدگی به بیماریهای روانی در
ایران متعددند ،از جمله
•
 -۱چهل سال تالش حکومت در
تخریب رشــتههای علوم انسانی و
اجتماعــی و ســرمایهگذاری برای
اسالمی کردن آنها که جز خرابی و

آسیب چیزی به بار نیاورده است؛
•
 -۲ادعــای ســنتی روحانیون که
دین شفا دهند ه بیماریهای روح
اســت و در عین حــال روحانیون
هیچ کمکی به بیماران روانی نکرده
و نمیکنند؛

•
 -۳فقــدان ســرمایهگذاری
بخشهــای دولتــی و عمومی در
ایــن حــوزه در حالی کــه دولت بر
بهداشت جسمانی سرمایه گذاری
دارد.
•

صـــرافی  5ستاره
4010 Ste-Catherine W.

(514) 846-0221

Tel.: (514) 585-2345

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید
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شاه تاریخی یا

عباسمیالنی
به سخره میگرفت.
نویسنده و پژوهشگر،
شــاه تاریخ ،نه خیالی از ســويی
مدیــر برنامــه مطالعــات ایرانی،
ســعیای تمام کرد که به تالش
دانشــگاه اســتنفورد کالیفرنیا،
مستدام زنان ایرانی برای تساوی
مولــف " نگاهــی بــه شــاه" و
حقوق اجتماعی کمک کند.
"معمای هویدا"
بیشــک در دورانــش زنــان در
-----------بیــش و کــم همــه زمینههــا از
شــاه را نمیتــوان ،و بــه گمانم
حقوقــی بیســابقه برخــوردار
نباید ،به شــور و شــعاری ساده،
شــدند .نه تنها حق حضورشان
بــه معمــار بهشــتی گمشــده یا
در اســتادیوم هــا محتــرم بــود
دوزخی بیگانه پرست برکشید یا
بلکه حق تشــکیل تیــم فوتبال
فرو کاســت .با شعور و شناختی
هم داشــتند حجابشان اجباری
ژرف نگــر ،و با فروتنی مالزم هر
نبود وکشف حجاب اجباری هم
واکاوی جــدی تاریخی ،میتوان
در کار نبــود ،زنــان وکیل و وزیر
دســتاوردهای براستی ستودنی
ســفیر و استاد میشــدند .حق
دورانــش را قــدر شــناخت و در
طالق داشتند و "آزادی" مردان
عین حال ،کاستیهای انسانی و
در چنــد زنی و صیغــه بازی هم
سیاسی اش را بررسید.
محدود شده بود.
گام نخست شناخت ارج تاریخی
امــا همیــن شــاه گاه در خلوت
شــاه ،و مهمتر از آن گام الزم
و حتــی یــک بــار در حضــور
برای ساختن ایرانی آباد و آزاد دودمان پهلوی زمانی پا گرفت که همسرش  -که نایب السلطنه
و دموکراتیــک ،برگذشــتن از ایران در آستانه فروپاشی بود .بود و در بســیاری زمینههای
انگارههــای افراطــی و مطلق
هنــری و فرهنگــی کارهایی
اندیــش دشــمنان و برخی از
کارســتان کــرده بــود  -از
طرفداران اوست.
با رژیم شــاه قهر بودند ،میگفتند پذیرش برابری تواناییهای مرد و
هم در ســالهای پیش از انقالب( ،و هنوز هم گاه میگویند) که شاه زن سر باز زد.
و هــم در چهــار دهــه اخیــر ،این نه میخواست و نه میتوانست در خاطــرات علم مــواردی متعدد از
انگارههــای عاطفی-سیاســی بر ایران اصالحاتی جدی پدید آورد.
گفتار و کردار شــاه را دربر دارد که
برخــورد جــدی و جامع با شــاه و میگفتنــد (و هنــوز هــم گاه برازنده مردی متجدد و معتقد به
دورانش سایه انداخته است .شاید میگوینــد) کــه هــر تصمیم مهم تساوی زن و مرد نیست.
صدمین سال تولد شاه را بتوان به خود را به دســتور "ارباب خارجی" شــاه تاریخــی ،نــه خیالــی ،در
ســر آغازی برای نگاهی تاریخی به میگرفت.
انقالب سفیدش ،بساط هزارساله
شاه بدل کرد.
وقتی شــاه برای بــاال بردن قیمت فئودالیسم را در ایران برچید.
از همان آغاز ســلطنتاش ،شــاه نفــت بــه جــد در برابــر غــرب و برخــاف نظــر مخالفانــی کــه
خیــال و آرزو ،بــا شــاه تاریخــی شرکتهای نفتی ایستاد ،وقتی به میگفتند اصالحات را به دســتور
واقعیتهــا در جــدال بود" .شــاه رغــم مخالفتهای آمریــکا برنامه کندی انجام داده ،از آغاز سلطنتش
جوان" به گمان خیلی قدرت گریز غنی ســازی اتمی در ایــران به راه به ضرورت چنین اصالحاتی مکرر ًا
بود و همین شــاه به گمان بیشتر انداخــت ،وقتی بــه رغم مخالفت اشاره داشــت .در همان زمان ،در
مخالفانش مرعوب و ابزار دســت اولیه آمریکا و انگلیس ،برای مقابله کنــار تالش بــرای ایجاد تســاوی
انگلیس بود.
با صدام به کردهــای عراق کمک نســبی برای اقلیتهای مذهبی،
امــا شــاه تاریخــی ،از همــان آغاز میکرد ،میگفتند (وگاه هنوز هم به ویــژه پیروان دیانت زرتشــتی و
ســلطنت میخواست قدرت زمان میگوینــد) که همه را به دســتور یهودی و بهایی ،با روحانیونی که
پــدرش را به ســلطنت بازگرداند و آمریکا یا انگلیس انجام داد.
مخالف اصالحات ارضی ،حق رای
در بسیاری از موارد با انگلیسیها ولی اگر نخواهیم تاریخ را براساس زنان و تســاوی مذهبــی بودند به
رو در رو میشد .در سالهای اخیر آرزوهــا و باورهــای خود تحریف و جد جنگید .در سخنانی به راستی
که هر روز بیکفایتی ،خشــونت ،تدوین کنیم ،اگر بخواهیم تصویر دلیرانــه میگفــت دوران تحجر و
اســتبداد و فســاد رژیم اســامی ،شاه را بر اســاس اسناد ،نه شایعه مفت خوری آنچه "ارتجاع ســیاه"
دســتاوردهای دوران شــاه را و توطئه برسازیم ،به گمانم شکی مینامید ،تمام شده است.
برجستهترکرده ،تفاوت شاه خیالی نیست که تصویری متفاوت از این آیت اللــه خمینــی را تبعیــدکرد و
برســاخته رژیــم ،و شــاهی که در نــگاه جزم اندیش بدســت خواهد برخی از "تروریســتهای" فدایی
خیال بســیاری از ایرانیان شــکل آمد.
اسالم را اعدام و زندانی کرد.
گرفته دوچندان شده است.
شــاه تاریخی ،نه خیالی ،در هیچ از وحــدت پرخطر "ارتجاع ســرخ
چهــل ســال اســت کــه تبلیغات دورهای از ســلطنتش فرمانبردار و ســیاه" ســخن گفــت .ولــی در
همیشه ساده انگارانه وگاه سخیف صرف استعمار نبود.
همین ســالهای دهه شــصت و
رژیم اســامی کوشــیده تصویری تــازه به ســلطنت رســیده بود که هفتــاد میــادی ،کــه عمال همه
یکسره تیره و تباه از شاه و دورانش به رغم تهدید و تشــرهای ســفیر نیروهای سیاســی بجز هــواداران
پدید آورد.
انگلیس بــا قوام مخالفــت کرد و مطیع سلطنت سرکوب یا ساکت
ولــی نســلی جدیــد از ایرانیــان با اسباب برکناریاش را فراهم کرد.
شده بودند ،شاه که خطر عمده را
ذهن خود میاندیشند و گفتههای در همــان زمــان شــاه تاریخی به در کمونیســم و طرفداران مصدق
مطلق اندیــش حکومــت را فروتنــی و کنجکاوی در جلســات ("ارتجاع سرخ") میدانست دست
برنمیتابند.
بحــث ادبی عالمــه قزوینی و تنی نیروهای اسالمی را باز گذاشت تا
حتی پیــش از انقالب هم اکثریتی چنــد از بزرگان اهل ادب شــرکت هر جا خواستند مسجد و حسینیه
از مخالفان شــاه  -که من هم در میکــرد تا محضر شــعر و ادبیات بســازند ،مدرسه علوی و حقانی و
آن زمان جوانی از آن جمله بودم -فارسی را بهتر درک کند.
حوزه های تازه تاسیس کنند ،در
نگاهی به اندازه تصویر رژیم اسالمی در همیــن حــال ،همیــن شــاه تدوین کتابهای درسی "نظارت"
یکسره تیره و جزمی داشتند.
تاریخــی بعدهــا روشــنفکران کنند و تشــکیالت گســتردهای از
این نگاه خیالــی را گاهی در لوای را "عــن تلکتوئــل" (اشــاره بــه تکیه و مدرســه قرآن و هیاتهای
ایدئولوژی رنــگ و لعابی جدی و  )Intellectualمیخواند و تالش اسالمی پدید آورند.
علمی میدادند؛ شــاه را مستبدی ملکه و کســانی چــون رضا قطبی
{>> ادامه در صفحه}25 :
وابسته به بیگانه میدانستند .انگار برای همدلی با این روشنفکران را
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مشاور امالک مسکونی در سراسر کبک
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

Real Estate Broker

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

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

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

Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com
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 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

نشستن دستها پس از توالت موجب پخش
ابرمیکروبمیشود
شســتن مرتــب دســت
و بهداشــت مناســب،
مهمتریــن راه بــرای
جلوگیــری از شــیوع
عفونتها است.
افــرادی که بعــد از رفتن
به توالت دستهای خود
را نمیشــویند ،مســئول
پخش باکتــری ایکالی
( )E.Coliهستند.
طبــق تحقیقات جدیــد ،باکتری
 E.coliبیشــتر از طریق بهداشت
ضعیف منتقل میشود تا گوشت
خــوب پخته نشــده یا ســایر مواد
غذایی.
کارشناســان هزاران نمونه خون،
مدفوع و نمونههای مواد غذایی را
بررسی کردند.
دانشــمندان ،از جمله گروهی در
دانشگاه ایست آنگلیا ،دریافتندکه
اکثر عفونتهای ابرمیکروبهای
مرتبــط بــا  E.coliناشــی از
سویههای مضر موجود در مدفوع
انسان اســت و نه انواع موجود در

مرغ ،گوشــت خوک یا انواع دیگر
گوشت.
ابرمیکروبها در برابر دارو مقاوم
هستند.
این گروه میگویند یافتههای آنها
که درنشــریه بیماریهای عفونی
النست منتشــر شده است ،نشان
میدهد که ایــن ابرمیکروبها "از
طریق بهداشــت ضعیف در توالت
پخش میشوند و نه از طریق مرغ
نیمپز و سایر مواد غذایی".
پزشــکان میگویند شستن مرتب
دســت و بهداشــت مناســب،
مهمتریــن راه بــرای جلوگیــری از
شیوع عفونتها است.

انواع مختلفی از باکتری
 E. coliوجــود دارد.
بیشترآنهابیضررهستند
اما برخی از آنها میتوانند
بیمــاری جــدی ایجــاد
کنند.
پرفســور دیویــد لیورمور
از مدرســه پزشکی نوریچ
دانشــگاه ایســت آنگلیا و
نویسنده ارشد این تحقیق میگوید
"محتملتریــن مســیر انتقــال
بتاالکتاماز طیف وسیع ای کوالی
از انســان به انســان است ،موقعی
که ذرات مدفوع از یک شخص به
دهان شخص دیگر میرسد".
پروفسور لیورمور میگوید E.coli
شــایعترین دلیــل سپتیســمی
(مسمومیت خون) است و بیش از
 ۴۰هزار مورد در هر سال فقط در
انگلستان پیش میآید.

(بی بی سی)

فکر و خیال زیاد ،عمر را کوتاه میکند

پروتئین REST

محققان دانشکده پزشکی دانشگاه
هاروارد میگویند یکی از اصلیترین
کلیدهــای طــول عمر
ســالم و بــا کیفیت این
است:
زیاد فکر و خیال نکنید!
بــه گــزارش نیویــورک
پســت این محققــان با
بررســی بافــت مغــزی
کســانی کــه در ســنین
مختلف از دنیا رفتهاند،
نتایجمختلفیگرفتند:
سطح پروتئین REST
در مغز افرادی که در ســنین  ۶۰و
 ۷۰درگذشــتند ،بسیار پایینتر از
کسانی بوده که تا  ۱۰۰سالگی عمر
کردهاند.
پروتئیــن  RESTبــه آرام کــردن

فعالیت مغزکمک میکند.
اندازهگیری ســطح ایــن پروتئین
در انســانهای زنــده قابــل انجام
نیست و برای همین ،دانشمندان

برای بررسیهای بیشتر ،از کرمها
استفاده کردند.
بنا به گفتــه محققــان ،زمانی که
ســطح این پروتئین بــاال میرود،
هیجانــات مغزی کرمهــا کاهش

پیدا کرده و طول عمرشان بیشتر
میشــود .ولــی با کاهش ســطح
ایــن پروتئیــن ،فعالیت سیســتم
عصبی کرمها بیشتر شده و طول
عمرشان کم میشود.
قبلــی
مطالعــات
همچنین نشان دادهاند
کــه پروتئیــن REST
میتوانــد هــدف خوبی
برای ســاخت داروهای
پیشــگیری کننــده از
آلزایمر باشد.
بررســی جدیــد تاکیــد
میکند که بهــره گیری
از روشهای آرامســازی
ذهــن مانند یــوگا و مدیتیشــن،
منجر به افزایش ســطح پروتئین
 RESTوکاهــش ســرعت پیــری
میشود.

(دویچه وله)

ورزش همراه با وزنه زدن ،میتواند موجب
افزایش طول عمر شود
بنابــر مطالعات
جدیــد ارتباط
نزدیکــی بین
ا ســتحکا م
تــوده
و

ما هیچــها ی
(عضالنــی ) و
طــول عمــر
وجود دارد.

در این مطالعات نشــان داده شده
کــه ورزش ها و تمرینــات با وزنه،
حد اقــل دو بار در هفتــه ،نه تنها
به بهتر شدن کیفیت زندگی افراد
کمــک می کند بلکه به طول عمر
آنها می افزاید.
به نوشــته مجلــه  Outsideیکی
از ایــن مطالعات توســط تیمی از
پژوهشــگران در دانشــگاه ایندیانا
انجــام شــد و طــی آن داده هــای
مربــوط بــه  ۴۴۴۰فرد بــاالی ۵۰
ســاله که نیرو و تــوده ماهیچهای

آنها بین سال های  ۱۹۹۹و ۲۰۰۲
سنجیده شــده بود ،مورد بررسی
قرارگرفت.
نتایــج ایــن پژوهــش ،کــه در
مجلــه پزشــکی و علــوم ورزشــی
(Medicine and Science in
 )Sports and Exerciseمنتشر
شد ،افرادی که قدرت ماهیچهای
پائینی دارند ،در مقایسه با افرادی
کــه قــدرت ماهیچــهای طبیعــی
دارند ،احتمال بیشتری داشت که
در دوره پیگیری فوت کرده باشند.
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مشــاورامالک

مها
جران عزیز

• 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

 مشـاو
هر چهارش ره رایگان

نبه،
حضوری:
ت
ک نفره یا
چ
هار نفره
ر
ک
ز
در م ش
هر یا در و
ست آیلند
تلفنـی :

Cell. : 514 574-6162

>>
تـوجه ت

پی

ه

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

تشخیصآلزایمر
با آزمایش خون
هــزار نفــر از بیماری
دمانــس رنج میبرند
کــه بخش بزرگــی از
ایــن دســته
( یــک
پژوهشگران آلمانی روش جدیدی
برای اثبات زودهنگام نشــانههای
بــروز بیمــاری آلزایمــر پیــش از
تشــخیص آن ارائــه کردهانــد.
آنهــا میگوینــد  ۱۴ســال پیش از
تشــخیص آلزایمــر در بیمارانی با
ریســکپذیری باال ،میتــوان این
نشانهها را دید.
در سراســر جهــان نزدیــک بــه
 ۴۷میلیــون نفــر به یکــی از انواع
بیماریهای دمانس یا زوال عقل
مبتالهستند.
آلزایمر یا فراموشی شایعترین نوع
بیماری زوال عقل در جهان است.
در ایــران بــه گفتــه مدیرعامــل
انجمــن آلزایمــر ایــن کشــور،
شمار مبتالیان به این بیماری به
۷۵۰هزار نفر میرسد.
دمانس اختالل مزمن وگاه حاد در
فرآیندهای روانی است که از جمله
با اختــال در حافظه هــم همراه
است .بیماری فراموشی یا آلزایمر،
شــایعترین نوع دمانس ،یک نوع
اختالل عملکرد مغزی است.
بــرای بیمــاری آلزایمــرکــه در آن
سلولهای مغز از بین میروند ،در
حال حاضر درمانــی قطعی وجود
ندارد.
امادرموردتشخیصزودهنگاماین
بیماری در افرادی با ریسکپذیری
باال برای ابتال چطور؟
در آلمــان یک میلیــون و هفتصد
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میلیو ن
و دویست هزار تن) ،دچار بیماری
فراموشی یا آلزایمر است.
به همین علت تشخیص بیماری
از روی نخســتین نشــانهها و
زمینههای بروز آن برای کندکردن
روند توســعه بیماری با استفاده از
دارو ،از اهمیــت ویژهای برخوردار
اســت .یک روش برای تشــخیص
بــه موقــع ،ارزیابی اســکن مغزی
بــا بهرهگیری از هــوش مصنوعی
است.
پژوهشــگران دانشــگاه بوخــوم
آلمان بــا همکاری مرکز تحقیقات
ســرطانی ایــن کشــور در "مجلــه
آلزایمر و دمانس" به معرفی روشی
پرداختهانــد کــه در آن بــا آزمایش
خون میتوان خطر ابتال به آلزایمر
را در افراد با ریســک باال ۱۴ ،سال
پیش از تشخیص ،شناسایی کرد.
نتایج نخســتین پژوهشهای این
گــروه که ســال گذشــته در مجله
تخصصی EMBO Molecular
 Medicineمنتشــر شــد ،نشان
داد ،ایــن نــوع آزمایــش خــون
میتواند  ۸سال پیش از تشخیص
بالینی ،خطر آلزایمر را اثبات کند.
تشــکیل پالکهــای فیبــری و
تودههــای تجمعیافتــه "پروتیین
آمیلوئید بتا" در سیســتم اعصاب
مرکزی را یکــی از علتهای اصلی
این بیماری میدانند.
آمیلوئید بتا ،پروتیینی است که در

بهترین نرخ روز

فرایند ســاخت پالکهای فیبری
نامحلــول در بیمــاران آلزایمــری
نقش اساســی بــازی میکنــد .در
روش پژوهشگران دانشگاه بوخوم
آلمــان" ،پروتئیــن آمیلوئیــد بتا"
کــه در اثــر بیمــاری آلزایمر تغییر
میکنــد ،در خون ،بــا کمک یک
حســگرمادون قرمز ویژه بررســی
میشود.
برای پاســخ به این پرســش که با
ایــن روش چه مــدت زمانی پیش
از تشخیص قطعی (بروز) بیماری
میتــوان نشــانههای آن را دیــد،
نمونههای خونی  ۱۵۰نفر از ســال
 ۲۰۰۰کــه  ۱۴ســال بعــد در آنها
بیماری آلزایمر تشخیص داده شد،
بررسی شدند.
خون این گروه با  ۶۲۰نمونه دیگر
که مبتال به ایــن بیماری نبودند،
مقایسه شد.
ایــن آزمایشهــا نشــان داد ،در
بیمارانــی کــه در خونشــان تمرکز
باالی پروتیین آمیلوئید بتا به اثبات
میرسد ،ریسک ابتال به آلزایمر هم
باالست.
پژوهشــگران اثبات کردنــد که در
خــون این افــراد  ۲۳برابر ریســک
ابتال به آلزایمر در مقایســه با گروه
کنترل  ۶۲۰نفری ،بیشتر است.
بــا وجــود ایــن یافتههــا و اثبــات
تشــخیص زمینهها و نشــانههای
بیمــاری آلزایمــر از روی آزمایــش
خــون ،هنــوز هــم ســالها طول
خواهدکشــید تا پزشــکان اجازه و
امکان اســتفاده از ایــن آزمایش را
در تشخیص پیشــگیرانه بیماری
آلزایمر داشته باشند.

Tel.:514-844-4492

(دویچه وله)

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
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Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

دکترریموندرضایی

 سالگی6
-
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N

0 :ودکان
ختنه ک
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B
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E

پزشک خانــواده

(Without Appointment)

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

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

 اورژانس
 پزشکان متخصص
جهت امراض
Specialist doctors






















 

هم اكنون
بوتاك
س و فیلر
تو

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

Dr Shirin BAHRAM,
Invisalign
Zoom 2 ACP  سفید کردن دندانها توسط دستگاه
naturopathic doctor,
 کشیدن و جراحی دندانهای عقل

OPTHAMOLOGIST
w

e
N
Dr. Samir Antaki
 دندان اطفال
 ENDOCRINOLGUE:
دندانهای مصنوعی
گذاشتن

Rapid Orthodontics








Dr. Jack Elstein
) پر کردن دندان ها (همرنگ دندان
 UROLOGUE:

Implant
Dr. Jean-Louis Bourque
CEREC
AC Bluecam 

























 
















 













1834 Ste Catherine W. Suite 200
Root Canal 






Montreal, Qc H3H 1M1 (Metro: Guy)
Zoom 2 ACP
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Tel : (514) 933-3337 
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و
www.clinique-arya.com بیمه های دانشجوئی
روز7
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 Lumineers Veneer

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

 اورژانس:پزشک خانواده

:پزشکان خانواده

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
 ساعت24 جواب در

بدون وقت قبلی
Family Physician

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

Dr. Raymond Rezaie

:پزشکان متخصص

، قلب،گوش و حلق و بینی،روانپزشک،جراح ارتوپدی
،انکولوژیست،جهاز هاضمه،متخصص زنان،جراح عمومی
... بیماری های عفونی و،جراح کلیه و مجاری ادرار
 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

Tel.: (514) 933-8383

1253 Rue Guy
Montreal, Qc. H3H 2K5

1834 Ste-Catherine W., Suite 200

5263

; ;امور دفترداری
و حسابداری
; ;تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی
H3H 1M1; ;تاسیس و ثبت شرکت ها

Montreal, Quebec
Tel.: (514) 933-3337, Fax: (514) 933-2861
boul Cavendish

Tel.: 514-777-3604
www.clinique-arya.com

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

: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
 دالر1300 پرداخت هزینه محضر تا

Cell.: (514) 971-7407

Kazem Partow Tehrani
Real Estate Broker

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

کاظم پرتو تهرانی

Facebook.com/
paivand.montreal
!به ما بپیوندید

Guy Concordia

بهروزباباخانی

سرورصدر

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

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













حسابداری و دفترداری
خدمات
w
e
N

GESTION FINANCIERE LOYALE

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

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

Guy

behrooz@babakhani.ca

مشاور رمسی وام مسکن

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

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
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زندگی و سالمت
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مشاور امالک مسکونی
در مونترآل و حومه

زندگی بدون استرس؛

را

ه
ه
ا
ی
ی
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ای
د
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ش
نت
خانو
ا
د

ه
ا
ی
آ
ر
ام

امروزه داشــتن یــک زندگی بدون
تنش و استرس برای خیلیها دور
از ذهن به نظر میرسد.
بــا وجود کار ،مراقبــت از فرزندان
و دیگــر مســئولیتهای روزمره،
آیــا راهی وجود دارد که احســاس
فرسودگینکنیم؟
دکتــر رنــگان چترجی ،نویســنده
کتاب "راهکار استرس:
چهار قدم برای تنظیم دوباره بدن،
ذهن ،روابط و اهدافتان"
و دکتــر جنفیــف فــون لــوب،
روانشناس بالینی و نویسنده کتاب
"والدین شاد ،فرزند شاد" است.
ایــن دو معتقدنــد کــه بــا وجــود
اضطراب و استرس زندگی مدرن،
میتــوان و بایــد راههایــی بــرای
داشتن خانواده آرام جستجوکرد.

راهکارهای دکتر چترجی:

•

 -۱غذا خوردن بدون موبایل
و تبلت
"وقت غذا ،فرصتی عالی برای وقت
گذراندن وگپ زدن با کسانی است
که با آنها ارتباط داریم .نگاه کردن
به گوشیهای هوشمند و تبلت در
این زمان میتواند واقع ًا حواسمان
را پرت کند.
این نکته خیلی مهم اســت که در
هنــگام خــوردن صبحانــه ،ناهار
یا شــام ،تلفنها را کنــار بگذارید
و حواستــان را به کســانی که در
کنارتان هستند بدهید".

•

 -۲روزانه مترین قدرشناسی
کنید
"این بخش مورد عالقه من از روز
اســت .من ،همســرم و فرزندانم
هرشب هنگام خوردن شام به سه
سوال پاسخ میدهیم:
 امــروز چه کاری انجــام دادم تاکسی را خوشحال کنم؟
 دیگران برای خوشــحال کردنمن چه کردند؟
 امروز چه چیزی آموختم؟قــول میدهم کــه اگــر در زندگی
روزمرهتان این کار را انجام دهید،
احســاس استرس کمتر و نزدیکی
نتــان خواهید
بیشــتری با فرزندا 
کرد".

•

 -۳با هم مترین تنفس کنید
"شــاید فکــر کنید کــه ایــن از آن
مواردی است که بچهها از آن فرار
میکنند ،ولی به شما قول میدهم
که اگر شما آن را در پیش بگیرید،

به احتمال زیــاد فرزندانتان از آن
پیروی خواهندکرد.
یکــی از روشهای مورد عالقه من
بــرای نفــس کشــیدن این اســت
که تا ســه ثانیه میشمارم و نفس
میکشم ،بعد برای  ۴ثانیه نفسم را
حبس میکنم و در  ۵ثانیه نفسم را
بیرون میدهم.
هرچقدر زمان بیــرون دادن نفس
طوالنیتر از زمانی باشــد که هوا را
وارد ریهها میکنید ،قادر خواهید
بــود قســمت آســودگی و آرامش
سیســتم عصبــی خــود را فعال و
بخش استرس را غیر فعال کنید".

•

 -۴خواب را در الویت قرار
دهید
"یکی از مهمترین عوامل استرس
چه در کودکان و چه در بزرگساالن
کمبود خواب است.
کمخوابــی بــر حافظــه ،قــدرت
تصمیمگیری و قدرت تمرکز شما
تاثیر منفی میگذارد.
ســادهترین روشــی کــه بــرای
بزرگســاالن یافتــهام  ،که بــه ویژه
برای کودکان هم جواب میدهد،
خامــوش کــردن تمــام وســایل
الکترونیکــی یــک ســاعت قبل از
رفتن به رختخواب است .این کار
را انجــام دهید و ببینید که خواب
کودکانتــان بــه ســرعت بهبــود
مییابد".

•

 -۵فعالیت فیزیکی به اتفاق
افراد خانواده
"وقتــی کــه اســترس و اضطراب
دارید،بدنتانفعالیتهایفیزیکی
را ترجیح میدهــد .ولی در زندگی
مدرن امروزه در چنین مواقعی ما
عادت کردهایم که بنشینیم و هیچ
کاری نکنیم.
سادهترین کار این است که قبل از
شام یک موســیقی با صدای بلند
بگذاریم و با فرزندانمان برقصیم.
نکته این است که فعالیت بدنی به
پایین آمدن سطح استرس کمک
میکنــد .اگر این تحــرک فیزیکی
را با اطرافیانتان داشــته باشید ،با
هم ســرگرم میشــوید و این باعث
میشــود در مــدت طوالنیتری به
این فعالیتها ادامه دهید".
راهکارهای پیشنهادی دکتر
جنفیف فون لوب

•

 -۶خودتان را در اولویت قرار
دهید

"بــه عنــوان یــک والد،
بســیار مهم است که
حضــوری آرام بــرای
فرزندانمــان داشــته
باشــیم و بتوانیــم
امنشــان
پناهــگاه
باشیم".
مهم است که راهی پیدا
کنید تا خودتــان را آرام
کنیــد ،میتوانید به یک
یک موسیقی آرام گوش
دهیــد ،یک لیــوان آب
بنوشــید ،نفس عمیق
بکشیدن یا برای مدتی ار
خانه خارج شوید.
بنابرایــن قبل از اینکــه در خدمت
فرزندانمان باشیم ،اول باید به فکر
آرامش روان خودمان باشیم".

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

•

 -۷جعبه ابزاری برای مقابله
با استرس فرزندانتان آماده
کنید
"وقتــی فرزندتــان در معــرض
استرس یا اضطراب قرار میگیرد،
روشهایی برای آرام کردن او پیدا
کنید.
در ابتــدا نیاز داریــد آزمون و خطا
کنیــد تا روشــی که بــرای کودک
شما مفید است پیدا کنید .بعضی
از کودکان دوست دارند بشمارند،
بعضی از آنها دوســت دارند نفس
بکشــند ،برخی دوست دارند بغل
کننــد ،یــا برخــی دوســت دارند
بازیهای خشن و تند انجام دهند
یا بدوند ،یا بر روی ترمپلین ورجه
وورجه کنند.
بنابراین هرچه که باشد ،باید به آنها
کمک کنیم تا قبل از اینکه بتوانیم
با آنها عقالنی صحبت کنیم ،باید
استرسشــان را آرام کنیــم ،زیــرا
درمیان طوفانی از احساسات ،نمی
توانند منطق یا استدالل بشنوند
 بخش منطقی مغزشان در اینموقعیت آفالین است.
"بنابرایــن یــک جعبه ابــزار برای
مقابله با استرس فرزند خود آماده
کنید و ببینید که چه چیزی مؤثر
است".

•

 -۸با فرزندانتان حرف بزنید
و به صحبتهایشان گوش کنید
"یکــی از بهتریــن چیزهایــی کــه
میتوانید به فرزند خود هدیه دهید
این اســت که از تلفــن همراهتان
خــود جــدا شــوید ،در کنارشــان
بنشینید و فقط گوش دهید.
اغلــب والدیــن وقتــی بــرای
فرزندانشــان مشکلی پیش میآید
فقــط میخواهنــد آن را برطرف و
همه چیز را درست کنند .اما گاهی
آنها فقط به این احتیاج دارندکه به
حرفهایشان گوش بدهیم.
به این فکر کنید که چه احساســی
دارید زمانی که مشــکالت خود را
با دوســتتان در میان میگذراید.
شــما به آنهــا نیازی نداریــد که به
شما بگویند راه حل چیست؛ فقط
میخواهیدکه شنیده شوید.
با ایــن کار فرزند شــما احســاس
اعتبار میکند و میتوانید با فرزند
خود پیوند برقرارکنید .این پیوند و
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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
گزارشی از یک ائتالف جهانی:

ورزش ،داروی ضدسرطان است
اکنــون شــواهد و مــدارک کافی
وجــود دارد که نشــان مــی دهد
ورزش ،داروی ضد سرطان است.
ســایت «مد اســکیپ» نوشت،
بنــا برگزارشــی که از ســوی یک
ائتالف جهانی تشکیل یافته از ۴۰
رهبر از  ۱۷سازمان ،به سرپرستی
کالــج پزشــکی ورزشــی آمریــکا،
منتشر شــده است ،متخصصان
سرطانشناســی (انکولوژی) در
تجویز ورزش به بیماران سرطانی
کوتاهی می کنند.
کارشناســان جهانــی اکنــون
منتشر
راهنمای جدیدی را
کرده اند:
 )۱اکنــون شــواهد
و مــدارک کافــی
ارتباط عاطفی همان چیزی است
کــه برای آینده به شــما کمک می
کند".

•

 -۹خوش بگذرانید
"برای والدین که مســئولیتها و
کارهــای زیــادی بــر دوش دارند،
بعضی اوقات زندگی میتواند بسیار

وجــود دارد کــه ورزش ،داروی
ضدسرطان است.
 )۲در حال حاضــر تجویز ورزش
بایــد یکــی از راه های اســتاندارد
مراقبــت و درمــان از بیمــاران
سرطانی باشد.
دکتــرکترین اشــمیتز ،رهبر این
انســتیتوی
پژوهش در
سرطان دانشگاه
ایالتــی

دارو مزایایی مشــابه [بــا ورزش]
داشــته باشــد[ ،پزشــکان] بــه
طــور گســتردهتری آن را تجویــز
میکنند».
کارشناســان از پزشــکان مــی
خواهنــد کــه در تجویــز ورزش و
افزایش فعالیت فیزیکی به بیماران
ســرطانی پویشگرایانهتــر رفتــار
کنند.
•

پنســیلوانیا ،در این گزارش
نوشــته اســت« :اگر یک

خشک و جدی باشد.
بنابراین باید کمتر سخت بگیریم،
خوش بگذرانیم و با فرزندان خود
بازی کنیم.
برنامــ ه ریزیهــای روزانــه را کنار
بگذاریــد و در کنــار فرزندانتــان
باشــید .صداهــای احمقانــه در
بیاوریــد ،لباسهــای عجیــب و

غریب بپوشــید ،برقصید و ســعی
کنید با جنبه کودکانه از شخصیت
خودتان ارتباط برقرارکنید.
"ایــن کار واقع ًا بــه ارتباط عاطفی
شــما با فرزندانتــان کمک خواهد
کرد".
•

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید
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مغز تنها فرمانده بدن ما نیست!

شــاید ندانید اما جالب است که
دســتگاه گوارش ،نسبت به مغز
نقــش موثرتری در تعیین برخی
رفتارهای اجتماعــی ما از قبیل
کمرویی دارد.
دســتگاه گوارش حتــی میتواند
عامــل ابتــا بــه بســیاری از
بیماریهــا ماننــد افســردگی،
اســترس مزمــن و بیماریهای
خودایمنی بخصوص اماس باشد.
اما چگونه؟
محققــان اکنون بــه این نتیجه
رســیدهاند کــه وظیفه دســتگاه
گوارش و بخصوص رودهها ،تنها
هضم مواد غذایی نیست.
در دســتگاه گــوارش انســان
سیستم پیچیدهای وجود دارد که
اغلب به طور مستقل کار میکند
و بر خالف سایر ارگانها ،نه تنها
همیشه از دستورهای مغز پیروی
نمیکند ،بلکه سیگنالهایی را به

مغزمیفرستد.
(مســئول ارســال  ۹۰درصــد
ســیگنالها بــه مغــز ،دســتگاه
گــوارش اســت .مغــز فقــط ۱۰
درصد ســیگنالها را به دستگاه
گوارش ارسال میکند).
سیستم عصبی روده حتی بزرگتر
و پیچیدهتر از سیستم عصبی در
نخاع اســت و در بهبود سالمت
مغز نقش زیادی دارد.
عــاوه بــر ایــن ،رودههــا محل
زندگی میلیاردها باکتری هستند
که در مجموع میکروبیوم روده را
تشکیل میدهند .تا کنون ۱۰۰۰
گونه از این باکتریها شناسایی
شدهاند .تعادل میکروبیوم روده
بسیار مهم است.
بــا کاهــش تعــداد باکتریهای
خوب روده ،خطر ابتال به سندرم
روده تحریکپذیــر ،آلــرژی،
دیابــت ،ام اس ،اســترس مزمن

و افســردگی بیشــتر
میشود.
فرامــوش نکنیــد کــه
آنتیبیوتیکها ،مصرف بیش
از حد قند ،چربی و الکل نقش
مهمی در کاهش باکتریهای
خوب روده دارند.
عــدم تعــادل در میکروبیــوم
میتوانــد طی چهار نســل به
ارث برســد و در آینــده به یک
مشکل جهانی بدل شود.
امــا بــه گفتــه دانشــمندان،
تغذیــه نقش مهمــی در افزایش
باکتریهــای خــوب روده دارد.
جالــب اســت بدانیــد در میــان
ساکنان قبیله  ۱۰۰۰نفری هادزا
در تانزانیــا که دارای متنوعترین
میکروبیوم هستند ،هیچ فردی
مبتــا به بیمــاری مزمــن روده
یا دیابت نیســت ،تنهــا به دلیل
ســطوح بــاالی فیبــر در رژیــم
غذایی.
عــاوه بر فیبــر ،آجیــل ،دانهها
و چربیهــای گیاهــی را نبایــد
فراموش کرد.
ضمنــا ،افزایــش مصــرف
پروبیوتیکها ،مانند لبنیات غنی
شده با پروبیوتیک ،سرکه سیب،
شــکالت تلــخ ،کفیــر و ترشــی
کلــم ،باکتریهای خوب روده را
افزایش میدهد.
(دویچه وله)

چگونه جلوی عوضی بودن خود را بگیریم

خیلی از آدم های عوضی دیر یا زود
می فهمنــد که آدم هــای ناراحتی
هســتند چــون جســته و گریخته
متوجه قضاوت دیگران نســبت به
خود می شوند اما هچنان عوضی
می مانند.
آدم عوضــی بــه یکبــاره تبدیل به
فردی نشده است که عین خیالش
نیست دیگرانی که در صف ایستاده
اند را دور بزند یا با ماشــینش ،راه
دیگران را ســد کند یا یک نفر آدم
ضعیــف و خجالتی را در جمع گیر
بیــاورد و تــا می توانــد بارش می
کند.
آدم عوضی و ناراحت که از صبح تا
شب مشغول ایرادگیری و مسخره
کــردن و تحقیر دیگران اســت در
درجــه اول بــر افســردگی ،ضعف
و تنهایــی خودش ،ســرپوش می
گذارد.
آدم عوضی بودن ،آسان و لذتبخش
اســت چــون نمی گــذارد
احساسات بد در درون
فرد تلنبار شــود و
در هــر فرصتی غم
و طلبــکاری اش
از دنیا را ســر یک نفر
دیگر خراب می کند.
امــا آدم عوضــی وقتی
متوجــه عکــس العمل

و قضــاوت صریح یــا حتی پنهانی
دیگران نسبت به خودش می شود
همه احساس پیروزی و قدرتی که
به دست آورده است برایش تبدیل
به سم می شود.
مرز بین انتقام های کوچکی که هر
روز یک آدم عوضی از دنیا به خاطر
ناراحت بودن وضعیت خودش می
گیــرد و واکنش منفی کــه او را تا
حــدودی نقــره داغ می کند باعث
می شود که مدام برگردد به همان
میدان اول که متوجه شود فردی
اســت تنهــا ،افســرده و ترســوکه
هیچکس او را واقع ًا دوست ندارد.
برای بیــرون آمدن از این چرخش
مکرر و اذیت کننده خود و دیگران،
عوضــی هم
یــک آدم
کمک به

هدایــت یــک روانشــناس دارد و
هــم می توانــد در طی ســالها و با
جدیت تمــام و صبورانه خودش را
از مخمصه ای که ایجادکرده است
برهاند.
قــدم اول ایــن اســت کــه بفهمد
مشکل و ناراحتی و ناهنجاری که
در دیگــران می بیند و حساســش
مــی کند و فکر می کند با تشــر و
رنــدی و زبــان زهردار ،مــی تواند
آنهــا را تصحیح کنــد در حقیقت
مخاطب اصلی اش ،خودش است.
آدم ناراحت و بهانه گیر و خودحق
بیــن کــه تحمــل ضعــف و رفتار
دیگران را بر اساس استاندارد خود
تحمل ضعف
ندارد در درجه اول،
ِ
و شکنندگی و بی مرامی خودش را
ندارد.
همه ما انســانها مشــکل و ضعف
و تعصــب و تربیت و عــادت های
ناپســند داریــم .همــه مــا گاهی
افســرده و خشــمگین و خطاکار
هم هستیم .اگر به
ایــن ســطح از درک
شــخصیت خود برسیم
دیگــر جرئت و شــجاعت
اذیــت کــردن دیگــران را
نخواهیم داشت .دیگر به
راحتی حق دیگران را زیر پا
نمی گذاریم.

www.ilsmontreal.org
the Iranian Literary Society
)of Montreal (Canada
Société littéraire iranienne
)de Montréal (Canada
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یادبودِدکترپرویزناتلخانلری

با گفتاری از :فرشید ساداتشریفی

سخنرانویژه:

پروفسورمحمداستعالمی
با گفتاری از:

استادصدرالدینالهی
زمان:شنبه۲۳،نوامبر۲۰۱۹
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سالمت

چرا در فصلهای سرد بیشتر مریض میشویم؟

میگوینــد کــه پاییــز پادشــاه
فصلهاســت و قــدمزدن در میان
شــبیه
برگهای زرد و طالییاش
ِ
قدمزدن در یک تابلوی زیباست.
زمستان هم که ،در نظر اهل شعر
و شاعری ،قدمزدن در یک قصیدۀ
سفید اســت .اما کافی است سرما
بخوریــد و مریــض شــوید تا همۀ
اینهــا در یک چشــمبههمزدن از
یادتان برود!
دقــت کردهایــد که در زمســتان و
پاییز شمار افراد دستمالبهدستی
که مجبور به کنترل آبریزش بینی
خود هستند و بخورالزم میشوند
از همیشه بیشتر است؟
چرا؟
متخصصان میگویند که احتمال
دچارشــدن بــه ســرماخوردگی در
زمســتان و پاییز بیشــتر است اما
علتــش هــوای بارانــی و وضعیت
آبوهوایی نیست.
پس علت چیست؟
در این مطلب علت را با هم بررسی
میکنیم.

•

علت افزایش سرماخوردگیها
در زمستان و پاییز چیست؟
متخصصــان معتقدنــد کــه علت
افزایش سرماخوردگیها و بیماری
ها در فصول سرد سال بارش باران
و برف نیست.
علت این است که ،در این فصلها،
افراد بیشــتر در منــزل و فضاهای
بســته میماننــد و همیــن باعث
میشــود که احتمال بروز عفونت
افزایــش پیدا کند .ضمــن اینکه،
ویروسها در رطوبت کمتر و دمای
پایینتر بیشتر زنده میمانند.
در مونتریــال اکنــون در آســتانۀ
سردشدن هوا هستیم .نشانه های
ِ
زمســتان زودرس پیدا می شود و
دمای هوا هم کاهش پیدا میکند.
پس باید حواستان را بیشتر جمع
کنید تا سالمت بمانید!
دکتر ویلیــام شــافنر (William
 ،)Schaffnerمتخصص بیماری
هــای عفونــی و اســتاد دانشــگاه
وندربیلت ( )Vanderbiltتنسی
امریکاست .او میگوید ،نرخ ابتال
بــه مشــکالت تنفســی در پاییز و
زمســتان بیشتر میشــود .انتقال
و شــیوع عفونت در زمستانها به
دو علت بیشتر از فصلهای دیگر
است.
نخســت اینکه ،در فصول ســرد،
افراد بیشــتر در محیطهای بسته
میمانند و تماسشــان با یکدیگر
بیشترمیشود.

به همیــن علــت ،امــکان انتقال
بیماریها نیز افزایش پیدا میکند.
دلیــل دیگــر هــم به رطوبــت هوا
مربوط میشود.
ویروسهــا حــدودا از فاصلــۀ
یکمتــری از فــردی به فــرد دیگر
منتقل میشــوند .به ایــن فاصله
ناحیــۀ تنفســی (breathing
 )zoneمیگوینــد .در زمســتان
و پاییــز که رطوبت هوا کم اســت
رطوبت اندکی که اطراف ویروسها
وجــود دارد تبخیــر میشــود و به
همیــن علــت ویروسهــا مدتــی
طوالنــی در هــوا باقــی میمانند.
پس اگر شخصی در محیط مبتال
امکان
به عفونت و ویروس باشــد،
ِ
بیمارشدن او بیشتر میشود.
ِ

•

باران را فراموش کنید؛ مقصر
سرماخوردگیتان چیز دیگری
است
شــاید شما هم از آن دسته افرادی
هستیدکه فکر میکنید ماندن زیر
بــاران و لباسهــای خیس باعث
سرماخوردگی میشود .اما چنین
چیــزی صحــت نــدارد .اســتفان
مــورس (،)Stephen Morse
استاد اپیدمیولوژی و بیماریهای
عفونــی در دانشــگاه کلمبیــا
( )Columbiaدر نیویــورک،
میگوید« :در فصول سرد ،بیشتر
والدین برای حفاظــت از فرزندان
دربرابــرِ بیماریها آنها را در منزل
نگهمیدارند.
تجربۀ انســانها در طول تاریخ به
آنها نشــان میدهد کــه در فصول
پاییز و زمستان که هوا سرد است
و بارندگــی وجــود دارد بیماریها
افزایش پیدا میکنند.
زعم خودشــان یک رابطۀ
پس ،به ِ
منطقــی میــان ایــن فصــول و
بیماریها پیدا کردهانــد و باران و
هوا را مقصر ابتال به سرماخوردگی
و بیماریهای دیگر اعالم کردهاند.
امــا این تمــام ماجرا نیســت .زیرا
وجود همبستگی و ارتباط میان دو
پدیده لزوما به معنای وجود رابطۀ
علت و معلولی میان آنها نیســت.
یعنــی اگرچــه ســرماخوردگی و
بیماریهای عفونی در فصول سرد
بیشتر است ،اما دلیل نمیشود که
علــت ابتال به آنها ریشــه در هوا و
وضعیت آن داشته باشد».

•

نقش ویروسها در ارتباط با
بیماریهای مختلف را دستکم
میگیرید؟
دکتــر جیمــی فریدمــن (Jaime

،)Friedmanمتخصصکودکان
در ســندیهگو ،اعتقــاد دارد کــه
عنوان
دانستن زمســتان و پاییز به
ِ
علت ابتال بــه بیماریهایی مانند
ســرماخوردگی ریشــه در شناخت
انــدک افراد نســبت بــه ویروسها
دارد .مثال قبل از اینکه انســانها
درباره میکروبها بیشــتر بدانند،
اینطور فکر میکردند که احساس
ســرما و لرزی که از خیسشــدن
ناشــی میشود مشابه همان تب و
لرز سرماخوردگی است .به همین
علت ،باد و باران را مقصر درجهیک
بیماریهای خود در فصل پاییز و
زمستانمیدانستند.
اگرچه ویروسها در سرما شکوفاتر
میشوند و بیشتر زنده میمانند و
ما هم در پاییز و زمســتان بیشــتر
مریض میشویم اما باید بدانیم که
علت بروز سرماخوردگی ویروسها
هستند و زمانی به سینه پهلو دچار
میشــویم که در معرض ویروس و
باکتریها قرار بگیریم.
درنتیجه ،اگر در پاییز و زمســتان
خــود را از قرارگرفتــن در معــرض
میکروبهــا و ویروسهــا در امان
نگهداریــم ،امکان دچار شــدن به
سرماخوردگی و… وجود نخواهد
داشت.
بنــا بــه گــزارش مرکــز کنتــرل و
پیشگیری از بیماری ها در آمریکا
( ،)CDCساالنه میلیونها نفر به
سرماخوردگی مبتال میشوند .هر
فرد بزرگســال بهطورِ متوسط دو
تا سهبار در ســال سرما میخورد.
این رقم برای کودکان بیشــتر هم
میشود .بیشتر افراد در فصل بهار
و زمســتان دچــار ســرماخوردگی
میشــوند اما ابتال به این بیماری
در هر زمان و فصلی از سال ممکن
است.

FLS COURS DE FRANÇAIS LANGUE SECONDE
کالس های فرانسه :زبان دوم
COURS À PARTIR DU NIVEAU INTERMÉDIAIRE
TEMPS COMPLET ET PARTIEL
Prononciation
Français correctif
Grammaire
Communication orale et écrite
Français des affaires
INSCRIPTION EN COURS POUR LE TRIMESTRE D’AUTOMNE

INSCRIPTION + RENSEIGNEMENTS
514 987-3000, POSTE 1043 OU 8900

langues.uqam.ca/fls

آرزوگتمیری:مشاورامالک

Arezou Gatmiri

Courtier Immobilier Résidentiel
Groupe Sutton – Sur L’île

•

آیا فصل خاصی برای بروز
بیماری آنفوالنزا وجود دارد؟
آنفوالنزای فصلــی میتواند در هر
فصلی از سال رخ دهد اما بیشتر در
ِ
شاهد آن هستیم.
زمستان و پاییز
برخــی واژۀ آنفوالنزا را ریشــهیابی
التینــی
کردهانــد و بــه عبــارت
ِ
«»influenza di freddo
رســیدهاند .این عبارت یعنی تأثیر
ســرما .متخصصــان معتقدند که
ســرما و وضعیت هوا در زمســتان
و پاییز به ویروسها اجازه میدهد
تــا راحتتر در محیط بــه گردش
درآینــد .البتــه علــل دیگــری هم
در شــیوع این بیمــاری در فصول
سردترِ سال وجود دارد .اگر زمینۀ
رشد ویروسها مهیا باشد ،بیشتر
انواع آنها در هوای سرد بیشتر دوام
میآورند.
در آزمایشــگاهها ،امکان نگهداری
ویروسها در یخچال به ِ
مدت چند
روز وجود دارد .اما در دمای عادی
فریزر بهسرعت ،بیاثر و غیرفعال
میشــوند .دمــا و رطوبــت در
ماندگاری و فعالیت ویروسها نقش
دارند اما همــۀ تقصیرها به گردن
آنها نیســت .فعالیتهــای افراد و
تماس بیشتر آنها در فضاهای بسته

◊
◊
◊
◊
◊

(514) 561-3-561
در فصول سرد هم علت دیگری در
ابتال به بیماری است.
در مناطق معتدل ،فصل شــیوع
آنفوالنزا معموال در زمانهای سرد
سال است .اما در مناطق استوایی،
بیشتر در فصول بارانی رخ میدهد
و امــکان وقوع آن ،هم در ماههای
زمســتان و هــم تابســتان ،وجود
دارد .درواقع ،در نواحی گرمسیری
در هر فصلی میتوانید به آنفوالنزا
مبتال شوید .همچنین بسیاری از
بیماریهای همهگیر در اواخر بهار
و تابستان به وقوع میپیوندند یعنی
زمانــی که فصل آنفوالنــزا به پایان
میرســد .مثال آنفوالنــزای خوکی
که شــیوع آن از مکزیک آغاز شــد
بــه همین ترتیب و در اینزمان در
جهان گسترش پیدا کرد.

•

علتهای دیگر ابتال به بیماریها
در زمستان و پاییز چیست؟
در فصلهای سرد سال ،بدن کمتر
در معــرض نــور آفتــاب قــرار دارد

و همیــن موضــوع باعث تضعیف
سیســتم ایمنــی بــدن میشــود.
البته متخصصان معتقدند که این
فرضیه بــه مطالعات بیشــتر نیاز
دارد .نقش نور خورشــید در ابتال
به بیماریها چندان قطعی نیست
و به بررســیهای گســتردهتر نیاز
است .اما اشعۀ فرابنفش خورشید،
ِ
به ِ
خاصیتضدعفونیکنندگی
سبب
شــهرت دارد .مثال قبــل از اینکه
آنتی بیوتیک ها به صحنه بیایند ،از
این اشعه برای درمان بیماری سل
استفاده میشد.

•

چطور از خطر ابتال به بیماری
در زمستان و پاییز جلوگیری
کنید؟
مؤثرتریــن راه در پیشــگیری از
سرماخوردگی
 شسنت دستها با صابون به ِمدت
حداقل  ۲۰ثانیه است .ضمن اینکه
 ملسنکردن دهان ،بینی ،صورتو چشمها هم از ابتال به بیماریها

3 :

جلوگیریمیکند.
پرهیز از نزدیکشــدن بــه افرادی
که ســرفه و عطســه میکنند نیز،
در کنار ضدعفونی کردن دستگیره
درهــا و نقاط اینچنینــی از منزل
بهصورت گاهگاه ،خطر بیمار شدن
را میکاهد.
درست است که باران و خیس شدن
زیر ابرهای زمستانی و پاییزی دلیل
اصلی ابتال به سرماخوردگی نیست
اما هرقدر از خود بیشــتر مراقبت
کنید ،کمتر زیر باران خیس شوید،
لباس گرم بپوشید ،به بدنتان آب
ِ
ورزشی
حرکات
کافی برســانید و از
ِ
بهشــدت ســنگین دور شــوید،
احتمــال حفــظ ســامتیتان هم
بیشتر خواهد شــد .اگر هم دچار
ســرماخوردگی و آنفلونزا شدید در
منزل بمانید تا زودتر خوب شوید و
بیماری را به دیگران منتقل نکنید.
•
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* توجه :این مقاله جنبه ی آموزشی دارد نه درمانی،

پزشکی...

www.ParsPlumbing.ca

هر دارویی باید با تشخیص و تجویز پزشک مصرف شود.

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

هیپوتیروئیدی1
دکتر عطا انصاری

لوله کشی و نصب شوفاژ پارس

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

Pars Plumbing
& Heating Inc.

Tel: (514) 290-2959

24

در ســال  1970توســط محققان
کانادایــی کشــف شــده اســت و
درمان از همان روزهای اولیه تولد
جهت جابجایی
برای پیشگیری از عوارض غیرقابل
درمان آن انجام می شود.
درمتــا
•
فقط به  10دقیق
هورمون های غده تیروئید
دو هورمــون مهــم ترشــح شــده
توسط تیروئید عبارتند از
و)T3 (Triiodothyronine
T4 (Tetraiodothyronine
___________
)or thyroxine
Sharif Exchange
261یــد عامــل اصلی بــرای تولید
 boul. Cote-Vertuکه
توجه :انتقال ارز به ایران و برعکس نداریم.
St-Laurent, QC H4N 1C8
ترین روش انتقال ارز
اینسریع
ترین و
مطمئن
هورمون
ترشح
آنهاست.مقدار
Cote
vertu,
Bus
121
E
با استفاده از کلیه کارت های بانکی ایران
Tél.:تحــت کنتــرل غــدد دیگری
 (514) 223-6408هــا
و South shore
 خریدار ارزهای خارجی
روز دارند،
نرخقرار
بابهترینمغز
است که در داخل
Tél.: (514) 561-6408
W.
 1405 Maisonneuveمسکونی و جتاری
H3G 1M6
هیپوفیــز ،و این
هیپوتاالموس و
دانشگاه کنکوردیا
جنب
www.sharifexchange.ca
GUY
 info@expertfx.caارزیابی رایگان
هیپوتاالموس است که به هیپوفیز
PAIVAND: Biweekly Newspaper for PERSIAN Community in Canada: Vol. 26, No. 1444, Oct. 15, 2019
فرمان می دهد که هورمون TSH
 تهیه وام مسکن
را تولیــد کنــد و هورمــون TSH
( 31 :خضر)
انتقـال ارز
(Thyroid-stimulating
_____________________
 )hormoneبــه نوبــه ی خــود
Firouz Hemmatiyan
تیروئیــد را فعــال مــی کنــد کــه
Chrtrd. Real Estate Broker
groupe SuttonClodem Inc.
هورمــون های T3و  T4را ترشــح
1449 St. Catherine W
courtier immobilier agrée
کند.
Montreal Qc. H3G 1S6
9515 Lasalle boul.
Tel: 514 989-2229
یــک آزمایش میزان  TSHدر
Lasalle Qc. H8R 2M9
Tel: 514 289-9003
Toll Free : 1-866 989 2229
خون نشــان دهنده پرکاری یا
GUY
Bur.: (514) 364-3315
E-mail: GIT110@yahoo.ca
fhemmatiyan@sutton.com
www.sutton.com
کم کاری تیروئید اســت .اگر
میزان  TSHباال باشــد بیمار
دچــار کــم کاری اســت ،زیرا
هیپوفیــز برای کمبــود  T3و
مشاور امالک در مونتریال
 T4عکس العمل نشــان می
دهد و  TSHبیشــتری تولید
21 :
می کند کــه تیروئید هورمون
بیشــتری تولیــدکنــد و اگــر
هیپـــو تیــــــر و ئیــــد ی
یکسان نیست و بستگی به قد
هایپرتیروئیدی وجود داشته
( )Hypothyroidismبــر اثــر و وزن ،سن ،فعالیت جنسی
باشــد میــزان  TSHکمتــر
کمبود ترشــح هورمون ها از غده و فعالیت هــای غده تیروئید
است ،زیرا هیپوفیز متوجه می
تیروئیدکه به شکل پروانه در پائین دارد.
شود که میزان هورمون های
گردن زیر سیب آدم قرار دارد تولید در کانادا یک درصد افراد بالغ
تیروئیدی در خون باالست در
Residential Real Estate Broker
می شود.
از هیپوتیروئیدی رنج می برند
نتیجه کمتر ترشح می کند.
این مشکل بیشــتر از همه در نزد و خانم ها  2تا  8برابر بیشتر از
از•مونتــــرال به تهـران از
علـــل
خانم های  50ســال به بــاال دیده آقایان ،و میزان آن با سن باال
در کانادا تا قبل از  1920عامل
می شود.
مــی رود و بعد از  60ســالگی
اصلی علت هیپوتیروئیدی کمبود
غده تیروئید تاثیــر مهمی بر روی بیشتر از ده درصد می شود.
یــد بود .ید یکــی از عناصر معدنی
بدن دارد و نقش آن تنظیم سوخت •
و ســوز پایه ای بدن (متابولیسم) هیپوتیروئیدی مادرزادی یا
شود
است که برای زنده ماندن و تولید که توسط سیستم دفاعی بدن خود موارد موقتی است.
و ســلول های آن اســت .این غده هنگام تولد
اگــر بیمــاری درمــان نشــود در
هورمــون هــای تیروئیــدی الزم شــخص غده تیروئید تخریب می •
همچنین انــرژی عضالنی ،رفتار ،حدود ًا از هر چهار هزار نوزاد ،یک است .از سال  1924در میشیگان شــود .این بیماری نزد افرادی که سایر علت ها
درازمدت باعث عوارض خطرناک
بیمارانمالی
رشته مدیریت
لیسانسدر
کانادا ـ بعضی از داروها مانند لیتیوم که می شود .در نزد بزرگساالن ممکن
وجــود
تمرکــز ،حــرارت بــدن و غیــره را نفر هیپوتیروئیدی در هنگام تولد بــر اثر
استرس یا
سابقهاثر
گاهی بر
دارند
کاری در
25سال
زیــادی که آمادگی با
از دانشگاه مونترال ()H.E.C
6600
Trans-Canada,
Suite
750
 CGAکردن یک عفونت ویروسی ممکن است بــرای بعضی از بیماری های روانی است باعث  myxoedemaشود
اضافه
داشــتند،
کنترل می کند و تنظیم ســرعت دیده می شــود که بر اثر بدکاری و کمبود ید
حسابداران
کاندیدای انجمن
Pointe-claire, Qc H9R 4S2
شــروعمالیاتی
حسابداری و
خدمات
بــهکلیه
موتــور فعالیت های ســلول های یا ناقص بودن تیروئید تولید شده و یــد 
 1155 Rene Levesque W. #2500بــه کار می رود ،یا دارویی که برای کــه عالئــم آن عبارتنــد از صورت
طعام
نمک
شــد .تولید شود.
Montreal Qc. H3B 2K4
برای شرکت ها و اشخاص
بیماری های ریتمی قلب به کار می متورم ،زرد شدن یا خشکی پوست
اعضای بدن را دارد و نزد شخصی اگر درمان نشود آثار بسیار بدی بر کمبــود ید در
کشــورهای صنعتی •
 انواع مشاورت های مالی
Tel.: 514.426.7200
کــه دچــار هیپوتیروئیدی اســت روی رشد و نمو فیزیکی و عضالنی
 514.313.5660یا Fax:رود می تواند تولید هیپوتیروئیدی که به نظر می رسد پوست ضخیم
آموزشممکن
بســیارکم
استفادهاست دیده شود 2ـ بعضــی درمان های دارویی و

WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
حسابداری
های
سیستم
از
 msaghafi@miagesolutions.comبکند.
شده اســت .مطالعات نشان داده
سرعت کار این موتور کم می شود .کودک خواهد داشت .خوشبختانه ولــی ســازمان بهداشــت جهانــی جراحی برای برداشتن غده تیروئید
در هنگام اســتراحت بــدن انرژی در کانادا مانند ســایر کشــورهای تخمیــن مــی زند کــه حــدود دو و درمــان هــای رادیوتراپی گردنی • نقــص مادرزادی غــده تیروئید که اشــخاصی کــه چندین ســال
امالک ممکن است باعث شــود تیروئید دچار هیپوتیروئیدی بودند بیشتر
هیپوتیروئیدی
را بــرای فعالیت های حیاتی مثل پیشرفته هنگام تولد همه نوزادان میلیارد نفر در جهان هنوز در خطر ممکن است باعث:مشاور
نمــو طبیعی نداشــته باشــد یا به از دیگــران در خطــر بیماری های
جریــان گــردش خــون ،فعالیــت مورد آزمایش برای تشخیص قرار کمبود ید هستند که اولین عامل موقت و یا دائمی شوند.
خوبی کار نکند.
قلبی عروقی هستند.
های مغزی ،تنفــس ،هضم غذا ،مــی گیرنــد .ایــن آزمایــش خون بیماری های تیروئیدی در جهان •
3ـ عفونت تیروئیدی بعد از زایمان • بــدکاری هیپوفیــز کــه فعالیت در نزد کودکان درمان نشده باعث
است.
نگهــداری حــرارت بــدن
سیستم
مصــرفارز
جهت جابجایی
امــروزه علل عمــده بیماری ـ در حدود  8تا  10درصد زنان چند تیروئید را تنظیم می کند (کمتر از تاخیر شدید در رشد بدنی و عقالنی
کهمابــه آن
میباکنــد
دنیا،
نقاط
درمتــام
پس از زایمان دچار یک درصد موارد).
غیرقابل برگشت می شود.
سوخت و ســوز پایه ای بدن
تا چند ماه
های تیروئیدی در کشورهای هفته
Arezou
Gatmiri
زمان نیاز
میدقیقه
فقط به 10
Courtier
تیروئید می • عفونت ویروســی یــا باکتریایی یک درمان دقیق ،ســریع و بموقع
صنعتی عبارتند از:
داریداز آن
قســمتی
گوییم که
Immobilierعلیه
Résidentielالعمل بدن
عکس
Groupe Sutton – Sur L’île
4010
Ste-Catherine
شوند .در حدود چهل درصد موارد غده تیروئید.
معمــو ًال باعث می شــود کــه این
•
W.توسط هورمون های تیروئید
Tel.:
585-2345
• 3 :
عوارض و صدمات پیش نیاید.
)(514مقدار این
می شــود.
کنترل
1ـ التهاب تیروئید هاشیموتو باعث هیپوتیروئیدی می شود که
pg.
5
)(514
846-0221
ـ یک بیماری خودایمنی است عالئم آن مشخص است و در اغلب مشکالتی که ممکن است تولید
بخش  2پایانی در شماره آینده
شــده در همه
مصرف
انرژی

Bureau de Change

144

خدمات ارزی

صرافیشــریف
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Hypothyroidism

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

اده

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

فیروزهمتیان

Cell: (514) 827-6364

صرافی
مسعود هاشمی
الیت

فارکس

MASSOOD HASHEMI

Cell.: 514-298-4567

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

آرزوگتمیری
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(514) 561-3-561
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مشاور امالک در مونتریال
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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

6

کاظم پرتو تهرانی
عادت غلطی که به شغل و وجهه
حرفه ای شما صدمه می زند

فرقی نمی کند چند سال باشد که
وارد دنیای کار شده اید؛ فهمیدن
اینکــه در موقعیــت های دشــوار
شــغلی چطور باید رفتــارکرد ،چه
چیزی گفت و چه واکنشی داشت،
کار ســختی محســوب می شود.
هــر محل کاری مــی تواند فضای
کاری منحصر به خودش را داشته
باشــد ،حتــی اگر همگــی مربوط
به یک حوزه یا صنعت باشــند .به
همین دلیل ممکن است رفتاری
که در محل کار قبلی شما مناسب
محســوب می شــد ،در محل کار
فعلی تان اینطور نباشد.
بله شــکی نیســت که مــی توانید
همه ی وظایفی که به شما محول
می شــوند را تمام و کمــال انجام
دهید و این نکته هم در محل کار
جدیدتان اهمیت دارد .اما بخش
زیادی از پیشــرفت کاری شــما به
مهارت های ارتباطی شما و هوش
هیجانی تان بستگی دارد .مدیران
با کارکنانی کنار می آیندکه با وجود
داشــتن انــدک ضعــف هایــی در
مهارت های شغلی ،نگرش مثبتی
دارند و انگیزه بخش ،انعطاف پذیر
و اعتماد ساز هستند.
در ادامه به عادت های غلطی می
پردازیم که به کار شــما و وجهه ی
حرفه ای تان صدمه می زنند.

•

 -۱تصویر منفی ای از خود می
سازید
بســیار مهم اســت که بــه دیگران
اجــازه دهید نظر خودشــان را در
مورد شــما پیــدا کنند ،نــه اینکه
اطالعــات منفی ای کــه در ذهن
خودتــان وجود دارنــد را به آن ها
انتقال دهید.
اشتباه بسیار بزرگی است که قبل
از اینکــه بــه یک شــخص فرصت
دهیــد از شــما خوشــش بیایــد و
تصور خوبی نســبت به شــما پیدا
کند ،خودتــان را در نظر او پایین
بیاورید .پس ازگفتن جمالتی مثل
اینکــه «میدونم چنــدان باهوش
نیستم اما …» یا «میدونم چون
تــازه فارغ التحصیل شــدم خیلی
تجربه نــدارم» خــودداری کنید.
در حقیقت هیچ دلیلــی ندارد که
ناامنی های روانی خود را در محل

کارتان جار بزنید.
از سوی دیگر ،بسیار مهم است که
حامــی خودتان باشــید .این بدان
معنی نیست که باید جلوی رئیس
تان از عملکردتــان تعریف کنید،
بلکه باید اجازه دهید عملکردتان
خــود حرفــش را بزنــد و در زمان
مناسب خودتان هم نکات مثبتی
را اضافه کنید.

•

 -۲محل کارتان را خانه ی
خودتان می دانید
کارهای زیادی هســت که شــاید
در خانــه آن ها را انجــام دهید اما
مناسب محیط کار نیستند ،مثل
آرایش کردن در فضاهای عمومی،
خوردن غذاهای بودار ،پوشــیدن
لباس های نامناسب ،عشوه گری
یا الس زدن ،تبلیغ عقاید سیاسی
یا مذهبی ،تمسخر یا قلدری ،بی
اعتنایی به دیگران ،غیبت کردن،
دزدیدن غذاهــای دیگران ،حاضر
شــدن در محل کار در حالت غیر
عــادی (مســت یــا نشــئه) و کار
دیگران را به نام خود زدن .بدیهی
اســت که بعضــی از این مــوارد به
بدی بقیه نیستند اما دور از منطق
نیست که همین رفتارها همکاران
و باال دستی هایتان را از شما ناامید
کننــد و آن ها چنین رفتارهایی را
نشانه ای بدانند حاکی از آنکه شما
کارتان را جدی نگرفته اید.

•

 -۳فقط با باالدستی ها رابطه
دارید
بســیار مهم اســت که بــا همه ی
اعضای محل کارتان با هر جایگاه
و درجه ی شغلی ای ،ارتباط برقرار
کنید .اشتباه بزرگی است اگر فقط
با کســانی ارتباط داشته باشید که
درجه ی شــغلی باالتــری دارند و
شــما فکر می کنید بــرای کارتان
«مهــم» تر هســتند ،و از ســوی
دیگــر ،با کســانی که با شــما هم
درجه هستند یا جایگاه پایین تری
دارند ارتباطی نداشته باشید.
به ویژه ،کسانی که با شما هم رتبه
هستند ،همان کسانی هستند که
شــما در طــول کار مدام بــا آن ها
ســر و کار پیدا می کنید .برقراری
رابطه با آن هــا در مواقعی که نیاز

بــه راهنمایــی یــا کســی داریدکه
مشکالت کاری شما را درک کند،
می تواند کمک کننده باشــد .و به
خاطر داشته باشیدکه به طور قطع
هر کسی در محل کار ارزش سالم
کردن را دارد.

•

 -۴روی کمک دیگران حساب
منی کنید
همانطور که پیشتر ذکر شد ،تیمی
کــه بــا آن هــا کار می کنیــد آنجا
هســتند تا به شــما کمک کنند و
عکــس این موضوع هم صدق می
کند .از این مســأله بهره ببرید و از
آن ها سؤال بپرسید ،درمورد پروژه
هایی که روی آن ها کار می کنید از
آن ها راهنمایی بگیرید و کارهایی
از قبیل.
به ویژه بسیار مهم است که رابطه
ی خوبــی با افرادی از نســل های
مختلف داشته باشــید .اگر جوان
تر هســتید ،داشتن کسی که سن
بسیار باالتری از شما داشته باشد
و شــما به او اعتماد داشته باشید،
می تواند بســیار ارزشــمند باشد.
برای مثال ،اگر قصد مطرح کردن
موضــوع مهمــی را با رئیــس تان
داریــد ،راهنمایــی هــای یک فرد
مســن تر مــی تواند بســیارکمک
کننده باشــد .اگر سن شما باالتر
است ،داشــتن یک دوست جوان
تر می تواند یک امتیاز باشد .برای
مثــال ،اگر قصد ارائه دادن در یک
جلســه ی کاری را دارید ،دوســت
جوان شما می تواند به شما در رفع
مشکالت فنی کمک کند.
شما اولین کسی نیستیدکه نگران
مناسب نبودن لباسش در محیط
کار یا غیر رسمی بودن لحن ایمیل
کاری اش می شــود .نگرانی های
خــود را با همکاران تــان در میان
بگذارید و این کمک را به آن ها هم
بکنید.

•

 -۵به جای سؤال پرسیدن،
تصور می کنید
محیط های کاری این روزها چنان
تنوعی پیدا کرده اند که اگر کســی
چیزی به شــما نگوید ،سخت می
توانید بفهمیدکه چه نوع پوششی
باید داشــته باشــید یا چه ساعتی

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

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

Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com

شاه تاریخی  ،شاه خیالی...
در ماههــای قبــل از انقــاب،
روحانیــون میانهرویی چون آیت
الله شــریعتمداری جرات دفاع از
سلطنت را نداشتند و تشکیالت
گســترد مذهبــی تختــه بنــد
طرفداران آیت الله خمینی شــد.
همین تشکیالت به ابزاری برای
برآمدن والیت فقیه تبدیل شد.
شــاه تاریخی ،نه خیالی ،از اواخر
دهه شصت به درستی و بصیرت
متوجــه خطر عراق شــد .آرایش
نظامی ایران را برای مقابله با این
خطــر دگرگون کرد .با خریدهای
بزرگ تسلیحاتی که سخت مورد
انتقاد مخالفان بود ،همین عراق
را به عقب نشــینی در برابر ایران
واداشــت ،همین تســلیحات در
ســالهای پس از انقالب به ایران
فرصــت داد که بــا تکیه بر میهن
پرســتی ایرانیــان تجاوز عــراق را

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

info@loadextransport.com

>> ادامه از صفحه17 :

ناکام بگذارند.
ولــی در همــان دوران ،همــان
شــاه تاریخــی ،نــه خیالــی،
متوجه نشــدکــه دادن مصونیت
بیــش و کــم کامــل به ســربازان
آمریکایی و وابستگانشان ،نوعی
کاپیتوالسیوناست.
هم دست مخالفان را برای انتقاد
بازتر میکنــد و هم برازنده ایرانی
مستقلنیست.
دودمــان پهلوی زمانــی پا گرفت
کــه ایــران در آســتانه فروپاشــی
بود .درســت  ۲۵سال قبل از آغاز
سلطنت رضاشاه ایران دستکم
۲۵درصــد جمعیــت خــود را در
نتیجه قحطــی ،وبــا ،آنفوالنزا و
جنگ جهانی اول از دســت داده
بود.
در دهــه پیــش از روزی که شــاه
مملکت را ترک کــرد ،ایران یکی

از پویندهترین اقتصادهای جهان
درحال پیشرفت را داشت ،با کره
و تایوان رقابت میکرد.
شــاه ایران را دوست میداشت و
عظمت و بزرگیاش را میخواست
در این راه گامهایی ســخت بلند
برداشــت ،امــا در دو دهــه آخــر
ســلطنتش گمان داشت که تنها
کسی است که راه رسیدن به این
بزرگی را میشناسد.
در نتیجه جزم اندیشــی مخالفان
و سیاســتهای گاه نادرســت
خــودش ،از دل تاریــک آن
ســازندگی ،اســتبدادی دینــی
و تجددســتیز برخاســت .پــرده
بعدی این تــراژدی را ،به گمانم،
تنها میتــوان با نگاهــی تاریخی
بازشناخت و به کمکش ایرانی آزاد
و آباد ساخت.
•
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 آبونه مان گسترده  وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع
با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!

باید در محل کارتان حاضر شوید.
بزرگ ترین اشتباهی که می توانید
مرتکب شــوید این است که تصور
کنیــد خودتــان همه چیــز را می
دانید.
ً
در عوض این کار باید دقیقا بپرسید
که محل کارتان چه قوانینی برای
پوشش دارد و صبح ها چه ساعتی
باید سر کار باشید .بسیاری از این
موارد قوانین نانوشــته ی محیط
های کاری هستند .اگر وقت هایی
که تردیــد دارید ســؤال بپرســید
بهتر است تا اینکه هر روز کاری را

اشتباه انجام دهید.

•

 -۶بیشتر از توان تان مسئولیت
قبول می کنید
خوب اســت از آن دست آدم هایی
باشــید که هرکسی می تواند برای
کمــک در کارش روی او حســاب
کند ،با این حال ،اگر خیلی بیشتر
از توان تان مسئولیت قبول کنید،
این مسأله می تواند باعث شود که
نتوانید هیچ کدام از آن کارها را به
درســتی انجام دهید .به جای این
کار ،روی مهــم ترین مســئولیتی

که محل کارتان بر عهده ی شــما
گذاشــته تمرکــز کنیــد و در قبول
مسئولیت های دیگرگزینشی عمل
کنید .در مورد اولویت بندی کارها
با رئیس خود صحبت کنید.
ممکن اســت رئیس تــان از همه
ی جزئیات کارهایی که در دســت
دارید باخبر نباشــد ،بنابراین این
وظیفه ی شــما اســت که او را در
جریان بگذارید و مسئولیت هایتان
را به درستی اولویت بندی کنید
•
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بــدن در برابــرکاهــش وزن از خــود مقاومت نشــان
میدهد .شــاید در ابتــدای دوره وزن زیادی کم کنید
اما بهمرور ســرعت کاهش وزن کمتر یا حتی متوقف
میشود .همراه ما باشید.
در ایــن مقالــه  ۲۰علت شــایع را معرفی میکنیم که
باعث ُکندشدن یا توقف کاهش وزن میشوند ،سپس
راهکارهای مقابله با آنها را با شما در میان میگذاریم.

•

 .۱شاید وزن کم میکنید اما از آن باخبر نیستید
اگــر احســاس میکنید کــه کاهش وزنتــان متوقف
شــده وحشتزده نشوید .شــاید وزن کم میکنید اما
خبــر ندارید! توقف کاهش وزن در روزها و هفتههای
ابتدایی بسیار شایع است .در این دوره وزن بدن دچار
نوسان میشود .تغذیه ،تغییرات هورمونی و میزان آبی
که مصرف میکنید در این نوسانات نقش دارند.
همچنیــن گاهــی با شــروع تمرینــات کاهــش وزن
همزمان شــاهد رشــد ماهیچهها هســتیم .این خبر
خوبی اســت چون شما ماهیچه را جایگزین چربیها
میکنید .هرچند عدد ترازو تغییر نمیکند.
ِ
برای درک بهتر اوضاع بهتر اســت که ،بهجای اتکا بر
ترازو ،از اندازهگیری دورکمر و بازوها اســتفاده کنید.
اینها بهترین نشانه ازکاهش وزن را به شما میدهند.
خالصه اگر وزن شما فقط بین یک یا دو هفته تغییری
نکند جای نگرانی نیست.

•

 .۲میزان کالری دریافتی خود را بررسی
منیکنید
ِ
کالری دریافتی در فرآیندکاهش وزن
آگاهــی از میزان
بســیار مهم است .تحقیقات نشان دادهاند آنهایی که
غــذای مصرفی خود را ثبت میکنند نتایج بهتری در
کاهش وزن به دست میآورند .یک دفترچه را به ثبت
غذاهایی که میخورید اختصاص دهید.

•

 .۳پروتئین کافی مصرف منیکنید
پروتئین مهمترین مادۀ مغذی برای کاهش وزن است.
مصــرف  ۲۰تا  ۲۵درصد پروتئین به ســوزاندن  ۸۰تا
 ۱۰۰کالری در روز منجر میشود .همچنین مصرف
این ماده نیاز شما را به میانوعدهها بهشدت کاهش
میدهــد .زیرا این مــاده روی هورمونهای مرتبط با
اشــتها تأثیر میگذارد .صبحهــا تا میتوانید پروتئین
مصرف کنید تا در طول روز کمترگرسنه شوید.
مصرف این ماده همچنین جلوی کاهش ســوخت و
ساز بدن (که از عوارض کاهش وزن است) و بازگشت
وزن را میگیرد.

•

 .۴کالری خیلی زیادی دریافت
میکنید
خیلــی از افــرادی کــه زیاد
مصــرف
کالــری
میکننــد دچار

وز چر ا
نمیک ن کم
نید ؟
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مشــکالتی در کاهش وزن هستند .شاید تصور کنید
که جزو این دسته نیستید اما تحقیقات همواره نشان
داده کــه افراد معموال میزان کالــری دریافتی خود را
دس ِ
تکم میگیرند .اگر وزن کم نمیکنید باید مدتی
میزان کالری دریافتی خود را رصدکنید .برای این کار
یــا از نرمافزارهای موجــود در تلفنهای همراه یا یک
دفترچه استفاده کنید.
ثبت کالریها ،عالوه بر فایدۀ گفتهشده ،در رسیدن به
اهداف تغذیهای هم مفید است ،مثال اگر بخواهید ۳۰
درصدکالری دریافتی را از پروتئینها بگیرید.
الزم نیســت که همۀ روزهای زندگی خود را مشغول
شمارش کالریها باشید .در عوض رصد کالریها در
یــک دورۀ کوتاه ،مثال در دورۀ کاهــش وزن یا انجام
تمریناتی خاص ،مفید است.

•

 .۵غذای کامل و سالم مصرف منیکنید
کیفیت غذای مصرفی بهاندازۀ میزان مصرف آن مهم
است .خیلی از غذاهای فرآوریشده برچسب سالمت
دارند اما واقعا سالم نیستند .برای کاهش وزن ضروری
اســت که حتمــا از غذاهــای کامل (فرآورینشــده)
استفادهکنید.
یکــی از ضروریترین کارها هنگام کاهش وزن انجام
تمرینــات قدرتــی مانند وزنــهزدن اســت .بلندکردن
وزنههــا به حفظ ماهیچهها کمــک میکند و جلوی
کاهش سوختوساز بدن را میگیرد.

•

 .۷شکمچرانی میکنید
شکمچرانی و زیاد غذاخوردن از عوارض دورۀ کاهش
وزن اســت .خیلیها حتی در مصرف غذاهای ســالم
زیادهروی میکنند .شــاید غذایی که میخورید سالم
باشد اما کالری دارد وکالریاش هم به حساب میآید.
گاهی اوقــات یک وعــده شــکمچرانی میتواند تمام
تالشهای یک هفته را بر باد دهد.
ورزش های هوازی مانند دویدن ،دوچرخه سواری و
شنا کردن باعث افزایش ضربان قلب میشوند .عالوه
بر فواید ســامتی ،اینگونــه تمرینات در
کاهش وزن و رفع چربی های شــکم
(که از مضرترین چربیها اســت)
بسیارتأثیرگذارهستند.

•

 .۹هنوز شکر مصرف
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میکنید
نوشــیدنیهای حاوی شــکر ازجمله چاقکنندهترین
مواد هســتند .نوشــیدنیهایی مانند نوشابه و حتی
آبمیوه اغلب سرشــار از شکر هستند .اگر میخواهید
اضافه وزن و چاقی را شکســت دهید دست از مصرف
آنهابکشید.

•

 .۱۰خوب منیخوابید
خواب کافی از مهمترین عوامل مؤثر بر سالمت جسم
و روح و همچنین وزن شماست .پژوهشهای متعدد
کــم خوابــی را مهمترین عامل از بیــن عوامل چاقی
معرفــی کردهانــد .بزرگســاالن و کودکانی که خوب
نمیخوابند  ۵۵تا  ۸۹درصد احتمال بیشتری دارد که
دچار چاقی شوند.

•

 .۱۱مصرف کربوهیدراتها را کاهش ندادهاید
مطالعات گوناگون نشــان داده که پیروی از یک رژیم
کــم کربوهیــدرات ۲ ،تــا  ۳برابر از رژیمهــای غذایی
متداول در کاهش وزن مؤثرتر است.
اگــر دچــار بیماریهایی مانند دیابت نــوع  ۲یا پیش
دیابت هستید ،رژیم کم کربوهیدرات را انتخاب
کنید .ایــن رژیم غذایی در کاهش ســطح
تریگلیســیرید و قنــد خــون و افزایــش
کلسترول مفید خون نیز مؤثر است.

•

 .۱۲مدام غذا میخورید
بســیاری بر این باورند کــه افزایش تعداد
وعدههای غذایی و کاهش حجم هر وعده
به سوختوســاز بهتر و کاهــش وزن کمک
میکند .اما این یک افســانه است .تحقیقات
ثابت کرده که پیروی از این روش تأثیری ناچیز در
فرآیندکاهش وزن دارد.
همچنین پیرویکردن از چنین برنامهای کار سختی
است چون باید هرروز با مشغلههای زندگی درگیر بود
و بعید اســت کسی فرصت آمادهسازی اینهمه وعدۀ
کوچک را داشته باشد.
جالب اســت بدانیدکه رژیم فســتینگ یــا روزه داری
متناوب ،یعنی عمدا غذانخــوردن ،بهمدت  ۱۵تا ۲۴
ساعت یکی از روشهای مؤثر درکاهش وزن است.

•

 .۱۳آب کافی منینوشید
در یک مطالعۀ ۱۲هفتهای ،افرادی که نیملیتر آب را
نیمساعت قبل از غذا مصرف کردند  ۴۴درصد بیشتر
از ســایرین وزن کــم کــرده بودند .مصــرف آب کافی
همچنین به کالری سوزی بهترکمک میکند.

•

 .۱۴الکل مصرف میکنید
نوشیدنیهای الکی نســبتا کالری زیادی دارند .پس
مصــرف آنها کمکــی به کاهــش وزنتــان نمیکند.
ِ
صرفنظر از این ،مصرف الکل به بسیاری از اندامهای
بدن ازجمله مغز ،کبد و کلیه آسیب میزند.

•

 .۱۵حواستان به غذا نیست
هنگام
یکی از تکنیکهای کاهش وزن این اســت که
ِ
غذاخــوردن بــه غذاخوردنتان توجه کنیــد .دقت به
تعداد لقمهها ،آرامجویدن و پرهیز از حواسپرتیهایی
مانند موبایل و تلویزیون باعث میشود کمتر بخورید.
هنــگام غذاخوردن به طعم ،شــکل و عطر غذا توجه
کنیــد .عوامل حواس پرتی را حذف کنیــد و آرام غذا
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بخو ر یــد .
هروقت احســاس سیری کردید دســت از غذاخوردن
بکشید و کمی آب بنوشید.

•

 .۱۶مشکل پزشکی دارید
برخی مشــکالت پزشــکی کاهــش وزن را ســختتر
میکند .این مشــکالت شــامل کــم کاری تیروئید،
سندرم تخمدان پلی کیستیک و عارضۀ قطع تنفس در
حین خواب است .مصرف برخی داروها نیز میتواند به
افزایش وزن منجر شود.
اگر هرکدام از این مشــکالت را دارید با پزشــک خود
مشورت کنید.

•

 .۱۷به فستفودها اعتیاد دارید
طبق تحقیقاتی که در ســال  ۲۰۱۴انجام شد ،تقریبا
 ۲۰درصــد مردم اروپا و امریکا در دســتۀ معتادان به
فست فود قرار میگیرند.
اگر به خوردن این غذاها اعتیاد دارید ،از یک متخصص
کمکبگیرید.

•

 .۱۸خیلی وقت است که رژیم گرفتهاید
ایدۀ خوبی نیست که رژیم غذایی سفتوسختی را تا
مدتها ادامه دهید.
اگــر پس از مدتی کاهش وزن متوقف شــدهاید ،بهتر
اســت کمــی به خود اســتراحت دهید .وزنــه بزنید و
کالری دریافتی خود را اندکی افزایش دهید .یک تا دو
ماه وزن خود را نگهدارید و سپس دوباره شروع کنید.

•

 .۱۹انتظارات واقعبینانه ندارید
کاهش وزن فرآیندی تدریجی اســت .خیلیها قبل از
رسیدن به نتیجه صبرشان به سر میرسد.
گرچه کاهش وزن در شــروع کار ســریع اســت اما در
ادامه خیلی کم اتفاق میافتد که کسی بتواند بیش از
نیم تا یک کیلوگرم در هفته وزن کم کند.
مشــکل دیگر اینکه خیلیها از اهدافی که بهواســطۀ
ورزش و رژیم غذایی حاصل میشــود انتظارات بیجا
دارند.
درواقــع ،همــه نمیتوانند به انــدام یک ورزشــکار یا
مــدل روی مجالت برســند .خیلــی از آن تصاویر هم
دستکاری شده و دور از واقعیت است.
ِ
باوجود همــۀ تالشها به
اگــر وزن کــم کردهاید امــا
وزن دلخواهتان نمیرســید ،شــاید وقتش رسیده که
بدن خودتان را همانطور که هســت بپذیرید و روی
این مســئله وســواس پیدا نکنید .بهتر اســت با یک
متخصص مشورت کنید.

•

 .۲۰مترکز زیادی روی رژیم غذایی دارید
خیلیهــای تــاش میکننــد از طریــق رژیمهــای
سفتوســخت و طوالنی به وزن ایده آل خود برسند.
متأســفانه مطالعــات نشــان داده کــه پیــروی از این
رژیمهای الغری معموال نتیجه عکس دارد!
به ِ
جای گرسنگیدادن به خود سعی کنید از رویکردی
متعادلتر اســتفاده کنید .عادتهای غذایی خود را
اصالح کنید و ورزش روزانه را در ســبک زندگی خود
وارد کنید.
به یاد داشــته باشــید که کاهش وزن به اراده ،صبر و
پیگیری نیاز دارد.
•

اساس مکتب اسالم مبتنی بر اخالق و تربيت فردی و اجتماعی است و عواملی
بدون شک در جهت تحکيم ارزشها نقش قابل توجهی دارند که میتوانند زمينه
ظهور رفتارهای زيبا را فراهم سازند.
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که آغازگر هر ارتباط مفيد ،مؤثر و خدايی اس��ت بازبانی نرم و نيکو سخن نگويد؟
قطعاً تأکيدی که اس��الم بر پيشیگرفتن در سالم در معاشرتهای اجتماعی دارد
دليلش ايجاد آمادگی ذهنی و روانی برای ش��روع کالمی سودمند ،مؤثر و دلنشين
اس��ت .شخصی از امام صادق (ع) در مورد نش��انههای خوش اخالقی پرسيد .امام
فرمودند :با مردم فروتن باش ،سخن خود را پاکيزه کن و با برادر دينی خود با چهره
باز مالقات نما (بحاراالنوار ج )68
نيکو س��خن گفتن و پاکيزگی سخن يکی از نش��انههای خوش اخالقی است.
خداوند متعال در قرآن کريم در چند آيه بر گفتار نيک س��فارش کرده اس��ت« .با
مردم با زبان خوش سخن بگوييد» (بقره آيه )82
نيکو س��خن گفتن از ويژگیهای اوليای الهی و مؤمنين وارسته است .گفتار از
بارزترين ش��اخصهای هوشمندی و معيار س��نجش شخصيت فردی و اجتماعی
است .آنانی که اعتماد به نفس بيشتری دارند کسانی هستند که برای خودشان و
ديگران ارزش قايل بوده و هدف معينی را در زندگی دنبال میکنند چنين افرادی
همواره سنجيده و پسنديده ،با منطق و زبان نرم و نيکو سخن میگويند .بهرهمندی
از عفت کالم و گيرايی و زيبايی گفتار از ويژگیهای برجسته شخصيتهای مطلوب
و محبوب است .لذا مهمترين وسيله برای پيوندهای عاطفی و ايجاد عالقه و محبت
سخن زيبا است .نزد خداوند هيچ عبادتی آسانتر و کم زحمتتر و در همين حال
واالتر و پرارزشتر از کالمی که در راه رضای خدا و جلب خشنودی او و برای شرح
و بيان نعمتهايش به بندگان باشد نيست ،مؤثرترين وسيله برای ابالغ رسالتهای
الهی کالم اس��ت .پرواضح است که کالم نيکو میتواند عبادت بزرگ باشد که آثار
ماندگاری آن برای هميشه در تاريخ محفوظ بماند .همانطور که در فروع دين امربه
معروف و نهی از منکر از مهمترين وظايف مس��لمانان و مسئوليتهای خطير آنان
منظور ش��ده قطعاً توفيق در انجام اين مهم و ايفای اين رسالت سترگ بستگی به
انتخاب واژگانی دارد که بتواند آثار تربيتی خود را ايفا كند .فرزندان س��خن گفتن
را از اطرافي��ان بخص��وص پدر و مادر میآموزند و نيکو س��خن گفتن را نيز از آنان
ياد میگيرند .زمانی که زبان از آفات مصون باش��د و با لطافت و ش��يرينی عجين
ش��ود بيش��ترين تأثير را بر ذهن و روان مخاطب به جای میگذارد .اوليا و مربيانی
که در اين مهم موفق هس��تند بيش��ترين تأثير را برای ظهور رفتارهای زيبا ايجاد
میکنند .ش��ايان ذکر است که خداوند متعال فرمودند« :وقتی از برآوردن حاجات
مراجعهکنندگان معذوريد بايد سخن گوييد بهگونهای که با خوشحالی و رضايت از
نزد شما بروند ».سيره پيامبر اکرم (ص) نيز اينگونه بود که هرگاه کسی از ايشان
تقاضاي��ی میکرد صاحب حاج��ت را با حاجت روا ش��ده برمیگرداند يا حداقل با
س��خنان خوش و اميدوارکننده با او برخورد میکرد .اينجاست که از نگاه اسالم به
همان اندازه که نرمگويی و سخن نيکو گفتن پسنديده است شنيدن درد دل مردم
است .قطعاً
يا
سخنانوفرد
مورد سفارش
دادن نيز
خوب راگوش
و
دهید
افزایش
خودتان
…!
شنيدنگردش
خــوردن ،
گرفته غذا
معاشرتقرار برای
افرادی که شخصيتشان در حال شكلگيري است احساس اکرام و احترام را به او
کنیــد
هستندبا
کارهایتان را
عادت
همــهاحترام قائل
کنیدبرای او
ديگران
دوســتانتانرساند که
فامیــلراوبه اين باور می
بــاکند و او
منتقلو می
خوش
تاثیر
دهید کــه
این نفس،
اعتماد به
انجــاماحساس
برنامهمیدهد.
بگذرانید .ايجاد مسئوليت را در فرد رشد
اين باور زمينه
و
داشتنی
دوست
فردی
که
يابد
درمي
و
کند
می
ايجاد
او
در
را
توانمندی
و
ارزشمندی
•
زیادی روی کاهش استرس دارد.
است که اگر اين احساس در فرد تثبيت شود قطعاً با هرنوع رفتار ناپسند مخالفت
قدم ششم
برای خودتان روزتان را زمان بندی
خواهد کرد.
صفحه  12عكس :فارس
ســعی کنید برای انجــام هرکاری کنید.
برنامه ریزی داشــته باشــید حتی •

زندگی..
استرس و اضطراب
دم برای مهار کردن
 ۱۱ق
راههای کاهش استرس و اضطراب
صورتیهــا :داشــتن اســترس و
اضطراب یک مشکل فراگیر است.
اگر کســی نتواند اســترس خود را
مهــارکنــد فرصتهــای زندگی را
ممکن اســت از دست بدهد .یک
مثال ساده در دوران مدرسه خیلی
از امتحانهــا را به خاطر داشــتن
اســترس و نــاآرام بــودن  ،خراب
کردهایم .بعد از ورود به دانشــگاه
ممکــن اســت در کنفراسهــای
زیادی شــرکت کنید و شرط الزم
موفقیت داشت اعتماد به نفس و
کنترل اســترس خود است .حتی
در بــر خــورد با همســر آینــده یا
حتی فامیل هم بعضی افراد دچار
استرس میشود که مانع شناخت
صحیح شما میشود .در ادامه این
مطلــب راههای کاهش اســترس
و اضطراب را بررســی میکنیم که
راههای بسیار سادهای هستند.
•
قدم اول:
یکــی از راههــای کاهش اســترس
و اضطــراب ایــن اســت که شــما

جربههاي زندگي در سالمندي

همیشــه بایــد زمانی
را برای اســتراحت و تفریح داشته
باشید.
•
قدم دوم:
قدم دوم این اســت که همیشه به
اندازه کافی بخوابید  ،ورزش کنید
و مراقب تغذیه خودتان هم باشید.
•
قدم سوم
قدم بعدی این اســت که بعضی از
انتظارات خود از زندگی را کم کنید
اگر میبینید انتظارتان خیلی زیاد
اســت وقتش رســیده که آن را کم
کنید.
•
قدم چهارم
همیشه ســعی کنید که اعتقادات
معنــوی خودتــان را تقویت کنید
 چــون مراقبه  -باعث آرامش وکاهش استرس میشود.
•
قدم پنجم
اســترس و
از دیگر راههای کاهش
صفحه  12عكس :فارس
اضطراب ایجاد ارتباطات اجتماعی
میباشــد .ارتباطهــای اجتماعی

تكهنسالي
بااوقاتفراغت
یک جدول با دو شرح
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بزنید.دارد
اجتماعی
معاشرتهای
شما در
در سالم
اس��الم بر پيشیگرفتن در
تأکيدی که
این
عالمت
شدند را
هفتم:
قطعاً قدم
دليلش ايجاد آمادگی ذهنی و روانی برای ش��روع کالمی سودمند ،مؤثر و دلنشين
راحت
اخالقی آن
کنــار آمدن
برای
دیدگاه موردگونه
امامتر
امامکنید
سعی
اس��ت.همیشه
پرسيد.
های خوش
نش��انه
صادق (ع) در
شخصی از
کنید.
توانید
زندگیخود رامی
دیگران و
مثبتی به
انتخــاببا چهره
روشــی دينی خود
کن و با برادر
پاکيزه
باش ،سخن
مردم فروتن
فرمودند :با
(بحاراالنوار ج )68
داشتهنما
باز مالقات
خودتان در شناسایی مســئله اولین قدم حل
باشید تا
نيکو س��خن گفتن و پاکيزگی سخن يکی از نش��انههای خوش اخالقی است.
علت«بابه
یافتن
است.
در دید
وقتــی با
باشــید.
اس��ت.
بدونکرده
س��فارش
مسئلهنيک
چند آيه بر گفتار
قرآن کريم
آرامشمتعال در
خداوند
 )82درمان نباشید .این قدم نیز
دنبال
سخن می
چیز نگاه
مثبــت
کنید(بقره آيه
بگوييد»
همهخوش
به زبان
مردم با
کاهشاست .گفتار
مؤمنين وارسته
های اوليای
اضطراباز ويژگی
س��خن گفتن
آن نيکو
اســترساز و
الهیاز وراههای
یکی
شروع هر
اســترس و
بارزترين ش��اخصهای هوشمندی و معيار س��نجش شخصيت فردی و اجتماعی
اضطراب میباشد.
کاری کم میشود.
است .آنانی که اعتماد به نفس بيشتری دارند کسانی هستند که برای خودشان و
•
• ديگران ارزش قايل بوده و هدف معينی را در زندگی دنبال میکنند چنين افرادی
سخن میگويند .بهرهمندی
قدم و نيکو
هشتمسنجيده و پسنديده ،با منطق و زبان نرم
قدمهمواره
یازدهم:
مطلوب
های
شخصيت
برجسته
های
ويژگی
از
گفتار
زيبايی
و
گيرايی
و
کالم
عفت
به از
درخواســتهای غیرمنطقی و یــک ورزش روزانــه هــم میتواند
و محبوب است .لذا مهمترين وسيله برای پيوندهای عاطفی و ايجاد عالقه و محبت
کنــد.
کمــک
شــما
هيچنهعبادتیبــه
راحتی
نزدبــه
دیگران
غیرمعقــول
همين حال
تر و در
آرامــشزحمت
آسانتر و کم
خداوند
زيبا است.
سخن
برای وشرح
خشنودی او و
رضاییخدا و
چیزکالمی که
پرارزشتر از
آرام
شــکمی
جلب تنفس
توانید از
راه م
نترسید.دراین
واالترو واز هیچ
بگویید
های
رسالت
ابالغ
برای
وسيله
مؤثرترين
نيست،
باشد
بندگان
به
هايش
نعمت
بيان
خودو باعث ایجاد آرامش در شــما ســازی عضالنی اســتفاده کنید.
الهی کالم اس��ت .پرواضح است که کالم نيکو میتواند عبادت بزرگ باشد که آثار
بنشینید،
راحت
همانطورکه
بماند.شــکل
به این
میشود.
فروع دين امربه
که در
ماندگاری آن برای هميشه در تاريخ محفوظ
تمــام
ببندیــد،
هایتان را
• معروف و نهی از منکر از مهمترين وظايفچشــم
خطير آنان
مسئوليتهای
مس��لمانان و
بستگی به
رسالتبهسترگ
عضالت اين
نهم:ش��ده قطعاً توفيق در انجام اين مهم و ايفای
قدممنظور
عمیق
صورت
خــود را
انتخاب واژگانی دارد که بتواند آثار تربيتی خود را ايفا كند .فرزندان س��خن گفتن
پدر ووقت
بخص��وصچه
اطرافي��انمسئله که
شناسایی این
نفس
کنیــد و از
مادر می آرام
بینیاز آنان
طریــقرا نيز
س��خن گفتن
آموزند و نيکو
را از
هســتید
فشــار
تحت
دادن
بیــرونعجين
موازاتش��يرينی
بکشــید.و بابهلطافت و
آفات مصون باش��د
روانیزبان از
زمانی که
گيرند.
و چراياد می
مربيانی
اوليا و
میگذارد.
مخاطب،به جای
ذهن و
تأثير را بر
بيش��ترين
چنــان
اســت.
ش��ودمهــم
بســیار
تان
تنفس
کیفیت
دربــاره
چهروان نفس
که در اين مهم موفق هس��تند بيش��ترين تأثير را برای ظهور رفتارهای زيبا ايجاد
هنگامی که تحت فشــار هستید فکرکنیــد .این عمــل را  ۱۰تا ۲۰
میکنند .ش��ايان ذکر است که خداوند متعال فرمودند« :وقتی از برآوردن حاجات
نداشتهبايدباشید
مراجعهآن
نسبت به
باعث
خوشحالی وروش
دهید .این
دقیقه
رضايت از
ادامهکه با
گونهای
سخن گوييد به
آگاهیمعذوريد
کنندگان
کسی از ايشان
هرگاه
گونه بود که
کنید(ص) نيز اين
پیدااکرم
سيره راپيامبر
بروند».
و نزد
های آن
نتوانیدشماعلت
شود.
استرس می
کاهش
با
حداقل
يا
گرداند
برمی
ش��ده
روا
حاجت
با
را
حاج��ت
صاحب
کرد
می
تقاضاي��ی
نمیتوانید هیچ کمکی برای حل ورزش نیز یکــی از راههای کاهش
س��خنان خوش و اميدوارکننده با او برخورد میکرد .اينجاست که از نگاه اسالم به
مشکل
اضطراب م
استرس و
باشد.مردم
شنيدنیدرد دل
پسنديده است
بکنید .سخن نيکو گفتن
خودتاننرمگويی و
همانبهاندازه که
همانطــورقطعاً
سخنان فرد يا
کــهشنيدن
• و خوب گوش دادن نيز مورد سفارش قرار گرفته است.
کردیــد
مشــاهده
او
به
را
احترام
و
اکرام
احساس
قدم دهم
استکاهش استرس و اضطراب
گيريهای
افرادی که شخصيتشان در حال شكل راه
منتقل میکند و او را به اين باور میرساند که ديگران برای او احترام قائل هستند
باشید
داشته
یادداشــت
نفس،از
اســتفاده
ولی
است
زیاد
بســیار
دفتر باور زمينه ايجاد مسئوليت را در فرد رشد میدهد .احساس اعتماد به
یک و اين
ارزشمندی وروزانه
و خاطــرات
کافی
تنهایی
اینيابدقدکهمها
یکی از
داشتنی
به دوست
فردی
درمي
آن میکند و
تــانرا رادر اودرايجاد
توانمندی
ً
مخالفت
ناپسند
رفتار
هرنوع
با
ا
قطع
شود
تثبيت
فرد
در
احساس
اين
اگر
ثبت است که
کنیــد .ســپس در آخر هفته نیست باید از ترکیب این  ۱۱روش
خواهد کرد.
بخوانید و چیزهایــی که باعث به استفادهکنید.
وجــود آمدن اســترس و اضطراب
•

4841

جواب شرح
سپس با
کرده و
جدولحل
24.از شرحها را با مداد
Sepابتدا یکی
حل دو شرح
است .در صورت تمایل به
Bو ویژه»
«Skill:شرح عادی
جدول روزنامه ایران دارای دو
ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرحها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح
کردنعادی و
پاک«شرح
دارای دو
ایران
روزنامه
2013
Part
اول ،به حل شرح دوم بپردازید.
اول ،به حل شرح دوم بپردازید.

____________________
ویژه
های ____________________ عادی وجدول
جدولعادي
جدول
ويژهعادي
جدول
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افقي:
 -1امر به روفتن  -علم قوانين توليد
1
و توزي��ع نعمات م��ادي در مراحل
مختلف تكامل جامعه انساني
2
 -2مرك��ز پاكس��تان  -ش��هري در
3
استان خوزستان
4
 -3گاوچران  -بهار  -داخل شدن
 -4حرك��ت ك��رم  -اث��ر چرب��ي -
5
س��ختي ،عذاب  -به كفش بعضيها
6
ديده ميشود
 -5گرداگ��رد لب و ده��ان  -آهو -
7
واحد بستهبندي پارچه
8
 -6چهره نقاشي شده از معصومين -
9
ضدسياه!  -كم مانده آدم شود!
 -7ورزش مفرح زمس��تاني  -پايان
10
يافته ،تمام شده  -دم و جان
11
 -8آس��اني  -رهتوش��ه  -غ��ذاي
12
بستهبندي شده
كنند
تشبيه
آن
به
 -9چهره زيبا را
13
نوعي درختچه گرمسيري يا استوايي
14
كه چوب آن براي سبدسازي به كار
15
ميرود  -روزه گرفتن
 -10م��ادر ع��رب  -گل��ي معطر -
كشور دمشق
 -11آم��اده كردن  -ن��ادر  -مخفف  -9س��خندان و ش��اعر  -جن��ون
شاد
م��ردمآزاري  -نكاش��تن كوتاه مدت
 -12عنوان رجال  -س��راميك زينتي كشتزار
 عود  -گال -10مهر و محبت  -منطقه تفريحي
 -13داس��تان  -پدر شعر نو  -كشور تهران  -يادداشت
فالسفه
 -11پسوند شباهت  -بيدين  -واحد
 -14فرس��تادن  -اث��ري از ابوالفضل سنجش كمان و زاويه
دكني
 -12ناگهاني  -بچه ميكشد  -بهره و
 -15كنايه از عجيب و غريب بودن  -سهم  -قورباغه درختي
آفت كشتزار و درخت
 -13درب��در  -مقاب��ل نق��د  -تكان،
عمودي:
حركت
 -1جان��ور درخت��زي اس��تراليايي  -14 -مرك��ز مازن��دران  -درخ��ت
عمارت بلند با طبقات بسيار
خوشقامت زينتي  -فتنهانگيزي
 -2جمع وسوس��ه  -در بورس خريد  -15آخرين شاه ساساني  -بناها
و فروش ميش��ود  -جمع
حل جدول عادی شماره 4840
امير
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 -7پابرج��ا و اس��توار  -مرغ حق
افقي:
15 14 13 12 11 10 9 8
 طعم 7 6 5 4 3 2 1 -1امر به روفتن  -علم قوانين توليد
و توزي��ع نعمات م��ادي در مراحل 1 -8نام دختران��ه  -عامل باران -
همسر پيامبر اكرم (ص)
مختلف تكامل جامعه انساني
2
 -2مرك��ز پاكس��تان  -ش��هري در  -9زاويه ديد  -ماهي كنس��روي
 3باران كم
استان خوزستان
 4-10ع��دد ورزش��ي  -ش��يدا -
 -3گاوچران  -بهار  -داخل شدن
 -4حرك��ت ك��رم  -اث��ر چرب��ي  -زيبايي و محبوبيت
5
س��ختي ،عذاب  -به كفش بعضيها  -11واحد پ��ول آلمان  -تنبل -
6
ضمير متكلم وحده
ديده ميشود
 -5گرداگ��رد لب و ده��ان  -آهو  7-12 -زمزمه محبت استاد  -دريغ
خوردن  -افزوني  -مقابل عام
واحد بستهبندي پارچه
8
 -6چهره نقاشي شده از معصومين  -13 -رون��ق  -ضرباهن��گ -
9
خبرگزاري كشورمان
ضدسياه!  -كم مانده آدم شود!
 -7ورزش مفرح زمس��تاني  -پايان 10-14دق��ت بيمارگون��ه  -حركت
گروهي مردم معموالً با در دست
يافته ،تمام شده  -دم و جان
11
داشتن نوشتهها و تصويرها براي
 -8آس��اني  -رهتوش��ه  -غ��ذاي
 12دادن خواستههاي خود
نشان
بستهبندي شده
 -9چهره زيبا را به آن تشبيه كنند  13-15 -از بازيگ��ران خان��م فيل��م
نوعي درختچه گرمسيري يا استوايي س��ينمايي خانواده دكتر ارنست
14
( )1388ب��ه كارگرداني محس��ن
كه چوب آن براي سبدسازي به كار
15
دامادي  -نمك
ميرود  -روزه گرفتن
عمودي:
 -10م��ادر ع��رب  -گل��ي معطر -
 -1لوح  -از سبكهاي موسيقي
كشور دمشق
اس��تان
س��خندان-و ش��هر
عكسالعم��ل
-11
جن��ون
ش��اعر -
افقي:آم��اده كردن  -ن��ادر  -مخفف-9 -2
رئيس
م��ردمجمع
خوراك تقويت��ي گياه  -اثري از لرستان -
 -1شاد
نكاش��تن كوتاه مدت
آزاري -
اي در خودرو  -ساز و برگ
انگليسيزينتي -3وسيله
نويس��نده
كن فالت
معاصرس��راميك
رجال -
 -12عنوان
كشتزار
جنگ -
همزاد سوم)
سوزن--گال
(چشم  -عود
جلودارو محبت  -منطقه تفريحي
 -10مهر
يادداشتب��رد  -ضمي��ر
تهران--مخال��ف
صبحانهكشور -4پاي��ه
پدر-شعر نو -
پايتخ��تداس��تان -
-13 -2
ماالگاس��ي
منزلت
فرانسوي
نخوردهفالسفه
شباهت  -بيدين  -واحد
- -11پسوند
زاويه  -دربن��د
ناپلئ��ون
اث��ري از
فرس��تادن -
-14 -3
س��وره
ج��ور -
هماهن��گ و
تبعي��دگاهكمان و
ابوالفضل -5سنجش
شباهت
انداختن
دكني -ديدن
بنياسرائيل
ميكشد  -بهره و
پسوند  -بچه
--12ناگهاني
اندازهگيري -
كاغذ -
خميدگ��ي
غريب
عجيب و
جمع
كنايه -از قانون
-15س��فر
 -4توش��ه
درختي
قورباغه
ثابتبودن  -6-سهم -
كشتزار و -درخت
گرما  -آفت
پرتاب سنگ
خانه چوبي
سبزدرب��در  -مقاب��ل نق��د  -تكان،
تخته-13
حركتديگ��ر  -يك ب��ار ديگر -
ارتف��اع و درازاي  -7س��وي
عمودي:
 -5گل و الي -
محيرالعقول
كارهاي
نمايش
جان��ور
بيآغاز
چيزي -1-زمان
درخ��ت
مازن��دران -
مرك��ز
درخت��زي اس��تراليايي -محل-14
فتنهداغ
دائم -
نابودي -
صداي  -8تباهي،
طبقات -بسيار
بلند با
عمارت
دستافزار
زهي -
 -6سازي
انگيزي
زينتي -
خوشقامت
بناها-
ساساني -گوش
شاه -ورم بنا
ش��ادي
فري��ادآخرين
مرغابي -2جمع وسوس��ه  -در بورس خريد-15 -9
و فروش ميش��ود  -جمع
مدرسه خردساالن
شماره4840 -
عادی
حل
درودگر -
اختياري
امير جدول ویژه شماره  4840حل جدول-10
آوا 10
خ��وش 9
پرن��ده 8 7 6
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3 2 1
ماتيسن15 14 13 12 11 10 9
اثر 8 7
 6 5 415 3 14 2 13 1 12 11جالل و -ش  1م ف غ ا ا ز ن
ج��اهع و ه ك
ق ل
 1ف س خ
 ننس��بت ا
س ج ي ر
ر
-11ش ا
ا ب
عظم��ت،
پس��وند
ر
د ي ا
انتقالن د
 2ي ك ب
كهن ل ا
اهل دقاره ل و
همراه -ر ش
م
 2و س ا ن م ا قي ي
روح
پ ل ي ك ا
و
ر
ا
 3ل
ش م ش
ا
ر
ا س ت ا
ن  3ف ف ي ر ل شه
 -4ضمير س��وم ش��خص
 -12نات��وان  -واح��د
ت ل
ر
ق ه
 4ي ن
گ  4ي سل س ا
ق ا ن و ن
ش د
ا ي
رو
رقيق
ابر
زيب��ا
مفرد
ش��خص
س��وم
واليبال
ت ا
ا ش
ت ر
ر
ر ا جد ب ا
ر 5و ك
ي ا
ر ي ا
ا
م
 5پ
كشتي جنگي
س
جمعا  -ردريا ا م ل ا
ا م
ر
گ ز ن ه
ا
 6د م
ا 6غ ر بي سب
اصالح
انديشي -
س
ي
صالحي س ه
ضد ن  7د ر ل ك ف ا ن -13ك ب
ز
فرنگي -ا
گلي زبا نام ت و
 -5ي
ر
ا
 7و
د
ا
رفتنتبا ناز ح د
كردن  -ا خ
ن و
8ب ن ا د ي ر دت
و
و
ا
دشمنر
ب
 8م ن ش
سخت
روشني -
د ي ه ي م
م ا ن ن د
9
ق��اچ ي س
هن��وز د ن
ا
ا
ا
-6
ك��ودك بيپ��در -
نش��ده  -ه  9م ن ا و ز ا -14
ر ج
ا
ي ا ب و
ز
ا
ي ت ي م  10ا ش ي ه ي ر
ا
ل
 10د
بخشنده ي -هسپهر نيلگون
مرك��ز
يافت��ه
زين��ت
ن
ن ر م ا ل
مش ت ا ب
ا ش پ  11ز س ي ت
ر ي ك
د
 11ل ك
قاتل ندرخت -
-7
ضمانت ،ا 12م ف ي ب ل و ت ر فيليپين
س ب
م ا م
ا ن
م
ن م
ا
ل م
 12ا
تعهد  -اكالهبردار
ش��مال
ي ا
ش��هريه در ا ش
ا ت
 -15ر
ك ا
ه س ت گ ي
 13ر ي ه
13خ ن ر م ا ك م
جم��ع ن
ا
 ا ل وانگلس��تانل
ن و و
ش��ود ك 14ت ا ا و ب ن تگ
مي د
پيدا ق
 -8دري حمامم ر
 14ا ب ر
م ح ك
نصيحتي خ ت ه
ن ي  15ج غ س ا ت ر ه و گ ر
اكسيرا
مردم  -و ي
سوره ك ا
 15م ر  -ي م

5

9

7

2

8

8

6

4

3

9

3

5

9

6

7

4

7

5

7

5

3

6

1

4

9

6

8

1

4

7

15

1

2

7

6

5

1

8

5

8

9

6

2

5

3

7

4

6

9

1

جدول اعداد سودوکو در صفحه 14

1

8

4

3

2

7

3

6

34
صفحه ويژه
>> حل در جدول

 -7پابرج��ا و اس��توار  -مرغ حق
15 14 13 12 11 10 9 8
 طعم -8نام دختران��ه  -عامل باران -
همسر پيامبر اكرم (ص)
 -9زاويه ديد  -ماهي كنس��روي
 باران كم -10ع��دد ورزش��ي  -ش��يدا -
زيبايي و محبوبيت
 -11واحد پ��ول آلمان  -تنبل -
ضمير متكلم وحده
 -12زمزمه محبت استاد  -دريغ
خوردن  -افزوني  -مقابل عام
 -13رون��ق  -ضرباهن��گ -
خبرگزاري كشورمان
 -14دق��ت بيمارگون��ه  -حركت
گروهي مردم معموالً با در دست
داشتن نوشتهها و تصويرها براي
نشان دادن خواستههاي خود
 -15از بازيگ��ران خان��م فيل��م
س��ينمايي خانواده دكتر ارنست
( )1388ب��ه كارگرداني محس��ن
دامادي  -نمك
عمودي:
 -1لوح  -از سبكهاي موسيقي
 -2عكسالعم��ل  -ش��هر اس��تان
افقي:
 -1خوراك تقويت��ي گياه  -اثري از لرستان  -جمع رئيس
كن فالت نويس��نده معاصر انگليسي  -3وسيلهاي در خودرو  -ساز و برگ
جنگ  -جلودار
(چشم سوزن  -همزاد سوم)
 -2پايتخ��ت ماالگاس��ي  -صبحانه  -4پاي��ه  -مخال��ف ب��رد  -ضمي��ر
فرانسوي  -منزلت
نخورده
 -3هماهن��گ و ج��ور  -س��وره  -5تبعي��دگاه ناپلئ��ون  -دربن��د
انداختن  -پسوند شباهت
بنياسرائيل  -ديدن
 -4توش��ه س��فر  -قانون جمع ثابت  -6خميدگ��ي كاغذ  -اندازهگيري -
تخته سبز
گرما  -خانه چوبي  -پرتاب سنگ
 -5گل و الي  -ارتف��اع و درازاي  -7س��وي ديگ��ر  -يك ب��ار ديگر -
محل نمايش كارهاي محيرالعقول
چيزي  -زمان بيآغاز
 -6سازي زهي  -دستافزار  -صداي  -8تباهي ،نابودي  -دائم  -داغ
 -9فري��اد ش��ادي  -ورم بنا گوش -
مرغابي
مدرسه خردساالن
حل جدول ویژه شماره 4840
 -10اختياري  -درودگر -
 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1اثر ماتيسن
 1ف س خ
ق ل ع ه ك و ش م غ ا ن  -11پس��وند نس��بت -
ر
د ي ا
 2ي ك ب ن د
و ا م ق همراه  -اهل قاره كهن
پ ل ي ك ا ن
ر و
 3ل ا
ف ر ش  -12نات��وان  -واح��د
ر
گ ي ل ا
ت ل
ق ه ر
 4ي ن
ر ج واليبال  -س��وم ش��خص
ر و
ي ا
ر ي ا
م ا
 5پ
ر ا غ ب ب جمع  -دريا
گ ز ن ه
 6د م ا
 -13صالحانديشي  -اصالح
ر ك
ز ن
ا
ت و
ر ي ز
ا
 7و
و و
ا
ب ر
 8م ن ش ي
ب ا ي د كردن  -رفتن با ناز
9
ا
ا
ا د ن ي س ه م ن و ا  -14ك��ودك بيپ��در -
ش ي ي
ي ت ي م
ل ا ي ه
 10د
زين��ت يافت��ه  -مرك��ز
م
ا ش پ ز ي
د ر ي ك
 11ل ك
ب و فيليپين
م ا م
ن م
 12ا ل م ا ن
خ ر ا م  -15ش��هري در ش��مال
ه س ت گ ي
ا
 13ر ي ه
ك ت ا ب ت انگلس��تان  -جم��ع
م ر ق د
 14ا ب ر ي
و ي ا ن ي
 15م ر ي م ك ا
غ ا ر نصيحت

www.
paivand
.ca

هر یکم و پانزدهم ماه
را بر روی سایت
بخوانید

جدول اعداد سودوکو در صفحه 14

28

PAIVAND: Vol. 26  no.1446 Nov. 01, 2019

www.paivand.ca since 1993

L i b era l M i no r i t y
What to expect from the immigration
system in the coming years
The Liberals’ minority victory in the
October 21 federal election means
Canada’s immigration
system will likely remain stable as long as they
are able to maintain the
confidence of Parliament.
While the Liberals will
need to rely on the support
of at least one other party
to pass legislation through
Parliament, which will require negotiation and compromise, it is difficult to
imagine that immigration
policy will be subject to
hard bargaining given the
similar views the various
parties within Parliament
share on the topic.
Immigration levels are
poised to rise even further
under a Liberal minority
government.
Under their current plan,
the target will increase
from 330,800 in 2019 to
350,000 by 2021, and their
election platform suggested
this pattern would continue if they attained a new
mandate.
Given the incremental
approach employed by the
Liberals in recent years,

we can expect immigration targets to increase
by an additional 10,000
newcomers or so each year
beyond 2021, which means
that Canada could aim for
approximately 370,000
immigrants by 2023.
In their first term, the
Liberals launched several
economic class immigration pilot programs.
The most notable among
these was the Atlantic
Immigration Pilot (AIP),
which the Liberals pledged
would become permanent
if they earned another
mandate.
All eyes will now turn
the Municipal Nominee
Program (MNP), which the
Liberals pledged to help
smaller cities across Canada attract more immigrants.
Few details about the MNP
have emerged, but it is sure
to garner national interest
given the challenges that
most cities across Canada
face in attracting immi-

10 :>> ادامه از صفحه
آیت الله علی سیستانی و نیز شیخ
مقتدی صدر به حرکت آغاز شــده
 به جــای آن که از حق،پیوســتند
.بیان تظاهرکنندگان حمایت کنند
این تغییر موجب نارضایتی جوانان
شیعه ای شــد که درعراق اکثریت
دارند ولی در سپهر سیاسی کشور
.جایگاهیندارند
 باید به نامناســب،در ایــن مرحله
بــودن وضعیــت نهادهــا در عراق
 به، ائتالف الســایرون.توجه کرد
 که نخستین،رهبری جنبش صدر
 به،نیــرو در مجلــس عراق اســت
طور عادی می بایســت با اتحاد با
نیروهــای دیگر و کســب اکثریت
 اما چنین،دولت را تشکیل می داد
 نماینده، احمد حاج رشید.نشــد
،مجلس عراق و عضو حزب کومال
یک تشــکل کوچک کــرد توضیح
 «این نخســتین بار:می دهــد که
نیســت که قانون اساســی محترم
٢٠١٠  درسال.شمرده نمی شــود
نیز ایــاد عالوی بیشــترین تعداد
نماینده را در مجلس داشــت ولی
ســمت رئیــس دولــت بــه او داده
 بحرانی کــه درپی تضعیف.نشــد
 منجر به نخست،نهادها ایجاد شد
 لطمــه،وزیــری نــوری المالکــی
دیدن حکومت و ظهور “حکومت

grants.
Other than New Brunswick, Saskatchewan, and
Alberta (each of which has
at least two main cities),
Canada’s remaining seven
provinces see at least 80
per cent of their newcomers go to their main city.
The MNP’s selection
criteria are likely to be
modelled after the AIP and
Rural Northern Immigration Pilot (RNIP), which
was also launched by the
Liberals. This means the
MNP will enable employers in municipalities
designated by the federal
government to support the
immigration applications of
newcomers who meet their

... انقالب مصادره شده،عراق

بودنــدکشــته و دههاهزارتــن نیز
 چندین دفتر مرکز.مجروح شدند
حزب های سیاســی هــم تخریب
.شد
 کــه درآغــاز از،دولــت المهــدی
 جز از،پاسخگویی به بسیج مردمی
 سرانجام، ناتوان بود،راه ســرکوب
.متوجه گستردگی اعتراض ها شد
 درجریان، اکتبر٢ از روز چهارشنبه
یک مدت کوتــاه برقراری اینترنت
 نخست وزیر از تلویزیون،درکشور
مردم را مورد خطــاب قرارداد و با
،دادن وعده توجه به خواســته ها
 درپی.خواهان برقراری آرامش شد
 وعــده اصالحات و،ایــن خطــاب
به کارگیــری ابزارهایی برای ایجاد
 این بزک، اما.اشــتغال داده شــد
 اعتراض،کاری هــای دقیقه آخــر
کنندگان مصمم به ســاقط کردن
.دولت را متقاعد نکرد

نهادهای تضعیف شده
نیروهای سیاســی ســنتی دربرابر
.ایــن پدیــده غافلگیــر شــدند
تظاهرکنندگان در انتقادهای خود
اســتثنا قایــل نمی شــدند و نمی
خواستند ابزار دست سیاستمداران
 قهرمان های، طبق معمول.شوند
بسیج مردمی با نیت های سیاسی؛

با آن که هویت این تک تیراندازها
 کشــته شدن،نامشــخص مانده
هــواداران شــناخته شــده نشــان
دهنده آن است که هدف آن دلسرد
 راعد.کردن تظاهر کنندگان است
 دبیرکل حزب کمونیســت،فهمی
:عراق و نماینده مجلس می گوید
«ما خواســتار انجام تحقیق شده
ایم تا از چهره مجرمان این جنایت
ها نقاب برداشته شود و عامالن به
آتش کشیدن دفترهای شبکه های
تلویزیونی و انجام بازداشــت های
.»فراقضایی نیز شناسایی شوند
 در محوری، اکتبــر٤ روز جمعــه
که بــه خیابان فلســطین منتهی
 قربانی که از ناحیه سر٤ ،می شود
هدف قرارگرفته بودند نقش زمین
شده و به سرعت در تابوت قرارگرفته
و بــا ســرود شــهیدان پیروزند به
 به رغم.محل هایشان برده شدند
 جمعی از مردم به ســوی،تهدیــد
نقطــه تراکم تظاهرکنندگان پیش
:رفتند و به همســرایی پرداختند
 مــا روح و جان خود،«ای عــراق
 پس از یک.»!را نثــار تو می کنیم
 بنابر اعالم وزارت،هفته خشونت
١٦٥ سالمت و بهداشــت بیش از
 که بیشــتر آنها تظاهر کننده،تن
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For more details on any aspect of
immigration, please do not hesitate
to contact my office. You can
speak to me in English, French,
Farsi and Italian. As my mother
would always say, keep safe, stay
healthy and make sure laughter is
in your everyday life.
_________
Immigration
Michael Monfared
Regulated Canadian
Immigration Consultant

This would mean
that only small and
medium-sized cities
in Ontario, Manitoba, Saskatchewan,
Alberta, and British
Columbia would be
able to benefit from
the MNP.
The Liberal pledge
www.michaelmonfared.com
to waive citizenship
Immigration_Michael_Monfared fees for eligible
immigrationmichaelmonfared
permanent resit.me/immigration_michael_monfared
dents suggests that
Canada’s already
high rate of citizenship
acquisition will increase
even further.
Adults must currently
pay $530 plus a “right of
citizenship fee” of $100 to
support their citizenship
application.
The rational choice for
those who are currently eligible to apply for
citizenship will be to wait
until the Liberals pass
labour needs.
legislation implementing
One of the major questions
this change. Hence, we can
surrounding the MNP is
expect a short-term dip in
how the Liberals would
citizenship applications,
distribute 2,750 principal
followed by a surge.
applicant spots (the maxThe Liberals have earimum number of immimarked $110 million
grants that can be selected
for 2023-2024 to handle
under a pilot program)
the expected increase in
across a country with
applications, which is a 40
35 census metropolitan
per cent increase from what
areas — cities with at least
they expect to spend to im100,000 people — and 117
plement this policy in the
census agglomerations,
coming federal government
which have a population of
fiscal year ($75 million).
10,000 people or more.
This indicates they are
The Liberals may deexpecting this policy will
cide to narrow the MNP’s
result in a roughly 40 per
eligibility by precluding
cent increase in new citithe Atlantic provinces and
zens by 2024.
all designated communities
Conservative and Libunder the RNIP from using
eral governments alike
the MNP.
have overseen substantial

15 :>> ادامه از صفحه
نماد آن ایرانی اســت که از میترا و
کــوروش گرفته تا گرفتــن قدرت
 ایرانیان،از ســوی پیروان خمینی
 گاه در صــف،را در متــن تاریــخ
 یک ایران:اول ملل قــرار داده بود
نیمــه واقعی و نیمه خیالی که هم
 برای،در واقعیت و هــم در خیال
بسیاری از ایرانیان بهتر از ایران در
.هیات جمهوری اسالمی بود
 محمدرضا، ســال سلطنت۳۷ در
: القاب فراوان داشت،شاه پهلوی
 صاحب، قوی شــوکت،قدر قدرت
.قران و آریامهر
 آنچــه امــروز بــرای،بدینســان
 چــه،توصیــف او بــهکار مــیرود
 برای،دوســتانه و چــه دشــمنانه
 و، آنچه بــرای او.او مهم نیســت
شــاید برای همه ایرانیان نیز مهم
 لقب دیگری است که امروز،است
بسیاری از ایرانیان و شاید اکثریت
 برای محمدرضا شــاه بهکار،آنان
! خدا بیامرز:میبرند
ایندپتندنتفارسی

increases to federal settlement funding over the past
20 years, with the Liberals
continuing this policy
during their first term in
office.
The federal settlement
envelope, which funds
services aimed at fostering
economic and social integration, currently stands at
$1.5 billion and is slated
for further increases as the
Liberals continue to increase immigration levels.
While the Liberal’s return
to power will maintain
stability within the immigration system, a different
result would likely have
also resulted in Canada’s
immigration policies remaining unaffected for the
most part.
The 2019 campaign highlighted that Canada’s major
parties share the same
fundamental view on immigration — that welcoming
newcomers is critical to
the country’s economic
development.
This is something all those
who support immigration
should celebrate, irrespective of their political affiliation since it highlights how
unique Canada is among
western democracies at a
time of growing polarization around the world.
Of course, this exceptionalism is also due to political
calculus: in 2019, it is
pretty much impossible
to succeed in a Canadian
federal election without
the support of immigrant
voters.
(From: CIC News)

... ... از «معدوم» و «فقید» تا

 آنچه اهمیت، با این حــال.اســت
 معرفی یک اسطوره باستانی،دارد
.ایرانی بهعنوان یک دین است
از سوی دیگر تخریب معبد مهر در
 هنگامی مطرح میشود که،مراغه
،تنها معبد میترائی اروپا در لندن
 ســال۱۵  پس از،پایتخت بریتانیا
.مرمت بازگشوده شده است
 آیتاللــه العظمــی علوی،در قــم
بروجردی که به گمان کارشناسان
 ستاره رو به اوج روحانیت،حوزوی
، از کــورش بــزرگ،شــیعه اســت
،بنیانگــذار شاهنشــاهی ایــران
 محمود، پس از او.تجلیل میکند
 رئیسجمهــوری،احمدینــژاد
 کــوروش را «همردیف،اســامی
.پیامبــران» توصیــف کــرده بود
هنگامی که منشور کوروش که در
 برای یک،موزه بریتانیا جای دارد
نمایــش کوتاه به تهران فرســتاده
 تعداد زیــادی از ایرانیان در،شــد
 از آن دیدن،مــوزه ایــران باســتان
.کردند
، ســالگی۱۰۰ محمدرضا شــاه در

شگفتیآور اســت که حتی وسائل
ارتبــاط جمعــی زیر کنترل ســپاه
 این،پاســداران انقــاب اســامی
احســاس پناه بردن به گذشــته را
 در همین هفته.منعکس میکنند
آنــان گزارشهــای دور و درازی
درباره تخریب معبد مهرپرســتان
(پیــروان میتــرا یکــی از خدایــان
ایران باستان) در مراغه آذربایجان
.خاوری عرضه کردند
در یکــی از ایــن گزارشهــا در
 «مهر:خبرگزاری فارس میخوانیم
پرســتی یک دیــن ایرانی بــود که
پرســتش خورشید از اجزای اصلی
 دینــی که از.آن بهشــمار میرفت
ایــران در دورهای نیــز بــه اروپای
 مهر یــا میترا.غربــی رخنه کــرد
خدایــی بوده کــه پرســتش او در
غرب تا شمال انگلستان و در شرق
 هزاران ســال رواج داشته،تا هند
و هنوز هم مورد احترام زرتشتیان
».است
»البته این توصیف از «میترائیسم
پر از اشــتباهات تاریخــی و فقهی
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کدا م شهرهای جهان تا  ۳۰سال آینده
زیر آب خواهد رفت؟

یکی از نگرانکنندهترین تأثیرهای
گرمایش زمین تشدید ذوبشدن
یخها و افزایش سطح آبهای آزاد
است .بر اساس یافتههای جدید،
ادامه روند باالآمــدن آب دریاها تا
ســال  ۲۰۵۰شــهرهای بیشتری
را نســبت بــه آنچه پیشــتر تصور
میشد ،به زیر آب فروخواهد برد.
یــک پژوهــش جدیــد میگویدکه
افزایش ســطح آب دریاها متوجه
تمام شهرهاست ،اما بیش از همه
بر شــهرهای بزرگ ساحلی جهان
تاثیر خواهدگذاشت.
این پژوهش در نشــریه ارتباطات
طبیعی منتشر شده و توسط یک
سازمان علمی به نام اقلیم مرکزی
در نیوجرسی صورت گرفته است.
در ایــن پیشبینی رشــد جمعیت
آینــده یــا فرســایش زمینهــای
ساحلی در نظرگرفته نشده است.
بــا ایــن وجــود ،محققــان در این
پژوهــش نتیجهگیری کرده اندکه
باالرفتــن آب دریاها بیش از آنچه
پیشــتر تصور میشــد بر مردم اثر
خواهدگذاشت.
در پژوهــش جدیــد ،پیشبینی با
اســتفاده از دادههای ماهــوارهای
بــا روشــی جدیــد صــورت گرفته
و پژوهشــگران بــه ایــن نتیجــه
رســیدهاند که ارقام قبلی منتشــر
شده بسیار خوشبینانه بودهاند.
پژوهــش جدیــد نشــان میدهــد
کــه  ۱۵۰میلیــون نفر اکنــون در
سرزمینهایی زندگی میکنند که
تا نیمه این قرن به زیر آب خواهند
رفت.

بر اســاس آخرین دادهها ،در حال
حاضر حــدود  ۱۱۰میلیون نفر در
مکانهایی زندگی میکنند که زیر
خط باالترین ارتفاع مد (برکشند)
واقــع شــدهاند ،امــا تدابیــری از
قبیل سنگر و دیوارهای آبی برای
حفاظت از این مناطق کارآمد بوده
است.
بنجامیــن اشــتراوس ،یکــی از دو
نویســنده پژوهش جدید میگوید
کــه شــهرها باید هر چه ســریعتر
بــرای دفاع از خود بــر روی تدابیر
حفاظتیسرمایهگذاریکنند.
بــا این وجــود به گفته اشــتراوس
حتی اگر سرمایهگذاری هم صورت
گیرد ،تدابیر حفاظتی تنها تا حدی
میتوانند موثر واقع شوند.
مثالی که اشــتراوس به آن استناد
میکند ،شــهر نیواورلئان و توفان
کاترینا است که با وجود دیوارهای
خاکی و دیگر تدابیر حفاظتی به زیر
آب رفت.
سئوال این است :ظرفی که در آن
زندگی میکنیم عمقش چقدر باید
باشد؟
در مجمــوع ایــن پژوهش نشــان
میدهدکه کشــورهای جهان باید
آماده انتقال شهروندان از مناطق
پرخطر باشــند و حتی این روند را
آغازکنند.
• ویتنام
به عنــوان مثــال ،پژوهش جدید
هشــدار میدهد که جنوب ویتنام
کامال ناپدید خواهد شد.
اکنــون بیــش از  ۲۰میلیــون نفر
(تقریبا یک چهارم جمعیت ویتنام)

اسالمی” شد».
ســابقه ســال  ٢٠١٠مــی بایــد
نمایندگان مجلس عــراق را وامی
داشــت که مفاد قانون اساســی را
رعایت کنند .درحالی که ،باردیگر،
دولت درســال  ٢٠١٨براثر توافقی
ضمنی بین سیاستمداران بزرگ،
و نه بر مبنــای رای های مردمی،
تشــکیل شــد .وزارت خانــه هــا
بیشــتر برمبنای تعلقات سیاسی،
و نــه عملکرد مناســب حکومت،
توزیع شد .راعد فهمی می افزاید:
«دولــت کنونی نتیجــه مصالحه
بین ائتالف های سیاسی مختلف
(عمدتــا الســایرون ،جنبش صدر
و فتــح ،نزدیک به شــبه نظامیان
هوادار ایران) است و برای اجتناب

از بروز یک بحران سیاســی بزرگ
ایجاد شده است .همچنین ،توافق
شده که دولت دست به یک رشته
اصالحــات سیاســی ،اجتماعی و
اقتصادی که تاکنون انجام نشــده
بزند».

ایران ،هدف تظاهر کنندگان
شیعه
بــه نظر راعــد فهمی ،وخیــم تر از
اینها ،وجــود یک «دولت پنهان»
اســت که به طــور مــدام برقدرت
کنشــگران سیاســی روی نهادها
و ایــن یــا آن بخــش اقتصــادی
ســنگینی مــی کند« :گــروه های
صاحــب منافع وابســته بــه حزب
های سیاسی ،سمت های کلیدی
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F OOD s t at i o n
بوفه انواع خورش ها،
کوکوها ،ساالد های
ایرانی و پلو

بر روی زمینی زندگی میکنند
که به زیر آب خواهد رفت.
قســمت عمده شــهر هوشی
مین که مرکز اقتصادی ویتنام
است ،به زیر آب میرود.
• تایلند
در تایلنــد بیــش از  ۱۰درصد
شهروندان بر روی زمینهایی
زندگــی میکننــد که تا ســال
 ۲۰۵۰غــرق در آب خواهــد
شد .بانکوک پایتخت سیاسی
و اقتصــادی تایلنــد هــم در
معرض خطر است.
• چین
شــانگهای یکــی از مهمتریــن
موتورهای اقتصادی آســیا است .
افزایش آب دریاها این کالنشهر و
شهرهای کوچک اطراف آن را هم
تهدیدمیکند.
• هند
بمبئــی ،پایتخت اقتصادی هند و
یکی از بزرگترین شهرهای جهان
نیز بر اساس این پیشبینی جدید
در معرض خطر غرق شدن است.
این شهر بر روی چندین جزیره بنا
شده و محله قدیمی مرکز شهر به
شدت آسیبپذیر است.
• مصر
در این میان حتی احتمال نابودی
و بــه زیر آب رفتن میراث فرهنگی
بشر هم وجود دارد .اسکندریه در
مصر ،شهری که اسکندر مقدونی
آن را حوالــی ســال  ۳۳۰پیــش از
میالد مسیح بنا کرد ،ممکن است
کامال زیر آب غرق شود.
• عراق
بخش عمــدهای از بصره ،دومین
شــهر بــزرگ عــراق نیــز ممکــن
اســت تا  ۲۰۵۰زیر آب برود .جان
کاســتالو ،از تفنگداران آمریکایی
که در جریان جنــگ عراق در این
شــهر خدمــت کــرده میگوید که
اگر چنین اتفاقی بیفتــد اثرات آن
فرامرزی خواهد بود.
کاستالو میگویدکه اثرات افزایش
ســطح آب و زیر آب رفتن اراضی،
ثبات سیاسی و اجتماعی منطقه را
تهدید خواهد کرد و ممکن اســت
منجر به شعلهور شــدن نزاعهای

مســلحانه و افزایــش احتمــال
تروریسم شود.
او میگوید که مشــکل فراتر از یک
مســاله زیســتمحیطی است .در
این صورت مســاله حقوق بشری،
امنیتی و نظامی هم خواهد بود.
متخصصان ســازمان ملل در سه
گزارش هشداردهنده در یک سال
اخیر نســبت بــه پیامدهای وخیم
گرمایش جهانی هشــدار دادهاند:
تأثیــرات تغییــرات اقلیمــی یعنی

خشکسالی،قحطی،مهاجرتهای
اقلیمــی انبــوه ،بیابانزایــی،
پدیدههــای اقلیمــی حاد  ،ســیل،
اقتصــادی،
خســارتهای
آتشســوزیهای طبیعی گسترده
و بســیاری موارد دیگرکه به گفته
سازمان ملل به «آپارتاید اقلیمی»
ختم خواهد شد.
رهبــران جهان در ســال  ۲۰۱۵در
پاریس متعهد شــدند کــه افزایش
دمای هوای سیاره نسبت به دوران

پیشــاصنعتی را «تا حد خوبی زیر
 ۲درجه سلســیوس» نگــه دارند،
اگرچه تعهد اصلــی مبتنی بر نگه
داشتن افزایش دما در مرز  ۲درجه
است .کارشناسان و فعاالن محیط
زیســت و متخصصان پنل اقلیمی
سازمان ملل میگویند که افزایش
دمایــی معــادل  ۱,۵درجــه تمام
تأثیرات ویرانگر تغییرات اقلیمی را
به همراه خواهد آورد.
•

حکومت را کنترل می کنند و حزب
های در قدرت هرچه که باشند ،در
ســمت های خود باقی می مانند.
آنها شبکه های مشتری مدارخود
را دارند و درحدی زیاد به کارآمدی
نهادها آسیب می رسانند» .احمد
حاج رشید ازاین هم فراتر می رود
و تاکیــد می کند که ایــن «دولت
پنهــان» روابطــی بــا کنشــگران
خارجــی دارد کــه حاکمیت عراق
را زیر ســئوال می بــرد .در چنین
وضعیتــی ،تصور خــروج از بحران
دشوار است.
درایــن حیــن ،صدای شــعارهای
تظاهرکنندگانــی کــه خواهــان
انقالبی عمیق در سیاســت عراق
هســتند ،در خیابان های بغداد و

دیگر شهرهای بزرگ جنوب عراق
طنیــن مــی افکنــد .ژئوپولیتیک
منطقه ای تاحــد زیادی به اجرای
اصالحات واقعی ای آسیب می زند
که بتواند عراق ،کــه دارای ثروت
هــای عظیم منابع طبیعی اســت
و درحــال حاضــر مقدار زیــادی از
آنها هدر مــی رود را به پیش براند
و رفاه ایجاد کند .روابط نامشــروع
بیــن شــبه نظامیان حــزب های
سیاســی و حکومت های خارجی
درگذشته نشان داده که کنشگران
غیرحکومتــی چگونه مــی توانند
«نقشی» ضد انقالبی ایفا نموده و
آنچه که مردم با شــورش به دست
می آورند را مصادره کنند و توانایی
ِاعمال نفوذ بــر دولت و نهادهایی

که مــردم از آنها غافل می مانند را
دارند.
نقش ایران در عراق ،در شعارهای
تظاهرکنندگانی که خواستارکاسته
شــدن از نفوذ آن هســتند بازتاب
یافته و طرفه این که اکثریت عراقی
هایی که ایــن روزها به خیابان ها
می آیند شــیعه هســتند .تهران،
که درایــن جنبش مردمی نیرویی
قادر به کاســتن از نفــوذ خود می
بینــد ،بــی درنــگ تظاهــرات را
محکوم کرد .به مــوازات این امر،
به کارگیری شــبه نظامیان شیعی
وابســته به تهران تنها یک شایعه
نیســت و این شــبه نظامیــان در
حفظ چنــگ اندازی ایران بر نظام
سیاسی عراق مشارکت دارند.

ســام المســعودی ،در جمعی از
تظاهرکنندگان در بغداد می گوید:
« ١٦سال اســت که این وضعیت
ادامــه دارد .سیاســت هایــی کــه
مبنای اعتقــادی دارد ما را هالک
کــرده اســت [ ]...از بــی عدالتی
دوران صــدام رهــا شــده و گرفتار
عصــر تازه ای از بی عدالتی شــده
ایــم .این وضع باید پایان یابد» .به
رغم وضعیــت اندوهبار همــراه با
این شورش ،خصلت ضد مذهبی
آن نشان دهنده عصرتازه ای است
که محور آن بیشــتر موضوع های
اجتماعی و توسعه ،و نیز عملکرد
حکومت در سال های آینده است.
•

FOOD Station

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

روبرویکبابسرا 755 Atwater Ave,
Montreal, QC H3J 2K3

Tel.: (514) 504-2313

دفتر ثبت رمسی ازدواج و طالق ( )CIVILو شرعی

مرکز اسالمی ایرانیان مونتریال :شیخ صاحل سیبویه
کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی |

نشانی:

210 St Jacques St, Lachine, QC H8R 1E2
تلفن514-366-1509 :

و

514-247-1732
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کامپیوتر کوانتومی شده گوگل

 24اکتبر -گــوگل می گوید برای
اولیــن بــار موفق به ســاخت یک
کامپیوتر کوانتومــی با عملکردی
بســیار برتر نســبت به رایانه های
موجود شده است.
پردازنده ســیکامور ساخت گوگل
توانســت وظیفــه خاصــی را کــه
محققان این شــرکت مــی گویند
کامل کردن آن برای ســریعترین
ابرکامپیوترهــای جهــان ده هــزار
سال وقت خواهد برد در  ۲۰۰ثانیه
انجام دهد.
دانشــمندان چند دهه است برای
ســاخت کامپیوتــری کوانتومــی
تالش می کنند چون این فناوری
نوید ســرعتی بســیار باالتر را می
دهد.
نتایــج ایــن دســتاورد در نشــریه
"نیچر" تشریح شده است.
در کامپیوترهــای کالســیک هــر
واحد اطالعــات یا "بیــت" دارای
ارزش  ۱یــا  ۰اســت .امــا معــادل
آن در یــک سیســتم کوانتومی -
کوانتوم بیت یا کوبیت  -می تواند
همزمان یک و صفر باشد.
کامپیوتــرکوانتمی گوگل ،بســیار
سریعتر از ابرکامپیوترهای موجود
ایــن پدیده راه را برای محاســبات
متعــدد در آن واحد بــاز می کند.

امــا کوبیتهــا نیازمند هماهنگی
با اســتفاده از یک پدیده کوانتومی
موســوم بــه "درهــم تنیدگــی
کوانتومی" هســتند؛ پدیده ای که
آلبرت اینشتین "عمل شبح وار از
راه دور" توصیف می کرد.
بــا ایــن حــال دانشــمندان برای
ســاختن دســتگاهی بــا کوبیــت
های کافــی که واقعــا کار کند و با
کامپیوترهــای موجود رقابت کند
در تقال بوده اند.
ســیکامور حاوی  ۵۴کوبیت است
کــه یکــی از آنها کار نمــی کند اما
دســتگاه با  ۵۳کوبیت باقی مانده
راه افتاد.
جــان مارتینیــز و همکارانــش از
شــرکت گــوگل در مقالــه "نیچر"
توضیــح می دهند کــه وظیفه ای
برای نمونه برداری تصادفی به این
پردازنده محول کردند  -به طوری
که مجموعــه ای از اعداد که واقعا
توزیعــی تصادفی داشــته باشــند،
تولیدکند.
آنها می گویند ســیکامور توانست
ایــن وظیفه را در ســه دقیقه و ۲۰
ثانیه کامــل کند ،درحالــی که به
ادعای آنها انجام این وظیفه توسط
"سامیت" ،بهترین ابررایانه جهان،
 ۱۰هزار سال وقت خواهد برد.

چرا شاه متام منی شود...
سرنوشت ایران بدون شاه نیز یکی
دیگــر از ابعاد زندگی اوســت که بر
"خاطــره شــاه" اثر قابــل توجهی
داشته است.
انقالبیون ســال  ۵۷با شعارهایی
مشخص یک نظام سیاسی جدید
به نام "جمهوری اســامی" بنیان
گذاشتند .وضعیت رفاه اقتصادی
بهتر ،آزادیهای بیشــتر ،برپایی
یــک نظــام دموکراتیــک ،رعایت
حقوق بشر و استقالل در سیاست
خارجی از جملــه وعدههای اصلی
انقالب بود.
اما نه فردای انقالب که  ۴۰ســال
بعــد از آن ،هنــوز اجــرای بخش
عمده این وعدهها با پرسشهایی
بنیادین روبهرو است و نظام جدید
نتوانسته گروه بزرگی از شهروندان
را راضــی کنــد کــه وضعیــت رفاه
اقتصــادی یــا میــزان آزادیهای
فردی در مقایسه با قبل از سال ۵۷
بهتر شده است.
برعکــس ،نظامــی که جانشــین
شاه شد متهم اســت که اوضاع را
بدترکرده اســت .تقریبا هر ســال
با فــرا رســیدن ســالگرد انقالب،

پروفسور جاناتان اوپنهایم از
دانشــگاه کالج لندن که در
این مطالعه شرکت نداشته،
گفــت" :ایــن دســتگاه
تحســین برانگیــز اســت و
مســلما دســتاوری خیــره
کننده به حساب می آید .با
این حال ما هنوز چند دهه
بــا ســاخت کامپیوترهای
کوانتومی که بتوانند مسائل
مورد نظــر ما را حل کنند،
فاصله داریم".
"آزمایش جالبی است ،و نشان می
دهدکه مسئوالن آزمایش ،کنترل
زیادی بر دستگاه داشته اند ،و این
که درصد خطای آنها پایین است.
اما هنوز بــا آن دقتی که برای یک
کامپیوتــر کوانتومــی عملــی الزم
داریم فاصله زیادی دارد".
انتقاد آیبیام
"آیبیام" که به طور جداگانه برای
ســاختن کامپیوترهای کوانتومی
تحقیــق می کنــد بعضــی از ارقام
گوگل را زیر سوال برد.
ادویــن پدنالت ،جــان گانلز و جی
گمبتــا محققــان "آیبــیام" در
وبالگــی نوشــتند" :ما اســتدالل
می کنیم که شبیهســازی ایده آل
همین وظیفه را می توان ظرف دو
روز و نیــم با ضریب اعتماد خیلی
بیشتری با یک کامپیوترکالسیک
اجرا کرد".
"در واقــع حتی ایــن هم تخمینی
محافظــه کارانه بــا در نظرگرفتن
بدترین حالت اســت و مــا انتظار
داریــم با دســتکاری های بیشــتر
بتوان از بار این نوع شــبیه سازی
با دستگاه های کالسیک کاست".
پال رینکون
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گزارشهــای تطبیقــی گوناگونی
بــرای اثبــات ایــن گزاره منتشــر
میشــود .طرفداران شــاه بــا اتکا
بــه آمارهــای اقتصــادی و ضریب
رشد ،انقالب را مایه عقبماندگی
اقتصادی میداننــد .عالوه بر آن،
نظام انقالبی همواره متهم بود که
به شکلی گسترده به نقض حقوق
بشــر دســت میزنــد و گروههــا و
احزاب سیاسی مخالف را سرکوب
میکنــد .عمــق دســتگیریها،
اعدامهــای سیاســی و توقیــف
نشــریات به حدی بود که بسیاری
از گروههــای سیاســی مخالــف
شــاه در فاصله کوتاهــی به احزاب
مخالف جمهوری اسالمی تبدیل
شدند .ضمن اینکه بعد از  ۴۰سال
هنــوز انتخابات در ایران از ســوی
ناظران مستقل "غیر دموکراتیک"
توصیف میشــود و وضعیت ایران
از نظر آزادی بیان ،همرده بدترین
کشورهای جهان است.
فقــط هــم آزادیهــای سیاســی،
دموکراســی و فعالیــت احــزاب
نیســت .نظام جدید متهم اســت
کــه آزادیهای موجــود در دوران

شــاه را نیــز از بیــن برده اســت و
ابعــاد محدودیتها بــرای زندگی
شــهروندان را بیشــترکرده است.
جامعه محافظهکار ایران ،در قرن
بیســتم و همزمــان بــا بــه قدرت
رسیدن رضا شاه ،با پروژه "مدرن
کــردن" کشــور بــرای نخســتین
بــار گامهایــی بســیار بنیادین در
مسیر ســکوالر کردن بخشهایی
از حاکمیــت برداشــت کــه بــه
دســتاوردهای مهمی برای حقوق
زنان و اقلیتها و آزادیهای فردی
منجر شد.
منتقدیــن میگویند بخش بزرگی
از این دســتاوردها بعــد از انقالب
ســال  ۵۷از بیــن رفتند .تصویری
کــه در نهایت باقی مانــد این بود:
انقالب اســامی ،همه آزادیهای
"مدرن" را از ایرانیان گرفت ،زنان
را با حجاب اجباری سرکوب کرد،
و هنر و فرهنــگ ایران را عالوه بر
محدودیتهای سیاسی (که پیش
از انقــاب نیــز وجود داشــت) با
محدودیتهای "اسالمی" روبهرو
کرد.
• آیــا انقــاب ایران یک اشــتباه
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امــا وقتی به طــور مجــزا و بدون
قیــاس دوران پادشــاهی را مــورد
بررســی قرار دهیم ،به ضعف ها و
خطاهایی می رسیم که با در نظر
گرفتن وضعیت آن دوران و اوضاع
ایران و جهان می بایست به آن ها
پرداخته شود.
مهم ترین نکته ای که در این باره
باید گفت ،صــرف نظر از وضعیت
فرهنگــی عقــب مانــده ی داخلی
کــه به ســده هــا فســاد اخالقی و
اجتماعی مربوط می شد ،و اوضاع
دو قطبی خارجی ،مساله ی عدم
تالش ملی به منظور دستیابی به
دســتاوردهایی بود که کشــور در
طول پنجاه سال پادشاهی ،آن ها
را به دست آورده بود.
به عبارتــی ،دســتاوردها ،حاصل
خواســت و عمل دو پادشاه بود ،و
مردم ،تنها بینندگانی بودندکه بی
هیچ زحمت و حتی خواستی آن ها
را به دست آورده بودند.
به عبارتی نه زحمتی ،نه تالشــی،
نــه مبــارزه ای ،و نه هیچ عملی از
طرف مردم برای رسیدن به آن چه
ما نشانه های پیشرفت می نامیم

صورت نگرفته بود.
نتیجــه ایــن شــد ،که فاصلــه ای
عمیق میان مردم و دو پادشــاه به
وجــود آمــد .در دوره ی رضاشــاه
مردمی بی سواد و بی فرهنگ ،که
تغییرات مثبت را مــی دیدند ولی
قادر به جذب آن نبودند و در دوره
ی محمــد رضــا شــاه ،مردمی که
پیشــرفت را به طور سطحی درک
و جذب کرده بودند اما به اهمیت
و عظمت این دستاورد ها توجهی
نداشتند.
در آن دوران ،خیلــی چیزهــا در
ســینی طالیی تقدیم مردم شــد،
و مثل شــیر و مــوزی که به دانش
آمــوزان هر روز داده می شــد ،بی
توجه بــه اهمیــت و ارزش آن ،به
مقدار زیاد تلف شد و به دور ریخته
شد.
اگر حساب مخالفان صد در صدی
پادشــاهی را از کسانی که از ضعف
هــای نظــام پادشــاهی رنــج مــی
بردند و خواهان تصحیح و بهبود
آن بودند جــدا کنیم ،نه حکومت
توجهی به این گروه داشت و به آن
ها اعتماد می کرد ،نه این گروه از

مردم ،میان داشــته ها و نداشــته
ها و به دســت آورده ها و به دست
نیاورده ها تعادلی ایجاد می کردند
و بیشتر ،نداشــته ها را عمده می
دیدند.
دســتگاه حکومتی در آن زمان به
جای پرداختن واقعی و متین ،و نه
تبلیغاتی به آن چه در اثر مســاعی
دو پادشــاه بــه دســت آمــده بود،
تمام دستاوردها را با ستایش های
اغراق آمیز و گاه موهن ،به شکلی
معیوب نشان می دادند و همه چیز
را تحت الشــعاع شــعارهایی مثل
آریامهرا و پدر ایران نوین ا و امثال
این ها قرار می دادند و به کرده ها
و داشــته ها آسیب جدی وارد می
کردند.
اکنون پادشــاه فقید به ســن صد
ســالگی رســیده و مــا گویی صد
ســال در جهنم زندگی کــرده ایم.
قدرشناســی از او و رضــا شــاه بــه
خاطر هر آن چه در جهت پیشرفت
و تعالی کشور و مردم ایران کردند
نشانه ی ادب ملی است و مباد که
ما ملتی بی ادب جلوه کنیم.
•

تاریخی بود؟
• آیا بهتر نبود که شــاه همچنان
شاه باقی میماند؟
• آیــا باید بــه ترتیبی بــه همان
دوران شاه بازگشت؟
ایــن پرســشها خیلــی زود بــه
معماهایی مهم و مرتبط با زندگی
روزمره بســیاری از ایرانیان تبدیل
ســالها جنــگ ،تحریــم و
شــد .
محدودیتهای گســترده موجب
شد تا برخی شــهروندان از اساس
حقانیــت انقــاب را زیــر ســئوال
ببرند.
در این مدت برخــی از بازماندگان
رژیــم گذشــته مبــارزه سیاســی
برای ســرنگونی رژیم جدید را آغاز
کــرده بودنــد .و آرام آرام گروهــی
از انقالبیــون ســابق نیــز به صف
مخالفــان پیوســتند .خیلــی زود
ایرانیهــا بار دیگر بــا رژیمی طرف
بودنــد کــه مخالفــان سرســختی
(عموما خارج از کشــور) خواستار
ســرنگونیاش بودنــد .و البتــه
دهههــا ناکام ماندنــد .باالخره راه
سعادت ملی چیست؟ چگونه باید
به خواســتههایی مانند انتخابات
دموکراتیــک ،آزادی بیــان ،آزادی
احزاب و رعایت حقوق بشر دست
یافت؟
در چنیــن فضایی ،شــاهزاده رضا
پهلــوی ،فرزنــد محمدرضا شــاه
در تالش اســت تا نظــام انقالبی
را ســرنگون کند .او شــاید زمانی
نوجوانی بیتجربه به نظر میرسید
کــه بختی بــرای ســرنگون کردن
نظام جدید نــدارد .اما حاال بعد از
گذشت ســالها ،سیاســتمداری
میانسال است که ظاهرا از مبارزه
با جمهوری اسالمی دست نشسته
است.
او اگر چه همانند انقالبیون ســال
 ۵۷بــا مجموعــهای از وعدههــای
دموکراتیک به این مبارزه سیاسی
وارد شــده ،امــا در تبلیغــات
سیاســیاش از دوران حکومــت

پــدرش و پدربزرگــش بــه عنــوان
مرجع تاریخــی بهره میبرد .بدین
ترتیب ،او تنها به شــهرت ناشی از
شــاهزاده بودن قناعت نمیکند،
بلکه هرازگاهی "دســتاورد"هایی
را یــادآوری میکنــد کــه نتیجــه
سیاســتهای پــدرش بودهانــد و
میتواننــد بــه منبع مشــروعیت
سیاســی او نیز بدل شوند .حقوق
زنان ،آزادیهای فردی و موقعیت
بینالمللی ایران (به عنوان قدرت
منطقهای و البتــه متحد عرب در
منطقــه) در دوران شــاه از جملــه
مسائلی است که برای آقای پهلوی
حکم سرمایه سیاسی دارند.
عالوه بر این ،اقبــال دور از انتظار
به رضا شاه در اعتراضهای دیماه
 ۹۶در کنار سازماندهی تشکیالتی
گروهــی از مخالفــان جوانتــر
جمهــوری اســامی در حمایت از
فرزند شــاه (بــا نام فرشــگرد) ،بر
اهمیــت چگونگی قضــاوت درباره
عملکرد شــاه افــزوده اســت .این
گــروه ،نخســتین هــواداران رضا
پهلــوی خــارج از ایران نیســتند.
سلطنتطلبهای قدیمی بسیاری
عالقهمندند که او به ایران بازگردد
و تاج پادشاهی بر سر بگذارد.
اما آنها نخســتین گروه از کســانی
هستند که عموما دوران پادشاهی
پــدر رضــا پهلــوی را از نزدیــک
تجربــه نکردهاند و بسیاریشــان
در دوران نظــام انقالبی در داخل
کشــور بزرگ شــدهاند .ظهور این
گروههای تازهتاسیس در کنار رشد
شبکههای اجتماعی و افزایش نفوذ
رســانههای مســتقل از حاکمیت
جمهــوری اســامی ،عــاوه بــر
اثربخشــی بر گفتمــان مخالفان،
موجب میشود تا نام شاه نیز بیش
از گذشته و همچنان با حساسیت
باال تکرار شود.
شــهرت شــاهزاده رضــا پهلــوی،
شکســتهای متوالــی مخالفــان
جمهوری اســامی ،عملی نشدن

تحقــق وعدههــای اصالحطلبان
داخــل حاکمیــت ،سرســختی
آیتاللــه خامنــهای در برابــر
تغییــرات دموکراتیــک و افزایــش
قدرت سیاســی و اقتصادی ســپاه
پاسداران ،همه میتوانند در اقبال
فرزند شاه موثر باشند.
میزان این اقبال (که محل اختالف
در میان طرفداران و مخالفانش نیز
هست) هر قدر که باشد ،نشانهای
اســت از اینکــه محمد رضا شــاه،
هنوز به یک مساله بایگانی شده در
تاریخ تبدیل نشده .او برای برخی
همانند یــک ایدئولــوژی انقالبی
اســت .تعریف و تمجید از او برای
این گروههای سیاســی به معنای
اثبات حقانیت نیز هست.
در مقابــل یــادآوری انتقادهــا،
عملکرد ســاواک ،زیرپاگذاشــتن
قانون اساســی مشــروطه یا وقایع
سال  ۱۳۳۲نیز میتواند به عنوان
مشــروعیتزدای
ترفندهــای
مخالفان تعبیر شــود .بــه عبارت
دیگــر ،وقتــی صحبــت از وقایــع
"دوران شاه" میشود ،اظهارنظرها
نــه درباره وقایع گذشــته ،بلکه به
عنوان شواهد رد و اثبات حقانیت
مشــروعیت یــک مبارزه سیاســی
امروز قابل تفسیر هستند.
بــه همین دلیل نیز بــه رغم اینکه
"اعلیحضــرت همایونــی" بیــش
از چهــار دهــه اســت که خــاک و
عرصه سیاسی ایران را ترک کرده،
امــا هنوز ،فراتر از یک شــخصیت
تاریخی بلکــه به عنوان یک مرجع
سیاســی ،حضور دارد .برگ برنده
یا پاشــنه آشــیل ،او هرازگاهی باز
میگــردد و ایدههایــی خــاص را
نمایندگی میکند .به همین دلیل
اســت که محمدرضا شــاه اگر چه
گاهی زیر ســایه یادگارها و کارنامه
پدرش و گاهی به کمک سرسختی
و ابتــکارات پســرش ،امــا هنــوز
میتواند مساله روز باشد.
بیبیسی

31

 سال  26شماره  10  1446آبان 1398

iwamontreal@gmail.com

www.paivand.ca since 1993

>>

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

ست ترس؛
سیا

پاسخ حکومت ایران
به اعتراض مدنی زنان

PAIVAND: Vol. 26  no.1446  Nov. 01, 2019

فشــار به کنشــگر معتــرض و هرچنــد که تعــدادی از زندانیــان جامعه عرصههــا نیرویی پیشــبرنده
تهدیــد دیگرکنشــگران به کار مدنــی در روزهای اخیرآزاد شــده اند؛ آن بــرای افزایــش مشــارکت
میگیرد.
هم به یمن فشار افکار عمومی و متاسفانه اجتماعی و سیاسی زنان تلقی
عــاوه بر تمــام این فشــارها ،بــا وثیقــه هــای ولــی هنــوز بســیاری از میشود .با افزایش تعداد زنان
تصــور محدودیــت حداکثری خواهران ما دربندند ،و تالش برای آزادی در این عرصهها کم کم چشم
رابطــه بــا خانــواده ،شــبکه همه آنان از وظائف هر انسان برابری طلب و ذهن جامعه بــرای پذیرش
دوســتان و از دســت دادن و آزادیخواه است .نام برخی از آنان به قرار حضور تأثیرگــذار و برابر زنان
در تمام عرصههای اجتماعی
بخــش وســیعی از ارتباطات و زیرست:
تأثیرگذاری اجتماعی ،سیاسی آزیتــا رفیــع زاده ،آیالر باختری ،اســرین و سیاســی آماده میشــود .در
و اقتصادی برای چندین سال ،درکالــه ،النــا الــه وردی ،الهــام برمکی ،واقــع ،هدف قــرار دادن زنان
چشــماندازی نیســت که هیچ حکیمه (گندم) بهمانی ،حوریه (فاطمه) کنشــگر معتــرض و زندانــی
شهروندی به استقبال آن برود .ضیایــی آزاد ،رقیــه حاجــی ماشــااالله ،کــردن طوالنیمــدت آنهــا
در ســالهای اخیــر ،ایجــاد زهرا زهتــاب چی ،زهرا صادقی ،ســپیده راهکار حکومــت برای مقابله
فشــار در رابطــه با کنشــگران مرادی ،ســمانه نــوروز ،ســهیال مرادی ،با ساخته شدن تصویر جامعه
اجتماعــی و حقوقبشــری سیما انتصاری ،شــکوفه یداللهی ،شهال برابر و پیشروی کنشگران زن
ســاکن دیگرکشــورها ،بیشتر انتصــاری ،شــهال جهانبیــن ،صبــا کرد است.
بــر سناریوســازی و بدنــام افشــاری ،عســل (فرشــته) محمــدی ،در عین حال ،حکومت میداند
کــردن چهرههــای شــناخته فاطمــه باختری ،فاطمــه دائمی ،فاطمه که زنــدان طوالنی مــدت در
شــده متمرکز اســت .تولید و مثنی ،گیتی پورفاضل ،لیال حسین زاده ،پرثمرترین ســالهای حیات
انتشــار اخبــار و روایتهــای مایا کشــاورز ،مریم اکبــری منفرد ،مریم یک کنشــگر ،بهای سنگینی
تحریفشــده برای کــم کردن محمــدی ،مــژده نگهدار ،مــژگان (مایا) محســوب میشــود و از ایــن
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رشته
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مخدوش کردن روند فعالیتهای کنشــگر اجتماعی معتــرض برای فعالیــت اجتماعی اعتراضی ســه
اجتماعــی و اعتراضــات مدنی در چندیــن ســال و در واقع مســدود گــروه عمده هســتند؛ خــود فرد
ایــران اســت .شــفافترین پیامی کردن روند حیات کنشــگری فرد کنشــگر ،دیگــرکنشــگران ،افکار
کــه حکمهــای طوالنیمــدت به اســت .حکومــت حضــور فکــری عمومــی .کنشــگرانی که ســاکن
کنشگراناجتماعیمعترضساکن کنشــگر معترض و تأثیرگذاری در ایران یا کشــورهای دیگر هستند،
دیگر کشــورها منتقل میکند این روند برنامهریــزی و اجرایی کردن بنا به امکانات و ظرفیتها از طریق
است که بدانید در صورت بازگشت برنامهها برای بهبود شرایط در هر تأثیرگذاری بر افکار عمومی ،زنده
بــه ایران چــه شــرایطی در انتظار حوزهای که شــخص فعال و مؤثر نگه داشــتن نام و مســیر فعالیت
شماست.
بــوده اســت را به کمتریــن میزان کنشــگر زندانی شــده ،و بــه ویژه
میرساند.
استفاده از مکانیزمهای بینالمللی
مختل کردن روند اعتراضات
حــذف حضــور زنــان
Arezouهــدف پاســخگوکردن مقامات
Gatmiriاز عرصــه با
Courtier
Immobilier
Résidentiel
اجتماعی
کنشگری اعتراضی معنا و اهمیت ایــران بــرای صــدور حکمهــای
Groupe
Sutton
–
Sur
L’île
دیگــر هــدف عمــده حکومــت از دوچندانی نیز پیدا میکند .حضور ناعادالنه نقشی مؤثر در روند مقابله
صــدور حکمهــای طوالنــی مدت پررنــگ و مرئــی زنــان در عرصــه با این ســرکوبهای سازمانیافته
محدود کــردن حداکثــری امکان کنشــگری اعتراضــی در رابطــه با ایفا میکنند( .بی بی سی)3 :
ادامــه فعالیــت و تأثیرگــذاری حقوق زنان ،حقوق کارگران و دیگر

از مونتــــرال به تهـران از

$1070

امنیــت روانی ،اجتماعی،
ب زدن به
اقتصادی و آسی 
سالمتفیزیکیکنشگران
متمرکزکرده است .اعمال
انــواع فشــارها در مراحل
مختلــف از بازداشــت تــا
زندان در عین اینکه خود
فرد کنشــگر معتــرض را
هدف قــرار میدهد ،پیام
تهدیــد جــدی بــه دیگــر
کنشگران منتقل میکند.
تهدیــد اصلــی بــه دیگــر
نسیم مقرب صحرا حکومــت میدانــدکــه زنــدان طوالنــی کنشگران این است که بدانید
پژوهشگرتاریخ مــدت در پرثمرتریــن ســالهای حیات در صــورت ادامــه فعالیــت و
 7اکتبر  -در ماهها ،هفتهها یک کنشگر ،بهای سنگینی محسوب اعتراض شــرایط مشــابهی در
و روزهــای اخیــر شــاهدیم میشــود و از این ابــزار برای ترســاندن انتظــار شــما خواهد بــود .اما
حکومــت دور جدیــدی از به قصد توقــف یا کندکــردن حداکثری چرا تحمل فشــار ،به خصوص
سرکوب فعاالن زنان ،فعاالن جریان کنشــگری اجتماعی اعتراضی و در مراحــل مختلف بازداشــت
کارگــری ،روزنامهنــگاران ،جلوگیــری از ورود چهرههــای جدید به تا زنــدان دشــوار اســت و این
معلمــان و دیگــر کنشــگران این عرصه نیز استفاده میکند
احتمال وجود دارد که به عنوان
اجتماعی را آغاز کرده اســت.
نیروی بازدارنده عمل کند؟
حکمهــای طوالنیمــدت
مقدمهحکمهایطوالنیمدت،
زندان برای کنشــگران بخصوص مدنی از طریق بیرون کشــیدن یا نظارتهای شدید ،تهدید امنیت
زنان ،نشانه این روند تازه برخورد خاموشکــردن افــراد تأثیرگذار در شغلی ،احضار به نهادهای امنیتی،
خشــونتآمیز بــا فعالیتهــای روند اعتراضات است.
بازداشتها و بازجوییهای پرفشار
اجتماعی اعتراضی مســالمتآمیز
اســت .یکی از پرفشارترین مراحل
سیاست گسترش ترس
است.
پیــش از دریافت حکــم که زندگی
پژوهشگر ما
مقرب،سیستم
نســیمارز با
ت جابجایی
تاریخ در حکومت میداند همانقدر که امید خود کنشگر ،خانواده و اطرافیانش
درمتــام
نقاطاین باره
یادداشتی در
دنیا،نوشته است .به بهبود شرایط نیروی پیشبرنده را تحت تأثیر قررا میدهد ،دوران
نیاززنــان در
زمانتوجه
تعــداد قابــل
داریدمیان کنشــگری اجتماعی است ،ترس بازجوییســت .محدودیتهــای
به  10دقیقه
بازداشتشــدههای ماههای اخیر از وارد شــدن آســیب بــه زندگــی اعمال شده در سالهای اخیر برای
گویــای ایــن اســت کــه حکومت خــود ،خانواده ،اطرافیــان و دیگر دسترسی به وکیل مستقل ،فشار و
از افزایــش حضــور مرئــی و مؤثر کنشگران میتواند به عنوان نیروی نگرانیهای کنشگر بازداشتشده،
زنــان و فعالیتهای آنها در عرصه بازدارنده عمل کند.
خانواده و اطرافیانش را در مرحله
کنشگری اعتراضی احساس خطر در چهــار دهــه عمــر جمهــوری بازجویی چند برابر میکند.
جدی میکند .برنامه حکومت برای اسالمی ،حاکمیت از هیچ تالشی بخش دیگری از فشارها در مرحله
اعمــال انواع
pg.
مقابلــه با این حضور و تأثیرگذاری برای سرکوب معترضان و منتقدان بازجویــی مربوط به 2
صــدور حکمهــای ســنگین و به اشــکال مختلف فروگذار نکرده شــکنجههای روانی و در مواردی
بیسابقه است.
اســت .بخشــی از ایــن سیاســت فیزیکــی بــرای گرفتــن اعتــراف
به نظر می رسدکه دو هدف عمده ســرکوب ســازمانیافته متمرکز بر اجبــاری و پروندهســازی اســت.
حکومت از صــدور احکام طوالنی گســترش ترس اســت و اشــکال شــکنجه روانی به شــکل تحقیر،
مــدت ،ایجــاد تــرس در جامعــه متفاوتــی از تهدید ،تنبیه و حذف تهدیــد و خشــونت کالمــی در
مدنــی و مختل کــردن اعتراضات را در برمیگیــرد .برنامــه حکومت مورد کنشــگران زن و اقلیتهای
بــرای گســترش ترس جنســیتی چند برابر است .دروغ،
در قبــال کنشــگران تهدید و تحقیر کنشــگر بازداشت
_
F
معترض داخل و خارج شــده و خانــوادهاش ،ترســاندن
C
 Agrééاز ایــران در عین وجود
جلوگیــری از
Immobilierخانوادههــا بــرای
یکشنبه  3نوامبر 2019
Courtier
g
ویژگیهای مشــترک ،خبررسانی و ایزوله کردن آنها ،در
در دفتر انجمن زنان
c
¶}~hTشــرایط ویژه
به خاطر
 x»oÎسنگین در
کنار تعیین وثیقههای
¥°¶H
» kÄoi
از ساعت  11تا 13.30
9
تفاوتهایی دارد.
دوران مشکالت عدیده اقتصادی
L
میگردد.
برگزار
حکومت ÁnHm¬ ¾ÄI¶ow
n¼¶H
nj
Â~~hU
¶¥nk
ÁHnHj
B
در حــال حاضــر ،در از دیگر ابزارهاییست که
به همــه زنان عالقمند
f
کنشگرI¿TºH IU
HkTMHpH
{Iµ
IM ³I«µÀ
رابطــه بــا کنشــگران
فشار قراردادن
ÁI¿¶k¤برای تحت
خوش آمد می گوئیم:
Courtier
Immobilier
Agréé
معترض داخــل ایران ،اجتماعی معترض و خانوادهاش به
8043 St Hubert
ÏHoTº¼¶nj Â¬kºp
¾£MIw ÏIw 30 pH yÃM IM
حکومــت برنامــه خود کار میگیرد.
Montréal, QC H2R 2P4
k{ILÃ¶ ·I«ÄHn
RI¶kiبــر¶I
مخــدوش کردن
را
 ·HnHkÄoiافزایــش
 ÁHoMاز دیگــر نشــانههای
)(Metro: Jarry
فشــارهای ســازمانیافته علیــه
کنشــگران اجتماعــی معترض،
صــدور احــکام در دادگاههــای
Email : masoudrealty@gmail.com
غیرعلنی و امنیتی اعالم شــدن
انــواع اعتراضــات اجتماعــی
38 Place du Commerce #280,
مســالمتآمیز اســت .شــرایط
آیا شما درترس دائمی ازهمسرتان بسر میبرید و برای خود و فرزندانîle des Soeurs, Qc H3E 1T8
نامناسب بازداشتگاهها و زندانها
تان میترسید؟ممکن است که شما قربانی خشونت های خانوادگی
و بیتعهدی حکومت نســبت به
شده باشید .آیا به دنبال همزبان میگردید تا شما را یاری کند؟
حفــظ امنیــت جانی و ســامت
مرجع رایگان و قابل اطمینان درخدمت خانواده های افغان و ایرانی
جســمی کنشــگر زندانی هــم از
هست و شما را گام به گام یاری میکند .اگر آرامش خاطر میخواهید
جملهاقداماتسازمانیافتهایست
تلفن را بردارید و با شماره 514-274-8117 :با ما تماس بگیرید.
که حکومت آگاهانه برای اعمال

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

4010 Ste-Catherine W.

Tel.: (514) 585-234
(514) 846-022

pg. 5
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حقایق درباره ی لیــال دختر ادریس
اثر بهرام بیضایی | کارگردان علی امساعیلی

Tel.: 514.426.7200

آرزوگتمیری:مشاورامالک

(514) 561-3-561

ناهیدپاکروان

سفر به ایران

زنان 17 ، 16 ، 15نوامبر
مونتریال:
جلسه اجنمن

¶¥°¶H x»oÎ » kÄoi }~hT

مشاور امالک در سراسر مونتریال

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

(514) 571-6592

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

مسکونی و جتاری

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

Cell.: 514-967-5743

: (514) 571-6592
 Cellمینو اسالمی
Email : masoudrealty@gmail.com

Minoo Eslami

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

32

www.paivand.ca since 1993

 سال  26شماره  10  1446آبان 1398

دکترکورش عرفانی جامعه شناس و عضو حزب ایران آباد اســت)www.iraneabad.org( .
برای دیدن برنامه های تلویزیونی وی از وبسایت  www.didgah.tvدیدن کنید.
آدرس ایمیل برای تماسkorosherfani@yahoo.com :

نگــاه...

دکتر کورش عرفانی

پیش به سوی یک جریان مسئولیت پذیر1

هر جریانی که مسئولیت بحران های کشور را بپذیرد قدرت را خواهد گرفت.

فروردین 1398
www.bazsazi.org
ســیل اخیــر در ایــران و تلفــات و
خســارات سنگین آن یک واقعیت
را برای همه ی ایرانیان آشکارکرد:
ایــران در معــرض خطــری بزرگ
قــرار دارد .در طــول چهــار دهــه
از عمــر رژیم جمهوری اســامی،
ســوء مدیریــت کشــور همــراه با
فساد سیستمیک و کمبود دانش
و تخصــص در رده هــای بــاالی
حکومــت عــوارض و نتایج منفی
بی شماری برای میهنمان داشته
است .رژیم کنونی چندین چالش
بزرگ روی دســت ما گذاشته که
برخی از آنها عبارتند:
بحــران اقتصــادی در
•
قالــب رکود تورمی ،ورشکســتگی
بانک ها ،کمبود ســرمایه گذاری،
بیکاری گســترده و عدم پیشرفت
صنعــت و فــن آوری ،وابســتگی
شــدید به واردات ،تولیــد زدایی،
کســر بودجــه ،بــی ارزش شــدن
پول ملی و فقر مادی گســترده ی
جامعه ،تضعیف صنعت ملی ،فساد
و نابسامانی مالی و حسابداری و...
بحــران اجتماعــی بــه
•

بهترین راه تغییر،
نظــارت آفرینی های اســتبدادزا،
تدارک سازندگی است .خالی کــردن محتوا از فرایندهای
انتخاباتــی ،خودکامگــی
صــورت کاهش کیفیت
>> بخش  1فردی و ...
اجتماعــی،
روابــط
از  5بخش • بحران زیست محیطی
مشــکالت اخالقــی و
بــه شــکل کمبــود آب،
روانشــناختی ،طالق و فروپاشــی خشکســالی غیــر طبیعــی ،بهره
نهاد خانواده ،خشونت اجتماعی ،برداری بی حســاب و کتاب از آب
اعتیــاد ،نابرابــری طبقاتــی بــی های زیــر زمینــی ،بیابــان زایی،
سابقه ،وارونگی ارزش ها ،از میان نابــودی جنــگل هــا ،تــاالب ها،
رفتن اعتماد ،همبستگی و انسجام دریاچه ها و رودخانه ها ،منقرض
اجتماعی ،روان پریشــی عمومیت ســاختن غیر طبیعــی گونه های
یافته و...
جانــوری و تنوع گیاهــی ،آلودگی
•
بحران فرهنگی به شکل هوا ،مشــکل ریزگردهــا ،نابودی
رکود نشــر ،بی ارزش شدن دانش مسیل ها ،ساخت و سازهای غیر
و علم ،مدرک سازی ،نزول شدید منطقــی در عرصه هــای طبیعی،
کیفیت کار دانشــگاه ها ،تضعیف آلودگی آب ها و...
محتوایی آمــوزش و پــرورش ،در بایــد روشــن ســازیم کــه ایــن
جــازدن هنــر و خالقیــت فکری ،بحــران هــا یا به طور مســتقیم از
نــزول تولید محتوایی رســانه ها ،عملکــرد حکومــت اســامی می
سانسور و خودسانسوری...،
آیند و یا به طور مســتقیم توســط
•
بحران سیاسی از طریق آن مــورد تشــدید و تقویــت قــرار
انحصــار ســرکوبگرانه ی قــدرت ،مــی گیرند .میــان خــود آنها نیز
نهادســازی مــوازی ،نفی تفکیک پیوندهای مستقیم و غیر مستقیم
قــوا ،تجمیع اختیارات در دســت فراحکومتی قرار دارد که در این جا
نهادهــای فراقانونــی ،مافیایــی برای پیچیده نکردن موضوع به آن
کــردن ماهیــت روابــط قــدرت ،نمی پردازیم .اما باید آگاه باشــیم

که این بحران هــا در حال تقویت
یکدیگرهستند.
از سوی دیگر شــرایط به گونه ای
در هم گره خورده و پیچیده شــده
اســت که اگر دولت بخواهد روی
هــرکدام از این بحــران ها تاثیری
بگذارد ،به دلیل روابط متقابل آنها
یک یا چند بحران دیگر را تشــدید
می کنــد .هیچ کدام از این بحران
هــا به تنهایی و به طور مجزا قابل
حل نیســت .آنها به هم مرتبطند
و هــر راه حلی که این ارتباط های
مستقیم یا غیر مستقیم را نادیده
گیرد قادر به حل آنها نیســت .در
نتیجه هــر اقدامی بــرای حل آنها
بایــد در قالب یــک «اقدام جامع»
باشــد .اقدامی که ضمــن در نظر
گرفتن راهکارهای مشخص برای
حــل بحــران ،در طراحــی آنها به
پیوندهای دو یا چند جانبه ی آنها
از یکسو و به نقش محوری قدرت
سیاســی در این میان توجه کند.
در غیر این صورت می تواند مانند
برخــی از تالش هایی کــه در این
زمینــه کلید خورده اســت در حد
یک اقدام نمایشــی و نمادین باقی
بماند.
در یــک اقــدام جامعه چهــار بعد
اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی
و سیاســی و روابــط متقابــل آنها
در قالــب ظرافت هــای طراحی و
مدیریتی منظور می شــود تا مبادا
بــا تالش بــرای حل یــک بحران،
بحــران دیگری را تشــدید نکنیم.
به طور مثال وقتی می خواهیم به
رکود پایان بخشــیم ،فرمول های
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اقتصادی ما موضوع همبســتگی
اجتماعی و نیز فاصله ی طبقاتی را
از یاد نبرد .از آن سوی هنگامی که
درصدد طرح سیاست هایی برای
کاهــش فاصله ی شــدید طبقات
اجتماعــی هســتیم ،بــه گونه ای
عمــل نکنیم که راه بــرای هرگونه
رونق بخشی اقتصادکشور و تقویت
خصلت تولیدی آن فراموش شود.
ایــن امــر از ما دعوت مــی کندکه
برای این کار مهم فاقد ایدئولوژی
باشــیم اما حتما یــک متدولوژی
(روش شناسی) مناسب برای یک
اقدام جامع باشیم .این کار آسانی
نیســت ،چرا که سیاســت صحنه
ی برخــورد مکتب هــای فکری و
دیدگاه هــای متفاوت ایدئولوژیک
اســت .ایــن پدیــده در کاری کــه
مورد نظرماست نمی تواند به طور
مصنوعی کنارگذاشته شود .اما می
توان به طور ارادی و آگاهانه برخی
از انتخاب ها را صورت داد تا انجام
پذیری ایــن اقدام جامــع را اگر نه
تضمین ،که تامین کند.
انتخــاب ایــن جــا معــادل قبول
امتیازدهی و امتیازگیری اســت تا
بتوان یــک مجموعــه ای از طرح
های ممکن را رقم زد و به ســوی
اجرایــی شــدن آنها رفــت .در این
میان نباید فراموش کرد که بخش
عمده ای از این طرح ها در فرایند
اجرایی شدن خود ،با این واقعیت
سیاســی برخــورد مــی کننــد که
قدرت ،بر اســاس نظر جامعه و در
شکل اکثریت آراء ،در اختیار یک یا
چند تشکل سیاسی مشخص قرار
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می گیرد و آنها هســتند که مسیر
اســتراتژیکی را که در قالب آن این
اقــدام جامــع و طرح هــای درون
آن مــی تواننــدکلید زده شــوند را
مشخص می سازند.
*
بــر هیــچ ناظربــی طرفــی پنهان
نیســت که این مجموعه از بحران
ها به طور منطقی می تواند درادامه
ی خود تشــدید شــده ،حیات هر
نوع موجود زنده ( انسان ،حیوان،
گیــاه) را در فالت ایــران ناممکن
کرده و ســرانجام کشــور را به مرز
آشــوب ،جنگ ،قطحی ،تجزیه و
نابودی هدایت کنند .رســیدن به
آن نقطه فقط بحث زمان است.
در حالی که از سال ها پیش بسیاری
از کارشناســان در حــوزه هــای
مختلف در مورد تبدیل مسائل به
معضل و تبدیل معضالت به بحران
هشدار می دادند ،دولتمردان نظام
اسالمی ،با کج فهمی و بی اعتنایی
به این هشــدارها ،در مسیر منافع
شخصی یا قبیله ای خود ،شرایط
را به ســوی یــک َابر-بحــران بی
سابقه و فراگیر سوق دادند .امروز
ایران در مرز فاجعه ی کالنی است
که می تواند تمــدن ایرانی را برای
همیشــه از صفحه ی روزگار محو
سازد.
اینک اما به دقیقه نود بازی رسیده
ایــم .فرصتــی انــدک باقیســت-
حداقــل امیدواریــم -تــا بتــوان
کشور را از مرگ حتمی رهانید .اما
چگونه؟
ادامه در شماره آینده

33

 سال  26شماره  10  1446آبان 1398

نـطـنـــز...

تا باز کجا؟
وقتــی خبر قتل ابوبکــر البغدادی
خلیفه داعش و سه تن از فرزندان و
عده ای از اصحاب
دو نفر از زنان و ّ
توسط کماندو های آمریکائی
اش ّ
را از زبان عالیجناب دانالد ترامپ
شنیدیم ،ناگهان به یاد آن خلبان
جــوان اردنــی افتادیــم کــه ایــن
جانیان او را در قفســی محبوس
کرده ،به آتش کشــیده و به قتل
رساندند ،به حال و روز مادر و پدر
و دیگر عزیزان او فکرکردیم که با
دیدن این صحنه فجیح چه رنجی
کشــیدند و بی اختیار با خودمان
زمزمــه کردیم :تا باز کجا کشــته
شود آن که ترا کشت؟!
شامورتی بازی جدید؟
بنشــینید و منتظــر باشــیدکه به
زودی وقتی داســتان دســتگیری
روح اللــه زم در یــک عملیــات
مح ّیرالعقول جیمز باندی توسط
ســربازان گمنام امــام زمان (عج)
فروکش کــرد ،آقایان علماء اعالم
و حجج اسالم برای سرگرم کردن
امت همیشــه در پیســت رقص و
ّ
حســینیه در داخل و خارج کشور
یک شامورتی بازی جدید از قوطی
جادوئی خودشان بیرون بیاورند.
حقایق؟
شایع شده که دختر سفیر ایران در
مســکو با پرتاب خــودش از باالی
ســاختمانی کــه در آن زندگی می
کرده به پائین ،خودکشــی کرده و
دولــت ایران هم تکذیب کرده؛ که
نه ،ایشان سکته قلبی فرموده اند!
همین که ایران تکذیب کرده معنی
اش این است که اصل خبر درست
اســت ولی این که دخترک از کدام
فشــار به ســتوه آمده را نمی دانیم
احتما ًال چادر و چاقچور یا دانستن
ایــن حقیقت کــه پــدرش همکار
دزدان یا شــکنجه گر بوده است؟
این ها حقایقی اســت که احتما ًال
بعد ها آشکار خواهد شد.
تنبیه؟
بچه اش
می گویند مرد ثروتمندی ّ
را به مدرســه برد و به معلم گفت:
بچه من خیلی حســاس است اگر
ّ
تنبلی کرد کافی است هم شاگردی
اش را تنبیه کنید ،خودش حساب
کارش را مــی کند! درســت مثل
بچه های شــان
آخوندها که وقتی ّ
دزدی و دغلــی مــی کننــد آن ها
یکی از رده پائینی های بی گناه را
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زیده است

محاکمه و
اعــدام می کنند به این ترتیب
زالو زاده به نوعی تنبیه می شود
و حساب کار خودش را می کند
تا دفعه بعد با روشی دیگرکارکند
و بدزدد تا لو نرود!
بی دردسر؟!
حســینی قمــی درمصاحبــه با
ســیمای آخوندی بــه صراحت
گفت :معاون اول رئیس جمهور
گفته ما امسال دیگه دست توی
جیب مردم نمــی کنیم! خوب
وقتی می دانید طرف پول های
بــزرگ را توی بانــک می گذارد
مگر مشنگ هســتید که بروید
از جیب مردم پــول ُخرد بردارید؟
پــول قلنبــه را از بانــک برداریــد؛
بی دردسر!
ّ
راه حل شرعی؟

خود یا فردی متد ّین و
حتی در آن
نماز خوان در بیاورد و ّ
جهان دور تا دور بهشــت بگردد و
آن ها را برای بخشــش سرکالس
یا پشت کالس مســلمانی ببرد تا
ً
کامال اطمینان یابد که همه آن ها
هدایت یافته اند.

برای نخستین بار پس از  40سال
زنان و دختران ایران با کمک جامعه
جهانی توانستند به استادیوم وارد
شــوند از فــردا آخوندهای مفلوک
مشکل ُشل حجابی!
خواهند گفت :اســام نابود شــد!
زنــان رفتند مــردان ُلخت ُلخت را در حالــی کــه در سیســتان و
دیدند و چشمان شان ناپاک شد! بلوچســتان 100 :هــزار تــن بــی
چــون زنای چشــمی انجام شــده شناســنامه 70 ،هزار تن بازمانده
است! همین زنای چشمی موجب از تحصیــل 6 ،هــزارکالس درس
رفتن برکت از زندگی می شود این خراب و یا َک َپــری و  700هزار تن
که می بینید گنــدم و برنج کم بار بدون دسترســی به آب آشامیدنی
مــی دهد ،درخــت کم میــوه می بهداشتی و سالم وجود دارد ،رهبر
ّ
معظم مســلمین و مستضعفین
دهــد همه به خاطــر همین زنای
اما برای ّ
حل این جهــان و حومه مــی فرمایند :من
چشــمی اســت! ّ
مشکل ،راه ّ
حل شرعی هم داریم .گفتم که باید با بی حجابی برخورد
صد نفــر آخوند جلو در اســتادیوم شود! مردم می دانندکه کمبود ها
بنشینند و این زنان را برای اعضاء از آمریکاســت دروغ میگــن از این
تیم ها و مردان تماشاگر دو ساعته جاست! آن ها می دانند دژشمن
صیغه کنند .تا مشکلی برای ورود پول شــان را به تروریســت ها می
دختــران و زنــان به اســتادیوم ها دهد! و باعث این نارســایی ها می
نداشته باشــیم .هزینه زیادی هم شود! پس هدف اوّل ما باید مبارزه
ندارد  50هــزار تن دختر و زن هر با بی حجابی باشد!
امتحان الهی!
کــدام ده هــزار تومــان بدهند می
شود پانصد میلیون تومان؛ به هر آخوندی روی منبر شــلوغ گفته:
آخوند پنج میلیون تومان می رسد گرفتاری های جمهوری اســامی
ولی درعوض حالل خدا حرام نمی امتحــان الهــی اســت! بیمــاری
شــود و برکت از زندگی مردم نمی امتحان اســت! تحریم ها امتحان
اســت! فقر امتحان است! آخوند!
رود.
آن وقت چگونــه تو و رهبر ّ
هدایتیافتگان؟
معظم
عــده ای یزیــدی به بنیــاد بالیت ات با دو کالس قرآنی همیشه ناظر
هجمه کرده اند که چرا امام جمعه و مردم و دکتران و مهندســین در
اســالم؛ زنان معلوم الحالی مانند حال امتحان اند؟
ترور مش قاسم!
تیلورســوئیفت ،جنیفــر لوپــز و
دادستان کرمان گفته:
آنجلینا جولی را می شناسد؟ این
محاکمــه تیــم تــرور
منافقان کوردل می خواهند به
قاسم سلیمانی به جرم
اساس امامت جماعت علی گو
محاربه با خدا و افساد
و نفــت جو ضربه بزنند وگرنه
فی االرض ادامه دارد!
این وظیفه هر امامی است که
احتمــا ًال ایــن بیچاره
این لعبتان را بشناسد و دنبال
ها به آخوند یا سپاهی
شان برود و آن ها را به مذهب
قــرض داده بودنــد و
حقّ ه هدایت کند و تر و تمیز تر
های شــان را هم به عقد یا صیغه چون آن ها درخواست پول خود را

کرده اند؛ سر از سیاهچاله
های اطالعات سپاه درآورده
اند! شاید هم با یک خانواده
شهید یا جانباز تصادف کرده
اند و چون قبول نکرده اند که
از ّ
حق شان بگذرند گرفتار شده
انــد و به زودی به اقــدام به ترور
مش قاسم اقرار می کنند.
ماموریت مهم؟
می گویند :قرار است کارشناسان
جمهــوری افالســی در برگزاری
جام جهانی قطر به مســئولین آن
کشــورک ،کمک کنند .ما که هر

چه فکرکردیــم عقل مان به جائی
نرســید مگر این که آقایان علماء
اعالم و حجج اســام ،طلبه های
جوان و فاطی کمانــدو ها را برای
مدت یک ماه بفرستند به قطر که
ّ
به پــروژه امر به منحوس و نهی از
من خر! سر و سامانی بدهند و به
مهمــی مانند حفظ
ویــژه بر امور ّ
حجاب بانوان و نوع اغذیه و اشربه
امــت حاضر در مراســم
مصرفــی ّ
نظارت داشته باشند.
شهردار منا؟
شــهردارکرج در اینستاگرام پست
گذاشته که ما برای برگزاری مراسم
اربعین حسینی  100تن پاکبان به
عــاوه  150دســتگاه اتوبــوس به
عــراق فرســتادیم و  250میلیون
تومــان هــم بــرای خدمــت دهی
اختصــاص دادیم .کاش کســی به
ایــن چوپان شــهردارنما می گفت
در ایران هــزاران نفــر درمانده دو
میلیون تومان هســتند و هزاران
کارگــر و کارمند شــهرداری هنوز
حقوق ســه ماه قبل خودشــان را
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دُنبل بن زُباله!
با شــکوه ترین باغ تاجیکســتان به نام گــردی بگو یا بنویس :مهر،
کوروش بــزرگ نامگذاری شــد! در این تسبیح ،سجاده ،کفن ،چادر
مورد ،درود بــر امام علی رحمان رئیس سیاه و از این قبیل کاالهای
جمهــوری این کشــور که ایــن گونه به اساســی که مردم بــه آن ها
گذشــتگان ایرانی خود افتخار می کند! نیاز واقعی دارند .گرفتی چی
ولی یادتان باشد آخوندها هم از این نوع گفتم یا بالئی به سرت بیاورم
کارها بلدند .قرار است بعضی از باغ های که بگیری؟!
هذا من فضل ر ّبی!
ایران را به نام هالل بن کالفه ،حبیب بن
یــک کتــاب داســتان در
نُخاله و دُنبل بن ُزباله نامگذاری کنند!
ایران چاپ شــده کــه روش
بچه
خودکشی با طناب را به ّ
نگرفته انــد و از این ها که بگذریم ها یاد می دهد! گفتیم شاید اشتباه
در کشــور ما هر شــب هزاران نفر شــده کتاب را گرفتیم و مثل ران
گرسنه می خوابند .خوشخدمالی و ب ّره هدیه به کفتــار بردیم خدمت
خودشیرینی و رذالت و دنائت هم رهبر ّ
معظم که :چه نشستی ببین
در کشــور اسالمی تحت حکومت
حدی دارد نه بهر قیمتی!
ّ
دالر سبز؟
شما ،چه کتابی نوشته و به چاپ
مدت ها کشمکش رســانده اند! کدام ابلهی به ناشــر
می دانید پس از ّ
وقتی کــه دولت ایران موفق شــد این کتاب مجوّز داده اســت؟ نگاه
اس  300را از دولت باجگیر روسیه پولــدار انــدر فقیری به مــا کرده و
بگیرد؛ آن را در بهشت زهرا مستقر فرمودند :ما خودمان فرمان دادیم
کرده اســت و ظاهر ًا هــدف از این کــه این کتــاب را بنویســند چون
کار را هــم حفاظت از مرقد
مطهر حســاب کردیم که آن درخواست
ّ
ّ
شــکر
حضرت امام راحل (ج) اعالم کرده تولیــد فرزند بیشــتر مان،
اســت یعنی جسد پوسیده و خاک خــوری زیادی بــود .گفتیم با این
شــده یــک آخونــد فزرتــی از جان فرمان آن را جبران کنیم! بعد هم
مردم تهران با ارزش تر است! خدا چون خودکشی درغرب زیاد است
یک جو عقل به رهبر ّ
معظم و یک فکر کردیــم مبادا در ایــن مورد از
البته
کیسه دالر ســبز تا نخورده هم به جهان
ّ
متمدن عقب بیفتیم! ّ
ما بدهد!
در این وسط یک پول هایی هم به
مِ رسی؟
ما می رسد که هذا من فضل ربی!
ابراهیم رئیســی قاتــل معروف که پدر و مــادرش را جریمه می کنیم
شــد رئیس قــوّه قضائیــه ،بعضی پول دادگاه و پاســگاه و بعد هم به
از مــردم فکــرکردندکه دیگه
این بهانه چند تا پولدار
دزدان ماســت ها رو کیســه
بی دین را می گیریم
خواهنــد کرد .حواس شــان
و حسابی می چالنیم
نبــود که این بابا آمده تا پول
تا حسابی روغن پس
دزد هــای ُخرده پــا را بگیرد
بدهند!
جائی که می
بدهد به دزد بزرگ .حاال در
سوزد؟
البالی این همه اخبار مربوط
به دســتگیری و محاکمــه دزدان تا قرار شد زنان به استادیوم بروند
و اختــاس گــران ،کارشناســان گروه های آخوندی چماقدار شروع
برجسته دولت آقا امام زمان (عج) کردند به چسباندن اعالمیه به در
صندوق صدقات را طوری درست و دیــوار و تهدیــد! ما نمی فهمیم
کردندکه دیگر فقرا نتوانند از داخل چرا اختالس ها و دکل غیب شده
اش پول خارج کنند به قول ساسی و این همه دزدی و کثافت کاری و
مانکن واسه همه زحمتات مرسی! این همه لجن که توی کشور بوی
واقعا که دست اختالسگرانی مثل گندش همه جــا را ُپرکرده ،باعث
تجمــع طلبه ها نمی شــود ولی تا
قالیباف و رفیقدوســت و خاوری و
ّ
زنان مــی خواهند امتیــاز بگیرند
امثالهم را کوتاه کردی!
کاالهای اساسی؟
آخوندهــا آتش می گیرند؟ به قول
معاونبخشصنعتومعدنگفته :پرزیدنت سابق منفور ابلهی نژاد یخ
ّ
چابهار
محــل تخلیه بخش عمده را بگذار روی جایی که می سوزد!
کاالهای اساسی خواهد شد! ما بنا
کانادا – مدینه منوّره مونرآل –
بر ذات فضول مان به جناب معاون اوّل ماه نوامبرالحرام! سال 2019
زنگیدیم که :جناب این کاالها چه
دربدری خون جگری!
خواهند بود؟ :ایشان فرمودند ای
برابر با دهم آبان ماه سال 1398
بابا خراســانی حاال مــا یک چیزی
مهرورزی زنجیره ای!
گفتیم تو چرا بــاور کردی؟ خوب
شاد و آزاد و سربلند باشید.
حــاال اگر بــرای بیننــدگان برنامه
پیر خراسانی
تلویزیونــی یــا خوانندگان نشــریه
ات به دنبال ســوژه یا خوراک می

zarbarg paivand

راهنمایمشاغل
ایرانیان مونتریال

Z

ARBARG

Iranian Business Directory

Tel : (514) 996-9692

www.paivand.ca

ل با دو شرح

4842
34

جدول روزنامه ايران دارای دو «شرح عادی و ويژه» است .در صورت تمايل به حل دو شرح ابتدا يکی از شرحها را با مداد حل کرده و
 10آبان 1398
 سال  26شماره 1446
www.paivand.ca since 1993
اول ،به حل شرح دوم بپردازيد.
کردن جواب شرح
سپس با پاک

جدول عادي

الخوردگي -از
يمناستيك
 صيدوم قيمته��ا-

اي��ه حي��ات-

1

2

CLASSIFIEDS

3

1

8 7 6 5 4
های
نیازمندی

9

2
3

جدول ويژهاستخدام

Elegance Leasing: Bookkeeper/ Secretary
به یک نفر منشی  /حسابدار
زبانيا ميوه
محصول
15 14 13 12 11 10
انگلیسىى و فرانسه
كامال مسلط به
دستگاهي جهت توليد
حيله
گر-سابقه كارى و
سال
-9اقل ٢
با حد
simply accounting,
Excel,
انرژيword,
دارای مهارت در email
برچسب
اتمي-
simply
accounting
سیستم
و تجربه كار با
 -10درد و س��ختي -جمع ش��يء-
فورا نیازمندیم.
نشانه
Send CV to
برتري -واحد
آي��د-
خورد
ب��ا
-11
info@eleganceleasing.com
وزن -از
احشامor fax
514-482-4900
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استخدام

استخــد ام

فروش سالن زیبایی

hosskherad@yahoo.ca azjan12paid60+120+120

شانس اول را به آنها
بدهید!

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

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

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

جای شما در این صفحه
خالی است!
با ما تماس بگیرید.

abedi free

azmr19f

6
4
4
1

aznov-jan’17tpshP

2233336

نیـازمنـدی هـای پیوند

جدول اعداد سودوکو در صفحه 14

آرایشـــــگاه

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

آژانس مسافرتی

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

آموزش موسیقی

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

آموزش نقاشی

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

آموزشگاهحتصیلی

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

اتومبیل-تعمیر

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

اتومبیل :خرید و فروش

الگانس لیزینگ482-4500 ................
ALIXتویوتا376-9191.................................
تویوتا ایل پرو 376-9191 ................................

ازدواج

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

ارز

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

امالک و مسکن

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

بیمه و مشاور مالی

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

پزشــکی

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

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

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

اجنمن ها و سازمانها

حسابداریومالیاتی

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

تاکـسی

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

تبلیغات

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

ترجمه

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

حمل و نقل

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

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

دندانپزشک

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

رستــوران

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

روانشناسی  /روانکاوی

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

سوپر و فروشگاه

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

شیرینی پزی و قنادی

نرگس690-4808..............................................
سروین562-6453........................................... .

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

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

م!

نیازمنــدیها

MMUNITY

استخدام

استخدام
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کامیونیتی ایرانیان

 -12بافت��ه ابريش��مي -كمبود آن
ابزار مكانيك6 -
باعث گوارتر ميشود -آدمي
استخـــدام
ف پيروزي
قابلتوجهخامنها
شرکت  -13 Panneton & Pannetonنوعي زيرانداز -داستان كوتاه-
7
ش��يپور بزرگ
به یک نفر ظرفشوی
تعداد محدودی نیروی کا رجنرال پزيسيون
قهـوه
فال
8
ن مرده
و همچنین راننده با حقوق مناسب  -14خ��ودروي و کمک
آشپزهن��گام
س��نگين-
ورق
و
شلخته
 زناستخدام می کند.
• باتجربه •
9
سنگ
خرده
ظهر-
نفر
یک
به
قاص��د،
��ت-
در صورت تمایل با شماره تلفن های
برای کار در رستوران
توسط شادی
س��لولهاي
 514939009و ( 5145721356پیمان) -15ب��ه مهاج��رت
10
کبابسرانیازمندیم.
Published Since 1993
صندوقـــدار
info@pannetonpanneton.com
ایمیل
ویا
بافت
ب��ه
باف��ت
ي��ك
از
س��رطاني
BIWEEKLY NEWSPAPER
)(514
678-6451
Tel.: 514-933-0-933
هري در استان 11
FOR PERSIAN COMMUNITY
تماسبگیرید.
ديگر گفته ميشود -نوعي بيماري
آقـــا،
ر!
(Montreal, Toronto, Ottawa,
ً12ا با تجربه
صبح جمعه-ترجیح
كمخوني شديد
)Victoria, Calgary & Vancouver
جهت کار
13
Offer of employmentعمودي:
ت
 Mailing Address:
در dépanneur
عموجان
کلبه
4010 Ste-Catherine W.
نروژي
هامسون
كنوت
از
اثري
-1
گ��واه-
آي��د-
14مرکز شهر
واقع در
A community organisation has a vacancy for
به چند نفر ویترس
MONTRÉAL QC
واحد
ياق��وت-
ي
به صورت پاره وقت
وقت •
خوش��بو-وقت و تمام
 -2گلي • نیمه
the position of a community case worker
15
نیازمندیم.
 دوي��دن -ازفشار برق برای کار در
Needs an academic background
کلبهم.عموجان 514-996-9692
م
نیازمندیمع��روف-
افقي -3 in social sciences, social :فقرال��دم -قمارب��از
بيزاري بويژه از بوي بد work or psychology
لطفا با شماره تلفن زیر
Tel.:5144737376
انس��ان -تخت س��لطنت -هضم Languages required:
لوازم
فروش
وص
وحشت
-9
-1گرما درماني -مركز مقدونيه
Email:
تماسبگیرید:
French, English, Farsi and/or Dari
نهيكننده
مرطوب-
اس��ب-
ب��رگ
و
زي��ن
-4
غذا
info@paivand.ca
شكستهبندي -ضرر
basedپا-
 -2on academicعضو
Tel.: 514-484-8072
Commensurate
salary
ا -زاوي��ه باز در
زيردست
www.paivand.ca
backgroundامروز -از
andش��ب پيش از
معروف-
 -10حرف ندا -دندانس��از -آينده-3 -
experience
مالیاتیشهر
ميخ عرب-
 -5 For those interested please call Nancy Libo:الهه خورش��يد-
شايسته ،بهموقع
پیونددرونکـــــوورهرهفته
خدمات
مركبات
مرحوم
آور
پيام
ه��اي
گل
از
 -11جه��ان-
منتشرمیشود:
استان لرستان ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
514-274-8117
اصفه��ان-
اس��تان
در
ش��هري
-4
Vancouver:
ضربه سر
بهار-
برومند-
ناگهان��ي-
 -6مقاب��ل زن-
CARWASH
ﮐﻮﭼﮏ

ﻣﺸﺎﻏﻞ
ﺍﺷﺨﺎص و
خون
زائد
مواد
بزرگ-
ض��ا امين��يبهب��ا
دفترداری
و
شرکت
ثبت
Ramin Mahjouri
کارگرموشك كوچك براي آتشبازي
چند نفر-12
بوي مخصوص غذاي مانده
حسابها با نازل ترین قیمت
پور و
يد هاش��م
نمره
فرعون-
نيكوكار
زن
ب��دن-
-5
Tel.: (604) 921-IRAN,
وقت یا تمام وقت)
(پاره
ك��ودكان -ض��د خي��ر -پوش��يده،
كردن
 -7گوهر يكتا و بي
ﺳﺎﻝ
نقل 
مانند-ﺩﺭ ﻃﻮﻝ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ
765 GREENWOOD Rd.,
امکانات:
بهترین
با
مناسب،
خیلی
ای
منطقه
در
جی
دی.
ان.
قلب
در
استتیک
زیبایی
سالن
قوم
خادم
عالي-
کارواش
ﺧﺮﺩﺑﯿﻦ
حدي��ث از ق��ول >>ﺣﺴﯿﻦ
برا ی کار درمخفي
امامان-
پيغمب��ر و
W. Vancouver, B.C., V7S 1X8
پدیکور ،مانیکور ،فشیال ،وکس ،کاشت مژه ،اصالح ابرو و صورت ،میزانپلی ،با دو اتاق مجزا و یک
514-242-6034
س از جزاير قش��م
نیازمندیم.
و
پاره
ناپس��ند-
و
زش��ت
نواله-
-6
زور
جاي
مرتعش-
يگانه-
فورا -13
-----------------------سالن بزرگ و فضای موجود برای اضافه کردن کوتاهی مو با اجاره ی مناسب به فروش می رسد.
همچنين
تلفندر
جزيره ايران
(احمد)
اطالعات:
 -8از حش��رات موذي -نوعي ماهي • پیوند در ویرایش نوشته ها آزاد است.
قیمتطور
شغل -پوس��تيندوز -به
-14
قطعهخریداران شماره تماس :آربی آوانسیان
استثنایی برای
خدمات
طرد
س ميباشد-
• نظرات چاپ شده لزوما بیانگر دیدگاه های
Tel.:
514-651-2661
ناگهاني
 -7از جنس ني!-
514-983-7046
ورم بناگوش -بانو كوچك -روز عرب
پیوندنیست.
ساختمـانی
 -15گول زدن ،اغفال كردن
 -8وسيله وزنهبرداري -فرزند -داراي
 -9حس��ن معاش��رت -س��ردي • -پیوند از درج نامه های فاقد نام و نشانی و
ز
احمــد
نوشتارهای توهین آمیز معذور است.
ویژه :از صفحه 27
و
اتهام  حل جدولهای عادی
خاطر
تيرگي
ناهي-
حل جدول ويژه شماره 4841
حل جدول عادی شماره 4841
• نقل نوشته ها-با ذکر ماخذ -آزاد است.
کلیهخدماتساختمانی
بازسازی ،بهزبان
 -10از
ه��اي • استفاده از طرح آگهی ها مجاز نیست.
سازی
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
نويس��ي-عالیرس��م-
-------------د س ي ا س ي
ا ق ت ص ا
 1ر و ب
د
 1ك و
مخفف
س ت و ن ه ا ي ز م ي ن برنامه کیفیت
ز
ا
ه و
ا
د
 2ا س ل ا م ا ب ا
مناسببيرق
افسوس-
ن ا ش ت ا
ر ي و
 2ت ا ن ا ن ا
کوتاه زیباتر است
صداي نرخ
س��تان
ر د
ا
و
ر ب ي ع
 3ك ا ب و ي
و ي ت
ر
ا
ا س ر
 3ي ك د س ت
لغزيدن
هويدا-
ماچ-
-11
برای ما بنویسید اما...
Tel.: 514-298-1393
ر ي گ
و ب ا ل
ل ك
 4و و ل
ر م
ت ا
ه س
 4ب ن ه
• پیوند نشریه کوچکی است ،لطفا سعی کنید
ر م ي پا Tel.: 514-265-0973
قش و
ر
ط ا ق ه
ا ن
ج ي ر
 5ن س
ن
ل س ت
ا
ب ل ن د ي
 5ه ش
 -12اداره عالي -هرزآب -نوشته ها از  500تا  1000کلمه بیشتر نشود.
سقف-
6
د
ا
س ف ي د
ش م ا ي ل
6
م گ
ا ت
د
ا
ب ا ن ج و
• نوشتارهای خود را ترجیحا با مایکروسافت ورد
م ز ه پاندول ساعت
ي
ن ف س
ه ي
م ت ن ا
 7ا س ك ي
و ي ز
ش ب ا
ا س خ
 7ر
فارسیتایپ،سپسایمیلکنید.
8
و
ر
س
ن
ك
د
ا
ز
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و
ه
س
ابريش��م-
كرم
پرده
-13
8
دیجیتال
عقايد 9 -م ا ه ا ك ا س ي ا ص ي ا م  9اك زن جي ت اس ا ار دب ري ن م ا ر ي ا تپش
-----------------------ن م ن م غارت -بيماري چيني
شما
س و ر ي ه
م ر ي م
 10ا م
ه ت
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ا
و
ا
 10ا
®لوگوی پیوند®
1 4 - -14
س��خنان 5بيم��ار-
ائينتر
ش ا
ك م ي ا ب
ت ه ي ه
 11ن
م ن
ت ن ا س ا
و
ر
ي و
 11ن
ز بد و
خ ا ص اينك -از عناصر شيميايي
ج ر ب
ن د
ك ا ش ي
 12خ ا ن
ر ي
ت ا س ف
ر س
 12د
کار استاد علی اصغر معصومی
ا ي ر ن ا فلزي
ي و ن ا ن
ن ي م ا
 13ر م ا ن
ر ي ت م
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و
 13ر
(هنرمند و نقاش معاصر)
��تي-
ماريا
اريش
از
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-15
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مارك آلماني

استخدام

34

info@paivand.ca

مراکز پخش پیوند
مرکزشهرمونتریال:

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

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

عینک سازی

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

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

فـرش

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

فـیزیوتراپی

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

فـال

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

لوله کشی

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

مهاجرت

کلینیککایروپرکتیک

محضر

کــــارواش

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

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

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

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

موسیقی (جشن ها)

کتـابفروشی
کلیسا

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

گاراژ (درب)

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

وام مسکن

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

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

وکیل دعاوی

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

ویدیو

گلفروشی

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

• شیرینیگیالنی

879 879 999 999

Sectionnel

Sectionnel

Sectionnel

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

 دالر۵۰۰ ماهانه

آرد برنج
،دارچین
*Ensemble
matelas
*Ensemble
et • matelas et
سفارش
sommierقبلی
orthopédique
sommier• باorthopédique
Dream
Star :تلفن
Dream Star
)(شكوفه
60”
grand
lit
99$
60”
grand lit 99$
438-994-4115

$

Sectionnel

با تمام امکانات
و اینترنت ومبله

یکاوکازیــوناستثنائی

در منطقه

Close to metro Verdun.
400 students active.
25 000$ equipment included.

5740 blvd cavendish
لطف ًا برای اطالعات
:بیشتر تماس بگیرید

<< >> حتی در محل شما

9116-663 )514(:.Tel

M.Royal.Beauty :اینستاگرام

Contact:

PendJn01

514 531 8783

Tel.: 514-400-7879

استخـــدام

free

699$ 699$

Canapé

Meubles
Meubles
prilloprillo

Mega
Mega

سی
عکا
رز

 اندازه سرPR و کارت
وجزئیاتدیگربایستی
رعایتشود

vente
vente

50 X 70

______________
عکسبرایسوءپیشینه
)(واشنگتنیاایران

تبدیل متام سیستم های ویدئویی

6565

بدن با لیزر
سوزاندن موهای
Sectionnel
Sectionnel

Estheticienne & Technicien LASER |
Diplome cidesco internations du paris

Sectionnel

1399$ 1399$

%%

7 mcx

2299 2299$

بین بردن چین و
کردن پوست و
جوان
la ازqualité
laauqualité
plus bas
au prix
plus bas prix
، گردن،چروک های صورت
و از بین بردن جوش ها و کک مک های
acne قهوه ای صورت
هموطنان عزیز
برای
%15 deتخفیف
باà partirsallede 1099$
Set de chambre à partirSet
1099$
de chambre
/ Ensemble
à dîner/àEnsemble
partir salle à dîner à partir

7 mcx

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.

شهــریار
خاطره حتویلداری یکتاBeaucoup deBeaucoup
piècesبخشی
uniques,
de pièces
etc.uniques, etc.
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ترجمـــهمدارک
Dépêchez-vous!
Dépêchez-vous!

• ترجمهرسمیکلیهمدارکوخدماتمربوطبهترجمه
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514-624-5609

Sectionnel

) (نبش دکاری

SNOWDON

PrilloPrillo
liquideliquide

Tel.:(514)
de 706-8324
de
 مترجم رمسیrabais rabais
مترجم رمسی

Sectionnel

، 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!

999 jusqu’à
999 jusqu’à
خدماتآرایشی

LASER SPA INSTITUT
$
$ LEA

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

آﻣﻮزش ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺎزﻫﺎ و آواز ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه
 ﺳﺎل5  ﺗﺎ2 آﻣﻮزش ﻣﻮﺳﯿﻘﻰ ﮐﻮدك از
ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آرش ﺗﯿﻤﻮرﯾﺎن

Canapé

35

مشاوره و خدمات زیبایی

ویا خانم دانشجو

• با مغز گردو و شکر

$

Driving School for Sale:

به یک خانم کارمند

•رشتهخوشکار

$

فروش بیزنس

پانسیون

شیـــرینی گیالنی

$

1398  آبان10  1446  شماره 26 سال
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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
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دارالترجمه رسمی فرهنگ

،عضورسمیانجمنمترجمانکبک
ترجمهوتأییدترجمه
،رسمی اسناد و مدارک
تنظیمدعوتنامه،ترجمهشفاهی
،وتکمیلکلیهفرمهایرسمی
بلیت
کلیه
 فروش
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آموزش فشرده حسابداری
تدریس خصوصی و نیمه
آموزش کلیه سازها و آوازتوسط اساتید برجسته
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آموزشعکاسیبهزبان .. .

سفر به مکزیکوسیتی برای تصویربرداری
از فستیوال مرده های متحرک

درست و حســابی و  4نبش،
در آخریــن لحظــات ،تصمیم
به ســفرگرفتیم .از آنجایی که
افراد زیادی از جاهای مختلف
دنیــا برای دیدن این برنامه به
مکزیک سفر میکنند ،قیمت
بلیــط هواپیمــا بســیارگرانتر
شــده و مجبــور شــدیم بلیط
 500دالری را به قیمت 1250
دالر بخریم! اکثر هتلهای مرکز
شــهر مکزیــک هم بــرای این
روزها رزرو شــده و جای خالی
ندارند .به همین دلیل ،اقامت
پارسال در چنین روزهایی بود
 Día de Muertosمان را هم از طریق وبســایت
Day
of
the
Dead
که برای تهیه گزارش تصویری
 AirBnBو در یــک آپارتمان
is a Mexican holiday celebrated
از مراسم «روز مردگان» عازم
خصوصــی رزرو کردیــم .اگــر
throughout Mexico, in particular
ایالت میچــواکان و جزیره دور
 the Central and South regions,از ایــن ســفر زنده برگشــتیم،
افتاده «خانیتسیو» در مکزیک
 and by people of Mexican heriفاکتــور هزینه هایمــان را همشــدیم که یک شماره از مقاله
 tage elsewhere.برای مدیریت محترم نشــریه
Date:
Saturday,
Nov.
2,
2019
دنباله دار «آموزش عکاسی به
«پیوند» ارسال خواهیم کرد
Celebrations: Creation of altars
زبان خوش» را به گزارش این
تــا ببینیــم چقــدر از این پول
to remember the dead, traditional
سفر اختصاص دادیم.
 dishes for the Day of the Deadمرده را زنده خواهیم کرد!
تصاویــر این ســفر هــم طبق
 Significance: Prayer and rememوســایلی را کــه بــرای تصویرمعمــول از طریــق کانالهــای
 brance of friends and familyبرداری به همراه خود میبریم
members
who
have
died
گروه فیسبوکی «همه چیز در
عبارتند از:
مــورد مونترآل» و «اســتودیو
 دوربین سونی آر ایکس«پیوند» را نداشته باشیم!
فوتوبوک» منتشر شدند.
 9برای تهیه عکس و ویدئو ،بدون
امســال قصــد داریــم بــرای تهیه فســتیوال «روز مردگان» در شهر نیاز به تعویض لنز
پهپــاد فانتــوم  4برای
گزارش تصویری دیگری به شــهر مکزیکوسیتی معموال سالی یکبار و -
مکزیکوسیتی برویم و از فستیوال با شکوه زیادی اجرا میشود.
تصویر برداری هوایــی از رژه «روز
معــروف «مــرده هــای متحرک» تفاوت برنامه امســال با ســالهای مردگان» در مکزیکوسیتی
دو گوشــی موبایــل
در «روز مــردگان» تصویربرداری قبــل در ایــن اســت کــه  4رژه به -
کنیم .گزارشی را که اآلن مطالعه همین مناسبت در روزهای پایانی سامســونگ برای جاهایــی که به
میفرمایید ،دقیقا قبــل از پرواز ما اکتبــر و ابتدای مــاه نوامبر برگزار علــت ازدحــام و یــا عــدم امنیت
تهیه شــده اســت تــا در زمانی که میگــردد .به همین دلیل تصمیم کافی ،نتوانیم از دوربین های دیگر
در مکزیکوســیتی اقامــت داریم ،گرفتیم که این برنامه را از دســت استفادهکنیم.
لرزه گیــر DJI Osmo
اســترس تهیه مقاله برای نشــریه ندهیــم و برای تهیه یــک گزارش -
 3 Mobileکــه اخیــرا وارد بــازار
شــده و آنرا بــه تفصیــل در مقاله
دیگری برایتان معرفی کرده بودم.
Infos pratiques
یک دوربیــن «گوپرو»
sur Montréal
بــرای تصویربــرداری احتمالــی از
بزرگترینوفعالترینگروهفیسبوکی
موجودات زیر آب و یا در زیر باران
ایرانیان و فارسی زبانهای مونترآل
اطالعاتکاربردیواخبارمفیدبرایاطالعازرویدادهایشهرمونترآلو
مکان جالب دیگری که قصد داریم
کامیونیتیخودمان؛اینگروههیچگرایشسیاسی،مذهبیوحزبیندارد.

«همهچیزدرموردمونترآل»

از آن تصویربــرداری کنیم ،جایی
است در جنوب شهر مکزیکوسیتی
بنام« ،سوچی میلکو» که کانالهای
فراوانی در این منطقه وجود داشته
و مردم اکثرا با قایق تردد میکنند.
در این منطقه ،فروشــندگان دوره
گرد ،غذاهــای خیابانی ،و صنایع
دستی زیادی وجود دارند که همه
ســوژه های بســیار جالبــی برای
عکاسی و مستندسازی میباشند.
ســایت جالب دیگری کــه در این

منطقه قرار گرفته ،جزیره متروکه
و ترســناکی اســت بنــام «جزیره
عروسکها» که نهایت تالش خود
را خواهیم کرد که از این مکان هم
تصویربــرداری کنیم .ایــن جزیره
جایی اســت که ملت تعداد زیادی
عروسک را از سالها قبل در جاهای
مختلف جزیــره از درخــت آویزان
کرده و نذر خود را ادا نموده اند!
با توجه به درگیریها و ناامنی های
اخیــر در مکزیک ،ســعی خواهیم

کــرد بیشــتر احتیــاط کنیــم و از
برخی مناطق خاص که گروههای
مافیایی با پلیس درگیر شــده اند،
عبورنکنیم.
پس از برگشت از این سفر ،گزارش
کاملــی از بخشــهای مختلف این
ســفر به شــما عزیزان ارائه خواهد
گردید.
روز مردگان مبارک باد!

صابر جلیل زاده

آمـوزشسنتــور

در كلیه سطوح
-------------

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

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

Z

ARBARG

Iranian Business Directory

Tel : (514) 996-9692

www.paivand.ca
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افتتاحیه بزرگ الگانس لیزینگ
ELEGANCE LEASING
GRAND OPENING

WE PAY YOUR

GST TAX

At Elegance
Leasing,
we make
driving your
dream car
a reality

On any financed, leased, or purchased cars.
• From November 14 to November 28, 2019.
• All our cars are certified and inspected.
• You can take advantage of this opportunity
and place an order on any car during this period
!and get our GST tax rebate
• No credit application refusal
• Special program for new arrivals.
_________________
6225A St-Jacques ouest, Montreal, QC H4B 1T8
•

Tel.: 514-482-4500

Or please visit our Webpage at:
www.eleganceleasing.com
or Instagram @elegance_leasing
Supported by Garage Automo and Cars I Have Driven
****A Fee of $295 will apply on cars purchased and paid in full

«نعش او هنوز هم بر دوش ماست!»

ی از احمد میرعالیی ،از قربانیان قتل های زنجیرهای
یاد 
بیست وچهار سال از مرگ احمد میرعالیی
گذشــت؛ نویســنده و مترجم پرکاری که
بــه ترجمه آثار نویســنده بــزرگ آمریکای
التیــن ،خورخــه لوئیس بورخــس ،و نیز
آثــار وی.اس.نایپل و اکتاویو پاز شــناخته
میشد.
میرعالیــی از جملــه امضاکننــدگان نامه
«ما نویســندهایم» در دهــه  ۱۳۷۰و متن
نامه اعتراض به مرگ سعیدیسیرجانی،
نویســنده و پژوهشگر ادبی و از مقتوالن
قتلهای زنجیرهای ،بود؛ دو نامه اعتراضی
علیه جو سیاســی و فرهنگــی وقت علیه
روشنفکران و نویسندگان.
میرعالیی ،دوم آبــان  ،۱۳۷۴زمانیکه به
کتابفروشــیاش در اصفهــان میرفــت،
ناپدید شد و شــبانگاه جسم بیجاناش
پیدا شد.
گفته میشــود او بهسبب تزریق انسولین
یا الکل ،به ایســت قلبی دچار شــدهبود و
جنازهاش گوشه کوچهای رها شدهبود.
هوشــنگ گلشــیری ،داســتاننویس
درگذشته و سرشناس معاصر ،این مت 
ن را
در اوج بحران قتلهای زنجیرهای در دهه
 ۱۳۷۰برای مجله نیویورک ریویو و درباره
مرگ میرعالیی نوشت:
ی که در همه این ماجراها،
یک مامور امنیت 
مثــا ماجــرای عبــاس معروفــی ،فــرج
سرکوهی ،طرح سقوط نویسندگان به دره
و غیره ،معموال به قربانیان نزدیک میشد،
گاهــی به خانه ما میآمــد؛ با این بهانه که
من مأمور دســتگیری هســتم ،اما حاال
آمدهام تا با هم حرف بزنیم یا بهایندلیلکه
مبــادا بر ضد برنامه «هویــت» (برنامهای

مستندگونه علیه روشنفکران و مخالفان
سیاســی در صداوســیمای دهــه )۱۳۷۰
حرفی بزنیم.
یک بارکه حرف به میرعالیی کشید ،به او
گفتم« :آخر میرعالیی مگر چه کرده بود
که او را کشتند؟» گفت« :چرا از ماجرای
سعیدی سیرجانی درس نگرفتید؟»
نعش او هم حاال دیگر بر دوش ماست .چه
قدر نعش!
در مجلهای داســتانی نوشــتم در رثای او.
ازآنجــا که او مترجــم بورخس بود ،مرگ
او هــم میشــود مــرگ پدر بورخــس چرا
که میرعالیــی را در کوچهای یافته بودند
نشســته و تکیــه داده به دیوار بــا دو بطر
عرق در کنارش ...علت مرگ ایست قلبی
بــوده در اثر تزریق الکل .با این همه ،پس
از مرگ ،شکم او را از عرق انباشته بودند.
دوست ما مست به آن دنیا رفته است!»
روزآروز
***
ِ
مکرر رفتن
دههی هفتاد شمسی ،داستان
نویسنده از خانه و بازنگشتن او.
احمــد میرعالیی ،مترجم و نویســندهای
مســتقل و عضو کانون نویســندگان ایران
بــود .او در جریــان قتلهــای سیاســی
زنجیرهای کشته شد.
در فروردیــن  ۱۳۲۱در اصفهان زاده شــد.
مترجم ،نویســنده ،روزنامهنگار ،ناشــر و
مدرس دانشــگاه بود .برای نخســتینبار
آثار بورخس ،میــان کوندرا ،اکتاویو پاز،
گراهــام گریــن و ویلیــام گولدینــگ را به
فارســی برگرداند .عالوه بر آن ،میتوان به
انتشار بسیاری از اشعار او در نشریات ادبی

فرهنگــی روز چــون
و
ِ
سخن ،رودکی ،آدینه،
کتاب جمعــه ،دنیای
سخن ،گردون وکلک
اشاره کرد .برخی از دیگر آثار میرعالیی اما
هرگز اجازه چاپ نیافتند و زیر تیغ سانسور
ماندند .از جمله دو جلــد از رمان الرنس
دارل به نام «چهارباغهای اسکندریه» که
بالفاصله پس از چاپ ،خمیر شدند.
میرعالیی در فاصلهی سالهای  ۱۳۴۶تا
 ۱۳۵۵سردبیری مجلههای کتاب امروز،
فرهنگ و زندگی ،آینــدگان ادبی و جنگ
اصفهان را بهعهده داشــت و در سالهای
 ۱۳۵۵تا  ۱۳۵۹سرپرست و مسئول خانه
فرهنــگ ایران در دهلــی و کراچی بود .او
پس از انقالب و بازگشت از هند و پاکستان
بــه زادگاهش اصفهان رفت و کتافروشــی
و مرکــز نشــر آفتــاب را در ســال ۱۳۶۸
تاســیس کرد .مرکز نشر آفتاب ،بعدها به
«زندهرود» تغییرنام داد.
در ســال  ۱۳۷۴چند ماهــی پیش از قتل
میرعالیی ،نایپول نویسنده هندی و برنده
جایزه نوبل ســال  ،۲۰۰۱سفری به ایران
داشــت .در جریان ســفر او بــه اصفهان،
احمد میرعالیــی بهعنــوان مترجم یکی
از آثــارش (هند :تمدن مجــروح)۱۳۶۲ ،
نایپول را همراهی کرد.
نایپول بعدها گزارشــی از ســفر به ایران و
گفتوگــو بــا احمدمیرعالیی را منتشــر
کرد .انتشار این گزارش با عنوان «نایپول
در اصفهان» بهدســت احمــد میرعالیی
موجب توقیف فصلنامه «زندهرود» شد.
احمــد میرعالیــی ســاعت  ۸صبــح روز

ســه شــنبه  ۲آبــان  ۱۳۷۴به قصــد رفتن
بــه کتابفروشــی از خانه خارج شــد .اما
هرگــز به کتابفروشــی نرســید .برخالف
عادت مالــوف ،تغییر برنامــهای را هم به
خانوادهاش اطــاع نداده بود .او را حوالی
ســاعت  ۱۰شب در یکی از پسکوچههای
ی یافتنــد که بــه دیوار
اصفهــان ،در حالــ 

تکیــه داده بــود و آخریــن دم را در حالت
ِنشسته برآورده بود .چند ماه بعد هوشنگ
گلشیری در مصاحبهای ،قتل وی را ترور
نامید و گفت« :ما نویسندگان در وحشت
و ترور زندگی میکنیم».
یادش گرامی و پردوام باد!
کانون نویسندگان ایران
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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

69,500.00

(+ GST, QST)
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سفر به ایران






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

