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

1450

EXCHANGE
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از مونتــــرال به تهـران از

$1070

الیت
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

ادامه ی شناسایی و بازداشت صدها تن
... اصفهان و شیرازو،از معترضان در تهران

،صفحۀ اول روزنامۀ لیبراسیون
٢٠١٩  نوامبر٢۵ چاپ پاریس |دوشنبه

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
pg. 19
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نادرخاکسار

مشاور امالک در مونتریال

South shore و

______________
Nader Khaksar

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

Ramier Realty

Cell.: 514-969-2492
£ 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

2
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مشاور امور مالی
www.Dominiozfinancial.com

Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

دکترریموندرضایی

Hiring new doctors!!

1398  آذر10  1450  شماره 26 سال

Dr. Raymond Rezaie

Clinic alpha medic is looking for
 اورژانس:پزشک خانواده
physicians to join & work with their
GMF medical group. Please contact:  هم اكنون بوتاكس و فیلر:پزشکان خانواده
توسط جراح پالستیک
Dr Anthony Rezaie: 514-601-7878
Dr. RAYMOND REZAIE
Dr. KIMLAY P. YOUTHOAN
پزشک خانــواده
بدون وقت قبلی
 اجنام آزمایش خونDr. ASTGHIK VARTANIAN
Family Physician
Dr. JOHN KATSOUNAKIS
(Without Appointment)
در محل کلینیک
Dr. HANY KAMEL
 اورژانس
Dr. VAN TINH DUONG
 ساعت24 __________________ جواب در
 پزشکان متخصص جهت امراض

:پزشکان متخصص

Specialist doctors

ختن
 ه کودکانUE
 س6- 0:
Q

الگی

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

، قلب،گوش و حلق و بینی،روانپزشک،جراح ارتوپدی
،انکولوژیست،جهازهاضمه،متخصصزنان،جراحعمومی
... 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

 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)

Tel.: (514) 933-8383

روز7
هفته













1253 Rue Guy
Montreal, Qc. H3H 2K5

، 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

Guy Concordia

+

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

• دکتر بهروز شریف نایینی

دارای دکترای دندانپزشکی از دانشگاه مونترال کانادا
دارای دکترای دندانپزشکی از دانشگاه تهران
با بیش از  43سال سابقه
-----------------

• دکتر علی شریف نایینی

دارای دکترای دندانپزشکی از دانشگاه مونترال کانادا
با بیش از  20سال سابقه
---------------• دکتر شیما عبداحلسین

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

Tel.: 514-731-1443

PAIVAND: Vol. 26  no.1450  Dec. 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

Cell.: 514-867-3114
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

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

هر نرخی
،دارید
از ما ارزان تر
بخواهید

Turkish Airline
Promotion:
3 baggage
:اسپشیالترکیشایرالین
سه چمدان

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

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%

*

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

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

شادی محمدی

Tel.: 514-660-7135

*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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ایراندرآتشوخون
روزنامه های فرانسه:

حفظ قدرت در ایران به بهای
براه انداختن حمام خون
روزنامههــای بزرگ فرانســه ،پس برای جلوگیری از انتشــار اخبار به
از یــک هفته ســنگربندی خبری رژیم اجازه داد که به کشــتار مردم
در ایــران از ســوی مقامــات ایــن خــود بپــردازد .بازتــاب ســرکوب
کشور و بستن کلیۀ درهای تبادل ِاعمال شــده از ســوی قدرت علیۀ
اطالعــات ،اینــک اندک انــدک با معترضان اما ،بنوشتۀ لیبراسیون
دســت یافتــن بــه آگاهیهائی که اینک از «خشــونتی مفرط» علیۀ
از این کشــور میرســد ،صفحات تظاهرکنندگان پرده بر میدارد.
ویــژهای را بــه رویدادهــای هفته لوموند در سرمقالۀ شمارۀ یکشنبه
گذشته اختصاص دادهاند .تحریم و دوشــنبۀ خود تاکید میکند که
خبری مردم کشــور و خودداری از «ســرکوب وحشــیانۀ اعتراضــات
آگاهی رســانی در بارۀ شمارکشته مخالــف رژیــم ایران چرخشــی در
شــدگان ،شــمار دستگیرشدگان ،تاریخ جمهوری اسالمی حاصل از
شــمار زخمیهــا و چگونگی وقوع انقالب  ١٩٧٩محسوب میشود».
چنین رخدادهائی ،چنانکه برخی لوموند یادآوری میکندکه شورش
در ایران نیز بدان اشــاره کردهاند ،اخیــر در ایــران کــه روز  ١۵نوامبر
تنهــا چنــد روزی دوام مــیآورد و در پــی افزایش بهــای بنزین آغاز
بی تردید پردۀ ســیاه پنهان کاری شــد« ،این بار همانند اعتراضات
فرو میافتد .این چنین اســت که ســال  ٢٠٠٩تنها خواستار اصالح
روزنامۀ لیبراسیون صفحۀ نخست رژیم نبود ،بلکه از شعاری به شعار
شمارۀ روز دوشنبۀ خود را به نشان دیگرگاه ســرنگونی نظــام را طلب
بسته نگاه داشــتن درهای خبری میکرد».
ایران در هفتۀ گذشــته و شاید نیز لومونــد با اتکا به تحقیقاتی که در
به نشــان سوگواری یکســره سیاه ایران انجام داده است بر خشونت
کرده است و با رنگ خون در وسط بیش از انــدازۀ نیروهای انتظامی
آن کلمۀ «ایران» را نشانده است .در رویاروئی با معترضین پرداخته
ِ
کلمهای که با
عبارت «کشتار پشت و نوشته است در یکی از شهرهای
درهای بسته» همراهی میشود .غربی کشور ،سه روز صدای شلیک
لوموند ،روزنامۀ بزرگ عصر پاریس پیاپــی گلوله به گوش میرســیده
نیز ،در شــمارۀ یکشنبه و دوشنبۀ است .بگفتۀ پزشکی در تهران ،تنها
خود سرمقاله و تیتر صفحۀ نخست به بیمارستان محل کار وی شش
را در شــش ســتون به اعتراضات جسد منتقل شــده است که یکی
اخیــر در ایــران اختصــاص داده و از آنها یک بســیجی کشته شده بر
مینویسد «رژیم ایران قدرت خود اثر گلوله ،یک سپاهی کشته شده
را با براه انداختن حمام خون حفظ با ســاح ســرد و چهار تن دیگر از
میکند».
جوانان تظاهرکنندهای بودهاند که
روزنامههای فرانسه  ،در پرداختن بین  ١٧تا  ٢٠سال سن داشتند.
بــه رویدادهــای ایــران ،یکصــدا لوموند مینویســد «براثر شــلیک
یادآوری میکنند کــه تالش ایران نیروهــای انتظامــی کــه از گلولۀ
جنگی اســتفاده کردنــد ،بگزارش
عفو بینالملــل بیــش از ١۵٠تن
ـــــــــــ کشــته شــدند در حالیکــه بگفتۀ
هادیخرسندی
همین سازمان شمار آنان میتواند
نفع مردم!
از ایــن تعــداد فراتــر رود چرا که با
حسن روحانی« :افزایش نرخ
تصمیم مقامات به قطع ارتباطات
بنزین به نفع مردم است».
اینترنت ،ســرکوب بنوعی پشــت
---------درهای بســته صورت گرفت .رفع
نرخ باالتر به نفع مردم است
نســبی ایــن انــزوا روز جمعــه ٢٢
است
غارت کشور به نفع مردم
نوامبــر پــس از  ۵روز قطــع کامل
جمع چاچول رئیس دولت و
حکایــت از ایــن دارد کــه مقامات
خدعه رهبر به نفع مردم است
کشــور میپندارند به این شــورش
باند آقاها و آقازاده ها
پایان دادهاند».
ایل غارتگر به نفع مردم است
لومونــد در گــزارش خــود به نقل
شود
هرچه بیش از پیش تقو ّیت
از عفو بینالملل مینویســد «هر
این ژن برتر به نفع مردم است
چنــد اســتفادۀ افراطــی از نیروی
ضعف مستضعف به سود مملکت زور در برابــر اعتراضات مردمی در
کبر مستکبر به نفع مردم است
ایران روشی معمول شده است ،اما
نیستگردرسفرههایکنانخشک 0شمار بسیارکشته شدگان در زمانی
چشم های تر به نفع مردم است
این چنین کوتاه نشان میدهد که
آدم بافهم و دانش در اوین
تصمیم به کشتن در برابر مخالفت
شیخ بر منبر به نفع مردم است
با نظام ،یک سیاست دولتی را [در
این وقاحت های جاری بر زبان
این کشور] تشکیل میدهد».
های گوش کر! به نفع مردم است ایــن روزنامــه در ســرمقالۀ خــود
باز روحانی سخن سر میدهد
مینویســد « مالیانی که دریافتند
البد این عرعر به نفع مردم است

{>> ادامه در صفحه}8 :
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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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■ 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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رکورد تازه در بی رحمی! | کارشناس دینی در تلویزیون ایران:

دستگیرشدگان اخیر را طبق قرآن باید در مالعام «زجرکش» کرد!

 27نوامبر  -یک کارشــناس دینی و مفسر قرآن در
شــبکه اول تلویزیون دولتی ایران در مورد اعتراضات
آبان  ۹۸و نحوه برخورد با معترضان گفت "طبق آیات
قرآن دستگیرشدگان اخیر باید در همان نقطه جنایت
در جلوی چشم مردم زجرکش شوند".
ابوالفضل بهرامپور پنجم آذر  ۹۸در برنامه آفتاب شرقی
شــرکت کرد که از شــبکه یک به صورت سراسری در
ایران پخش میشود.
آقای بهرامپور با اشــاره به اعتراضات اخیر در ایران و
احکام قرآن در مواجهه با "کفار" گفت" :کســانی که
در تظاهرات ،ســربازان مســلح آمریکا بودنــد و االن
دستگیرند؛ این حکم قرآن در مورد آنها است".
او سپس به ترجمه و تفسیر آیه  ۳۳سوره مائده در قرآن
پرداخت و گفت که دستگیرشــدگان باید "زجرکش"
شوند" ،به دار آویخته شوند ".او همینطور از "قطع
دســت و پــا" و تبعید به عنــوان احکام اســام برای
"محاربان" نام برد وگفت" :نفی بلد نه به شــیراز ،در
وســط دریا که آنجا در یک کشتی قراضه زندگی کند
تا بمیرد".
طبق اعالم ســازمان حقوقبشــری عفــو بینالملل
دســتکم  ۱۴۳نفــر در جریان اعتراضــات آبان ۹۸
در ایران کشــته شدهاند .حســین نقوی حسینی،
رئیس کمیســیون امنیت ملی مجلس ایران تعداد
دستگیرشدگان را حدود هفت هزار نفر عنوان کرد.
در چند روز گذشته دستکم دو اعتراف تلویزیونی از
دستگیرشدگان این اعتراضات در صداوسیمای ایران
پخش شده است.
ُ
ابوالفضل بهرامپور در ترجمه و تفسیرکلمه " ُیقَ ِ ّتل"
گفتکهمعنیاینکلمهکشتننیستبلکه"زجرکش
کردن" است .او در تعریف این عمل به "قطع دست
و پا خالف یکدیگر" اشاره کرد و سپس با ذکر روایتی
از زمان پیامبر اســام به "درآوردن چشم و کشتن"
دشمنان پرداخت .اوگفت" :این حکم کسانی است
که در اختیار مایند .در جلوی چشم عموم [باید اجرا
شود ] که اونها که منتظر دستور آمریکا هستند به
دار آویختن آنها را به چشم ببینند".
تفسیر آقای بهرامپور و توصی ه به روشهای نامتعارف
مجازات معترضان در شبکههای اجتماعی واکنش
بســیاری از کاربران را برانگیخت .گروهی به پخش
این ســخنان از شبکه سراســری تلویزیون اعتراض
کــرده و بعضی کاربــران اظهــارات او را با "عملکرد
داعش" مقایسه کردهاند.
ابوالفضل بهرامپور از برخورد شدید با دستگیرشدگان
بــه عنوان راه بازگرداندن امنیت به جامعه یاد کرد و
گفــت" :یکی از اینها [احکام ] اجرا شــود ،نوبتهای
بعــدی کــه در پیاز خوابانده شــده غلــط میکنند به
میدان بیایند .باید در همان نقطه جنایت هم مجازات
شوند".

شعر و ترانه...
این عوعو سگان شما نیز بگذرد

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

هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد

هم رونق زمان شما نیز بگذرد

وین بوم محنت از پی آن تا کند خراب

بر دولت آشیان شما نیز بگذرد
باد خزان نکبت ایام ناگهان

بر باغ و بوستان شما نیز بگذرد

ای تیغ تان چو نیزه برای ستم دراز

این تیزی سنان شما نیز بگذرد

چون داد عادالن به جهان در بقا نکرد
بیداد ظالمان شما نیز بگذرد

در مملکت چو غرش شیران گذشت و رفت

این عوعو سگان شما نیز بگذرد

آن کس که اسب داشت غبارش فرو نشست
گرد سم خران شما نیز بگذرد

بادی که در زمانه بسی شمع ها بکشت

هم بر چراغدان شما نیز بگذرد

این نوبت ازکسان به شما ناکسان رسید
نوبت ز ناکسان شما نیز بگذرد

بر تیر جورتان ز تحمل سپرکنیم
تا سختی کمان شما نیز بگذرد
در باغ دولت دگران بود مدتی

این گل ،زگلستان شما نیز بگذرد

ای تو رمه سپرده به چوپان گرگ طبع
این گرگی شبان شما نیز بگذرد

پیل فنا که شاه بقا مات حکم اوست

هم بر پیادگان شما نیز بگذرد
سیففرغانی

ای دیو! ای دروغ!
کز هیچ و پوچ و یاوه تو را عار و ننگ نیست
راه کوچه ببستی به روی خلق،
گیرم که ِ
ما در زمان به کوچ و عبوریم
نه مکان.
نشان حضورِ درنگ نیست
ما
کوچ
ِ
در ِ
شفیعی کدکنی

ابوالفضــل بهرامپــور در تلویزیــون ایــران به موضوع
درخواســت بعضی از چهرهها و هشــدار آنها در مورد
چگونگــی برخورد قضایی با معترضــان هم پرداخت
وگفــت" :محکومیــن جریان فتنه  ۸۸کــه برای قوه
قضاییه نامه می نویسندکه با اینها تندی نکنید و غیره
میخواهند قوه قضاییه را تضعیف کنند و بگویند شل
بگیرید ،خودشان از محاربان هستند و باید دستگیر
شوند درکنار اینها".
 ۷۷فعال سیاســی اصالحطلب در نامهای در  ۲۵آبان
 ۹۸در بیانیهای برخورد "خشــن" حکومــت ایران و
"شلیک بیمحابا" به معترضان را محکوم کرده بودند.
در ایــن بیانیه تاکید شــده که تصمیمهای حکومتی
مرتبط با معیشت مردم باید از طریق "مجاری قانونی
رسمی" اتخاذ شود.
آقــای بهرامپور گفــت" :آنهــا که میگوینــد جوانان
احساساتی شــدند ،اشتباه است .چرا به نفع شهدا و
نظام احساســاتی نشــدند؟ همینها [معترضان ] را
پریروزها نصیحت میکردی ما را میکشتند".
ابوالفضــل بهرامپــور در ادامــه گفــت" :توبــه بعد از
دستگیری مقبول نیست .این نظر قرآن است .اینها

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:

همهشان از دم محاربند شک نکنید".
محمدهادی صلح جو ،مجری در ادامه برنامه به آقای
بهرامپور گفت" :خواسته مردمی که در میدان انقالب
تهران جمع شــدند برخورد جدی و قاطع با کســانی
است که آرامششان را بر هم زدند .این خواسته مردم
اســت ولی آرامش جامعه هم مهمــه .وجدان جامعه
خدای نکرده به هم نخورد .اینها مصالحی اســت که
باید در نظرگرفته شــود .یک طیفــی از مردم در رنج
و ســختی هستند و طاقتشان طاق شــده و اعتراض
کردند .اعتراض مردم را باید به رسمیت شناخت و با
آنها همراهی کرد".
ابوالفضــل بهرامپــور بــا یــادآوری برخــورد علی ابن
ابوطالــب ،امام اول شــیعیان با خــوارج گفت" :اگر
ده هــزار نفــر را که ســرباز پیاده نظام دشــمن ند در
جامعه ایران بکشــیم ،افراط نکردیم .امنیت نباشــه
هیچی دیگر نیست .این نظر امیرمومنان است .اگر
قاطعیت در حکومت نباشــد و رحم داشته باشند بر
دشــمن ،باید جمعش کنند .از اینکه اروپا انتقاد کند
نترسید".
•

•
•
•

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

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

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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اعتراضــات از ورزشــگاه به بیرون
ســرریز کنــد .شــعارهای مکرری
که حتــی در زمانهای عــادی در
ورزشگاهها داده میشود ،مقامات
را متوجه امکان باالی اعتراض در
ی کرده
هرگونه گردهمایــی عموم 
است.

ایراندرآتشوخون

•

نظام تقسیم کار سرکوب در جمهوری اسالمی
وزارت اطالعات ،اطالعات
سپاه و  ۱۴نهاد اطالعاتی دیگر
-------مجیدمحمدی
 26نُوامبــر  -در بــاب ایــن کــه
ی اعتراضــات
جمهــوری اســام 
گسترده مثل شورشهای شهری
سالهای  ۱۳۷۱تا ( ۱۳۷۴از اراک
و مشــهد تا قزوین و اسالمشهر)،
تظاهرات دانشجویی سال ،۱۳۷۸
جنبش سبز از خرداد تا دی ۱۳۸۹
و شورشهای گسترده در سالهای
 ۱۳۹۶تا  ۱۳۹۸را چگونه و از روی
چــه دســتور العملی ســرکوب می
کرده ،کمتر سندی از درون نظام
به بیرون درز پیدا کرده است.
با ایــن که در طی چهــار دهه این
دستور العمل با توجه به تحوالت
تکنولوژیــک و تکنیکهــای
ســازماندهی و رهبــری در
جنبشهای اجتماعی تحول یافته،
چارچوبهــای این دســتورالعمل
تغییر بنیادینی نیافته است:
نشــان دادن مشــت آهنین هدف
اصلی اســت .بدین ترتیب از روی
ی توان نسخهای را
رفتار حکومت م 
ی شود تشخیص
که به آن عمل م 
داد.
در ایــن نوشــته روی تقســیم کار
مجموعــ ه نهادهــای حکومتــی
و دولتــی در ایــن دســتور العمــل
تمرکز کــرده و نقش و کارکرد آنها
ی دهم .وقتــی رفتار
را توضیــح م 
ی را در
نهادهای جمهوری اســام 
همــ ه اعتراضــات ،در طــول چند
هفته از آغاز تا پایان سرکوب دنبال
کنید ،روشــن میشود که دقیقا از
روی این نسخه عمل میکنند.

•

نیروهایامنیتی
کار این نیروها همیشــگی است تا
تهدیدات را تشخیص داده و از آنها
پیشگیری کنند اما همیشه امکان
اتفاقــات پیشبینیناشــده وجود
دارد .پس از شروع اعتراضات این
نیروها به شناســایی و بازداشت و
اعتراف گیری مشــغول میشوند
تــا اگر ســازمانی وجــود دارد آن را
متالشیکنند.
آنها همچنین مســئولیت فشار بر
خانوادههــای روزنامــه نگارانــی را
دارندکه در رسانههای فارسی زبان
خارج کشور کار میکنند.

مشــکل این نیروها آن است
که همیشه بر اساس نظریه
توطئــه بــه دنبــال چیــزی
میگردند (دست خارجی)
که وجود نــدارد و جلوی
پای خود را نمیبینند.
همچنین بر اساس همین
دیــدگاه تصور میکنند بــا اعتراف
گیری و پرونده سازی و تهدید کار
را به پایان رساندهاند.

•

مخــابرات
یک نقش این نهــاد قطع مجاری
ارتباطی از تلفن تا اینترنت است.
بســته به گســترهی تظاهــرات و
اعتراضات و محل آنها قطع مجاری
ی شود.
در نظرگرفته م 
نقش دیگر همــکاری با نهادهای
امنیتی برای پیگیری و بازداشــت
فعــاالن سیاســی از طریق شــنود
خطوط تلفنی و ارتباطات اینترنتی
اســت .نقــش ســپاه در مخابرات
کشــور تــا حدی اســت کــه خود
ظرفیت باالیی برای مختل کردن
ارتباطات ملی و بین المللی دارد.

•

نیروهایمیدانی:
نیروی انتظامی ،بسیج ،لباس
شخصیها و سپاه
ی متفاوتی
این چهار نیرو با اســام 
کــه دارند (مثل نوپو یا یگان ویژه)
بــه نوبت بــرای ارعاب و ســرکوب
خیابانــی (لشکرکشــی خیابانــی،
متفرق کــردن با کتــک زدن ،آب
پاشــیدن ،بازداشــت ،و شــلیک
گلولههــای پالســتیکی و جنگی)
ی شــوند .به این ترتیب که
اعزام م 
ی (و واحدی
اگــر نیــروی انتظامــ 
کــه زیر نظــر آن برای ســرکوبها
تربیــت شــده) از پــس ماجــرا بر
نیایــد ،بــه ترتیب بســیج و لباس
شــخصیها به کمک آن میآیند و
اگر آنها نتوانستند ،سپاه وارد عمل
میشــود .البتــه ســپاه فرماندهی
نیروهای میدانی را در اختیار دارد.
ســپاه همچنین نقــش ترمیناتور
(پایــان دهنــده) را در ایــن ماجرا
بازی میکند و مجوز دارد که به هر
قیمت کار را تمام کند.
ی کــه میشــنوید در یک
هنگامــ 
شــهر صدها نفــرکشــته و زخمی
شدهاند ،مطمئن باشید سپاه وارد
عمل شــده است؛ چون اطمینانی

کــه حکومت به ســپاه برای
عدم درز اطالعــات دارد،
بــه نیروهای دیگــر ندارد.
ایــن کار ســپاه بر اســاس
ماموریــت آن ،کــه حفظ
ی (نظــام)
انقــاب اســام 
ی شود.
است ،انجام م 
ی نمیخواهد
جمهوری اسالم 
حتــی برای چنــد دقیق ه عرصه
خیابــان از کنترلش خارج شــود،
اما امکان غافلگیری همیشه وجود
دارد .بــه همیــن دلیــل نیروهای
معترض همیشــه فرصتی برای به
خود اختصاص دادن خیابان پیدا
میکنند و در همین زمانهاســت
که عکسها پاره و نمادها سوزانده
میشــوند و شــعارها بــه فضــای
اجتماعی راه مییابند.
نیروهــای میدانی کــه مدام تحت
آموزش و تمرین هستند،
سه کارکرد دارند:
 )۱بازداشــت گســترد ه نیروهایی
ی توانند نقــش رهبری را در
که م 
خیابان بازی کنند (دانشــجویان،
فعاالن سیاســی ،فعــاالن حقوق
بشر)
 )۲رصــد کــردن اعتراضــات و
مشــخص کردن افــرادی که باید
بازداشــت شــوند (بــه قــول آنهــا
سردستهها)
)۳لشکرکشیبهمناطقپرجمعیت
برای ارعــاب و جابهجایی ســریع
برای پوشش مناطق گوناگون.
ایــن نیروهــا بــه انــواع ابزارهای
ســرکوب شــهری مجهز شــدهاند
چــون رژیم بهرغم جــار و جنجال
درباره تهدیدات خارجی به خوبی
ی داند که مردم ایران بزرگترین
م
تهدید آن هستند .به همین دلیل
ایــن بخش بودجــهی نامحدودی
دارد و از میان شرورترین نیروهای
اجتماعــی اســتخدام میکنــد.
اوباشــی کــه امروز بــه فرماندهان
ســپاه تبدیل شــدهاند ،به سادگی
میتواننــد افرادی شــبیه به خود
را اســتخدام کرده و برای سرکوب
خیابانی تربیت کنند.

•

فدراسیونهای ورزشی
این نهادها هم ه مسابقات ورزشی
را در روزهــای اعتراضــات تعطیل
میکنند تــا مبــادا در گردهمایی
تماشــاگران شــعاری داده شود یا

بخش آموزش
در دوران بــاال گرفتــن اعتراضات
دانشــگاهها و آمــوزش و پــرورش
در مناطقــی کــه امــکان اعتراض
ی شــوند
در آنهــا میرود تعطیل م 
تا مبادا تجمعــی اعتراضی در آنها
صورت گیرد .البته در صورت عدم
هماهنگی و باز بودن یک دانشگاه،
نیروهــای لبــاس شــخصی آماده
دستگیری جمعی دانشجویان در
تجمعاتهستند.
جالب اســت که بعد از چهل سال
گزینش و تصفیه و اسالمیسازی
حکومت نمیتواند به عدم اعتراض
در ایــن نهادهــا اطمینان داشــته
باشد.

•

صدا و سیما
اینسازمانمسئولیتفیلمبرداری
از معترضان برای پرونده ســازی،
پخــش اعترافــات تلویزیونــی
دستگیرشــدگان و همــکاری در
اعترافگیری و پخش برنامههایی
برای خارجی و هدایت شده بودن
معترضان را بر عهده دارد.
ســازمان صــدا ســیما بــر خالف
تصــور غربیان یک نهاد رســانهای
و حتــی تبلیغاتــی نیســت ،بلکــه
یکــی از واحدهــای ســرکوب در
زمان اعتراضات و ذهن شــویی و
مهندســی فرهنگی و اجتماعی در
غیر زمان اعتراضات است.

•

ارتش سایبری
در اوج تظاهــرات بــرای حکومت
ی تواند
مهم اســت تا حدی کــه م 
در کار ســایتهای اطالع رســانی
یا شبکههای رادیویی و تلویزیونی
غیردولتی اخالل ایجادکند.
پارازیت و هک از روشهای معمول
اســت .حکومت نام ایــن کارها را
گذاشــته جنــگ ســایبری .ارتش
ی واحدی
سایبری جمهوری اسالم 
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از تشکیالت سپاه پاسداران است.

•

سایتهای شبه دولتی و
شبکههایاجتماعی
خبر ســازی و نظر ســازی و دیگر
کارهای تبلیغاتــی ضد اعتراض بر
عهدهی اینهاست.
درستی
آنها تا حد ممکن به توجیه
ِ
تصمیمات حکومت در تصمیمات
مربــوط به ســرکوب ها مشــغول
میشوند.
ســایتهایی مثــل الف ،تابناک؛
خبرآنالین و ماننــد آنهــا تالش
میکنند شــواهدی برای اتهامات
مقامهای عالیرتبه فراهم کنند.
به عنــوان مثال اگــر مقامات باال
معترضان را وابسته به مجاهدین
خلــق یا خانــوادهی پهلوی بدانند
یا اشــرار بنامند ،برای این ادعاها
شواهدکافی فراهم میکنند.
ی کنند
همچنیــن آنهــا تالش مــ 
رســانههایی را کــه خبررســانی
ی کنند بــی اعتبار (ضــد ملی،
مــ 
ضدمذهبــی) جلــوه دهند .نقش
ایــن ســایتهای صدا و ســیما در
جریــان اعتراضــات به هیــچ وجه
اطالع رسانی نیست؛ پشتیبانی از
سازمان سرکوب است.

•

سازمان تبلیغات اسالمی
این سازمان پس از آن که کشتارها
و بازداشتها انجام شد و نیروهای
میدانــی توانســتند از عدم حضور
معترضــان در خیابــان اطمینــان
حاصــل کنند ،فعالیتــش را برای
انجــام تظاهــرات به نفــع رژیم در
سراسرکشور و باالخص در شهرها
و مناطقی که اعتراض وجود داشته
آغــاز میکند تا بــه مــردم و افکار
ی بینالمللــی نشــان داده
عمومــ 
شــود که پایگاه اجتماعــی رژیم از
میــان نرفته و "مــردم" در صحنه
هســتند .نــام ایــن گردهماییها
ی دفــاع از امنیت و
"تجمــع مردم 
اقتدار" است .گردهمایی  ۹دی که
هرساله بزرگداشته میشود ،برای
ختم ماجرای جنبش ســبز انجام
شد .در این گونه تظاهرات همهی
کارکنــان دســتگاههای تحت نظر
رهبری و ســپاه و بســیج با لباس
ی کنند .در
شخصی حضور پیدا م 

ایران :حمام خون...
قــدرت آنان بــه چالش کشــیده
شــده اســت ،برای جلوگیــری از
جنبــش اعتراضی ریشــه
اینکــه
ِ
ندوانــد ،بــه راهبــردی متوســل
شدند که براســاس آن ،شورش،
توطئهای شــکل گرفته در خارج
بوده اســت و به سرکوب سریع و
شدید آن روی آوردند .مالیانی که
بیشرمانه به رویاروئی با مردم خود
برخاستند و طبیعت رژیمی را که
با جنگ و خشونت قدرت خود را
تحکیم کرده است مورد تائید قرار
دادند».
لوموند مینویســد «این بار خطر
[این زورآزمائــی] علیۀ رژیمی که
در تالش ایجاد یک هالل شیعی
راهبــردی اســت ،بر اثــر بازتاب
شــورشهای جــاری علیــۀ ایــن
کشــور در خیابانهــای بیروت تا
بغداد ،چند برابرشده است .همه
جا مــردم بهم آمیختــن مذهب

دو دههی اخیر با توجه به بســطی
که نهادهــای تحت نظــر رهبری
ِ
اقتصادی تحت نظر
و موسســات
سپاه داشتهاند ،جمع کردن هزاران
نفر در اســتانها و حدود ســیصد
هزار در تهران (جمعیت گرد آمده
در  ۹دی  )۱۳۸۸و امــکان ارســال
اتوبوسی جمعیت از مناطق نزدیک
توسط بسیج و سپاه ،برپایی چنین
تظاهراتی کار دشــواری برای رژیم
نیست.

•

وزارت خارجه
نقــش وزیــر خارجه و ســخنگوی
وزارت خارجه این است که هرگونه
ابراز نگرانی از سرکوبها را دخالت
خارجی در مســائل ایران بنامند و
محکومکنند.
همچنیننمایندگیهایاینوزارت
مدام اخبار سرکوبها در رسانههای
ی کنند.
خارجی را تکذیب م 

•

قو ه قضاییه
در نهایــت دادگاههای نمایشــی و
فرمایشــی هزاران بازداشــت شده
را تحــت تعقیــب قضایی (بــا اتکا
بــه پرونده ســازی ســپاه و نیروی
انتظامی) قرار میدهند تا زندانها
همچنــان پر از مخالفان سیاســی
باشند و کسی فراموش نکند که با
چه نوع نظام سیاسی طرف است.
چنان که میبینید همهی امکانات
سیاســی ،رســانهای ،قضایــی،
ی و
ارتباطــی ،امنیتــی ،نظامــ 
ی برای ســرکوب بسیج می
انتظام 
شود .حکومت جمهوری اسالمی
به حیات و ممات قشر حاکم پیوند
خــورده و حاکمان بــه هر قیمت
میخواهند بمانند .کار هماهنگی
همــ ه این نهادهــا در بیت رهبری
انجــام میشــود .بیــت در دوران
التهاب اجتماعی به ســتاد مرکزی
ســرکوب تبدیــل میشــود ،چون
نهادهــا از هیچ ســازمان و نهادی
فرمانبری بدون قید و شرط ندارند
غیر از دفتر رهبر.
------عکس :محسن عطایی،
خبرگزاری فارس مانور سرکوب
اعتراضات مردمی آذر 1398

>> ادامه از صفحه6 :

و سیاســت و چنــگ انداختــن
جمهــوری اســامی را محکــوم
میکنند».
لومونــد با ایــن حال بر ایــن باور
اســت که «خطا خواهــد بود اگر
گمان بریم که شورشهای کنونی
بــه تزلزل رژیم بینجامد و مقدمۀ
سرنگون شدن آن شود .سرنگونی
رژیمــی کــه دونالد ترامــپ از مه
 ٢٠١٨بــا ترک توافق اتمی ٢٠١۵
با ایران آشــکارا خواستار آن شده
است».
لومونــد کاهش فــراوان صادرات
نفــت ایــران را در پــی ِاعمــال
مجازاتهــای آمریــکا یــادآوری
میکند و با اشــاره به تنگدســتی
مــردم بر اثــر ناکارآمدی مدیریت
اقتصادی و فساد و نیز تحریمهای
اقتصادی واشینگتن ،مینویسد
«جمهــوری اســامی میداندکه
غربیها از هرگونه درگیری پرهیز

میکننــد و بنابرایــن این کشــور
میتواند همزمان ِاعمال خشونت
علیۀ مردم خود ،پیگیری توسعه
طلبــی منطقــهای و تحریــکات
گوناگون چون حمله به تاسیسات
نفتــی عربســتان و یــا ســرنگون
ســاختن پهپــاد آمریــکا را دنبال
کند».
لوموند در پی آنچه آمد میپندارد
کــه برخــاف سیاســت کنونــی
دونالــد ترامــپ ،بایــد راه یــک
گفتگوی هوشــمندانه با ایران را
یافت و «بجــای در انــزوا نهادن
ایران ،برای کاهش فشار بر مردم
این کشــور تالش کــرد ،دالیل و
انگیزههای عمیقی کــه آنان را به
شورش واداشــته فاش ساخت و
[اقدامی کرد کــه» از براه افتادن
یــک حمــام خــون تــازه [در این
کشور] جلوگیری شود».
•
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آیا اعتراضات آبان  ۹۸تکرار خواهد شد؟

 23نُوامبر  -پاسخ ساده به سوال
فوق این است که اعتراضاتی از نوع
اعتراضــات آبان  ۹۸در ایران حتما
تکرار خواهد شد؛ اما در مورد زمان
و جرقــه آن یــا میزان گســتردگی
آن ،نمیتــوان پیــش بینــی کرد.
نمیدانیم که چه چیزی اعتراضات
آینــده را خواهــد زد ،همــان طور
کــه نمیدانســتیم بنزیــن گــران
خواهد شــد و صدها هــزار نفر به
خیابان خواهند آمد .اما میدانیم
که زمینه ایــن گونه اعتراضات ،با
شــدت و گســتردگی ،وجود دارد.
ایــن زمینه را با اشــاره به وضعیت
اقتصادی اقشــار شرکت کننده در
این اعتراضات ،محل اعتراضات،
نوع اعتراضات ،علــت اعتراضات
و واکنــش بــه اعتراضات توســط
حکومت ،میتوان تشخیص داد.
•
اقشار شرکت کننده
اطالعات رســیده از بیــش از ۱۰۰
شهر بزرگ وکوچکی که اعتراضات
در آنها مشاهده شده است ،نشان
میدهــد که یا شــهرهای کوچک
بودهانــد ،یــا مناطق نســبتا فقیر
شهرهای بزرگ.
به عنوان نمونه ،در تهران بزرگ،
اوج اعتراضــات در مناطقــی مثل
ربــاط کریــم ،مــارد ،شــهریار،
قلعــه حســنخان ،و اسالمشــهر
بوده اســت .اعتراضــات در اهواز،
اصفهان ،شیراز ،تبریز ،و ،...همه

مشــخص نیســت کــه
حکومت تا کجا میخواهد
یــا میتوانــد تعــدادی از
جوانــان این شــهرها را به
گلوله ببندند ،صدها تن از
آنها را بازداشت کند ،و بعد
اعالم کند که «دشــمن را
عقب زدیم».
•
محل اعتراض
اعتــراض کننــدگان برای
اعتراض به مســجد
یا دانشــگاه یا پارک
مشخص نیست که
حکومت تا کجا میتواند یــا کنــار رودخانــه
نرفتنــد ،بلکــه بــه
د ر جوانان را به گلوله ببندند مناطــق شــلوغ
و خیابانهــا و
مناطــق فقیــر و زیر متوســط رخ میدانهای اصلی شهر رفتند تا آنها
دادهاند.بهنامهایشهرستانهایی را مسدودکنند و شعار بدهند .این
کــه اوج اعتراضات را داشــتهاند و موضوع نشــان میدهد که تالش
بیشــترین کشــته در آنها گزارش برخی از اعضای مجلس یا فعاالن
سیاسی برای تعیین محل خاصی
شده است ،نگاه کنید:
کرج،بهبهان ،مریوان ،ماهشهر ،بــرای اعتراضــات ،کاری بیهوده
خرمشــهر ،جوانرود ،و کرمانشاه .است؛ زیرا هنگامی که به مخالفان
همانند اعتراضات دی ،۱۳۹۶اینها و معترضــان مجــوز داده نشــود،
نیز مناطق و شهرهایی هستند با تفاوتی ندارد که در خیابان اجتماع
نکنند ،یا در پارک .در امر سلبی،
بیشترین میزان بیکاری و فقر.
چهل سال سیاســتهای خارجی نمیتوان ویژگیها را برشمرد.
و داخلــی حکومت ،جامعــهای را از این جهت ،مشــخص است که
شکل داده است که دولت ،شصت هــرگاه ناراضیــان فرصــت را برای
میلیــون نفــر از آنهــا را نیازمنــد اعتراض مناســب ببیننــد ،حتما
بــه مناطق شــلوغ میروند؛ چون
«یارانه» میداند.
بــرای مــردم ایــن مناطــق ،هیچ میخواهنــد دیگــران نیز بــه آنها
چشــماندازی در باب بهتر شــدن بپیوندنــد تــا از شــدت ســرکوب
زندگیشان از حیث اشتغال و رفاه کاسته شود .این امر تغییر نخواهد
و زیر ســاختها وجود ندارد ،بلکه کرد ،مگر آن که شــهرداریها (و
با تدوام تحریمها وگسترشطلبی نه حکومــت) به هــر گروهی برای
جمهوری اسالمی و فساد شایع در اعتراضــات غیرخشــونتآمیز ،در
کشــور ،وضعیت آنها هر روز بدتر هر نقطه از شــهر بنا به شــرایط و
مقتضیــات ،جواز بدهد .کســانی
خواهد شد.
بنابــر ایــن ،بــه همــان دالیلی که که جواز اعتراض داشــته باشند و
جوانــان این مناطق در این مقطع نیروهای امنیتی از انها محافظت
بــه خیابانهــا آمدنــد و اعتــراض کننــد ،دیگــر نیــازی بــه دعوت
کردند ،در آینده نیز ،اگر احساس دیگــران بــرای کاهش آســیبها
کنندکه ماشین سرکوب نمیتواند ندارند و پــس از اعتراض خود ،به
بالفاصلــه آنهــا را دســتگیرکند یا خانههاشانمیروند.
نظام غافلگیر شــود ،باز به همان همچنین ،تا زمانــی که حکومت
دالیل به خیابانهــا خواهند آمد .تجمعــات مــردم را آزاد نکنــد،
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با مدیریت :رضا امیری Tel.: (514) 486-9994
Fax: (514) 486-9994
نمیتواند مرز میان خشونتطلبان
و مردم آرامشطلب را معین کند.
در هر شــرایطی ،کسانی نیز که به
تخریب اموال دست میزنند ،جزء
مردم هســتند .تمایز آنها در مردم
و نامــردم بودن نیســت؛ در نوع و
مشــی اعتراض است .اگر اعتراض
آزاد باشد ،آنگاه افراد خشونتورز
قابل پیگیری خواهند بود.
•
نوع اعتراضات
در اعتراضــات آبــان  ،۹۸هــم
گردهماییهای غیرخشونتآمیز و
هم آتش زدن بانکها ،حوزههای
علمیــه ،مراکــز انتظامی و شــبه
نظامی ،مشاهده شده است.
بــه نظــر میآیــد کــه بخــش
خشونتمحور ،سه گونه از چنین
مراکزی را هدف قرار داده است:
•
 .۱مراکــز مذهبی مثل دفاتر ائمه
جمعــه و حوزههــای علمیــه کــه
نمادهای حکومت مذهبی هستند
•
 .۲مراکز نظامی و شبه نظامی که
هر روز به ســرکوب جوانان و زنان
اشتغال دارند
•
 .۳مراکــز مالــی که مــردم عادی
از آنهــا بهرهای ندارنــد و عمدتا با
وامهای کم بهره ،در خدمت قشر
حاکم است
البتــه روشــن نیســت کــه حمله
کنندگان به بانکهــا و اتوبوسها
و فروشگاهها ،صرفا کار معترضان
باشد .چون حکومت هم میتواند
از وارد کــردن خســارت بــه اموال
عمومی و خصوصی ،با متهم کردن
معترضان به شرارت ،منتفع شود.
در فیلمهــای منتشــره ،نیروهای
انتظامــی بــه اتومبیلهــای مردم
خســارت میزننــد و لبــاس
شخصیهای آن نیز میتوانستهاند
چنینکنند.

احتمال حمله به این مراکز از سوی
معترضان نیز هست.
اگــر ایــن حمــات از ســوی آنها
باشــد ،حمله به مراکز مذهبی-
سیاســی ،مب ّین هــدف معترضان
در سرنگونی حکومت دینی است،
حملــه بــه دســته دوم واکنش به
سرکوب دایمی و سرکوب در دوران
اعتراضات است ،و حمله به دسته
سوم ،ناشی از خشم از نظام فاسد.
با فرض شــرایط خطیرکشور ،سه
عامل میتوانست از سطح یا شکل
بروز یافته آن جلوگیری کند:
•
 .۱وجود احزاب و نهادهای مدنی
که این گونه اعتراضات را کانالیزه
کنند و در فضــای عمومی مطرح
کننــدکه جلوی خشــم یکبــاره را
میگیرد؛
•
 .۲شــنیده شــدن این اعتراضات
از زبــان تحلیلگــران در روزنامهها
و شــبکههای رادیویی و تلویزیونی
داخل کشور به طور معمول؛
•
 .۳این احساس در میان مردم که
شرایط ،ممکن است بهبود یابد.
هیچیک از این ســه عامل در ایران
وجود ندارد ،و بنابراین ،اعتراضات
به ســمت حمله به مراکز دولتی و
مذهبی-دولتی میرود ،چون تنها
در این شرایط است که صدای افراد
شنیده میشود.
در هــرم قــدرت در ایــران تحــت
جمهوری اسالمی ،الیههای میانی
حذف شدهاند:
باالی هرم امروز با تودههای بدون
ســازمان و فرودست درگیر است،
همه تریبونها در اختیار حکومت
اســت و به بــوق تبلیغاتــی تبدیل
شدهاند و روزنامهنگاران مستقل یا
در خارج کشور هستند یا در زندان،
و احساس یاس از اصالح و بهبود
در میــان مــردم غلبــه دارد .عدم

وفای دولت روحانی به وعدهها ،به
این یاس دامن زده است.
•
علت اعتراضات
عدم اطالعرســانی در بــاب گرانی
بنزین یا عــدم پرداخت یارانه قبل
از گرانی (که معنایی نداشته است)
یا مرحلهای گــران کردن (که بعد
از چهار ســال از ثابت بودن قیمت
ممکن نبــوده اســت) ،تاثیری در
بروز یا عدم بروز اعتراضات نداشته
است .سه برابرکردن قیمت بنزینی
که بــا زندگی مــردم عــادی پیوند
خورده است و مردم میدانند همه
چیز به خاطر آن گران خواهد شد،
آتشــی بود بر خشم انباشته مردم.
این خشم ،هر از چند گاهی بیرون
میزنــد و علت بروز آن را نمیتوان
به یک تصمیم خــاص ارجاع داد.
به دلیل سیاستهای حکومت ،هر
از چند گاهی باید منتظر این گونه
اعتراضات بود که در دو سال اخیر
تشدید شدهاند.
•
واکنش حکومت
مقامــات جمهوری اســامی با دو
گونه اظهارنظر ،نشــان دادهاندکه
اصوال گوش خود را بر خواستههای
معترضانبستهاند.
«اشــرار و باغــی و تروریســت»
خوانــدن معترضــان از یک ســو،
و نســبت دادن هدایــت آنهــا بــه
دولتهــای خارجــی (از ســوی
روحانی) و مخالفان خارج کشــور
(خامنــهای) نشــان میدهــد کــه
حکومت نمیخواهد به هیچ وجه
به منشاء یا منشاءهای واقعی این
اعتراضات توجه کند .حکومتی که
نخواهد به منشاء واقعی اعتراضات
مــردم توجه کند ،طبعــا دوباره و
چند باره با آنها مواجه خواهد شد.
مجید محمدی
•

عینک فرهت
جواد ایراخنواه

____________________

5655 Sherbrooke W.
H4A 1W6

NDG,

Tel.: 514-481-0671
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ایراندرآتشوخون

افسردگی ملی ایرانیان و بسته شادی؛
تدبیریجدیدنیازمندیم

علی زمانی
شــعله بنزیــن  ۳۰۰۰تومانــی و
خسارت های باورنکردنی بر پیکره
اقتصــاد و اعتماد ملــی در آخرین
هفتــه آبان ماه  ،۹۸ســال ها نقل
محافــل رســانه ای و دورهمــی
ایرانیان خواهد بود.
موج جدیــد تــورم را از خریدهای
شب عید در آستانه نوروز باستانی
 ۱۳۹۹هجــری شمســی بهتــر
احســاس خواهیم کرد و آینه تمام
نمایش را هــم از  ۱۵آذر ماه  ۹۸با
تقدیم بودجه ســال آینده کشــور
توســط دولت به مجلس شــورای
اسالمی ،ورق میزنیم.
فعــا آنچــه کــه قطعــی اســت،
ناراحتــی ملــی ،افزایش قیمت ها
در آینده ای نزدیک و قطعی شدن
تــداوم رشــد شــاخص کل بورس
ایران تا سال  ۱۴۰۰است که هفته
های پرسودی را برای سهامداران
صبور و زیرک ،بــه ارمغان خواهد
آورد.
ســخن هر بــزم و رزمــی ،گرانی و
سخت شدن زندگی در ایران امروز
است .گوگل آنالیتیک که معیاری
بــرای بررســی کلیــد واژه هــای
محبوب ایرانیان است ،خبر از اوج
گرفتن میزان جست و جوی کلید
واژه مهاجرت در گوگل دارد.
قابــل پیــش بینــی اســت کــه
درصــد قابــل توجهــی از جوانان،
ســرمایه داران،
کارآفرینــان،
فعــا ل

صنعتــی و غیرصنعتــی ،از فضای
بلبشــوی و غیرشــفاف اقتصــاد و
صنعــت امروز ایران کــه با تراژدی
 ۳۰۰۰تومانــی ،نابســامانی اش
شــدت گرفته ،بــه فکر خــروج از
کشور باشند.
اگــر چــه بــه قــول بــورس بازها،
ســیگنال خــروج دائمــی ،از دالر
 ۱۹۰۰۰تومانی مهر  ،۱۳۹۷صادر
شــد .به هر حال ،اوضاع ســخت
اســت و امیدواریم دولت از فرصت
باقیمانــده بــرای اصــاح امــور و
رســیدگی بــه وضــع معیشــت ۱۷
میلیون نفر از ایرانیان که زیر خط
فقر زندگی میکنند ،استفاده کند
و همه باید در این مســیر همگام
شوند .آنچه مهم است ،ایران است
و برای ایرانی آباد ،باید تالش کرد.
همــه جــا ،از گرانــی صحبــت می
شــود .قابــل درک اســت .امــا
اعتراضــات فقــط به خاطــرگرانی
نیســت .گرانی درهمه جا هست.
در همه کشــورها و توسط دولت
ها به هر دلیلی تحمیل می شود.
حرکت مــردم در هفته های اخیر
را نباید در اکوسیستم گرانی تفسیر
کرد .اگر چه دهک های بســیاری
از جامعه ،هر دهه ،فقیر تر از دهه
قبــل شــده انــد و ایــن را  ۱۴برابر
شدن دالر از سال  ۱۳۸۴تا کنون،
تایید می کند.
جنبشــی کــه در ایران
مشــاهده
امــروز
مــی کنیــم و شــاهد
اعتراضــات گســترده
در میان اقشار
مختلف مردم
هســتیم ،
بخشــی
بــه گرانی
و بخــش
اصلی به
گرانی

ربط نــدارد .جنبش امروز مردم را
میتوان تا حدودی «جنبشی علیه
افسردگی» دانست.
ما با یک افســردگی ملی متام
عیار روبرو هستیم که رسانه ملی،
سردمدار شعله ور کردنش است.
صبــح تا شــام ،فیلم ها و ســریال
هایی با مضامین خشونت گرایی،
انــرژی منفی ،ناامیــدی و بعضا با
ادبیــات زننده پخش می شــود و
اکثــرا ،صرفا برای پر کــردن زمان
آنتــن بــوده و چیزی بــه مخاطب
نمی دهــد و ذهن او را خســته تر
می کند .اگر چه سینما با درامهای
دم دستی چون:
«مطــرب» و «ســام بمبئی» و
شبکه نسیم تالش کرده تا شادی
بــه ورژن جمهوری اســامی را به
زور جناب خــان و رامبد و مهران
و «قیمــت» دورهمــی و دیگران،
به خورد ملت دهــد ،اما اینها در
مقابل لشــکر مصیبهــا ،عددی
نیستند.
این که جامعه شاد نیست و افسرده
اســت ،جای تردید ندارد .این را از
موج فحاشــی طیف هایی از ملت
کــم تحمــل و اســتبداد زده پای
کامنت های اینستاگرام می توان
دید .ما در اکوسیســتم بیسوادی
مــدرن که در آن اســیر شــده ایم،
دنیــای غیــر شــادی را تجربه می
کنیم و خود نیز در خلق این فضا،
تقصیر داریم.
آهنــگ هایــی کــه بعضی هــا در
خودرو خود گــوش میکنند را به
خاطر دارید؟
موســیقی اعتراضی که این روزها،
جوانان عاشــق تتلوهــا ،با صدای
بلند و کرکننده گوش میدهند ،از
چه خبر می دهد؟
از یک ذهن زیبا یا پریشان؟
از یــک خیــال آســوده یا اندیشــه
خشونت گرا و آشفته و خسته؟
اعتراضاتی که
مــردم ایــران
در این مدت در  ۳۱استان کشور
داشــتند و به خشونت هم
کشیده شد ،جنبشی علیه
افســردگی ملی می
تواند تفسیر شود.
جنبشــی که می

به کجا چنین شتابان !

قلمت بشکند تاریخ ،اگر ننویسی

در ســال  ،58ســه زن تیربــاران
شــدند :پری بلنــده ،ثریــا ترکه و
اشرف چهار چشم ،آن هم به جرم
دایــرکردن شــهرنو و فریب زنان،
زمانی که شــور انقالبی مــردم را
واداشت تا آتش بر این محله بدنام
بزنند.
حــاال بعــد از طی  4دهــه ،تهران
دیگر محل معینی بنام شــهرنو و
قلعه ندارد .فواحش شهر را سنگر
به سنگر با شــعار هر خیابان یک
شهرنو فتح کردهاند .روسپیان هم

مثل دلبر ِ
رمان گابریل
کمغمــوم ِ
گارســیا مارکز به تازگی استخوان
بلوغ ترکانده و سینه هایشان گل
داده ،نــه فقط دخترکان ،چشــم
انقالبیون دوآتشــه روشــن ،زنان
متاهل که سهل ،خبر آمده برخی
از مردان هم تن فروشی میکنند.
دوجنســه هــای حوالــی پــارک
دانشــجو بماند ،دیگر خبری هم
از کارت ســامت و معاینــه مــاه
به ماهشــان نیســت ،برخی نیز به
مبادله کاال به کاال برگشته اند ،تن

مقابل غذا.
چشــم تــان روز بــد نبینــد ،در
شــهرهای کوچــک مــردان قوی
هیــکل افســار گســیخته و بــه
خردساالن چشــم طمع میدوزند
و در شــهرهای بــزرگ ،مــردان
کوچک وجدان به یک زن در یک
شب  3بار تجاوز می کنند !
بین خودمان بماند ،میگویند در
برخی دهــات بــه دام و طیور هم
تجاوز میشود ،البته بعضی شهرها
به درجه ای از آگاهی رسیده اندکه
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St. Laurent Adult
Education Centre

514-337-3856
www.slaec.ca

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

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

REGISTRATION DATES
December 4, 10, 17 & January 8 FROM 9:00 a.m. – 11:30 a.m.
BASIC ENGLISH & FRENCH | EVENING CLASSES
Monday-Thursday 5:30 p.m. – 9:30 p.m.
REGISTRATION DATES
DECEMBER 4, 10, 17 & JANUARY 8 FROM 5:00 p.m. – 7:30 p.m.
________________________________
?Need to complete your High School Diploma
?Want to get into a trade? CEGEP and University
---------------------------!We offer Academic courses to fit YOUR goal
ACADEMIC REGISTRATION
December 5, 2019
FROM 9:00 a.m. – 11:30 a.m.
PLACEMENT TESTS
December 4, 2019
ACADEMIC ADDRESS
2405 Place Lafortune West
Saint-Laurent, QC H4M 1A7

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

خواهد شاد باشد ،شادی را تمرین
کنــد و صرفا بــه دنبــال معاش و
شکم نیست و حیاتش را طلب می
کند .شادمانی و هنر شاد زیستن،
مهارت می خواهد و باید آموخت.
شــادمانی  ،صرفا به معنی خالص
شــدن از دســت فقــر و بدبختی و
آمدن به دهک های باالی جامعه و
رسیدن به باالی خط فقر« ،وول»
خوردن در تفلیس و آنتالیا و شنگن
نیست.
شادمانی  ،الکچری گردی نیست.
برند پوشی نیست.
شلواره پاره پوشیدن نیست.
در فالن کالب و باشگاه ،ساعاتی را
از این جهان خالص شدند نیست.
شــادمانی ،یعنــی دســت یابی به
هنر شاد زیستن که فرجام شفاف
اندیشــیدن و هنــر خــوب زندگی
کــردن اســت .هنری کــه محیط

زیست و دولت ،ارکان این موفقیت
محســوب مــی شــود .جنبــش
خواست شــادی ،مهم تر از بسته
های معیشــتی اســت که دولت،
آن را بــه  ۶۰میلیــون نفــر ،صدقه
مــی دهد .آن هم به جامعه ای که
دومین دارنده منابع اســتراتژیک
انرژی جهان است.
جامعــه افســرده اســت و ایــن
افسردگی ملی ،دودمان ما را برباد
می دهــد .جامعــه از انرژی منفی
و موســیقی غــم زده و لباس های
ســیاه و فضــای غم آلــود و هوای
آلوده و بی عدالتی ،ناراحت اســت
و برای گریختــن از آن ،بیش تر از
گریختــن از گرانــی ،تــاش دارد.
خواست شادی ،سعادت اقتصادی
و غــم نــان نیســت و آرمــان های
بزرگ تر و مهم دارد.
کاش دولتی بیایدکه به جای بسته

فاحشگی را به رسمیت بشناسند با
صیغه های چند ساعته .دمشان
هم گرم!
براســتی دیگر چه چیــزی را باید
تیربــاران کرد بــرای خالصی این
آرمانشهر؟
قلمت بشکند تاریخ ،اگر ننویسی
که بنــام دفــاع از مســتضعفان،
زندگــی اشــرافی بــرای خــود و
دوستانشان فراهم کرده اند .برای
کارگر حقوق  1میلیونی ولی برای
خودشــان حقــوق هــای نجومی
تصویبمیکنند.
قلمت بشکند تاریخ ،اگر ننویسی
که بعدازکشته شدن جوانان وطن

در راه دفــاع از میهــن ،حاال برای
صیغه کردن زنان رقابت تنگاتنگ
با هم دارند.
قلمت بشکند تاریخ ،اگر ننویسی
غ ســواران دیــروز امــروز
کــه اال 
ماشین های ضد گلوله میلیاردی
و پــس افتــاده هایشــان پورشــه
سوارند.
قلمت بشکند تاریخ ،اگر ننویسی
که به علت عدم لیاقت و مدیریت
مسئوالن ،فســاد و خودفروشی،
دزدی ،بیــکاری ،اعتیــاد و زمین
خواری مســئوالن و ورشکستگی
کارخانجات و حق خوری کارگران
ت دختران به ممالک عربی
و تجار 

معیشــتی ،بسته شــادی بدهد و
فرصت زندگی خوب و عاشــقی ،تا
روان افسرده ها  ،درمان شود.
خشــم انســان افســرده ،از سالح
نمی ترسد .برای ایجاد یک جامعه
شــاد ،وزارت شــادی نیــاز داریم.
وزارتی که برای شاد بودن ایرانیان،
برنامه بدهد و چشــم انداز تعیین
کنــد .ما برای همه چیز ،شــورای
عالــی و ســتاد و برنامــه جامــع و
راهبرد داریم اال درباره شــادی که
نیاز امروز  ۸۳میلیون ایرانی است.
تزریق شــادی به جامعــه را باید از
کتاب های درســی و تغییر راهبرد
رســانه ملی در ایران عصــر ۱۴۰۰
آغــاز کرد .بــرای جذب گردشــگر
و انقــاب در اقتصــاد و صنعت و
آموزش و فرهنــگ ایرانیان ،چاره
ای نداریم که جامعه را شاد کنیم.
•
و افتتــاح صیغه خانــه زنان ایرانی
برای عربها در شــهرهای مذهبی
ایران بیداد میکند.
قلمت بشکند تاریخ ،اگر ننویسی
که شعار مرگ بر آمریکا و انگلیس،
مختص مردم بود و تفریح و زندگی
و تحصیل در آن کشورها مختص
مسئوالن و فرزندانشان.
قلمت بشکند تاریخ ،اگر ننویسی
که با اسالم ،همه مردم و جوانان
را از زندگی ســیرکردند .بالیی که
بر مردم نازل شده ،بالیی است که
حتی چنگیز و اسکندر به سر این
مردم نیاوردند !
•
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ایراندرآتشوخون
خیزش مردمی در ایران ،معرکههای
تکراری در خارج از کشور
مسعودنقرهکار

•
معرکه اول
بــا هــر خیــزش مردمــی در
داخل کشــور ،اصــاح طلبان
حکومتــی درخارج از کشــور به
میــدان جنگ روانی علیه
مخالفانحکومتاسالمی
فراخوانــده میشــوند تــا
کمبودهــای ســرکوب
حکومتــی را جبــران
و مخالفــان حکومــت
اسالمی را درداخل وخارج
از کشــورمرعوب کننــد.
ایــن افــراد و جریانهــا

در ایران معترضان جان
میدهند ،اینجا اپوزیسیون
فرقه گرا می گوید این منم که
رستم ُب َود پهلوان!

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

وظیفه طهارت حکومتی

را بــه عهــده دارندکه بند
نافاش به جفت خشونت
وکشتار بند است.
در رابطــه با خیــزش مردمی اخیر
اینان کــه خود در زمرۀ خشــونت
آفرینان حکومتی بودند و هستند،
تالش میکنند مــردم میهنمان،
به ویژه جوانان ســرزمینمان و نیز
جریانهای سیاســی مخالف رژیم
اســامی و یــا کشــورهای دیگر را
عامل بروز خشــونت در میهنمان
معرفی کنند و کشتارمردم توسط
حکومــت اســامی را "خشــونت
مشــروع" و "خشــونت قانونــی"
از ســوی حکومــت اســامی جــا
بزننــد ،آنهم حکومتی که آشــکارا
مبلغ خشــونت به ویژه "خشونت
مقدس" بوده وکشتارهای بزرگی را
مرتکب شده است .ا
صــاح طلبــان حکومتــی امــا به
روشــنی میداننــد اگــر جوانــان
سرزمینمان در مواردی نیز دست
به خشــونت بردهاند دالئل خشم
نهفتــهای که آنهــا را در مقاطعی
بسوی اعمال خشــونت کشانده،
چیست وکیست.
حکومــت اســامی ،حکومتــی
توتالیتــرِ و شــیعی ،حکومتــی
سرکوبگر و ضد دمکراتیک در بروز
خشم منجربه خشــونت در میان
ِ
مردم نقش اساسی و اصلی داشته
و دارد.
یکــی ازعواملــی کــه فرصــت این
نوع مــردم فریبیهــا و در نتیجه
تحکیم بیشــتر حکومت اسالمی
را بــه اصالح طلبــان حکومتی در
خــارج از کشــور ،و نیــز در داخل
کشــور داده فقدان شناخت واقعی
و همه جانبه مردم ،به ویژه جوانان
از پدیدۀ خشونت است .متاسفانه
جامعه شناسی ،روانشناسی فردی
و اجتماعــی و حوزههای مختلف
علوم سیاســی به پدیدۀ خشونت،
به ویژه خشونتهای سیستماتیک
حکومتی و راههای مقابله با آن کم
توجهی کردهاند.
تجربه شده اســت که با پدیده ،یا
گفتمان (دیســکورس) ِ خشونت
برخورد انتزاعی کردن راه به جائی
نبرده است.
اگرقرارشــود بــه تعریــف جامع و

ﻣﺎﯾﮑـﻞﻣﻨﻔـﺮد

ﮐﺎرﺷﻨﺎسرﺳﻤﻰﻣﻬﺎﺟﺮتﮐﺎﻧﺎدا

Michael
Monfared

وســیع از" خشونت" ،علل و انواع
مطرح شده و مورد بحث اتکا شود،
هیچ موجود زنــده و نهاد و ارگانی
نخواهید یافت که به نوعی اعمال
کنندۀ خشــونت نباشد .شناخت
دقیق وواقعی خشونت ،علل ،انواع
و راهکارهــای کاهــش یــا زدایش
آن ضــروری ســت مبنــی براینکه
خشــونت ویرانگر فیزیکی دولتی،
سیســتماتیک و ســازمان یافته را
زیرسایه ن َب َرد .برای نمونه مقایسه
خشونت حکومتی و سیستماتیک
ِ
"خشونت" عدم پرداخت مالیات
با
حتــی به یــک دولت مــدرن و یا با
" خشــونت " تضییــع پــارهای از
حقــوق شــهروندی شــهروندان،
و یکســان نمائــی آنها نادرســت
وتوجیه گرانه است .خشونتهای
فیزیکی حکومتی و سیستماتیکی
که فشارهای روانی ،ضرب و شتم
فیزیکی ،نقص عضو و قتل وکشتار
پیامد دارند را در کنار خشونتهای
دیگر قرار دادن و یکســان پنداری
کردن ،گاه توجیه جنایت از آب در
خواهد آمد.
نکته دیگری کــه در رابطه با پدیده
خشونت،موردتوجهاصالح طلبان
حکومتی جنگ افروزِ آشنا به جنگ
روانی ســت ،این است که وقتی-
حتی مثال" نواندیشــان شان -از
خشونت سخن به میان میآورند،
بــه ویــژه آنجا کــه پای خودشــان
در میــان باشــد ،تعبیر خــاص از
خشــونت مطرح میکننــد و تنها
یک ســوی ماجرا ،یعنی آنســوئی
که به سود خودشان میپندارند را
میبینند.
برای نمونه دربارۀ خشونت دولتی،
سیاســی ،مذهبــی و ایدئولوژیک
حکومت اســامی به امر چگونگی
توقــف ،دفــع و مقابله بــا این نوع
خشــونتها نمیپردازنــد و آن را
روشــن نمیکنند ،و نگاهی دقیق
به مفاهیم و حد و مرزهای خشم،
پرخاشگری ،زور ُ
(فرس) ،خشونت
مشــروع ،و به ویژه پدیــده " دفاع
از خــود" به عنوان عملی اخالقی،
شــهروندی و حقــوق بشــری نیز
نمیاندازند.

اصــاح طلبــان
حکومتی دربهترین
حالت برای پیشبرد
و انجــام وظیفه به
514-656-8178
برخــورد انتزاعــی،
ﺧﻂﻣﺴﺘﻘﯿﻢوراﯾﮕﺎنازاﯾﺮانﺑﻪﻣﻮﻧﺘﺮال
موعظه ،پند و اندرز
info@michaelmonfared.com
ﺑﺎ ﮐﺎﻣـﻰﻣﻨﻔﺮدﻣﺪﯾﺮاﻣﻮراﯾﺮاﻧﯿﺎن
و شعاردادن و ارعاب مخالفان روی
ﺑﺪونﻫﯿﭻﭘﯿـﺶﺷﻤﺎره (021)87159570
www.michaelmonfared.com
میآورند .اینان بــه عمد فراموش
در
میکنند کــه برخیشــان حتی
6621 Rue Sherbrooke Est,
دوﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﺟﻤﻌﻪ و از ﺳﺎﻋﺖ 21ﺗﺎ 24ﺑﻪ وﻗﺖ اﯾﺮان
دعواهــای حکومتی با جناح دیگر
Suite 103, Montréal,
ﺧﻄﻮطواﯾﺒﺮ،واﺗﺲاپ،اﯾﻤﻮوﺗﻠﮕﺮام
دســت به خشــونت بردهاند ،مثل
Québec H1N 1C7
514 550 9204
ضرب و شتم طرف مقابل ،دست
زدن به اعتصاب غذا ،پرخاشگری
By appointment only Monday to Friday 09:00 to 17:00
و خشــونتهای قلمــی و زبانــی و
روانی و ....پرســش این است این
ِ
جماعــت " ضــد خشــونت" ایــن
روشها و رفتارهای خشونت آمیز
و ورودشــان به چرخه خشونت را
چگونــه تعریف میکنند و توضیح
میدهندوایناعمالکجای
یار فرعی است که
تعریــف و برداشــت اینــان
و بســ
ها باید از ان چشــم
از خشــونت قــرار می
گیرد.
نه تن
جرا بســیار ساده تر
ی کرد که حتا ان را
ما
آیا خشونت نســبت به زنان
پوش
ن اســت کــه ذهن
جه محتــوم بر خورد
و مخالفان ،عربده کشــی و از آ
نتی
چیده ما بــه راحتی
مانهحکومتدانست
پرخاشــگری و اعتصاب غذا پی
ظال
را درک کنــد .چرا
فرقی میــان ملت و
ن
تــا حد مرگ ،بــه عنوان یکی ا
کــه
له
قاب
م
در
کم
حا
از رفتارهــای خشــونت آمیز ،نظــام
ـمن نمیگــذرد و در
دشـ
اعتراضــات مــردم
آنها را یکی میداند.
معرف شخصیت برخی از این بــا
اصل
ی
کار
بــ
خرا
دســت به
نــده مدتهــا اســت
افراد است؟
نگار
ی
نــ
یرا
و
و
ت
آیــا از طرف اینان اعتصاب غذا و خشــون
یکنم نشــان دهم
جانب آنان کــه تــاش م
یزند؟
کتهای اعتراضی از
تــا حد مــرگ به عنــوان عملی گسترده م 
کلیشــهای در باره
حر
یار اندک کــه حرفهــای
ت؟
س
چی
ســ
او
اه
ب
ی
دگ
نــ
خشونت آمیز ،توصیه و یا تقبیح هدف و دی
ما
یشــک در ز
ن حکومت شوخی
عمال ب 
در مقابل اصالحات و ای
ی
ام
ســ
ا
ت
واند اکثریت ملت را
حســاب حکوم
و ملت مــا چارهای
یزان میت
میشود؟
ظاهر کند بیش نیســت
ست زیرا به دقت از م
ن
وا
رت
حکومت چنان پ
در چرخــۀ مورد نظرایــن افراد" درست ا
ن حکومت اسالمی
برایشــان جز عبور از ای
ـدک خود و ظرفیت
شانســی بــرای بقا
محبوبیت انـ
احساســاتی بودن
ض و کــه
دفاع از خود" کجا قرار میگیرد؟
هم اکنون نــدارد اما بــه
مــردم بــرای اعتــرا
ذارد؛ اتفاقات  ۹۶و
ـم
ظیـ
ع
مــت نگــ
اصلن جائی دارد؟
یهیچ متهم شدهام.
رد بــه ســینه حکو
مادگی مــردم را ب 
قربانی خشونت حق دفاع از خود دســت
یگانــه از حکومــت و
آ
ن
ـزا
میـ
ایجــاد درک
آگاه هســتند .لذا
والیــت فقیــه
ردیدی نشان داده.
شــکل هایــی مثل
ت
را دارد یا نه؟
کومــت در نزدیکــی به ت
ـه خفــه کــردن هر
ح
بــرای درنطفـ
ده
اســتفاده گســتر
تالش برای مذاکره
آنچــه جــای تردید نیســت و این
آتش زدن شورای گذار،
اعتراضی با ســرعت
بــکاری و تخریب و
گونه جنبش
ــازنده با رضا پهلوی
خرا
دست معرکه گیران هم میدانند،
ک بسیار وگفتگوی س
ــزی دقیــق آن را به
ل عمومی یک تاکتی
و بــا برنام هری
هم گسترده نتیجه
وا
ام
در
و دربحث خشــونت نیزمی باید
ود کردن و ایجاد یک تفا
ویرانی میکشانند تا
جیده بــرای محــد
و
ت
ون
شــ
امید از این حکومت
خ
ــن
مانند به س
نظر داشت این است که حکومت
ــرکوب آن منطقی قطع
ی
کــه در میــدان م 
منــه تظاهــرات و س
آنــان
ت شکل و محتوای
ِ
دا
حکومــت دینی
اســامی یــک
یمانند از باب
محدود و بزن بهادر
ـه فعاالن سیاســی ب 
یار
س
ب
کـ
ی
ا
ن
ه
عد
ای
ت.
های اســ
شیعی ست و واضح و مبرهن است
کرده ارتجاعی آن است.
الصه شوند و توده
ن از خشونت مردم
و دلیر خ
ممکــن نیســت،
خ
س
اد
د
که با سالم و صلوات ،در یک صبح
نبایــد عنان اصالحــات
رد و زن و بچه و پیر
هشــدار دهنــد که
میلیونی ،مــ
ســرکوب ،ظرفیت
و
بهاری همراه با بدرقه وزش نسیم
ابان داد حکومت برای
س خشونت در خانه
مردم عصبانــی خی
تر
از
ن
وا
ترده دارد .از هــر
ج
و
ـه
را بـ
صبحگاهی و آواز پرندگان نخواهد
آنان در جنایــت گســ
بدفهمــی و نفهمی
بمانند.
به زیرکشــیدن این
ل
ما
ک
رفت .درمبارزه با چنین حکومتی
ت چه حتا گامــی بــرای
ی در عین حال که
تهای جامعه اس
ایــن اســتراتژ
باید حمایت کرد و
خشون 
گــذر
مبــارزه مســالمت آمیــز و
شــمگین قوم قرمســاق
ت اما منطق خود را
ی از میان مردم خ
وحشیانه اس
دولوژیک و تاریخی
اد
فر
یاســی و ا
مســالمت آمیز معنیاش موعظه
ش از حد گرفتاریهای ای
همــه داده های س
قابــل ســرکوب بیــ
د.
دار
م
در
و انفعال و تســلیم در برابر اشکال
نتی هم را تعطیل نمود.
ن میدهد پایه های
ی امنیتی اگر خشو
اجتماعی نشا
با احترام بهروز
در نیروها
گوناگون خشونت دولتی و دینی-
بــه اقلیتــی خــاص
کامال قابل اغماض
حکومــت
کرده باشــند
شیعی نیست .مردم میهنمان ،به
یشود و تحمل
کشــور خالصه م 
ویژه جوانــان دریافتهاند که "دفاع

■ چرا خشونت؟!

{>> ادامه در صفحه}14 :
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اقتصاد...

بازار ارز در آستانه جهش قیمتی بزرگ
کسری بودجه
و منابع ارزی
سبب افزایش
انفجاری
قیمت دالر
در سال 99
خواهد شد

مجتبیدهقانی
وقتــی در مردادماه ســال ،1397
ولیاللــه ســیف از ریاســت بانــک
مرکزی جمهــوری اســامی کنار
گذاشــته شــد و جــای خــود را به
عبدالناصر همتی داد ،قیمت دالر
و یورو در بازار ایران لحظهای تغییر
میکرد .دستگیری توزیعکنندگان
عمــده ارز و رابطین بانک مرکزی
و ورود وزارت اطالعات و سازمان
اطالعات سپاه برای کنترل روانی
بازار هم ناکام مانده بود.
همتــی که تازه چند ماهــی از آغاز
ســفارتش در چین گذشته بود در
حالــی برای نشســتن بــر صندلی
ریاســت بانــک مرکزی بــه تهران
فراخوانــده شــد که ســالها برای
رسیدن به این مقام لحظهشماری
کرده بود .آشفتگی عجیب بازار ارز
که متاثــر از خروج آمریکا از برجام
و بازگشت تحریمهای نفتی ایجاد
شــده بود ،ماموریت رییس جدید
را کامال روشن میساخت؛ کنترل
بازار ارز به هر قیمت.
بــازار در پنــج مــاه ابتدایــی
ریاســت همتی ،پاســخ مثبتی به
سیاســتهای رییس جدید نداد و
حتــی در میانه مهرماه ســال ،97
قیمــت دالر در بازار بــه  18000و
یورو به  20000تومان هم رســید.
اما از روزهای پایانی آبان  97قیمت
دالر با شــیبی مالیم نزولی شد و
تا  24آبان ســال  1398به 11500
تومان هم رسید.
پــس از نزولیشــدن قیمــت ارز و
تثبیت نســبی بازار ،رییس جدید
بانک مرکزی به زبانهای مختلف
از موفقیــت خود در کنتــرل بازار
ســخن گفــت و اطمینــان داد که
ایــن ثبات دائمی خواهــد بود .اما
سوال این است که او از چه ابزاری
اســتفاده کرد که نتیجه آن نزولی
شــدن قیمت ارز بود و آیا این ابزار
همیشه در دسترس خواهد بود؟
اگر گفتههای رییس بانک مرکزی
در مصاحیههایــش را مــاک قرار
دهیم ،او تخلیه فشار روانی ناشی از
بازگشت تحریمها را دلیل کاهش
قیمــت ارز میدانــد و میگوید در
کنــار خنثی شــدن فشــار روانی،
مداخلــه بانک مرکزی در بــازار ارز
هم ســبب آرامشبخشــی به بازار
شده است.
امــا یکــی از یادداشــتهای
اینســتاگرامی همتــی دربــاره
پیشــنهادهای بانک مرکزی برای
غلبه بر کسری بودجه سال 1398
دلیل اصلی کاهشی شدن قیمتها
را افشا میکند.

کسری بودجه و آن حلظه ناب
حقیقت
از ابتدای سال  ،1398فعاالن بازار،
ت ارز را
دلیل کاهشی شــدن قیم 
تزریق گســترده «درهم» از سوی
بانــک مرکــزی اعــام میکردند.
بانــک مرکزی این موضوع را نه رد
میکــرد و نه میپذیرفــت .ولیالله
سیف تا زمانی که در بانک مرکزی
مسئولیت داشــت قائل به اجرای
سیاســت خودکنترلــی قیمتهــا
در بازار بــود و مداخله عرضهای از
ســوی بانک مرکــزی را مخل این
سیاستمیدانست.
ارز ناشــی از فــروش نفــت و
فرآوردههای پاالیشــی ،بزرگترین
منبع ارزی ایران اســت که بخش
عمــده آن به صورت مســتقیم در
اختیار بانک مرکزی قرار میگیرد.
بعــد از اوج گرفتــن بحــران ارزی
در ســال  ،97بخشــی از ارز ناشی
از فروش محصوالت پتروشــیمی
توسط شرکتهای خصوصی نیزکه
مستقیم در بازار غیررسمی معامله
میشد درکنترل بانک مرکزی قرار
گرفت.
اما بــا کاهش فروش نفت ایران به
حدود  150هزار بشــکه در روز ،ارز
برگشــتی از ســوی صادرکنددگان
محصوالتپتروشیمینمیتوانست
جای خالی دالرهای نفتی را پرکند
چه برسد به اینکه برای کنترل بازار
هم از آن استفاده شود.
نخستین نشانههای کسری منابع
درآمدی دولت در اردیبهشــتماه
امســال خود را نمایان کرد .در 15
تیرمــاه ،علی ربیعی ،ســخنگوی
دولــت از کوچک کــردن مصارف
بودجــ ه  98بــه میــزان 62هــزار
میلیارد خبر داد .اما کسری بودجه
بسیار بیشتر از این میزان بود .دو
هفته بعد ،همتی بسته پیشنهادی
بانک مرکزی برای کســری بودجه
را معرفی کرد .او گفت که از طریق
یافتن راههای جدید برای افزایش
صــادرات نفت ،اســتفاده از منابع
صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق
قرضه میتــوان بر کســری بودجه
امسال غلبه کرد.
در کنار ســه سیاســت پیشنهادی
بانک مرکزی ،وزارت اقتصاد هم در
قالبتدوینالیحهمالیاتبرعایدی
سرمایه بهدنبال اضافهکردن  60تا
 70هزارمیلیارد منابع درآمدی به
دولت بود .بانک مرکزی ،پیشنهاد
وزارت اقتصاد را در شــرایط فعلی
نادرســت میدانست و معتقد بود
که اجرایی شدن قانون اخذ مالیات

از سود سپردههای بانکی
و خانههــای مســکونی
ســبب شــوک جدید به
بازار ارز خواهد شد.
اما لحظــه ناب حقیقت
آنجایی بــود که همتی
در این یادداشــت اعالم
کرد که پیشــنهاد بانک
مرکــزی بــرای جبــران
کســری بودجه امتحان
خود را در کنترل بازار ارز
پس داده است« :تجربه ساماندهی
بازار ارز و برقراری ثبات نســبی در
اقتصاد کشور که ناامیدی طراحان
حداکثر فشــار اقتصادی را در پی
داشــت ،خــود محصــول همین
دیــدگاه بوده و لذا ،طبیعی اســت
که همیــن رویه برای نحوه تامین
کســری بودجه  ۹۸اعمال شود».
به عبارت دیگر جدال بر سر نحوه
مواجهه با کســری بودجــه میان
وزارت اقتصــاد و بانــک مرکــزی
سبب شــد تا همتی از ابزارکنترل
قیمت ارز رونمایی کند؛ استفاده از
منابع صندوق توسعه ملی.

 :1399سال غلبه اقتصاد بر
سیاست
پــس از افزایش قیمــت بنزین در
 24آبان ،نمــودار نزولی قیمت ارز
مجددا صعودی شده است .قیمت
دالر کــه در روز  23آیــان 11500
تومان بود در روزگذشته به 12350
تومان رســیده است .رییس بانک
مرکزی در  10روز گذشته چندین
مصاحبه و یادداشت اینستاگرامی
درباره قیمت ارز داشته است و در
همهآنهابهدنبالاطمینانبخشی
بــه مردم درباره ثبات بازار ارز بوده
است« :آنچه که این روزها در بازار
ارز میبینیم عمدت ًا ناشــی از نحوه
عملکرد برخــی از صادرکنندگانی
است که به سبب جو روانی ناشی از
افزایش نرخ بنزین و حوادث بعد از
آن و شروع تسویه حسابهای تجار
با خارجیان در پایان سال میالدی،
تالش میکنند با تعلــل ،ارزهای
صادراتی خود را با نرخهایی باالتر
عرضه نماینــد .به همین دلیل به
خاطر اعالم نرخهــای غیرواقعی،
تقاضای زیادی حتی برای نرخهای
کمتر از آن وجود ندارد».
رییس بانک مرکزی ایران میگوید
که منابع ارزی کشــور در شــرایط
بســیار خوبی قــرار دارنــد و آنها
قادرند تا به تمامــی نیازهای بازار
پاســخ دهند .امــا آیا ایــن ادعای
همتی صحت دارد؟
بنا به گفته همتی در تیرماه ،بانک
مرکزی از طریق برداشــت ارزی از
صندوق توسعه ملی توانسته دالر
را از مرز  18هزار تومان به 11500
تومان برساند.
براساس گزارش مرکز پژوهشهای
مجلــس شــورای اســامی ،تــا
تابســتان  ،97این صنــدوق 100
میلیارد دالر ورودی و  68میلیارد
دالر خروجی داشته است .بنابراین
تا پیش از اجرای برنامه کنترل بازار
ارز ،این صندوق 32 ،میلیارد دالر
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اقتصـــاد کانادا

آلبرتا به مراتب بیشتر از کبک نگران است
 23نوامبــر  -تفــاوت هــای
ناحیــه ای در کانــادا حائــز
اهمیت بوده و در حال رشــد
مــی باشــد .بــر اســاس یک
تحقیق جدید ،احساس عدم
امنیت شــغلی و جدا افتادگی
در آلبرتا رو به رشــد است در
حالــی که ســاکنان کبــک از
اقتصــاد بهینه بهره مند بوده
و تغییرات اقلیــم را به عنوان
با اهمیت ترین موضوع توجه
شان مطرح می کنند.
نظــر ســنجی انســتیتوی
اینوایرونیکــس ،که نتایــج آن در
اختیارگلوب اند میل گذاشته شد،
در اکتبر طی دو هفته آخرکمپین
انتخاباتفدرالبهمنظورشناخت
اولویت های مردم کانادایی انجام
شــد .در سراسرکانادا ۲۴ ،درصد
از پاسخ دهندگان محیط زیست
و تغییــرات اقلیــم را مهمتریــن
موضوع عنــوان کردند ،در حالی
کــه  ۱۴درصــد اقتصــاد و عــدم
اشتغال را در اولویت قرار دادند.
تفــاوت نگرش بین کبک و آلبرتا
مشخص تر از بقیه استان ها بود،
بر اساس گفته اندرو پارکین مدیر
اجرایی انســتیتو اینوایرونیکس.
در بســیاری از سرفصل های این
تحقیــق ایــن دو اســتان دیدگاه
متفاوتــی داشــتند .حــدود ۳۷
درصدکبکی ها گفتندکه تغییرات
اقلیم نگرانی اصلی آنهاســت ،در
حالی که  ۲۹درصد از مردم آلبرتا
اقتصــاد را بــه عنوان بیشــترین
عامل فشار اعالم کردند.
به گفته پارکین ،از آنجا که اقتصاد
کوبک در ســال های اخیر رشــد
کــرده ،جمعیت اســتان نســبت
به جهــت گیری کانادا احســاس
رضایــت دارنــد و نگرانــی هــای
اقتصــادی را کنــارگذاشــته انــد

کــه منجر بــه تمرکز ملــی آنها بر
نگرانی های زیست محیطی شده
است .در مقابل احساس ناامنی و
نارضایتی درمــردم آلبرتا به دلیل
رکــود اقتصــادی طوالنی شــکل
گرفته است.
تحقیقی که توســط بانک تورنتو
دومینــون صــورت گرفــت پیش
بینی می کنــد که اقتصــاد آلبرتا
در ســال 1/7 ،۲۰۲۰درصد رشد
خواهد داشــت و این بعد از رشد
 ۰/۷درصــدی اقتصاد در ســال
جاری است.
ایــن بانک نــرخ رشــدکبک در
ســال  ۲۰۱۹را  ۲/۵درصد پیش
بینــی کــرد وگفت که ایــن نرخ
رشــد در ســال  ۲۰۲۰بــه ۱/۷
درصدکاهش خواهد یافت.
پارکیــن اضافه کرد ایــن در حالی
اســت که در چهار دهه گذشــته
بیشــترین ســطح بهینه ســازی
اقتصادی تقریبا همیشه در آلبرتا،
تورنتــو و بریتیش کلمیبــا بوده
است.
بعد از افول اقتصادی که در ســال
 ۲۰۱۶به پایان رسد ،اقتصاد آلبرتا
هنوزکامالبهبودنیافتهاست.عدم
اشتغال در کلگری هنوز به وضوح
بیشتر از تورنتو و مونترال است.

موجودی داشــته است .مشخص
نیســت کــه چــه میــزان از منابع
این صندوق بــرای کنترل بازار ارز
استفاده شده است .از ابتدای سال
 1397نیــز بــه دلیل افــت فروش
نفت ،این صنــدوق ورودی جدید

نداشته است.
در بودجه ســال  98اجازه برداشت
حدود  6میلیارد دالر دیگر از منابع
صنــدوق توســعه ملی داده شــده
اســت و در مرداد ماه امســال نیز
شورای عالی هماهنگی اقتصادی

به همــراه کاهش شــدید فروش
خانــه ،مرکز پایین شــهر کلگری
مملو از دفاتر خالی است .در کبک
شاغالن برای پرکردن ده ها هزار
شغل با مشکل روبرو هستند.
تنهــا  ۲۵درصــد از کبکــی ها در
نظر ســنجی گفتند که آنها کمی
تــا بســیار نگــران پیدا کــردن یا
نگه داشــتن یــک کار تمام وقت
هستند ،به هرحال این کمترین
ســطح را در برمی گیرد .در آلبرتا
 ۵۸درصد بــر این عقیده بودند.
تقریبــا در دو دهه قبل تحقیقات
حاکــی از ایــن بودندکه کبکی ها
یکــی از باالترین ســطوح نگرانی
شغلی را داشتند .امروز این عنوان
بــه آلبرتا تعلق می گیــرد .بحث
بر ســر جداافتادگــی و تهدید یک
حرکــت جدایی طلبانــه غربی از
زمانی مطرح شد که لیبرال های
طرف جاســتین ترودیو دوباره بر
سر کار آمدند .آقای پارکین اعالم
کرد کــه این داده ها از اســتفاده
گســترده از واژه “وگزیــت” بــه
معنای جدایی استان های غرب
آنتاریو حمایت نمی کنند.
•

بــرای جبــران کســری بودجه به
دولــت اجازه برداشــتی معادل 45
هزار میلیارد تومان از این صندوق
داد.

{>> ادامه در صفحه}28 :
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ایراندرآتشوخون
رژیمی که جز سرکوب ،به شکرانه انحصار
اسلحه و پول ،چیزی برای عرضه ندارد!
قیامی که ایران را به دوراهی کشاند

امیر طاهری
 22نُوامبــر  -ارزیابــی نتایــج
اعتراضات مردمی این ماه در ایران
احتماال نیازمند فرصت بیشــتری
اســت .بــا ایــن حــال ،هماکنون
میتوان چند نتیجه را ذکر کرد که
بیتردید بــر روند تحــوالت آینده
در جمهــوری اســامی تاثیرگــذار
خواهند بود.
نخســتین نتیجه ،شــدت گرفتن
روند یکســان و یکپارچه شدن در
داخل رژیــم و اردوگاه هواداران آن
است .انقالبی که آیتالله خمینی
را ســکاندارکشــتی ایــران کــرد از
آغاز بــا تضادهای عمیق طبقاتی،
ایدئولوژیک و سیاسی درگیر بود.
عناصری که خواســتار بازگشت به
یک گذشــته خیالی در شبه جزیره
عــرب بودند درکنــار عناصری که
رویای «ناکجا آباد»های گوناگون
را در ســر داشــتند ،در کنــار هــم
علیه شــاه و اصالحــات موضعی و
مــوردی آن میجنگیدند .ائتالف
«ارتجاع ســرخ و ســیاه» هســته
مرکزی اردوگاهی بود که خمینی و
حواریون او را به حکومت رســاند.
اما گروههای دیگری نیز بودند که
فکر میکردند هم میتوانند عکس
آیتاللــه را در ماه ببیننــد و هم از
یک دموکراسی مدرن غربی سخن
بگویند .با گذشــت زمان و شــکل
گرفتن یــک طبقــه حکومتی این
تضادها در گفتار و کردار حاکمان و
مشاطهگران آنان در داخل و خارج
نیز انعکاس یافت.
جمهوری اسالمی پدیدهای جالب
بهوجود آورد:
یــک هیــأت حاکمه کــه در گفتار
چون بایزید اســت و درکردار چون
یزید.
از یک ســو مانند مادرترزا ســخن
میگویــد و از ســوی دیگــر مانند
چنگیزخان عمل میکند.
هیأت حاکمــهای کــه بزرگترین
تعداد اعدامهای دسته جمعی در
نیمه دوم قرن بیستم را سازمان
میدهــد و در عیــن حــال برای
تیرخــوردن تصادفی یک کودک
فلسطینییقهمیدراند.
همین هیــأت حاکمه جهانبینی
خود را براســاس شــعار «مرگ بر
آمریکا» شــکل میدهد و در عین
حال فرزندان خود را برای تحصیل
و پولســازی بــه ایــاالت متحــده
میفرستد.
این هیات حاکمــه مدعی رهبری
جهــان اســام اســت؛ امــا چون
تقریبا در هیچ کشــور مســلمانی
مخاطبانــی نمییابــد ،ارتشــی از
مبلغــان ،مداحان ،مشــاطهگران
و مالشگــران را در غــرب ،بویژه
در ایاالت متحــده ،برپا میکند تا
برایش بازاریابی کنند.
اعترافــات مردمــی جــاری ،ایــن
دو دوزه بازی و الپوشانی را دشوارتر
کرده اســت .امروز تصویری که از

جمهوری اسالمی در اذهان شکل – ایــن که هابــز از دولتی ســخن
میگیرد یک دستتر
میگوید کــه خود حاصل
جمهوری
اســت .بازی ســایه –
یک روند قانونی باشــد و
روشن جناج «اصالح اسالمی مثل بصــورت یــک مجــری و
طلــب» و جنــاح
مدافع قانون عمل کند.
مادرترزا
«اصولگرا» دیگرکسی حرف میزند بــه عبــارت دیگــر ،هابز
را نمیفریبد.
نمیگوید که هــر نیرویی
و مانند
جمهــوری اســامی
که عنــوان دولت بر خود
اکنــون بــه صــورت چنگیزخان
بگذارد میتواند آزاد از هر
رژیمی ظاهر میشود عمل میکند! قیــد و بند قانونــی از قوه
کــه جز ســرکوب ،آن
قهریه ،از جمله کشــتار،
هم به شــکرانه انحصار اســلحه و بــرای مقابلــه با مخالفــان خود یا
پول ،چیزی برای عرضه ندارد.
تحمیلی اراده خود بهره گیرد.
در طــی ســالها ،در مناظراتی که خوانــش غلــط هابــز باعث شــد
با مشاطهگران جمهوری اسالمی کــه کارل اشــمیت در ســال های
داشــتهام ،بــا عذرهــای گوناگون  ۱۹۳۰برای مدتــی کوتاه بصورت
متکــی بــه گفتهها و نوشــتههای مشاطهگر رژیم هیتلری در آلمان
اندیشــهمندان گوناگــون روبــرو در آید( .البته او به سرعت متوجه
بودهام.
خطــای خــود شــد و در کتــاب
نوآم چامسکی ،یکی از مشاطهگران «فقــه سیاســی» در تصحیــح آن
آمریکایــی رژیــم خمینیســتی ،کوشــید) در روســیه لوکامنــف،
نصیحــت میکــرد کــه « خطای اشمیت را مرتکب شد و از
زیاده روی»هــای مالیان را تحمل کشتارهای دسته جمعی به رهبری
کنیــم ،زیــرا هــدف نهایــی رژیم لنین و استالین حمایت کرد.
ایجاد یک حکومت متکی به مردم او نیــز خیلی زود بــه خطای خود
است« .هر انقالبی سهمی جمهوی پــی بــرد امــا فرصــت
تصحیح نیافت زیرا قربانی
از خشــونت بههمراه دارد» اسالمی
جمله مــورد عالقه ایشــان
تصفیههای استالین شد.
از
ایران
بود.
بدین ســان ،کســانی که
جرمــی کوربیــن ،رهبــر سه دروغ این روزها از کشتار مردم
حــزب کارگــر بریتانیــا و تشکیل
ایران حمایــت میکنند،
یک مشــاطهگر دیگــر رژیم میشود همان قدر هابزی هستند
تهــران ،خشــونت آن رژیم
که حجتاالسالم محمد
را با اشــاره بــه «هویت ضد
خاتمی هم اسالمی بود.
امپریالیســتی» جنبــش خمینی امروز ،دو واقعیت در ایران وجود
دارد با دو پرچم.
گرایان توجیه میکرد.
مشــاطهگران ایران رژیم ،بویژه در یــک واقعیت جمهوری اســامی
کشورهای غربی ،نیز ما را دعوت اســت که نمیخواهد یا نمیتواند
میکردندکه دندان بر جگر بگذاریم مانند یک دولــت «نرمال» عمل
تــا «انقــاب» دوران نوبلوغــی کند و بگفتــه رهبــر آیتالله علی
خــود را بگذراند و بــه «ترمیدور» خامنهای نه اهل مذاکره اســت نه
ی(دوران اعتدالی) اجتناب ناپذیر اهل جنگ .در سیاست داخلی نیز
هیــچ قانونی را نمیشناســد و هر
خود برسد.
اعتراضــات اخیــر بــا یــک ضربــه اعتراضی را با گلوله پاسخ میدهد.
همــه آن توضیحات و توجیهات و این روشن شدن انتخاب موجود به
مشاطهگریها را مورد چالش قرار مردم ایران امکان میدهدکه با این
داد .ایــن قیام گســترده مردمی ،پرسش حیاتی روبرو شوند:
ماهیــت واقعی رژیم را بعنوان یک وضع موجود را بپذیریم یا نه؟
بجای نیروی سرکوبگر زیر نورافکن پاسخ به این پرسش ،البته ،بستگی
قــرار داد .درنتیجه مشــاطهگران دارد به آنچه «آستانه تحمل رنج»
رژیم اکنون بجای دســتیازی به در هر جامعه خوانده میشود.
ترفندهای هپروتی مانند «گفت و اگــر اکثریت مــردم ایران بــه این
شــنود تمدنها» یا «مقاومت در نتیجه برسندکه رنج ناشی از وضع
برابر تحریمها» برای توجیه کشتار موجــود قابل تحمل اســت ،رژیم
مــردم غیرمســلح در خیابانهای کنونی به حیات ،یــا نیمهحیات،
ایــران ،از «هابــس» ،نویســنده خود ادامه خواهد داد.
«حوت» یاد میکننــد – البته آن برعکــس ،اگــر جامعه از آســتانه
تحمل رنج عبور کند .رژیم کنونی،
هم با خوانش نادرست.
هابــس برهــان مــیآورد کــه کــه بگفته آقــای خامنــهای هرگز
بهرهگیری از خشــونت بایستی در عــادی نخواهــد شــد ،بــا حداقل
انحصار دولت باشــد ،زیرا در غیر سوختوسوز به پایان خود نزدیک
این صورت ،جامعه به قانون جنگل خواهد شد.
بازخواهــد گشــت کــه در آن همه دومیــن نتیجه مهــم اعتراضات
جــاری ،پایــان یافتــن بــازی «
علیه همه در نبردند.
اما امروز ،هابزیهای فرقه خمینی
{>> ادامه در صفحه}14 :
یک نکته مهم را فراموش میکنند
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آژانس مسافرتی

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

فرنازمعتمدی

اینک با7
 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

شنبهها:
از ساعت  10صبح تا  2و نیم بعدازظهر
Tel: 438-238-3091
www.dehkhodaschool.com

مدرسه فرزانگان

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

گروهرقصخورشیدخانوم
(514) 377-8005

اجنمندوستدارانزرتشت
(514) 731-1443

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

بنیاد سخن آزاد

Tel: 514-775-6508

facebook: Farzanegan Montreal

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

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

اجنمنایرانیانوستآیلند
کالس های فارسی کودکان:
هرشنبه :ساعت  12/30تا 15/30

)2900 Lake (DDO

تلفن)514( 626-5520 :

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

اجنمندفاعازحقوقبشر
ایران-مونترال
www.addhi.net

روزهایدوشنبه:

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

Tel: 514-909-1972
------------------

IBNG

بنیاد نیکوکاری ایرانیان  :نیکو

همبستگیبازرگانی

کانون فرهنگی خانهما

www.ibng.ca

514-624-4579

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

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

کتابخانهنیما

برنامه دورهمی

کتابخـانه نوروززمین

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

دوستداران موسیقی کالسیک
)(Dialogue
514-484-8748

نان سنگک

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

اجنمنزنانایرانیمونترال

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

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

کافـــه لیت
www.cafelitt.ca

دلیـوری روزانه (تلفنی)

)

کیفیتعالی،
بهای مناسب

احسان قهرمانی :گزارش بازارچه بنیاد نیکو

بازارچــه بنیــاد نیکــو بــا هــدف
کمکرســانی بــه پروژه «احســان
قهرمانــی» در روز  ۱۰نوامبــر در
محل آکادمی لوموند برگزار شد.
در این حرکت داوطلبانه و مردمی،
دوســتان و همراهــان امــور خیر
با ارائــه خدمات و اجنــاس خود،
عواید حاصله را به بنیاد نیکو تقدیم
نمودند.
در طی مــاه اکتبر ،خیرین عزیز با
اهــدای وســایل مختلف همچون
لــوازم منــزل ،زیــورآالت ،کفش،
لبــاس و غیــره حس همیــاری و
یکرنگی خود را نشان دادند.
با توجه به شــروع ســرمای شدید
در ایــن روز ،امــا عالقهمنــدان با
پشتیبانی خودشان محل بازارچه را
گرم نمودند.
غرفههایــی کــه در ایــن بازارچــه
شــرکت کردنــد عبــارت بودنــد از
غرفه وســایل خانگی و تزئینی که
توســط آقای ضیاء برپا شــده بود.
غرفه جالب دیگر هم به خانم میترا
اختصاص داشــت که ارائهکننده و
معرفیکننده محصول تصفیه آب
آشــامیدنی منازل و مواد شوینده
مختلف بود.
میزهــای دیگــر بــه خوراکیهای
اختصــاص داشــتند کــه ترشــی،

شــیرینی ،کیــک و غــذا در انواع
مختلف ارائه شد.

لــوازم منــزل اهدایــی و لبــاس و
کفشهــا هــم چندین غرفــه را به
خود اختصاص داده بودند.
تابلوهــای اهدایــی بــرای فروش
هم کــه زینتبخش دیوارها بودند
توسط خانم مریم اهدا شده بودند.
آقای عبدالله صفوی از افراد حامی
برنامههای فرهنگی هم با نواختن
زیبای ســاز ســنتور ،حال و هوای
ایرانی برنامه را بیشتر نمودند.
نکتــه قابل ذکر ،اعتماد دوســتان
و هموطنــان عزیــز و حرکتهای
انساندوستانه و شرکت آنها از نقاط
مختلف شــهر در ایــن برنامه بود.
ضمن اینکه پیامها و پشتیبانیهای
کالمی ،دلگرمــی خاصی را به این
نوع فعالیتها تزریق نمودند.
بنیاد نیکو از کلیه عالقهمندانی که
در این برنامه شــرکت نمودند و یا
با پرداخت وجوه همانند سالهای
گذشته از این بنیاد حمایت کردند،
سپاسگزاریمینماید.
برنامههای بعدی بنیاد نیکو را در
کانال تلگرام
t.me/foundation_nikou
و فیسبوک
www.facebook.com/
fondation.nikou
این مجموعه دنبال بفرمایید.

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

www.paivand.ca

پخــتروز

>> ساعات کار:

یکم و پانزدهم ماه

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

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

رژیمی که جز سرکوب...

را بر روی سایت بخوانید

خیزش مردمی در ایران ،معرکههای ...

6925 Sherbrooke W.

کی بود؟ کی بود؟ مــن نبودم» با
ســتاره اصلیاش آقــای خامنهای
است .در طی فقط چند روز روشن
شــد که جمهوی اسالمی ایران از
ســه دروغ تشکیل میشود زیرا نه
جمهوری اســت نه اســامی و نه
ایرانی.
رئیسجمهوری ،حجتاالســام
حســن روحانــی ،کــه رویارویی با
اعتراضات را با لحنی سازش جویانه
آغاز کرده بود  -آن هم با توسل به
دروغهایی مانند جمعآوری منابع
مالــی برای کمــک بــه  ۷۰درصد
ایرانیان فقیــر و یا کمک به نجات
کــره زمیــن از افزایش حــرارت-
ناچــار شــد روضهخوانــی آقــای
خامنهای را بپذیــرد و اعترافات را
حاصل دسایس خارجی و عملیات
اشرار و اراذل بخواند.
در همــان حیــص و بیــص ،آقای
خامنــهای رئیس ســازمان برنامه
و بودجــه را همــراه بــا « رهبران
اقتصــادی» بحضــور پذیرفــت و
با حذف آقــای روحانــی ،دکترین
«اقتصــاد مقاومتــی» خــود را
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>> ادامه از صفحه13 :

بصورت سیاســت راهبــردی رژیم
تحمیل کرد .جریانات اخیر نشان
دادکه در واقع نهادهایی که ریاست
جمهوری هیــأت دولت نام دارند،
کاریکاتورهاییبیشنیستند.
از ســوی دیگــر ،مجلس شــورای
اسالمی نیز اندک مشروعیتی را که
داشت از دست داد .افزایش بهای
بنزین ،کــه بهانهای برای شــروع
اعتراضــات بــود ،اما علــت اصلی
قیام به شمار نمیرود ،بدون اندک
مشــورتی با مجلس صورت گرفت
در حالی که براســاس قوانین خود
جمهوری اسالمی ،هرگونه مالیات
تعرفهها و عوارض دولتی بایســتی
در چارچوب بودجه یا متمم آن به
تصویب مجلس برسد و پس از آن
نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار
گیرد.
بدین ســان در ایران امروز ریاست
جمهــوری ،هیأت دولت ،مجلس
شــورای اســامی و حتی شــورای
نگهبان دیگر وجــود ندارند .ایران
امــروز زیرســلطه یا غلبه نســخه
جدیــدی از «امامــت» اســت که

البته با برچسب «والیت» به بازار
عرضه میشود.
واقعیت نظام را آنچنان که شــکل
گرفته است ،آیتالله احمد خاتمی،
یکــی از نامــزدان جانشــینی آقای
خامنهای بخوبی بیان میکند« :
مردم غلــط کردهاند قصد انقالب
بــا رفراندوم داشــته باشــند .این
حکومــت متعلــق بــه امــام زمان
اســت .هــرکــس خــود را ایرانــی
میداند بــرود گــورش را گم کند.
این خاک مــال پیروان والیتمدار
امام زمان است».
اکنــون بــا دو تصویر از ایــران با
دو پرچــم ،دو هویــت و دو آینده
احتمالیروبروهستیم.
مــردم ایران در تازهترین قیام خود
هزینه انسانی سنگینی پرداختند.
اما رساندن کشــور به این دوراهی
میتواند به روشن شدن هویت ما
کمک کند و پایان «شــب ایرانی»
را مژده دهد.
•

از خود" با هدف توقف خشونت و
جلوگیری از قربانی خشونت شدن،
اقدامی اخالقی ،انسانی ،شهروندی
و حقوق بشری ست.
•
معرکه دوم
در حالــی کــه جانهای عاشــق و
شیفته اما زجرکشیده در میهنمان
در راه عدالــت خواهــی و آزادی و
حقــوق شهروندیشــان َپر َپرمــی
شــوند ،در حالیکــه جــان بــه لب
رسیدگان و رهبران اصلی مبارزات
آزادیخواهانه و عدالــت جویانه در
خیابانهای سرزمینمان به خاک
و خون کشــیده میشــوند و یا در
زندانها و شکنجه گاه هابه عشق
پیروزی مردمشان دلگرم و مقاوم
و جسورانه ایستادهاند ،در حالیکه
عزیزانمان در ایران چشــم یاری و
یاری رسانی به ما دوختهاند ،بخشی
از اپوزیسیون حکومت اسالمی در
خارج از کشــور حریصانه به دنبال
ساختن کاله و ردای رهبری از تن
پوش خونین آن عزیزان است.
ِ
آنجــا جــان میدهند ،اینجــا این
بخــش از اپوزیســیون فرقــه گــرا
میکوشد بگوید این منم که رستم
ُبوَد پهلوان!
نمونــه فراوان اســت ،کــه از میان
آنهــا بــه برخــی از تظاهــرات و
اعتراضهــای اخیــر در خــارج

>> ادامه از صفحه11 :

کشورمی توان اشاره کرد.
طــی هفته گذشــته فرقــه گرایان
کوشیدند خیزش مردم میهنمان
را مصــادره کننــد .آنــان تمــام
انرژیشــان را صــرف کردنــد تــا
در تظاهــرات و اعتراضهــای
اخیرخشــم واعتراضشــان رانــه
برسرحکومت اســامی ببارانند و
فریــاد کنندکه بربغل دستیشــان
اعمال کنند و تالش کنند بســاط
رو کــم کنــی فرقههــا و حزبها و
ســازمانهای رقیــب را پهن کنند
و حقــارت خود بنمایانند .تاســف
بــار تریــن ومضحــک تریــن راه و
روشهای تکراری اینها بودهاند:
•
 )۱دعوا و بحث و َج َدل و شــرط و
شــروط گذاشتن بر سر"پرچم" ،و
بیچاره پرچم سه رنگی که هرکس
رســیده بــا تحلیلــی تجاوزکارانــه
وسطاش سوراخی حفرکرده و چیز
جدیدی جای چیز قبلی گذاشــته
است ،و برخی هم سوراخ بیگناه را
به حال خود رها کردهاند.
و تازه این یک ســوی ماجراســت،
سوی دیگرمتولیان این پرچم سه
رنگ شیرخورشــید دارهســتند،
بویژه سلطنت طلبان و مجاهدین
خلق که همان رفتار طرف مقابل
را دارنــد ومی گوینــد بقیه بی جا
میکننــد پرچمی دیگــر میآورند،

پرچم فقط پرچمی که ما میگوئیم!
برخــی از این تظاهرات اعتراض به
رفتار ُوحــوش حکومت اســامی
نبود؛ نمایش جنگ پرچم هاو آوازه
گــری گرداننــدگان و پرچــم بازان
بود.
•
 )۲شعارها هم حکایتی شدهاند.
کار به " زنده باد مرده ها" کشیده
شده اســت ،البته شــاید هم حق
داشته باشــند ،از اپوزیسیون زنده
که آبی گرم نشــده اســت شاید با
نبش قبرو کمک طلبیدن از اموات
تاریخی آبی گرم شود و ُمردهها به
دادمان برسند.
اگراپوزیســیونی -چــه چــپ ،چه
میانــه و چــه جمهــوری خــواه و
ســلطنت طلب و شــاه پرســت-
بــه جای آینده چشــم به گذشــته
داشــته باشــد خــودش و دیگران
راســرِ کارگذاشته است و بی تردید
دردی از بی شــمار دردهای مردم
میهنمان را درمان نخواهدکرد.
از رنج و شکنج وخون عزیزان مان
برای چهرۀ فرقه و حزب و سازمان
وگروه مان ،و برای خودمان ،رنگ
و لعاب دست و پا نکنیم.
کمک و یار آنها باشیم.
همین!

15

 سال  26شماره  10  1450آذر 1398

www.paivand.ca since 1993

ایراندرآتشوخون

PAIVAND: Vol. 26  no.1450  Dec. 01, 2019

15

تروریستهای
حاکم بر ایران
درنده تر و بیرحم تر
از هر اشغالگری
هستند!
منوچهر تقوی بیات
اشــغالگران خارجی در یک کشور
میداننــد که صاحب کشــوری که
اشــغال کردهانــد نیســتند ،آنها
حقــوق مردمــان صاحــب خانــه
را همیشــه در نظــر دارنــد ،امــا
تروریستهای حاکم بر ایران خود
را صاحب اختیار همهی مردمان و
ثروتهای ایران میدانند.
بیشــتر ایــن آدمکشهــا خــود
فروختگانی هســتند کــه در ایران
متولــد شــدهاند ،در ایــران بزرگ
شــدهاند ،به زبان فارســی ســخن
میگویند ،خود را مسلمان و شیعه
میداننــد و به نام دیــن و صاحب
اختیارکشــور ،هر جنایتی را انجام
میدهند.
خمینــی ،رفســنجانی ،بهشــتی،
خاتمی ،خامنهای با خدعه و دروغ
و تقلــب به کشــور ما تســلط پیدا
کردند و بیش از چهل ســال است
از هیــچ جنایت و خیانتی در ایران
فروگذار نکردهاند .در کشور ما که
آزادی سیاسی و اجتماعی نیست،
حزب و روزنامهی آزاد وجود ندارد
و افــزون بر همهی اینها حاکمان
هیــچ گونــه مشــروعیت قانونــی
ندارنــد .خامنــهای و روحانــی و
باندهای جنایتکار زیر فرمان شان با
امکانات کشور ما و به نام مردمان
میهن مــا خود را صاحــب اختیار
ایــران مینامنــد و در مجامع بین
المللی ادعای نمایندگی ملت ایران
را میکنند.
•
ارمغــان حکومت اسالمی
برای ملت ایران
تروریســتهای حکومتــی بــا

تجهیــزات کامل جنگــی مردمان
بی گناه ما را در شــهرهای سراسر
کشور قتل عام میکنند.
دهها شــهر و صدها نقطهی ایران
غــرق آتــش و خون شــده اســت،
آدمکشان حکومت اسالمی به زن و
مرد ،پیر و جوان و حتا کودک هم
رحم نمیکنند .از بهمن ماه ۱۳۵۷
تــا کنــون حکومــت اســامی هر
صــدای حق طلبانهای را در گلوی
هم میهنان ما خفه کرده است.
ترکمــن صحرا را به خــاک و خون
کشــیدند ،در کردستان به صورت
سرزمینی اشغال شده ،کشتار هم
میهنان کرد ما ادامه دارد.
بلوچستان و نقاط محروم جنوب
شــرقی ایــران نه تنهــا بــه آبادانی
نرسیده اســت بلکه دائما سرکوب
شده است.
تهران ،شــیراز ،اهواز ،کرمانشاه،
ســنندج ،تبریز و دیگر شــهرهای
ایران به صورت شــهرهای اشغال
شده در زیر آتش نیروهای سرکوبگر
حکومت اسالمی قرارگرفته است.
از فــردای انقالب بهمــن  ۵۷تا به
امروز آزادیهای سیاسی اجتماعی
محدود تر شده است.
هــر بار نیــز ماننــد ایــن روزها در
جایــی اعتراضــی شــده اســت به
شــدت مزدوران حکومت اسالمی
مردم را به شدت سرکوب کردهاند.
هــرگاه که مردمان میهن ما مانند
تظاهــرات دانشــجویان در تهران
و تبریــز و دیگــر شــهرهای ایران
در تیرمــاه  ۱۳۷۸و یــا تظاهــرات
سراســری در شــهرهای کشور در
تابســتان  ۹۷و خــرداد  ۱۳۸۸بــه
گرانــی ،دزدی ســران حکومــت و

نبــود آزادی سیاســی و اجتماعی
اعتراض کردهاند با کشتار و ضرب
و شتم و زندان روبرو شدهاند.
مهنــدس مهــدی بــازرگان و
پیروانــش ،ملــی ـ مذهبیهــا و
پیــروان دکتر علی شــریعتی نقش
مهمــی در پیــروزی خمینــی و
نیروهــای ســرکوبگر اســامی در
تاریخ ایران داشتهاند .این نیروهای
اجتماعــی ـ اســامی ،در اجباری
کردن حجاب زنان ،ستم بزرگی به
زنان ایران روا داشــتهاند و باید در
پیشــگاه تاریخ پاسخگوی گناهان
خــود باشــند .ویکی پدیا بــه زبان
فارسیمینویسد:
« ...با گذشــت التهابات روزهای
اول و اســتقرار و تحکیم پایههای
حاکمیت جدید ،دستوری که قرار
بــود در نخســتین روزهــا اجرایی
شود ،با کمی تأخیر در  ۱۶تیرماه
 ،۱۳۵۹از ســوی شــورای انقالب
بــه ریاســت ابوالحســن بنی صدر
تصویب و از ســوی اکبر هاشــمی
رفسنجانی ابالغ شد:
«خانمها بدون پوشــش اســامی
حق ورود به ادارات را ندارند».
برپا کنندگان جمهوری اســامی
نیمی از جمعیت کشور یعنی زنان
را از حقــوق انسانیشــان محروم
کردهاند و هر ســتم و ناروایی را بر
آنان روا داشتهاند .زنان و دختران
را هــر روز به بهانــه بدحجابی در
زندانها مورد تجاوز و شکنجه قرار
داده و میدهند.
تروریســتهای حاکم بــر ایران در
خیابانهــا ،در زندانهــا مردمان
میهــن مــا را بــا گلولــه هایی که
از پــول ایرانیــان تهیــه کردهانــد

میکشند و سران کشورهای جهان
ســرمایه داری نیز با آنان همدلی و
همراهی میکنند .این آدمکشها
در پاریــس عبدالرحمان برومند و
شــاپور بختیار و بســیاری دیگر را
کشتند .ترور قاسملو و یارانش در
وین پایتخت اتریش صورت گرفت.
صــادق شــرفکندی و همراهانش
را در برلیــن و کاظم رجــوی را در
ژنو کشــتند .فریدون فرخزاد را در
شهر ُبن در آلمان با چاقو تکه تکه
کردنــد .ترورهایی در کشــورهای
اســکاندیناوی و دیگر کشــورهای
جهــان انجــام دادنــد تــا صــدای
آزادیخواهی مردمــان ما را حتا در
خارج از ایران هم خفه کنند.
اعتراضات و شــورشهای امروزی
ادامهی انقالب ناکام مشــروطیت
در ایــران اســت .هنــوز انقــاب
مشروطیت در ایران مستقر نشده
بود که ژنرال آیرون ســاید فرمانده
کل نیروهــای انگلیســی در ایران

ســرکردگی نیروهــای قــزاق را به
رضاخان سپرد و او نیز با راهنمایی
اردشیر ریپورترکودتای سوم اسفند
 ۱۲۹۹را به انجام رساند.
دیکتاتــوری رضــا خان و پســرش
 ۵۸سال ایران را از رشد سیاسی و
اجتماعی باز داشت .در کشوری که
آزادی نباشد ،احزاب سیاسی اجازه
فعالیت نداشته باشند ممکن است
ســاختمان و جاده ســاخته شــود
اما افکار اجتماعی و سیاســی رشد
و پــرورش نمییابد و کشــور عقب
مانده باقی میماند .در ســالهای
 ۱۳۵۶و  ۱۳۵۷اعتراضات اجتماعی
سیاسی برای کسب آزادی سیاسی
و بر ضــد دیکتاتوری پهلــوی باال
گرفــت و انقالب بهمــن  ۱۳۵۷به
وقوع پیوست.
به گواهــی تصویرهایی که بر روی
شــبکه جهانــی اینترنت هســت و
به گواهــی تصاویــر و گزارشهای
مطبوعات بزرگ جهان مانند تایمز
لنــدن ،لوموند ،فیگارو،
واشنگتن پســت و ...تا
پیــش از بهمــن ۱۳۵۷
انقــاب ایــران کامــا
آزادیخواهانه ،سراسری
و ملی بود.
از روز  ۱۲بهمــن کــه
خمینی به ایران بازگشت
با عوام فریبی و خدعه و
حقه بازی سکان انقالب
را بــر ضــد خواســت و
منافع ایرانیان به بیراهه
کشــاند .او بــا عبــارت
فریبکارانــه ی؛ " ...رأی
به جمهــوری اســامی
بدهید ،نه یک کلمه کم،
نه یک کلمه زیاد " ...که
کســی معنــا و محتوای
آن را نمیشناخت ،ملت
ایران را فریفت.
جمهــوری اســامی بــا
اعمال خشونت ،کشتار و
جنگ روح و روان مردم
را چنــان بیمــار و آزرده

کرده اســت که بی تفاوتی و فساد
بر بیشتر قشرها و صنفهای ملت
ایران مســلط شده اســت .در این
سال هایی که جمهوری اسالمی بر
ایران حاکم شده است فقر ،فحشا،
اعتیاد ،ویرانی و نابسامانی ایران را
فراگرفته است.
قیمت یک نان سنگک که پیش از
انقالب اسالمی  ۵ریال بود ،امروز
بیــش از  ۹۲۰۰ریال اســت (تا آن
هنگام کــه این مقاله را میخوانید
معلوم نیست تا چه اندازه گران تر
خواهدشد؟) یعنی هر ایرانی برای
هر نان ســنگک = ۱۸۴۰( ۱۸۴۰
 )۵ :۹۲۰۰برابر هزینه میپردازد.
به این معنا که اگر یک نان سنگک
را  ۱۸۴۰تکه کنیم یک تکه از آن (به
اندازهی  ۵ریال) به مردم میرســد
و  ۱۸۳۹تکــهی آن را آخوندهــای
حکومتی بــه غارت میبرنــد .این
دزدیهاوگرانیهایافسارگسیخته
سقوط حتمی حکومت اسالمی را
به دنبال خواهد داشت و سرنوشت
خامنهای و سران حکومت اسالمی
نیز چه بسا بدتر از سرنوشت قذافی
و صدام حسین خواهد بود.
برای حکومت اســامی و آخوندها
جنگ نعمت است زیرا عالوه بر آن
که جوانان فعال و آینده ساز ایران
را در زندانها و خیابانهای شهرها
میکشــند ،هزاران هزار از جوانان
ما را بی ســر و صدا و به نام اسالم
در جبههها میکشند و هر صدای
اعتراضی را نیز خفه میکنند .افزون
بر چند صد هزارکشتهای که ایران
در جنگ ایران و عراق از دست داد
به طور دائم و هــر روزه جوانان ما
را در لبنان ،ســوریه ،عراق و یمن
به کشتن میدهند و خانوادههای
باورمنــد به حکومت اســامی نیز
اعتراضــی نمیکنند چــون فرض
براین اســت که آنها در راه اسالم
و میهن اسالمی کشــته شدهاند.
چنین فریب جنایــت کارانهای در
تاریخ جهان بی سابقه است.
•
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ایراندر آتشوخون

ستبداد رفتنی شد،
ا

محموددلخواسته
مردم نیاز دارند که آنی بشــوند که
از آن انتظــار رژیمــی «آنگونه» را
دارند و آینده را در خود حال کنند
و حالی بشــوند که انتظارش را در
آینده دارند" .
با یکی از روشنفکران اصالح طلب
خــارج از رژیم گفتگویی داشــتم.
میگفت کــه با این کشــتاری که
رژیــم کرد کار خودش را تمام کرد
و دیگر امکان ماندن ندارد و اینکه
تمام توجیهات بــرای فراخواندن
مــردم بــه پــای صندوقهــای رای
سوخت و رفت پی کارش.
در عیــن حــال نگرانی خــود را از
اینکه بعد از رژیم چه میشود اظهار
میکــرد و میگفــت کــه وضعیت
حال مانند زمان انقالب نیست که
سازماندهی از طریق مساجد انجام
بگیرد و بسیاری از مساجد خود به
مراکز سرکوب تبدیل شدهاند و...
و خالصه حالتی نا امیدانه داشت.
نخواســتم در پاســخش ،بقــول
معــروف نمــک روی زخمــش
بپاشم و بگویم که ماهیت اصالح
ناپذیرانه استبداد حاکم استبداد را
که ما از آغاز به هر زبانی بود بحث
میکردیم و طرح میکردیم و عرضه
میکردیم ،ولی چرا سر خود را زیر
برف کردید و نخواســتید بشنوید
که ســاختار رژیم گونهای است که
ماهیتا اصالح را بر نمیتابد؟
بنــا بر این در پاســخ نــکات زیر را
خاطر نشان کردم:
•
سکوت نسبی دولتها و رسانههای
غربی (فقط مقایسه کنید پوشش
خبــری هنگ کنگ را که در طول
ماههــا تظاهــرات رو به خشــونت
که در آن حتــی یک تظاهر کننده
بدست پلیس کشــته نشده است
را کــه خبــر اول رســانه اســت بــا
نوع گزارش اخبــار ایران که بقول
ســازمان عفو بین الملــل حداقل
 ۱۰۶نفرکشــته شــدند و بزحمت
در بعضی از اخبار و گزارشــها آمد.
حتی ترامپ که در باره هر موضوع
کوچکــی در جــا توییــت صــادر
میکند ،هفت روز طول کشــید تا
یــک توییت آبکی صــادر کند ).به
مــا میگویدکه غرب ،همین رژیم

فردای رژیم چه خواهد شد؟

غرب ،همین رژیم را
میخواهد ...
و در همین وضعیت!
را میخواهد و در همین وضعیت.
چرا که نفع غرب در ماندن استبداد
حاکم است و از طریق استمارر این
رژیم اســت که ســیب نفــت ارزان
به غرب اســلحه و سیل اسلحه به
خلیج فارس روان.
تجربیات مکرر نیز نشان داده است
که در زمان انتخاب ،غرب همیشه
حقوق انسان و دموکراسی را در پای
منافع خود سالخی کرده است .بنا
بر این برای تغییر رژیم ،مردم فقط
و فقط باید روی تواناییهای خود
حساب کنند و بس.
•
اینکــه اعتراضــات بگونــهای
خودجوش در سراسر ایران از تبریز
و مریوان و مشهد و شیراز و آبادان
و صدها شــهر و منطقــه دیگر رخ
داده اســت ،حد اقل دو چیز را بما
میگوید:
•
 .۱روح جمعــی و ملــی در ایــران،
زنده است و پویا.
بــه این ســبب بــود کــه ،در کل،
تجزیه طلبان در جریان اعتراضات
توانا به هیج اظهار وجودی نشدند
و این نشــان داد که طبل تو خالی
هستندکه بیشتر استبداد حاکم از
آن بــه عنوان لو لو خور خوره برای
جلوگیری از جنبش استفاده کرده
است.
•
 .۲نفــس گســترش بــی ســابقه
تظاهــرات ،که به ســرعت شــکل
سیاســی گرفــت و اســتبداد و در
راس آن (آقای خامنهای) را هدف
گرفت ،و هم شــعار« ،اســتقالل،
آزادی ،جمهوری ایــران/ی» که
سراسری شد ،به ما میگویدکه در
درون جامعه ســازماندهی وجود
دارد ولی به علت شرایط سرکوب،
به چشم ما کم میآید.
•
ماهیــت اعتراضــات در سراســر
جهان فرق کرده است و ایران هم
جدای از آن نیست.
توضیح اینکه ،بیشتر این تظاهرات

کلیسایاجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

از نوعی سازماندهی افقی و نه
عمودی بر خوردار میباشند
و دیگر مــردم نمیپذیرند که
یکــی از باال دســتور بدهد و
اینها عمل کنند.
ساعت  4بعدازظهر
•
هر شنبه :از
با نگرانــیات که فردای رژیم
در وست آیلند
چــه میشــود زیــاد موافــق
FAIRVIEW Alli
ance Church:
نیستم ،چرا که وقتی وسعت
220 Hyman,
DDO
بسیج و ســازماندهی مردم
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــ
به آنجا برســدکــه رژیم را در
عا دارید  -همچنین
قبرســتان اســتبدادها دفن
 اگر احتیاج به د
«زندگی مسیح» و
کند ،به حدی از بلوغ رسیده
برای دریافت فیلم
ف
ی
است که بداند چه میخواهد.
ض
سیحی (رایگان) -
خداو
ن
د
م
م
ا
ت
وا
ن
جز
،
عی
آنهــا هــم کــه میگوینــد انقالب
ن ما متاس بگیرید:
با شما باش سى مسیح
لف
ت
با
بهمــن ،انقــاب جهــل بــر علیه
د.
514-999-5168
ظلــم بود و یا مردم نمیدانســتند
چه میخواهند ،کســانی هستند
کــه در جریــان برخــورد جریــان
مردمساالری با جریان استبدادی
که با کودتای خرداد  )۱( ،۶۰جناح
مردمســاالری شکســت
خــورد ،همــراه جریــان
ور ایران کشــیده و
آهنیــن بــه د
اســتبدادی بودند و حال
ن را با بیشــترین و
مردمــان ایــرا
به جای مسئولیت پذیری،
ــا و کمبودها زندانی
بدترین آزاره
کاسه کوزه را بر سر انقالب
کرده اســت ،تحمل
و خامــوش
در
ل،
و مردم میشکنند.
ســم آزاد و مســئو
ی ایرانیــان خــارج
آزادی و آزادگــ
یرزادگی ژورنالی
م
شکوه
مانی بوده که مورد
•
ههای فارسی زبان
در ارتباط بــا مرد
کشور و رســان
ت
رن
نت
ای
طع
ن
ق
با
خشونت و خفه کرد
ولــی اطمینان صــد در صد اخیرا ،همزمان
فه انسانی و حرفهای
های بدترین نوع
را که به وظی
ت

ون
ش
خ
و
ت
ها
وم
رد
حک
زمانی ایجاد میشــود که در ایران و برخو
هستند را نیز ندارد.
شــان از سوی یک
ــا مردمــان صدای
خود پایبند
ب
سطح و عمق جامعه ،مردم حکومــت اســامی
نها تا
ســال گذشــته آ 
سان ستیز بودهاند.
در چهــل
ت جمهــوری ان
با
بی پنــاه ،ســفار
ری
تق
با مقوالت ،ارزشــها و اهداف
ی روزهای گذشــته
یدبه حذف فیزیکی
دستشان رس
سان ههای در طــ
ر
المی در لندن علیه
شهــا ،و
«حقــوق»
«حق ونــدی» و
ن ایرانــی در خارج
تر خبرهــا ،گزار 
اس
آزادی خواهــا
ی بی سی بیشــ
ب
ل،
ل،
نا
آشــنا شــده و از آن طریــق با «ایران اینترنشــ
تلویزیوناینترنشنا
اکنــون در صــدد
مان گفتگوهای
پرداختنــد و
ساز
«
به
و»
ن
ت
م
خــود ،با دیگر انقالبیون و نیز فارسی ،و من و
که
ردن صــدای آزادی
ی ســی فارســی را (
خامــوش کــ
صویری» و بی ب
ت
ی
ظارت بر شــبک هها
اصحاب رژیم ،ارتبــاط بر قرار
یها هستند.
ن
ها بــه دالیلــی هیــچ روی موافقی با خواهی خارج کشور 
ه

ـان
سـ
ر
ن
یــ
ل
ا
و
با
ده
شهای آن در ق
کنند .به بیان دیگر ،نیاز دارند شــکایت بــر
خوردها مــا ایرانیان
بسیاری از رو 
ایــن نــوع بر
«تحریــف مغرضانه
دمــان ایران ندارم)
که آنی بشــوند کــه از آن انتظار را متهم بــه
ور را ،کــه از موهبت
به حق طلبی مر
خــارج کشــ
ت
عو
د
و
ن
ـرا
هم
تحــوالت اخیر ایـ
یتوانــم ایــن را
رژیمی «آنگونه» را دارند.
ورهای دمکراتیک
دیــدهام ،و م 
آزادی در کشــ
ت.
س
ن
ا
ای
ده
رد
کر
که شــیو هی برخــو
موظف میکند تا در
باز به بیان دیگــر ،از طریق آگاه خشونت»
رنالیســت بگویم
برخورداریم،
ن به عنــوان یک ژو
حرفهای و براساس
عملیات ایستادگی
شــدن به حقــوق خــود و اینکه مــ
چه رسان هها بسیار
مقابل این نوع
آن
ـم
هـ
بد
ت
ی
اد
ها
یتوانــم شــه
بوده که در کشــور
شیوهای که برایمان
مــن و همــه بــه عنوان انســان ،م 
زبــان تعاریفــی
کرده و با هر
ســان ههای فارســی
موجوداتــی حق ونــد هســتیم،
به پشتیبانی و تقویت
تیک متداول است.
کــه ر
تلویزیون دموکرا
ممکن است
ژه
یــ
آینده را در خود حال کنند و حالی خارج کشــور ،به و
یتــوان گفت که
ی برای ایران» ادامه
بــه این ترتیب م 
صدای «آزاد
در چندیــن روز
ش انســان
بشــوند کــه انتظــارش را در آینده اینترنشــنال،
ن حکومت آزادی ک ِ
ادهانــد ،یکــی ای
ی دهیم.
گذشــته انجــام د
وه بر این که دیوارهای
دارند .آگاه بشوند به حقوق انسان،
های ستیز ،عال
ــان تریــن شــیو ه
حقوق شــهروندی ،حقــوق ملی،
از درخش
حقوق طبیعت و حقوق جامعه،
به عنوان عضــوی از جامعه بین
المللی.
چیــزی بگو...
•
سکوت در برابر جمهوری اسالمی
در ایــن رابطه نقش نســل جوان
جایزنیست!
و بخصوص قشــر دانشجو برای
هر زمان یک ایرانی می گوید:
زایــش این نــوع نــگاه در خود و
«من سیاسی نیستم!» ،هر بار در
بعد ،بردن این نوع نگاه و باور به
خط اول شناسنامه ی رسانه ای
میان عمیق ترین اقشار جامعه،
می نویسند« :اینجا جای حرف
از مهمتریــن وظائــف میشــود.
سیاسی نیست» ،این ،به معنای
انقــاب واقعــی این اســت و این
پذیرفتن جنایات و ویرانگری
کارنامه
انقــاب در بــاور و شــخصیت و
های جمهوری اسالمی است.
جمهوری
اخالق و رفتار است که هم رفتن
جمهوری اسالمی ،حکومتی در
اسالمی در
خور ملت ما نیست؛ با سکوت،
اســتبداد را محتوم میکند و هم همه زمینه ها
اســتقرار جمهوری شــهروندان
بی اعتنایی،رویگردانی،بی
سیاه است:
ایران را.
تفاوتی ،در بقاء و تداوم حکومت
حقوق بشر،
(1) www.radiozamaneh.
اعدام ،جهل و جنایت و فساد
 com/283403محیط زیست،

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه
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کشی
ش
ج
ال
ل
ع
ا
دل
بت است
داوند مح
خ

)

ش انسان ستیز
د حکومت آزادی ک ِ
ت جدی

وقاح
و خفه کردن صدای
المی،
حکومت اس ی در خارج از ایران
آزادی خواه

					

را بر روی سایت بخوانید

زنان ،سیاست
ویرانگر
خارجی،
اختالف
طبقاتی
فاحش ،فساد
مزمن و...

DO
N'T

اطالعیه

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

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

خاستگاه و مفهوم شعار “رضا شاه روحت شاد”

و غارتگــران فقــط نظــاره
میکنند و سرکوب!
نقــش دســتگاه روحانیت
شــیعه در همــهی تاریــخ
ایران به همین ترتیب بوده
است !
آتش زدن حوزههای علمیه
و دفاتــر روحانیــان ،جدا از
ارزشگــذاری ایناقدامات،
به این دلیل اســت که دیگر
جوانان متوجه شدهاند نوک
تیزحملهشــان کجــا را باید
هدف بگیرد.
در تاریــخ معاصــر ایــران
اساســا و برای اولیــن بار در
دوران نهضتمشروطیت بود که
حمید فروغ
گروه پرشــماری از روشــنفکران و
جوانــان معترض و مخالــف رژیم
نخبگان جامعه کهسودای منافع
جمهوری اسالمی از خیزش دیماه
ملــی و ســربلندی ایرانیــان را در
 ۹۶تاکنون بهطور فزایندهای شعار
سرداشتند ،به درستی،تشخیص
“رضا شاه روحت شاد” را در
داده بودند که عامل اصلی فقر،
نهضــت
دوران
در
بــار
اولیــن
رای
فرصتهایی کهدر شهرها و
جهــل ،درماندگــی و فرومایگی
مکانهای مختلف برایشان مشــروطیت بــود که گــروه پرشــماری جامعه روحانیان شیعه هستند.
پیــش میآید ســرمیدهند .از روشــنفکران و نخبــگان جامعــه کــه روحانیانی کــه قرنها با اعمال
آنان بــااین شــعار مخالفت سودای منافع ملی و سربلندی ایرانیان قوانینشرع و دخالت مستقیم
تمــام عیارشــان را بــا رژیــم را در سرداشتند ،به درستی،تشخیص و غیر مســتقیم در سیاست ،بر
جمهــوری اســامی بیــان داده بودند کــه عامل اصلی فقر ،جهل ،جــان و مــال وامکانــات مردم
میکنند .جوانانی که نه تنها درماندگی و فرومایگیجامعه روحانیان چنگ انداخت ه بودند .آرا و افکار
خودشان بلکه حتی پدران و شیعههستند.آراوافکاراینروشنفکران ایــن روشــنفکرانایراندوســت
مادرانشــانهم هیچ تجربه برای اولین بار در دوران رضا شاه بودکه چــون یحیــی دولتآبــادی،
مستقیمی از دوران رضا شاه فرصت تحقق پیدا کرد.
محمدعلــی فروغــی ،علیاکبر
ندارند .اما برغم این باتمامی
داور و دههــاروشــنفکر ملــی و
وجود این شــعار را فریاد میزنند ،روشن است که علت اصلی حضور نامــدار دیگر برای اولین بار
شعاری که بیشترین حساسیتها جوانــان معترض در خیابانها ،در در دوران رضاشــاه بــودکه
را در جامعه سیاسی ایران تا کنون وهلــهاول ،فشــارهای گوناگــون فرصــت تحقــق پیــدا کرد.
برانگیختهاست.
اقتصادی است.
چــرا که رضاشــاه بــا درایت
نصیــب ایــن جوانانمعتــرض در فقــر ،بــیکاری و نداشــتن هیچ و قــدرت ،بســاطروحانیت
ایــران تا بــه حال کشــتار ،زندان ،چشماندازی برای آینده امانشان شیعه را تا جایی که توانست
سرکوب و شکنجه بوده است.
را بریده است .اما آنها در تظاهرات و در فهــم و تشــخیص وی
ولی آنان نه تنها از این شعار دست و خیزشهای متعدد دوسال اخیر ودولتمردانــش بــود جمــع
نشســتهاند بلکــه آن را پرطنینتر کمتر به طرح مطالبات معیشــتی کرد و دســت آنان را از طریق
فریــاد میزننــد .این شــعار در دو واقتصادی میپردازند ،بلکه دیگر تاسیس دادگستری،مدارس،
ســال گذشته در خارج از ایران نیز مستقیم سرنگونی رژیم روحانیت مدارس دخترانه ،دانشگاه و...
درگردهمآییهای ایرانیان روز به شیعهرا هدف گرفتهاند.
از جان و مال مردم کوتاه کرد
روز بیشتر مطرح شدهاست.
جوانــان ایــران پس از چهــار دهه و آنــان را به گوشــهای راند و از
مــن در ایــنیادداشــت کوشــش در زیــر آوارتبلیغــات و وعدههای این طریق راه شــکوفایی زنان،
میکنم بــه خاســتگاه و درونمایه دروغین رژیم و مخالفین رنگارنگی جوانان و مردم ایران را باز کرد.
شــعار با اهمیت “رضاشاه روحت کــه در ذاتشــانبــاز هــم بــا رژیم به این جهت بایدگفت حکومت
شاد” بپردازم.
اســامی همدســتی و همراهــی رضاشــاه و برجســتگان فکــری
افــراد مختلفی تا کنــون دربارهی دارند ،بــه روشــنی دریافتهاندکه دوران او که مسئولیتهای مهم
این شــعار و چرایی گســترش آن مســبب بســیاری درماندگیهــا و دولتــیداشــتند ،ســکوالرترین
نوشتهاند.
نابسامانیهایاقتصادی،اجتماعی حکومــت تا کنونــی ایــران بوده
از جملــه چند اســتاد دانشــگاه و وسیاســی نه تنهــا در ایران ،بلکه است.
جامعهشــناس در داخــل وخارج حتی در خاورمیانه روحانیان شیعه ایــن مهــم را برغــم همــه
از ایــران ،نماینــدگان مجلــس ،هســتند؛ روحانیانــی کــه تمامی ســیاهنماییهایی که علیه دوران
روزنامهنــگاران و حتی نویســنده قدرت و امکانات اقتصادی کشــور رضاشاه توسطدستگاه روحانیت
آمریکایــی منتقــد اســام رابرت دردســتان آنــان و جیرهخــواران شــیعه و در کنــار آنــان چــپ
اسپنســر .اما به جز یکی دو مورد گوناگونشــان قــرار دارد ،ولــی ضدامپریالیســت شــده و میشود
کمترکسی خاســتگاه و درونمایه کمترین توجهایرا به بهبود زندگی مدتهاستجوانانایراندریافتهاند.
ایــن شــعار را به درســتی تحلیل مردم ایران نشان نمیدهند.
شعار “رضا شــاه روحت شاد” در
کردهاســت .تاآنجا که من دیده و از خمینیشان گرفتهکه میگفت کنار شعارهایی چون سرنگون باد
خواندهام از بین نوشتهها وگفتهها اقتصاد مال خر است تا خامنهای ،جمهوری اســامی ،سرنگون باد
مطلب آقایدکتر مهدی مظفری روحانی ،سران قوهقضائیه ،مجلس حکومتآخوندی بر چنین پایهای
اســتاد علوم سیاســی در دانمارک و ...و که بر میلیاردها سرمایه این پرداخته شــده و در فهم واقعی آن
تحــت عنــوان «شــعارولوژی؛ مردم چنگانداختهاند و در مقابل با چنیندرونمایهای میتوان گفت
“رضاشــاه ،روحــت شــاد” یعنی چشــمان بیشرمشــان دختران و ســکوالرترین شــعاری اســت که
چه؟» منتشر شده در کیهانلندن پسرانی که ازبیکاری و نابسامانی به از خیــزش دیماه تاکنون توســط
بیشــترین نزدیکی را با درونمایه و دام اعتیاد و خودفروشی افتادهاند جوانان معترض سر داده میشود.
•
مفهوم این شعار دارد.
پــر پــرمیزننــد و این تبهــکاران

رای

دادگاه فدرال در آمریکا

ایرانباید ۱۸۰میلیون

هجیسونرضائیانبپردازد
دالرب

ان از جمله با محرومیت
زند
خــواب ،مــورد آزار و
از
ت جســمی قــرارگرفته
اذیــ
ت .افــزون بر ایــن او از
اســ
تهای پزشکی محروم
مراقب 
ده و به اعــدام هم تهدید
بو
شده است.
ضائیــان در دیمــاه ۹۷
ر
شــکایت بــه دادگاهی در
در
ــنگتن ،از دولــت ایران
واش
خواست پرداخت غرامت
در
لی در دادگاهی توســط
ان واکنشــی به شکایت
کا ایران امنیت م
کرد .ایر
ک دادگاه فدرال در آمری
ضی صلواتی محکوم شد.
ی
رضائیان نشان نداد.
 ۱۸میلیون دالر قا
را بــه پرداخت ۰
لیون ،قاضــی دادگاه در
حکــم دادگاه فــدرال در
ضائیان ،ریچــارد
صــدور
غرامت بــه جیســون ر
ـی بــر این حکم نوشــته
بیشــتر معنایی نمادین
یکایــی توضیحـ
آمریکا،
مر
خبرنــگار ایرانــی – آ
«گــروگان گرفتــن یک
برگزاری آسیوشیتدپرس
ین حکم اســت:
دارد .خ
ا
ــه
محکــوم کرد .بر پای
شــکنجه کردن او برای
ســد ،انتظار نمــیرود که
ین مبلغ انسان و
ینوی
م
دادگاه فــدرال آمریکا ،ا
ی بر مذاکرات با ایاالت
 ۱۸۰میلیــون دالر بــه
ـواده او تأثیرگذار
تهــران
خانـ
بایــد به رضائیــان و
در متحده ،یک رســوایی اســت ».رضائیان بپردازد.
که
لی
ما
ت
برای رنج و خسارا
صادرکننــده حکم ،گفته
ت رضائیان دستخوش
مل شدند ،قاضی
سرنوشــ
این مدت زمان متح
که چنین روشی ســزاوار
سیاســی میان تهران و
ان  ۱۸ماه اســت
درگیری
ائی
پرداخت شــود .رض
ت و [اقداماتــی] بــرای
تن بود و در این کشمکش
مجــازا
واشنگ
در ایران زندانی بود.
روز در زندان به سر برد.
بازدارندگی است.
او ۵۴۴
نامهنگار ایرانی – آمریکایی
به  ۲۴میلیون دالر از این
این روز
ان در ژانویه ســال ۲۰۱۶
به همراه نزدیک
رضائيــ
۹۳
ال
ســ
در  ۳۱تیرماه
برای جیسون رضائیان
ال  )۱۳۹۵در برابر آزادی
ـی در مجموعه
(در ســ
حـ
صال
ــه
گان
ی
همســرش
گرفتــه شــده و حــدود
ی از زندانیــان ایرانی تبار
زداشت در نظــر
شــمار
با
ان
آپارتمانشــان درتهر
ون دالر بــرای مادرش،
کا با این کشــور مبادله
منتقل  ۳میلیــ
در آمریــ
ین
او
و هــر دو به زنــدان
به  ۳میلیــون دالر برای
روز پس از اجرایی شدن
زدیک به نزدیــک
شد؛ دو
شــدند .یگانه صالحی ن
و  ۱۵۰میلیــون دالر
فنامه هستهای با ایران.
سر برد بــرادرش
تواق
به
دو ماه و نیم در زندان
ــه خانواده رضائیان .در
ائیان اما برای هم
و ســپس آزاد شــد .رض
آمده است ،رضائیان در
دام علیه این حکم
به اتهام جاسوســی و اق
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مدیریت زندگی...

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

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

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

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

Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com

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

info@loadextransport.com

صابر جلیل زاده

آمـوزشسنتــور
در كلیه سطوح

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

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

www.paivand.ca

 آبونه مان گسترده  وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع

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

ربانهم اهیموسسهآیت ا ...خویی(ره)

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

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

T: 514-341-2235

این رابطه مسموم است؛ بیخیالش شوید!

اگر برایتان این سؤال پیش آمده
که آیا در رابطه عاطفی و عاشقانه
شما با همســرتان یک جای کار
میلنگد و انگار یک چیزی درست
ســر جایش نیســت ،ما به شــما
کمک میکنیم تا با پردهبرداری از
این عالئم در رابطه خود به سالم
یا سمی بودن آن پی ببرید.
روابــط عاطفــی عاشــقانه زیبــا
هســتند امــا گاهــی بــه حجــم
خواســتههای طرفین از یکدیگر
اضافه میشــود و بــرای هرکدام
از زوجین ســختیهایی را ایجاد
میکند کــه واقعا بــرآورده کردن
آن نیازها شــاید از حد و توانشان
فراتر باشد .همه عاشق شدن را
دوست دارند و همه درگیر روابط
عاشــقانه میشوند .عشــق ما را
به اوج شــادی و شــعف میبرد و
آنقدر باال میبرد که شاید دلمان
نخواهــد از آن ارتفاع پایین بیایم
امــا همان قلب عاشــق میتواند
بــرای مــا سرخوشــیهای الکی
ایجــاد کنــد و مــا را بــه ورطه یه
رابطه مسموم و اشتباه بکشاند.
روابــط همیشــه هــم عاشــقانه
و مملــو از شــمع و گل و پروانــه
نیســتند؛ فــراز و نشــیبهایی
دارنــد .در اینجــا میخواهیم به
شــما عالئمی را نشان دهیم که
متوجــه شــوید دیگر همــه چیز
مثل قبل نیست و یک جای کار
میلنگــد .در ادامه ،فهرســتی از
عالئمی خواهید دید که به شــما
وجود یک رابطه مسموم را نشان
میدهد.
• عدم احساس امنیت
وقتی شــریک احساسیتان شما را
مــدام در موقعیتی قرار میدهدکه
به وفاداریاش شک میکنید یا در
آینده چنین رابطه عاشقانهای دچار
ابهام میشوید ،بهتر است بار دیگر
نگرش خود را نســبت به آن فرد یا
کل رابطه ارزیابی کنید تا ببینید آیا
ارزشش را دارد دچار این وضعیت
شوید.
• عدم ارتباط
فارغ از میزان عشق و جاذبهای که
در روابط عاشقانه شما است ،وقتی
رابطه تحلیل میرود و کم میشود
تمام آن احساســات تند و آتشین
روزهــا و ماههــای اول فروکــش
میکنــد و تب تند روابط شــما به
ناگاه قطع میشــود .اینجاست که
ســوء تفاهمهــا به یک امــر عادی
مبدل میشود و هر دو طرف رابطه
از لحــاظ احساســی از هــم فاصله

میگیرند .این یک مشــکل جدی
است که در نهایت میتواند منجر
به خاتمه یک رابطه عاشقانه و داغ
شود.
• قدردانی نشــدن و محترم
نبودن
همــه ما از ایــن که ببینیــم مورد
توجه قــرارگرفتهایم و محبتهای
ما جبــران میشــودلذت میبریم.
در چنیــن حالتی ،هــم اعتماد به
نفــس مــا بیشــتر میشــود و هم
دلمــان میخواهد توجه و عشــق
بیشــتری از خودمان بروز دهیم.
اما وقتی یک طرف رابطه عاشقانه
به ســختی تالش میکند تا رابطه
را بهتــرکند اما بــا تمام اینها تمام
زحماتــش نادیده گرفته میشــود
و مــورد قدردانی قــرار نمیگیرد،
وقتی برای دوســت داشــتن شما
تالشــی از خود نشــان نمیدهد،
برای با شما بودن وقت نمیگذارد
و مسائل مهم زندگیاش را با شما
به اشتراک نمیگذارد ،دیگر در این
رابطه خبری از داد و ستد عاشقانه
نخواهد بود و دچار افراط و تفریط
میشــوید .این یک عالمت واضح
اســت و به شــما میگوید به مرور
زمان رابطه شــما به ورطه نابودی
میکشــد و هر دو طرف احســاس
خســته شــدن و بیارزش بودن را
خواهید داشت.
• عدم اعتماد
روابط شــاد و موفق بر پایه اعتماد
ایجــاد میشــوند .وقتی هــر کدام
از طرفیــن پارانوئید میشــود و به
اصطالح دیوانهبــازی در میآورد،
روابــط بــه تدریج به انتهــای خود
میرسد .بهتر است خود و شریک
عاطفیتــان را بــه خوبــی ارزیابی
کنیــد زیرا اگــر این معضــات به
مــدت طوالنــی حلنشــده باقــی
بمانند ممکن است منجر به اتمام
یک رابطه عاشقانه شوند.
• انرژی منفی
روابط احساسی همیشه گل و بلبل
نیست که مدام لبخند روی صورت
شــما نقش ببنــدد .گاهــی اوقات
میشود که کمتر شادی میکنید
امــا اگر ایــن حالت بــه وفور پیش
میآید ،دیگر رابطه شما یک رابطه
مسموم اســت .باید جریان هوای
انرژی مثبت و احساس خوشحالی
و خوشبختی در سرتاسر رابطه شما
حاکم باشــد .در غیر این صورت،
احتماال شــما در انتخاب شــریک
احساسی خود اشتباه کردهاید و هر
دوی شما با هم ناسازگار خواهید

بود .به شما توصیه میکنیم عمیقا
در مــورد تصمیماتی که میگیرید
فکرکنید.
• سوء استفاده فیزیکی
قطعــا در هــر رابطــهای اوج
مســمومیت وجــود دارد و نبایــد
تحت هیــچ شــرایطی آن را قبول
کرد .وقتی نوبت به ســوء استفاده
فیزیکی یا جنســی میرســد اصال
نباید تحمل کرد و ادامه این رابطه
قطعا جز ضرر چیزی ندارد و بهبود
نمییابد .پس بهتر اســت هر چه
ســریعتر به رابطه خاتمــه داد زیرا
زندگی فردی که مورد سوء استفاده
جنسی قرار گرفته ممکن است به
خطر بیفتد .اینها معامله را به هم
میزنند .بهتر اســت زود تمامش
کنید.
• درامهای غیرضروری
بحث و جدلهای مکرر و پارانویا یا
دیوانهبازیهای بیاساس میتواند
منجــر بــه افزایــش اســترس در
رابطه شود و مثل دیگر بحثهای
معمولــی زندگــی کــه نگرانــش
میشــوید ،باید از چنین لحظات
احساســی و درامــی تا حــدی که
امکان دارد پرهیزکرد.
• عدم رشد
اگر هیچ رشــدی را در روابط خود
نمیبینید ،بهتر است بیخیالش
شــوید زیرا احتمال دارد به تدریج
بر رشــد نهایی شما به عنوان یک
فــرد عاقل و بالغ تاثیر بگذارد .اگر
کسی نمیخواهد برای بهتر کردن
روابــط قدمی بردارد ،نیاز نیســت
شــما هم وقت ارزشمند خود را با
او تلف کنید.
• یکطرفه بودن
روابــط عاطفــی متقابــل رشــد
میکنند .بنابراین ،وقتی هیچ داد
و ستدی نیست ،تالشهای شما
بدون بازگشــت اســت و شما تنها
طرفی هستیدکه میخواهید رابطه
را بهترکنید ،زحمات شما بیفایده
خواهــد بود .هیچ کس به تنهایی
نمیتواند یک رابطه را حفظ کند.
تمــام ایــن تالشها یــک طرفه و
خستهکننده خواهند بود و احتمال
دارد هیچ آیندهای نداشته باشند.
• بر پایه اولتیماتوم بودن
وقتی دیگر عشق در رابطه عاطفی
مالک اصلی نباشــد و تهدیدها و
اولتیماتومها تنها دلیل ادامه رابطه
باشــند ،دیگر رابطه شــما بیثمر
است و هر چه زودتر تمام شود به
نفع هر دوی شما خواهد بود.
سعیده اکبری
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مشــاورامالک

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

مها
جران عزیز

 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
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

چگونه اطرافیان خود آنفلوآنزا نگیریم؟
با  ۵روش پیشگیری آشنا شوید

•

واکسن آنفلوآنزا بزنید
کارشناسان اعتقاد دارند هر فردی
بایــد هر  ۶ماه یکبار باید واکســن
آنفلوآنزا را تزریق کند تا از بروز این
بیماری پیشگیری شود.
در اولین فرصت بروید و واکســن
آنفلوآنــزا بزنید .ویروس آنفلوآنزا تا
بهار همچنان در هوا باقی می ماند.
این واکســن بــه طــور صددرصد
باعث پیشگیری این بیماری نمی
شود اما تا  ۷۰درصد از ابتال به آن
پیشــگیری می کند .این واکسن
حتــی بــرای افــرادی کــه دیابت،
آمفیــزم و … نیــز دارنــد ،توصیه
می شود .حتی افرادی که آنفلوآنزا
گرفته اند نیز با تزریق این واکسن
می توانند شــدت بیماری خود را
کاهش دهند.
بیشــترین بیماری های این فصل
که منجر به بســتری شدن بیمار
شــده انــد ،در اثــر ویــروس های
 Aآنفلوآنــزا یعنــی  H3N2بــوده
اند .این ویروس ها بیشــتر از بقیه
موجب بــروز بیماری و حتی مرگ
افراد شده است .در نتیجه ،واکسن
آنفلوآنزا می تواند شما را از پیدایش
این بیماری مصون نگه دارد.
انجمن کنترل و پیشگیری بیماری
های آمریکا (سی دی سی) تزریق
ایــن واکســن را در همــه افــراد و
نــوزادان باالتر از  ۶ماه توصیه می
کند.
همچنیــن زنــان بــاردار نیــز در

فهرســت افرادی هســتندکه زدن
واکســن آنفلوآنــزا شــامل آنها می
شود.
نوزادانی که هنوز  ۸ماهشان نشده،
ممکن است احتیاج داشته باشند
که این واکسن را در دو نوبت تزریق
کنند .افراد باالی  ۶۵سال نیز باید
باالترین دُز این واکسن را دریافت
کنند .بر اساس آنچه سی دی سی
پیشنهاد کرده ،بزرگساالنی که به
تخم مرغ حساســیت دارنــد باید
از نــوع دیگری از این واکســن که
بــه ِفال ُبــوک ( )Flublokمعروف
است ،استفاده کنند.

•

از جمع دوری کنید!
آنفلوآنزا برخالف ســرماخوردگی،
بســیار سخت و شــدید شروع می
شود .شما به طور ناگهانی احساس
خستگی شدید می کنید ،بدن درد
دارید و پیشانیتان داغ می شود.
در این وضعیت باید در خانه مانده و
استراحت کنید .به توصیه محققان
و مرکز کنترل و پیشگیری بیماری
ها ،در این شــرایط باید دســتکم
 ۲۴ســاعت در خانــه بمانیــد و با
اشخاص دیگر در تماس نباشید تا
بقیه را نیز مبتال نکنید.
حضــور در محیــط های شــلوغ و
پرجمعیت خطر ابتال به آنفلوآنزا را
افزایش می دهد .در صورت امکان
به جای استفاده از اتوبوس یا مترو
از وسایل نقلیه دیگر برای رفتن به
محل کار خود استفاده کنید.
اگر احساس می کنیدکه به آنفلوآنزا
مبتال شده اید ،از تماس مستقیم
و نزدیک بــا دیگــران بپرهیزید تا
ویــروس بــه آن ها منتقل نشــود.
در خانه هم ترجیحا در اتاق مجزا
باشــید و کمتر با اعضای خانواده
تماس داشته باشید.

•

>>
تـوجه ت

پی

ه

HAYK HARTOUNIAN

ویروس آنفلوآنزا به واســطه
صحبــت کــردن ،ســرفه و
عطســه کردن فرد بیمار به
اطرافیان منتقل می شود .از
نشانه های رایج آن هم می
تــوان به تب و لرز ،ســرفه،
گلــودرد ،آبریــزش بینــی،
گرفتگی عضالت ،بدندرد،
ســردرد و خســتگی اشــاره
کرد.
علیرغم تمام این نشانه ها ،شخص
بیمار پس از پشــت ســر گذاشتن
دوره بیماری که کمتر از دو هفته
به طول مــی انجامد ،بهبود یافته
و مــی تواند به زندگــی عادی خود
بپردازد.
حاال که هوا ســرد شــده و ویروس
های آنفلوآنزا در هر مکانی حضور
دارد ،بــرای جلوگیــری از ابتال به
این بیماری در محل کار خود می
توانید به  ۵روش زیر عمل کنید.
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دستان خود را به طور مرتب با
آب و صابون بشویید
طی تحقیقاتی مشخص شده است
میز کارمندان  ۴۰۰برابر آلوده تر از

کاسه دستشــویی است .از
همه بدتر اینکه فقط حدود
 ۱۵درصــد از کارمنــدان
اداری فضــا و میــز کار خود
را هر هفته تمیز می کنند.
دستان خود را به طور مرتب
بشویید .به ویژه زمانی که با
فرد مبتال به آنفلوآنزا برخورد
داشــته اید ،حتما دســتان
خود را با صابون بشــویید .ســعی
کنید روند شست و شو دست کم
 ۲۰ثانیه ادامه داشــته باشــد .اگر
امکان شست و شوی مداوم دست
هــای خــود را نداریــد از ژل های
ضدعفونی کننده استفاده کنید.

•

متاس های فیزیکی با دیگران
را کاهش دهید
تا حد امکان از تماس مســتقیم با
فردی که مبتال به آنفلوآنزا اســت
خــود داری کنید .بــه طور مثال،
در محل کار خود به همکارانی که
بیمار هستند ،دست ندهید .یا اگر
مجبور بــه انجام این کار شــدید،
حتما دســتان خــود را بــا صابون
بشویید.

•

زیاد آب و مایعات بنوشید
وقتی به آنفلوآنزا مبتال می شوید،
آب بهترین دوست شماست.
ســعی کنید تا جــای ممکن آب یا
مایعات شفاف (یعنی چای گیاهی،
نوشیدنی مخصوص ورزشکاران یا
آب گوشت ،سبزیجات و آب مرغ)
مصرف کنید .اجازه ندهید کمآبی
بــدن موجب بدتر شــدن شــرایط
بیماری بشود.
• کالم آخر
باید بدانید به ادعای کارشناسان،
انتقــال ویــروس آنفلوآنــزا از یــک
روز پیــش از آغاز بیماری تا  ۵تا ۷
روز پس از بروز نشــانه های آن به
اطرافیان منتقل می شود .بعالوه،
ویروس آنفلوآنزا به واسطه صحبت
کردن ،ســرفه و عطسه کردن فرد
بیمار به اطرافیان منتقل می شود.
تنــد نفــس کشــیدن ،پوســت
برافروختــه ،ننوشــیدن مایعــات
کافــی ،بیــدار نشــدن بــه موقع از
خواب ،زودرنجی و بی حوصلگی از
جمله نشانه های بروز آنفلوآنزا در
کودکان هستند .اگر این نشانهها
را اگر در کودکان مشاهده کردید،
حتما به پزشک مراجعه کنید.
•

ر روز هفته

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

وجـه

ش خرید

در بهتر
ی
ن
م
ن
ط
قه

wn
به قی downto

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

م

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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کلینیک مدیکال آلفامدیک
Clinique Medicale Alphamedic



























آریا
دندانپزشکی
کلینیک
دکترریموندرضایی
شهر
مرکز
در




















Hiring new doctors!! اورژانس:پزشکخانواده
جراح دندانپزشک
دکتر شهروز رضانیـا
:پزشکان خانواده










هاشمی


فرانک







دندانپزشک
جراح
دکتر
دندانپزشک
جراح
دکتر
اجنام آزمایش خون









طباطبائی


زهرا







 
در محل کلینیک
Centre-Ville

Dr. Raymond Rezaie

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

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

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

Clinic alpha medic is looking for
physicians to join & work with their
GMF medical group. Please contact: هم اكنون بوتاكس و فیلر
توسط جراح پالستیک
Dr Anthony Rezaie: 514-601-7878
Dr. RAYMOND REZAIE
Dr. KIMLAY P. YOUTHOAN
پزشک خانــواده
بدون وقت قبلی
Dr. ASTGHIK VARTANIAN
Family Physician
Dr. JOHN KATSOUNAKIS
(Without Appointment)
Dr. HANY KAMEL
 اورژانس
Dr.
VAN TINH DUONG
ساعت
24
در
جواب
 پزشکان متخصص جهت امراض
__________________

:پزشکان متخصص

Specialist doctors

ختن
 ه کودکانUE
:
0
6
س
Q

، قلب،گوش و حلق و بینی،روانپزشک،جراح ارتوپدی
Invsalign  ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم
R
U
الگی
O
B
S
I
،انکولوژیست،جهازهاضمه،متخصصزنان،جراحعمومی
N LOU
 ردیف کردن دندانها بصورت سریع
DR JEA
... بیماری های عفونی و،جراح کلیه و مجاری ادرار
Rapid Orthodontics در کمتر از یک سال
Implant  کاشتن دندان
 OSTEOPATH
 ORTHOPEDIE:
 MALADIES INFECTIEUSES
Dr. Lucien Dick
Dr. Faramarz Dehnade
Dr. A.-F. Doss
Root Canal  درمان ریشه

Dr Shirin BAHRAM,
 ONCOLOGIE:
 PSYCHOLOGUE:
Invisalign
Zoom 2 ACP  سفید کردن دندانها توسط دستگاه
naturopathic doctor,
Dr. George Wakil
Dr. Mahnaz kazemi
 کشیدن و جراحی دندانهای عقل

OPTHAMOLOGIST
 ORL:
 ACUPUNCTEUR & LASER:
w

e
N
Dr. Samir Antaki
Dr. Samir Abboud
Dr. Bahman Fashipour
 دندان اطفال
 ENDOCRINOLGUE:
 GASTROENTÉROLOGUE:
 PODOLOGUE:
دندانهای مصنوعی
گذاشتن

Rapid Orthodontics








Dr. Jack Elstein
Dr Joseph Loutfi
Dr. Ata Ansari
) پر کردن دندان ها (همرنگ دندان
 UROLOGUE:
 CHIRURGIE GÉNÉRALE:
 NUTRITIONISTE :

Implant
Dr. Jean-Louis Bourque
Dr. Théodore Kass
Nasim Saberi, RD (Counseling
CEREC
AC Bluecam 






















 
























 
















 













1834 Ste Catherine W. Suite 200
Root Canal 






Montreal, Qc H3H 1M1 (Metro: Guy)
Zoom 2 ACP






















کلیه
قبول
Tel : (514) 933-3337 


















مدیکال
های
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و
www.clinique-arya.com بیمه های دانشجوئی
روز7





















هفته































































 

























 Lumineers Veneer

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

 CHIRURGIE GÉNÉRALE:
Dr. Naji Wakil (spécialité
CHIRURGIE bariatrique
 INTERNISTE:
Dr. Liu Chen Kiow

Tel.: (514) 933-8383













1253 Rue Guy
Montreal, Qc. H3H 2K5

حسابداری و دفترداری
خدمات
w
e
N

GESTION FINANCIERE LOYALE

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

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

Cell.: (514) 971-7407

Kazem Partow Tehrani

Courtier Immobilier Agréé

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
_________________________

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

¥°¶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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ما را چه میشود؟ پرسشی برای همه ایرانیان

این پرسشــی اســت کــه باتوجه به
رویدادهــای خونبار میهــن ،برای
همــه ایرانیان مطرح اســت .هیچ
انســان عاقلی نمیتواند شورش در
بیش از  ۱۰۰شــهر و کشــته شدن
صدهــا زن و مــرد و کــودک را بــه
دست نیروهای حکومتی ،در ردیف
رویدادهای عادی قرار دهد .فاجعه
اخیــر ،که هنــوز نیز پایــان نیافته
اســت ،تازهتریــن نشــانه بیمــاری
ســاختارهای حکومتــی ماســت.
بــدون درک علل ایــن بیماری ،نه
تنها نخواهیم توانســت در اندیشه
درمان باشیم ،بلکه ممکن است با
اتخاذ روشهای نادرســت درمانی،
به وخامت حال بیمار بیفزاییم.
شناخت درد ،کلید درمان است.
یا به گفته غضایری رازی:
آن طبیبی که نداند درد را
کی تواند پس رهاند مرد را؟
کســانی
متاســفانه،
کــه اکنــون بــر ایــران
مسلطند ،نه تنها تشخیص درستی
از علــل بیمــاری ندارنــد ،بلکه در
پــارهای از موارد ،حتی وجود درد را
منکرند.
تنهــا چنــد روز پــس از ســرکوب
معترضان در خیابانهای پایتخت و
بسیاری از شهرهای دیگر ،آیتالله
علی خامنهای ،که از مدتها پیش،
از او بــا لقب «امام» یاد میشــود،
اعالم کرد کــه کل جریان ،حاصل
یک دسیسه بینالمللی بوده است
کــه مجریان آن گروهــی کوچک از
اشرارند.
ایشــان ،ســپس ،مانند همیشــه،
رســیدن به یک «پیــروزی بزرگ»
دیگــر را بــه خــود تبریــگ گفت و
تلویحا کل قضیه را مختومه اعالم
کرد.
از سوی دیگر ،حجتاالسالم حسن
روحانی ،که نقش رئیس جمهوری را
بازی میکند ،تازهترین قیام مردمی
در ایــران را ناشــی از تحریمهــای
ایــاالت متحــده و دشــواری صدور
نفت ایران میدانــد« :جلوگیری از
صدور نفت توطئهای حساب شده
اســت که هدف آن شوراندن مردم
علیه جمهوری اسالمی است».
اما این ادعــای آقای روحانی مبنی
بــر آن که جلوگیــری از صدور نفت
یــک توطئه اســکتبار جهانی برای
شــوراندن مــردم اســت ،از ســوی
سرلشــکر ضیاء ســامی ،فرمانده
سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،رد
میشود.
بر خالف روحانی ،روز چهارشــنبه
گذشــته ســردار ســامی در یــک
ســخنرانی در همــدان مدعی شــد
کــه اســتکبار جهانی میکوشــد تا
جمهوری اسالمی را همچنان متکی
به صدور نفت نگاه دارد.
ســامی گفــت« :ســفیر یکــی از
کشــورهای اروپایی ،سفرای دیگر
کشــورها را جمــع کــرد و گفــت،
ایرانیها در حال عبور از وابســتگی
به نفت هســتند .آنهــا عنقریب از
نفت جدا میشــوند .مــا باید اجازه
دهیم ایران نفــت صادر کند تا این
وابستگی به نفت باقی بماند».
به عبــارت دیگــر ،از دیــد رهبران
جمهــوری اســامی ،هم وابســته
نگهداشتن ایران به صدور نفت یک
«توطئه اسکتبار جهانی» است ،و
هم جلوگیری از صدور نفت.
درســت چند ســاعت پیش از آتش
زدن کنسولگری جمهوری اسالمی

در نجف ،ســردار ســامی با تبختر
همیشــگی مدعــی بود کــه «همه
ملل منطقه جذب اتقالب اسالمی
ایران» شــدهاند و «امام انقالب ما،
اکنــون نه تنهــا ملت ایــران و امت
اســام را هدایت میکنــد که حتی
دشمن را هم مدیریت میکند».
به عبارت دیگر ،آقای خامنهای هم
مســئول سیاســتهای جمهوری
اســامی اســت ،و هــم گرداننــده
استراتژی «شیطان بزرگ».
براساس این دادهها ،سردار سالمی
مدعی است که «در حال حاضر در
برجســتهترین فراز تاریخ اســام و
ایران هستیم».
بدین سان ،پرسش ما ،یعنی «ما
را چه میشود؟» کامال بیجاست.
مــا را هیچطور نمیشــود .زیرا
درنهایت تندرستی و نشاط قرار
داریم و در بهترین شرایط رفاه،
آزادی ،امنیت و احترام بهســر
میبریم .تنها وظیفه ما در چنین
شرایطی ،صلوات فرستادن است
و دعا کردن برای طول عمر «امام
عزیز ،مبارک ،عظیمالشان ،نورانی و
فداکار» خودمان!
جالب اینجاســت که سردار سالمی
کوچکترین اشــارهای بــه بیش از
 ۴۰۰حمله هوایی اسراییل یا «رژیم
غاصب صهیونیســتی» بــه مواضع
پاســداران و مزدوران افغان ،لبنانی
و پاکســتانی آنان در ســوریه که به
«شــهادت» صدها ســرباز و افسر
ایرانی منجر شده است ،نمیکند.
آیــا با الهــام از «امــام دوراندیش و
تیزبین» ماســت که سردار سالمی
این عالم تخیلی را ترسیم میکند؟
جهانبینی سردار سپاه ،یادآور دکتر
پانگلوس ،کاراکتر رمان «کاندید»
ولتر است که حتی در بدترین شرایط
اصرار داشت که ما در بهترین جهان
ممکــن و در بهتریــن زمان ممکن
زندگیمیکنیم.
برای پانگلوسهای اســامی ،مهم
نیست که صدها نفر در خیابانهای
ما قتلعام شــدهاند .مهم نیســت
که کشــور درآســتانه ورشکستگی
قــرار دارد .مهــم نیســت کــه همه
نهادهــای جمهــوری اســامی ،از
مجلس شــورای اســامی گرفته تا
هیئــت دولت ،رئیــس جمهوری و
قوه قضاییه ،بیمعنا شدهاند .مهم
نیســت که ایران امروز از نظر تعداد
زندانیان سیاسی و عقیدتی در مقام
اول جهانی قرار دارد .مهم نیســت
که بانک مرکزی ،شکل گرفتن یک
توفان ابر تورمی را هشدار میدهد.
برای پانگلوسهای اســامی ،مهم
نیســت که امروز کل رژیــم در یک
فرد ،یعنی آقای خامنهای ،خالصه
شده است.
آقای خامنهای ممکن اســت نابغه
بزرگــی باشــد یــا بــه گفته ســردار
سالمی ،بهترین رهبری که اسالم
پس از سیدالشهدا (حسینابنعلی)
تحویل داده اســت .ایشــان ممکن
اســت در همه علــوم و فنون ،البته
منهــای تعییــن قیمــت بنزیــن،
تخصص داشــته باشــد ،و در عین
حال ،باز به گفته ســردار ســامی،
حتی «ولی خدا» باشد .با این حال،
تردیدی نیســت که ایشــان اطالع
و آگاهــی الزم و کافــی بــرای درک
درســت جهان امروز و ایــران امروز
ندارد .بیش از  ۳۰ســال اســت که
این «ولی خدا» از ایران خارج نشده
اســت و از این بدتر ،ایشان حتی در

داخل ایران نیز ســفر نمیکند و در
مــوارد نادری که در مالءعام ،یعنی
در جمع افراد بهدقت انتخاب شده،
ظاهر میشود ،به حرف کسی گوش
نمیدهد .برای او دادوســتد کالمی
وجــود نــدارد ،زیــرا مرجعــی برای
پاسخگویینمیشناسد.
«ولی خدا» ،در جمعها ،روی یک
صندلی ،بلندتر از همه صندلیهای
دیگر ،مینشــیند و نطــق میکند.
روش او ،همــان «وحــی ُمنــزل»
اســت  -هدایــت از باال بــه پایین.
او حوصلــه خوانــدن گزارشهــای
سیاســی ،اقتصــادی و اجتماعی را
ندارد و چون هیــچ یک از وزیران و
روســای دور و بر خود را داخل آدم
حســاب نمیکند ،نیازی نمیبیند
که به آنان توجه کند .حتی رهبران
خارجی که به تهران سفر میکنند،
فرصتی برای ابراز کامل نظرات خود
به «ولی خدا» نمییابند .پس از یک
خــوش و بش کوتاه ،آنان به «وحی
ُمنزل» رهبر «امت اسالم» گوش
میدهنــد و ســپس ،به ســوی در
خروجی بدرقه میشوند.
باز میپرسید ،ما را چه میشود؟
مشکل اصلی ایران امروز این نیست
که دولتی ناالیق ،فاسد و سرکوبگر
دارد .مشــکل واقعی این اســت که
ایــران امــروز ،اصال چیــزی به نام
دولت ،به معنای تاریخی -سیاسی
آن ،نــدارد .درد اصلی ایران ،فقدان
دولت اســت؛ زیرا بدترین دولتها
هم بهتر از بیدولتی است.
چهل ســال پیش ،آیتالله روحالله
خمینی ،بــا هدف نابودی حکومت
وقت ایــران ،قــدرت را قبضه کرد.
امروز جانشــین او ،آقای خامنهای،
در چارچــوب دیگری بــه آن هدف
رسیده است :نابودســازی ساختار
دولتی و استحاله کامل حکومت در
یک شخص.
از منظــر علــوم سیاســی ،وظیفــه
اصلــی هــر دولــت ،صرف نظــر از
هویت مسلکی آن ،اداره پدیدههای
غیرعادی اســت؛ زیــرا آنچه عادی
است ،یعنی تقریبا تمامی جنبههای
زندگــی اجتماعــی و اقتصــادی و
فرهنگی ،براساس دادههای طبیعی
خودادامهمییابدومتحولمیشود.
امــا «اداره پدیدههای غیرعادی»،
یعنیتصمیمگیریدربارهاستثناها،
تنها زمانی ممکن میشود که وضع
موجود عادی باشــد و قواعدی که
استثناها را متمایز میکند ،از سوی
همگان مورد قبول قرارگیرد.
اما ،امروز در جمهوری اسالمی همه
چیز غیرعادی است« .رهبر» قول
میدهــدکه هرگز اجازه نخواهد داد
که رژیم او «عادی» (نرمال) بشود.
از این دید ،آقای خامنهای دانســته
یا ندانسته ،شاگرد مائو تسهتونگ،
دیکتاتور چین کمونیست است که
میگفت« :انقالبی که عادی شود،
میمیرد!»
امــروز «ولــی خــدا» میخواهــد با
غیرعــادی نــگاه داشــتن اوضــاع
در ایــران ،انقــاب محتضــرِ (اگــر
نخواهیم بگوییــم «زامبی») خود
را زنــده ،یا دســت کــم نیمهجان،
نــگاه دارد؛ حتــی اگــر این گزینش
راهبــردی ،خطر مرگ ایــران را در
برداشته باشد.
ما را چه میشــود؟ به این پرســش
فکر کنید و بکوشــید تا پاسخ مورد
قبول خود را بیابید.
امیر طاهری
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مشاور امالک مسکونی
در مونترآل و حومه
خریدارهیچگونهوجهیبابتکمیسیونمنیپردازد

مشاوره ختصصی سرمایه گذاری در امالک

نرخ کمیسیون ترجیحی برای فروش خانه تان

همراه با شما در انتخاب ،خرید و فروش

با هزینه کمتر از اجاره صاحب خانه دخلواهتان شوید

مشاوره و ارزیابی رایگان

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

Immo-Plus

MASSOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

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

massood.hashemi@century21.ca

Cell.: 514-298-4567

تعمیرگاهوفروشندهمجازالستیکدرمونتریال
خدمات ما

• فروش الستیک با قیمت های
بی سابقه ( 13تا  24اینچ)
از  49دالر
• نصب الستیک و باالنس چرخ ها
از  10دالر
• تعویض روغن کاسترول
از  35دالر
• تعویض ترمز با کیفیت عالی
از  79دالر
• تعمیر جلوبندی هر نوع اتومبیل
آمریکایی ،اروپایی ،ژاپنی و کره ای
• عیب یابی بوسیله جتهیزات به روز و
«اسکنراسنپ آن» Snapon Scanner
(در مدت کمتر از  20دقیقه)
• قیرپاشی و ضد زنگ کف اتومبیل:
از  55دالر
• بازرسی کامل اتومبیل قبل از خرید (101
نقطه اتومبیل را چک می کنیم)
فقط  35دالر
• خرید و فروش اتومبیل( :اتومبیل های
خریداری شده ،شامل 20هزار کیلومتر یا یک
سال گارانتی می باشد)
• شرایط ِویژه برای تازه واردین (زیر2سال)
درصورت خرید  GSTرا مهمان ما باشید
• با بهترین تسهیالت فاینانس در خدمت
هموطنانگرامی

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

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

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

روز جهانی سکته مغزی؛

وقتی که خـــون به مغز نمیرسد

 ۲۹اكتبــر  -ســاالنه تقریبــا ۱۵
میلیون نفر در جهان دچار سکته

نفــری کــه بنــا بــر گزارشهــای
ســازمانهای جهانــی بــه ســکته

مغزی میشوند.
در ایــران ســکته مغــزی دومیــن
عامل مرگ و میر اســت .اما مرگ
تنها یکی از پیامدهای سکته مغزی
اســت .ســکته مغزی عامل اصلی
ناتوانیهــای حرکتــی و عصبــی و
شناختی در جهان است.
روز  ۲۹اکتبــر بــه نــام روز جهانی
سکته مغزی نامگذاری شده است.
بر اســاس آمارهای ســازمانهای
جهانی ،ساالنه تقریبا  ۱۵میلیون
نفر در سراســر جهان دچار سکته
مغــزی میشــوند .ســکته مغزی
ســومین عامــل اصلــی مــرگ در
ســنین باالی  ۶۰سال و پنجمین
عامل اصلی مرگ در گروه سنی ۱۵
تا  ۵۹سال در جهان است.
مرگ امــا تنها یکــی از پیامدهای
سکته مغزی است .از  ۱۵میلیون

مغزی دچــار میشــوند ،تقریبا ۶
میلیون نفر میمیرند.
سکته مغزی وقتی رخ میدهد که
خون به بخشــی از مغز نرســد که
در اثر آن ممکن اســت سلولهای
مغزی آسیب ببینند یا بمیرند.
بســته به اینکه کدام قســمت مغز
دچار آسیب شــود ،بدن ،حرکات،
گفتار ،حس و فکر بیمار تحت تأثیر
قرار میگیرد .ســکته مغزی علت
اصلــی ناتوانی حرکتی ،شــناختی،
عصبــی و به عبارتی ،معلولیت در
جهان است.
•
سن شیوع ابتال به سکته مغزی
در ایران
ایران دومین کشــور از نظر شیوع
ســکتههای مغــزی در جهــان به
شــمار میرود .دکتر بابک زمانی،

رئیس انجمن سکته مغزی ایران،
میگوید که ســکته مغزی دومین
علــت مــرگ و میــر در
ایران است و شیوع آن
 ۱۵۰در  ۱۰۰هــزار نفر
جمعیت است.
دکتــر محمدرضــا
عزیزی ،مدیــر آموزش
ســازمان نظام پزشکی
میگویــد،
ایــران
میانگین ســن ابتال به
ســکته مغزی در ایران
 ۵۰ســال اســت که به
گفته او ۱۰ ،سال کمتر
از میانگیــن جهانــی
است.
ســازمان بهداشــت
جهانی میگوید نیمی از سکتههای
مغزی قابل پیشگیری هستند.
رضا ملــکزاده ،معاون تحقیقات
و فنــاوری وزیــر بهداشــت ایران،
میگویــد کــه  ۸۰درصــد از کل
سکتههای مغزی و قلبی در ایران
قابل پیشــگیری هستند .با بحث
پیشــگیری توج ه به عواملی جلب
میشود که احتمال سکته مغزی را
افزایش میدهند.
•
عوامل سکته مغزی
متخصصــان این عوامــل را به دو
دســته قابل کنتــرل و غیــر قابل
کنترلتقسیممیکنند.
عوامل ژنتیکی ،ســن و جنســیت
از جملــه عوامل غیــر قابل تغییر
هستند.
به گفته متخصصان مغز و اعصاب،

PAIVAND: Vol. 26  no.1450 Dec. 01, 2019

22

ﻦﻦ
ﻦ ﯾﺪﺪا

ﭘﺎﺳﺪارى ازﺟﺸﻦ ﻫﺎى ﻣﻠﻰ ﺧﻮﯾﺸﮑﺎرى ﻫﺮاﯾﺮاﻧﯿﺴﺖ

اﻧﺠﻤﻦ دوﺳﺘﺪاران زرﺗﺸﺖ

برگزار مى كند

زادﺐﺐ

ﺑﺎ ﻣﻮزﯾﮏ زﻧﺪه و دى ﺟﻰ

زﻣﺎن  :آدﯾﻧﮫ  ۲۰دﺳﺎﻣﺑر ﺳﺎﻋت ۱۸:۳۰
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﺎم ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺒﺎب ،ﮐﻮﺑﯿﺪه ،ﺳﻮپ و ﺳﺎﻻد دﺳﺮ
وﻣﯿﻮه ﺷﺐ ﯾﻠﺪا

ﺳﺎﻟﻦ Panera Select

4694-Sources Blvd
Dollard Des Ormeaux
H8Y 3C4 Métro: Côte-Vertu Bus: 470
Fairview Bus 206 Sources blvd

ورودی  ٤۰ :دﻻر
ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ  7ﺳﺎل  25دﻻر

ﺗﻠﻔن آﮔﺎھﯽ:

ﻓروش ﺑﻠﯾت :ﺗﭘش دﯾﺟﯾﺗﺎل

514-223-3336
 514-325-3012ﻓروﺗن
و رﺳﺗوران ﭘﺎﻧرا ﺳﻠﮑت 5144217007

احتمال ســکته مغزی در ســنین
باالی  ۵۵سال چند برابر بیشتر و
در میان مردان هم بیشــتر از زنان
است.

کنترل فشار و کلســترول خون و
تحــرک و تغذیه مناســب از جمله
اقدامهایی هستند که میتوانند از
بروز سکته مغزی پیشگیری کنند.
مصــرف الــکل و دخانیــات که به
تشدید بیماریهای قلبی ،عروق
مغــزی و فشــار خون بــاال کمک
میکند ،از دیگر مواردی هســتند
که حذفشان به پیشگیری از سکته
مغزی یا تکرار آن کمک میکند.
پرهیــز از اســترس و هیجانهای
غیرطبیعی که باعث افزایش فشار
و چربی خون شده و زمینه را برای
ســکته مغزی فراهــم میکنند ،از
دیگر مواردی هستند که در بحث
پیشگیری از ابتال به این نوع سکته
مطرح میشوند.
رژیم غذایی نامناسب و بیتحرکی
هم از مهمترین عوامل ایجاد سکته
مغزی به شمار میروند.
•
امید به جنات در "سه ساعت
طالیی"
پزشــکان میگوینــد ،موفقیــت
درمــان ســکتههای مغــزی بیــن
 ۳۰تا  ۵۰درصد اســت .بســیاری
از متخصصــان مغــز و اعصاب به
اهمیت "زمان طالیی سه ساعته"
اشــاره میکنند و معتقدند که اگر
درمان سکته در ساعتهای اولیه
صورت گیــرد ۳۰ ،درصد بیماران
بدون پیامدها و ناتوانیها ،بهبودی
کاملمییابند.
بــه همیــن دلیــل انتقال ســریع
بیمارانی کــه دچار ســکته مغزی

شــدهاند به مراکــز درمانــی برای
دریافــت کمکهــای تخصصــی
اهمیت ویژهای پیدا میکند .برای
دریافــت ایــن خدمــات امــا ابتدا
بایــد مراکز ویــژهای بــرای درمان
ســکتههای مغزی وجود داشــته
باشد.
به گفته مدیر آموزش سازمان نظام
پزشــکی ایران درمان یا به عبارتی
نجــات این بیماران در ســالهای
گذشته با تعیین کد  ۷۲۴از سوی
وزارت بهداشــت مــورد توجه قرار
گرفته اســت و در حــال حاضر ۷۵
بیمارســتان با استفاده از مدیریت
درمــان ســکته مغــزی در ایــران
مشغولفعالیتهستند.
•
برخی نشانههای سکته مغزی
بــرای نجــات بیمــاران در زمــان
طالیــی متخصصــان روی جدی
گرفتن نشــانههای ســکته مغزی
تأکید میکنند؛ ضعف بدن ،عدم
توانایــی تــکان دادن دســت و پا،
بیحس شدن اندامها و یک طرف
صــورت ،اختالل در تلکم برخی از
این نشانهها هستند.
دکتر محمدرضا عزیزی به بسیاری
از افراد مسن که "احساس میکنند
دچارکاهش دید شــدهاند" اشــاره
میکنــد و میگوید«:ایــن حالــت
نشــاندهنده ســکتههای مغــزی
گذراست و افرادی که این عالیم را
داشته باشند ،بیشتر از دیگران در
معرض سکته مغزی قرار دارند».
•
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سالمت

شیوه ی کاهش وزن تان را پیچیده نکنید!

آیا میخواهید از همین حاال رژیم
بگیرید؟
چرا بــا رویکرد غیر رژیمی شــروع
نمیکنید؟
بیشــتر مــا بــا وزن خود مشــکل
داریــم و هراز چندگاهی روشهای
متفاوتی را به عنوان رژیمی برای از
دست دادن چندین کیلو امتحان
میکنیم.
روش جدید مد امسال چیست؟
رژیــم کتوژنیــک یــا رژیــم کــم
کربوهیدرات؟
برخی از کارشناســان تغذیه بر این
باورنــد انتخــاب جدیدترین و مد
روزتریــن رژیــم همیشــه بهترین
انتخابنیست.
اما رویکرد غیر رژیمی که برمبنای
راهکارهــا و اصولی بــرای کاهش
وزن با هدف ســامت جســمی و
روحــی تعییــن میشــود میتواند
آن چیزی که به دنبالش هســتید
باشد.
بروک آلپــرت ،متخصص تغذیه و
نویســنده کتابی با عنــوان «رژیم
دیتاکــس :چرا تغذیه شــما باعث
چاقیتان میشود» میگوید:
«رویکــرد غیررژیمــی بــرای همه
افــرادی کــه میگویند رژیــم را از
همین شنبه آغاز میکنم مناسب
اســت .ایــن رویکــرد بیشــتر یک
ســبک زندگی برای ســالمخواری
است».

•

مشکل رژیمهای غذایی
چیست؟
آلپرت معتقد است مشکل بسیاری
از رژیمهای غذایی مهلت زمانی و
تاریخ انقضای آن است .رژیمهای
یــکروزه ۱۰ ،روزه ۳۰ ،روزه یا ۴۵
روزه و یــا هر رژیمی که پایانی دارد
به احتمــال زیاد به
شکســت منجر
میشود و افراد
را بــه چرخــه
بی پا یــا ن
ر ژ یمهــا ی
ســخت

غذایــی میانــدازد؛ رژیمهایی که
افراد دائما آن را دنبال میکنند اما
دوباره و دوباره شکست میخورند.
مثــا اگــر در رژیــم غذایی شــما
خــوردن نان ممنوع اســت ،حتی
یک تکه نان بیات به چشــم شــما
وسوســه انگیز است .وقتی شما از
غذایی که عاشــقش هســتید دور
میشــوید ،احتمال اینکــه پس از
پایان رژیم نســبت بــه آن حریص
شوید ،بسیار باال خواهد بود و هیچ
بعید نیســت وزنی را که با زحمت
فراوان کم کردهاید ،حتی با یک یا
دو کیلو بیشــتر را دوباره به دست
بیاورید.
آلپــرت میگویــد وقتــی فقــط بر
قدرت اراده خود بــرای اجتناب از
خوردن غذای مــورد عالقه تمرکز
میکنید ،شما رابطه غیرسالمی با
غذا برقرار میکنید و احتمال اینکه
وزن بیشــتری به دست آورید زیاد
میشود».
بــه گفته متخصصان آنچــه که در
موفقیــت اهمیــت دارد اجتنــاب
از قوانین غذایی ســخت و ســلب
است .بسیاری از رژیمهای غذایی
اینگونههستند.
کلی پریچت یک متخصص تغذیه
نیــز با ایــن نظــر موافق اســت و
میگوید« :برنامــه غذایی پایدار و
متعادلی که ســختگیرانه نیســت
بــرای یــک بــازه زمانــی طوالنــی
مناسبتر است .همچنین بیشتر
رژیمهای تغذیهای که بخشی از غذا
را حذف یا محــدود میکنند مواد
مغذی مهم را از وعدههای غذایی
حذف میکنند که این میتواند به
سوءتغذیه منجر شود».

•

رویکرد غیر رژیمی را شروع
کنید
از آنجــا کــه محرومیــت ،اســاس
شکســت رژیــم الغــری اســت؛
یکی از جنبههــای مهم رویکرد
غیررژیمی افراط خودخواسته یا
یک ریخت و پــاش برنامهریزی
شــده بدون احساس گناه است.
به عقیده آلپرت احساس گناه شما
را چاقتر میکند .احساس
گنــاه دربــاره انتخــاب
غــذا باعــث میشــود
شــما انتخابهــای
بدتری داشــته باشید
و ایــن یــک الگــوی
تکرارشــونده است.
آلپــرت میگوید:
« همیشــه
وقت و مکان
مناسبی
بــرای

خوردن ســیبزمینی سرخ کرده،
پیتزا یا تکهای کیک وجود دارد».

•

نکته کلیدی برنامهریزی است.
مثال اگر شــما برای خوردن شــام
به رســتورانی میروید که میدانید
کیک شــکالتی خوشــمزهای دارد
بایــد از پیــش کمــی در تغذیه آن
روز دستکاری کنید تا جایی برای
کیک شکالتی داشته باشید .ایده
اصلی لــذت بردن از خوردن کیک
اســت .بــه خودتــان بگوییــد من
میخواهــم آن تکه کیک را بخورم
و کاری کنم که از خوردنش عذاب
وجدان نگیرم .اینکه به خود اجازه
بدهید افراطهای کوچکی داشــته
باشید حتی اگر این افراطها روزانه
باشند میتواند در تنظیم وزن موثر
باشد .پریچت میگوید:
«مــن یــک روز در میــان یک تکه
شکالت میخورم چون این به من
لذت فراوان میدهد».

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

•

وعدههای غذایی و اسنکها
یکــی از اصــول اساســی رویکــرد
غیررژیمــی برای انتخــاب غذاها،
مصــرف پروتئیــن و فیبــر در
وعدههــای اصلــی و اســنکهای
غذایی است.
رژیــم سرشــار از پروتئیــن باعــث
میشــود میل بــه خــوردن غذا و
کالری بیشترکاهش پیدا کند.
در حالیکه فیبرها روند جذب شکر
را کند میکنند که این مســاله در
کاهش احســاس گرســنگی موثر
است.
پریچت معتقد است فیبر و پروتئین
نقش بســیار اساســی در احساس
سیری دارند و به ما کمک میکنند
بیشــترگرســنگی را تحمل کنیم.
آلپرت املت اســفناج و پنیر چدار
برای صبحانه ،ساالد رومی با مرغ،
خیار ،بروکلی بــرای ناهار و نودل
زوکینــی با میگــو را رژیــم غذایی
مناســب پرفیبر و پروتئین معرفی
میکند.
محدودکردن نشاسته تصفیه شده
یکی دیگر از برنامه غیررژیمی است.
زیرا انسان به راحتی میزان زیادی
از این نشاســته را مصرف میکند
که به راحتی و به سرعت تبدیل به
شــکر و وارد جریان خون میشود
و اگــر میزان زیــادی از آن مصرف
شــود باعث افزایش ذخیره چربی
میشود.
آلپــرت توصیه میکند بــرای وزن
کــم کردن باید میزان نشاســته را
به یــک وعــده در روز کاهش داد.
اما وقتی به هدفتان نزدیک شدید،
میتوانید مصرف نشاســته را به ۲
بار در روز برســانید .مثالهایی از
ایــن غذاها یک برش از نان مولتی
گرین ،دوسوم از پاستا یا چهارتکه
سوشی است.
نکته مهم در این نوع برنامه غذایی
آن است که شما باید هر  ۴ساعت
یک اسنک کوچک مصرف کنید.
در غیرایــن صــورت بدن شــما به
خاطر تحمل گرسنگی زیاد عالقه
به خــوردن زیادتر خواهد داشــت

◊
◊
◊
◊
◊

langues.uqam.ca/fls

آرزوگتمیری:مشاورامالک

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

(514) 561-3-561
و دچار گرســنگی عصبی خواهید
شــد .همچنیــن خوب اســت هر
از چنــدگاهــی  ۱۲تــا  ۱۴ســاعت
در طــول شــب بین وعده شــام تا
صبحانه چیزی نخورید.
این میتواند شــبیه یــک نوع روزه
باشــد .به نظر میرسد این الگوها
میتواند درکاهش وزن اثر داشــته
باشند.
به عقیــده آلپرت کیفیــت غذایی
که می خورید نســبت به حجم آن
مهمتر اســت .اینکه چه میخورید
مهمتــر از چقدر میخورید اســت.
اگر شما غذای مناسب را در زمان
مناســب بخورید ناخودآگاه میزان

مناسبی میخورید .هیچ اشکالی
ندارد وقتی گرسنه هستید بیشتر
فیبر و پروتئین بخورید.

•

برنامهای برای همیشه
وقتــی میخواهیــد برنامه طوالنی
مــدت بــرای کاهش وزن داشــته
باشــید الزم نیســت آن را پیچیده
کنید یا به گفته آلبــرت :ما درباره
این حرف میزنیم که شما هر روز
و در طــول زندگیتــان چگونه باید
غذا بخورید .پــس این برنامه باید
انعطافپذیر باشد چون افراطهای
گهگاهــی بخشــی از برنامه زندگی
اســت .آلپرت معتقد است چیزی

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه

3 :

کــه ایــن رویکــرد را قابــل انجــام
میکند این است که این رویکرد به
شما میگوید انتخاب صحیح شما
بــرای غــذا همواره کاهو اســفناج
نیســت .بلکه این رویکرد گاهی به
شما اجازه میدهد یک تکه کیک
براونــی یا یک بشــقاب اســپاگتی
بخوریــد .وقتی اجازه لذت بردن از
غذا را داشته باشید بدون اینکه به
غذا خوردن وسواس داشته باشید،
باعــث میشــود در طوالنی مدت
به یــک رژیم غذایی ســالم پایبند
بمانید.
منبع :سی ان ان

را بر روی سایت بخوانید
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* توجه :این مقاله جنبه ی آموزشی دارد نه درمانی،

پزشکی...

هر دارویی باید با تشخیص و تجویز پزشک مصرف شود.

دکتر عطا انصاری

>> بخش 1
از  2بخش

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

برونشیت مزمن و آمفیزم

مردها یکسان است.
•
پیشرفتبیماری
حتــی قبــل از ایــن کــه
اولیــن عالئــم بیماری
که معمو ًال سرفه کردن
اســت ،مشــاهده شود،
صدمــات الزمه بــه ریه
وارد شــده و غیــر قابــل
بازگشت می باشد.
در ایــن حالــت هنــوز
دوری از عوامل تحریک
برای نشــان دادن کلیه مشکالت خــود را از دســت داده و شــل می کننده مانند دود سیگار مفید واقع
___________
Sharifشــود و پیشــرفت بیمــاری را
صدمه می
تنفسیخطرناکوغیرقابلبرگشت شــوند .وقتی که آلوئول ها
Exchange
عقب می اندازد.
جذب
 MPOCبه کار می رود که مخفف دیدنــد و یا تخریب شــدند،
261 boul.
Cote-Vertu
توجه :انتقال ارز به ایران و برعکس نداریم.
H4N 1C8
ترین روش انتقال ارز
سریع
مطمئن ترین
 St-Laurent,
Pulmonaire
بیشتر
ســرفهو ها
گذشــت زمان
QCبه با
کربنیــک
 Maladieاکســیژن و دفــع گاز
Cote
vertu,
Bus
121
E
با استفاده از کلیه کارت های بانکی ایران
مــی شــوند همیــن طــور هنگام
 Obstructive Chroniqueخوبــی انجام نمی شــود و همین
  Tél.: (514) 223-6408خریدار ارزهای خارجی
برونشــیت حــاد
ســرماخوردگی و
اثر عدم
اســت .مهمترین این مشــکالت طور جــدار برونش ها بــر
)Tél.: (514
561-6408
بابهترین نرخ روز
1405 Maisonneuve W.
H3G 1M6
مــداوم تر می
خلــط
و
هنگام
همســایه
تنفسی ،برونشیت مزمن و آمفیزم همکاری نســوج
هــاکنکوردیا
دانشگاه
تولیــد جنب
www.sharifexchange.ca
info@expertfx.ca
GUY
هســتند که عالئم آن معمــو ًال از بازدم بســته می ماند و این بســته شــود و تنفس به تدریج سخت تر
PAIVAND: Biweekly Newspaper for PERSIAN Community in Canada: Vol. 26, No. 1444, Oct. 15, 2019
دهه پنجم عمر شروع می شوند.
شــدن هنگام بازدم باعــث زندانی و احتیاج به نیروی بیشــتر دارد و
افراد مبتال به  MPOCزیاد سرفه شــدن مقدار زیــادی هــوا به طور شــخص احســاس بی حالی دارد
( 31 :خضر)
انتقـال ارز
و در بعضــی مراحل بیماری تنگی
مــی کننــد و بــه راحتی بــه نفس غیرطبیعی در ریه ها می شود.
نفس زدن می افتند و به تدریج که بــرای بهتر فهمیــدن این بیماری نفس با کمترین حرکات بدنی دیده
بیماری پیشرفت می کند فعالیت ها ،معمو ًال هنــگام تنفس حالت مــی شــود ،و بعد حتــی در حالت
های روزانه ســخت تر می شــود و دم یک حالت فعال اســت و بازدم استراحت تنگی نفس وجود دارد.
1449 St. Catherine W
عفونت
بایــد فعالیت ها را بــر طبق انرژی حالت غیر فعال ،وقتی که برونش عالئم هنگام آلودگی هوا و
Montreal Qc. H3G 1S6
Tel: 514 989-2229
باقــی مانده برای شــخص تنظیم ها بســته هســتند مانند بیماری های ساده و قرار گرفتن در مقابل
Tel: 514 289-9003
Toll Free : 1-866 989 2229
کرد.
هــای  MPOCنیروی بیشــتری عوامــل تحریــک کننده دســتگاه
GUY
E-mail: GIT110@yahoo.ca
مصرف دخانیات در مدت نســبت ًا برای نفس کشیدن الزم می شود و تنفسی شدیدتر شــده و حتی فرد
طوالنــی  80تــا  90درصــد باعث بستگی برونش ها حالت تنفس را مبتــا نیاز به بســتری شــدن در
آمفیزم
آمفیزمبشوند.
به علــت تحریکات شــدید عصب
 MPOCمــی شــود و از هــر  5عوض می کند و فعالیت تنفس به بیمارستان را پیدا می کند.
Alpha-1
Antitrypsin
ســیگاری یک نفر دچار می شود .جای هنگام دم هنگام بازدم انجام بســیار مهم اســت که درمــان به ـ تنفــس کوتــاه و احســاس تنگی
واگ اشخاصی که دچار ریفالکس
محض احســاس شــروع حمله و نفس که بتدریج بدتر می شود.
خنثی کننده اجسامی است که وارد هســتند دارای برونش های تنگ
تنفس دود سیگار شخص دیگری می شود.
و هوای کثیــف هم باعث بیماری دو عامــل باعــث بســتگی برونش شدید شدن بیماری شروع شود و ـ نفس کشیدن صدادار
ریــه می شــوند و در مواقع عفونت تری هســتند که به بیمــاری های
می شود.
ها می شــود :تنگ شدن مجرای از خراب شدن نسوج صدمه دیده ـ احســاس فشــار بــر روی قفســه به شــدت زیاد می شــوند و باعث دستگاه تنفسی کمک می کند.
•
تخریب نسوج ریوی می شوند.
صدری
ـ کســانی کــه برای چندین ســال
برونــش و یــا تخریــب آن .تنــگ ریوی جلوگیری شود.
انواع بیماری
شدن مجرا باعث برونشیت مزمن خســتگی شــدید ،ناراحتــی ها و ـ الغر شدن جدی
ـ اشخاصی که در فامیل نزدیکشان دخانیات مصرف می کنند.
دو نوع بیماری ریــوی وجود دارد و تخریب آن آمفیــزم نام دارد .ریه نگرانــی هــای روانــی و تنهایی از •
مبتال به برونشیت مزمن و آمفیزم ـ قرارگرفتن در دود سیگار دیگران
که در اغلــب مــوارد دارای عالئم یک شــخص مبتال بــه  MPOCمشکالتی هســتند که در نزد این چه کسانی در خطر هستند
وجود داشته باشد.
ـ کار یــا زندگی در محیطی که گرد
واحد در یک بیمار می باشند.
حاوی مقدار زیادتری از هواست تا بیمــاران کــه در حالــت ناتوانــی ـ کسانی که در کودکی دچار عفونت ـ اشــخاصی که به طــور دائم دچار و خــاک و یا گازهای ســمی وجود
های ریوی شده اند.
ســوزش معــده هســتند ،یعنــی دارد مانند معــادن ،ذوب فلزات،
ـ برونشــیت مزمن ،که  85درصد شخص سالم ،ولی این هوا به علت هستند دیده می شود.
 MPOCهــا را در بــر مــی گیرد .زندانی شدن در ریه و عدم تماس با در حاالت پیشرفته بیماری شخص ـ کسانی که به علت کمبود
ریفالکس گاسترو اژوفاژین دارند ،کارخانه های تولید پارچه ،کارخانه
 Alpha-1 Antitrypsinیعنی اسید معده از مری باال رفته و های تولید سیمان و مانند آنها.
بههم می
وزن
دچــار از دســت دادن
برونشــیتی مزمــن شــناخته می هوای خارج هوای سالمی نیست.
تهـران از
مونتــــرال
از
شــود که فــرد مبتال به مــدت دو در کانــادا بیماری های ریوی پس شــود زیرا نفس کشــیدن برای او برای بیمــاری آمادگــی دارند و در به مقدار خیلی کم وارد ریه می شود
بخش دوم و پایانی
سال پشت سر هم حداقل سه ماه از بیماری های قلبی ،ســرطان و معــادل یــک ورزش ســنگین بــه ســنین جوانــی مــی تواننــد دچار و تولید پنومونی می کند .به عالوه
هفته آینده
در ســال ســرفه بکند و همچنین ســکته های مغزی مقام چهارم را حساب می آید.
بیماری ریوی دیگری مانند ســل داشت ،اما اکنون متخصصان فکر •
و فیبروز کیستیک و غیره نداشته می کنند که ســومین عامل مرگ سیمپتوم های MPOC
www.paivand.ca
ومیــر مــردم کانادا بیمــاری های برونشیتمزمن
باشد.
 آبونه مان گسترده  وب سایت قدرمتند
ـ ســرفه همراه بــا خلط که هنگام
غده هایــی که در جدار برونش ها ریوی است.
 پخش وسیع
مدیریت
بیداررشته
لیسانسدر
مالیبیشتری
شدت
شدن
وجود دارند به مقدار زیاد و مداوم  MPOCبه تدریج باعث کم کاری خواب و
با 25سال سابقه کاری در کانادا
از دانشگاه مونترال ()H.E.C
6600
Trans-Canada,
Suite
750
ســیگاری ها
ســرفه
کاندیداینام
ترشح می کنند و برونش ها حاوی قلبی و فشــار بر آن بر اثر فشــار بر دارد ،بــه
با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!
حسابداران CGA
انجمن
Pointe-claire, Qc H9R 4S2
1155 Rene Levesque W. #2500
مالیاتی
حسابداری و
خدمات
مشهورکلیه

بدن
حالت
تعویض
است.
مقــدار زیــادی باکتــری هســتند ریه های بیمار جهت خروج خون
Montreal Qc. H3B 2K4
برای شرکت ها و اشخاص
مالیو برعکس
نشستن
کــه آنجا زندگی مــی کنند و باعث می شود و در نزد سیگاری ها باعث از خوابیدن به
 انواع مشاورت های
Tel.: 514.426.7200
Fax: 514.313.5660
خلط و تشدید سرفه
حرکتاستفاده
انفالماســیون و به تدریج تخریب زیاد شدن امکان بیماری سرطان باعث آموزش
حسابداری
های
سیستم
 WWW.MIAGESOLUTIONS.COMپیوند را آبونه شوید:
msaghafi@miagesolutions.com
ها می ازشود.
آنهــا می شــوند .معمــو ًال برونش ریه می شود.
ها اســتریل هســتند یعنــی هیچ در ســال  2005ـ  6درصدکانادایی ـ خروج خلط سفید رنگ.
ساالنه 75 :دالر (با پست سریع)
سرگیجه
گونــه باکتری و ویــروس و میکرو های  55تا  64سال و  7درصد  65ـ گاهی امکان استفراغ و
:مشاورامالک نشانی خود را به ما ایمیل کنید:
ارگانیزم در آنها وجود ندارد .زندگی تا  74ســال دچار ایــن بیماری ها بر اثر شدت سرفه پیش می آید.
info@paivand.ca
میکــروب ها در برونش عفونت به بــوده اند .این بیمــاری نزد زنان و ـ عفونت های تنفســی تکراری در
این مواقع خلط زردرنگ و یا
حساب نمی آید.
ما
سیستم
جابجایی ارز با
جهت •
سبز رنگ می شود.
دنیا،
نقاط
درمتــام
آمفیزم:
با تع
ـ در حاالت پیشرفته بیماریArezou Gatmiri،
دارید
نیاز
زمان
دقیقه
فقط به 10
یین وقت قبلی
تنفس های کوتاه ،تورم ساقCourtier Immobilier Résidentiel
آلوئــول هــای()Alveoles
Groupe Sutton – Sur L’île
4010
Ste-Catherine
شرکت ها و اشخاص :مقرون به صرفه ،قابل اطمینان و حسابداری حرفه ای
W.موجــود در ریــه خاصیــت
پا ،آبی شــدن پوست لب ها
بیش از  20سال جتربه | منتخب حسابداران کانادا CGA
Tel.:
)(514دست می
585-2345خود را از
ارتجاعی
پیش می آید.
3 :
(514) 652-7623 (514) 500-6186
MTL_TILES@YAHOO.COM
pg. 5
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انتقال فوری ارز به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز
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فارکس

$1070

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات
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حسابداری و کلیه امور مالیاتی

(514) 561-3-561
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با وجود اینکه بیش از  ۲۵میلیون
از مردمــان آمریــکا و همچنیــن
صدها میلیون نفر در سراسر جهان
از زخــم معــده در برخــی مواقع از
طــول عمر خود رنــج میبرند ،به
گفته مرکز کنترل و پیشــگیری از
بیماری ها ،همچنان الزم نیست
که مصرف غذاهای تند را کاهش
دهید.
برخالف باور عمومی ،غذاهای تند
باعث ایجاد زخم معده نمیشوند.
استرس نیز جز عوامل ایجادکننده
زخم معده محسوب نمیشود (با
این حال در صورتی که شــما زخم
معــده دارید ،هر دو مورد نام برده
شده میتوانند عالئم این بیماری
را بدترکنند).
شــیپال راوال متخصــص گــوارش
در مرکز پزشــکی New York-
 Presbyterianو مــدرس در
Columbia
University
دراین باره بیان میکند" :دو علت
اصلی زخم معده در ایاالت متحده
یک عفونت باکتریایی به نام (H.
 )pyloriو اســتفاده بلندمدت از
داروی آسپرین و داروهای ضددرد
غیراســتروئیدی (ایبوپروفــن و
ناپروکسن) است".
اساســ ًا ،یک الیه ضخیم از مخاط
وجود دارد که معده را از شیرههای
گوارشــی محافظــت میکنــد که
فوق العاده اســیدی میباشــند و
در هــر زمانی در ترشــح مخاط به
وجود میآید ،شــیرههای گوارشی
بافتهایــی کــه به معــده نزدیک
است را از بین میبرد و همین امر
سبب ایجاد زخم معده میشود.
تصور میکنید ممکن است یکی از
عالئم ابتالبه زخم معده را داشته
باشید؟ عالئم اولیه برای مراقبت
از آنهــا بســیار غیــر اختصاصــی
هســتند (در واقع میتوانند در اثر
شرایط مختلفی به جز زخم معده
نیز ایجاد شوند) ،شیپال راوال ادعا
میکنــد ،اگر فــردی تا به حال هر
کــدام از  ۵مورد زیر را تجربه کرده
باشد ،باید ابه پزشک مراجعه کند
تا از سالمت خود اطمینان حاصل
کند.
•
درد معده
رایجترین نشانه زخم معده ،جای
تعجبی نیست که درد معده باشد
و معموال احســاس متوســطی از

www.paivand.ca since 1993

گرفتگی و ســوزش در ناحیه شکم
اســت .روشــا مــودی ،متخصص
طب بالینی در مرکز پزشکی Keck
در کالیفرنیا دراین باره بان میکند:
"از آنجا که زخمها به معنای واقعی
کلمــه زخمها در پوشــش معده یا
روده کوچــک اســت ،درد به طور
کالسیک در ارتباط با ترشح اسید
در رودههــا اســت و در آن زمــان
اتفــاق میافتــد .درد معموال بین
وعدههای غذایی و در شب ،زمانی
که اســید در معده وجود دارد ،اما
هیچ غذایی بــرای عمل به عنوان
یک بافر وجود ندارد ،آغاز میشود.
استفاده از آنتی اســیدها میتواند
بــه طــور موقــت درد را تســکین
دهند ،اما احتمال بیشتر آن است
که تــا زمانی که زخم توســط یک
متخصص درمان شود ،ادامه پیدا
کند.
•
برگشت اسید و سوزش سر دل
از آنجا که زخم معده به طور مداوم
توسط اســید ایجاد میشود ،درد
معده اغلب میتواند با سوزش سر
دل مزمن و برگشــت اسید (که با
احســاس سوزش اســید در داخل
گلو شما) نمایان شود .راوال در این
باره چنین میگویــد :دیگر عالئم
مانند نفــخ ،نفس نفــس زدن ،یا
احســاس ســیر بودن ،هم ممکن
اســت رخ دهد .البته مصرف یک
آنتی اکسیدان تنها عالئمو نشانهها
را به طور موقت تسکین میدهد،
ولــی بــدون توجــه به آنچه شــما
میخورید ،ممکن است نیاز باشد
که با پزشــک خــود در مــورد این
موضوع صحبت کنید.
•
حالت تهوع و استفراغ
رودولــف بِ ــد فــورد ،متخصــص
گــوارش در مرکز ســامت ســنت
جــان در  Providenceســانتا
مونیــکا ،کالیفرنیــا در ایــن بــاره
میگویــد“ :تهوع و اســتفراغ نیز
بــه دلیل عود التهابهایی اســت
کــه در اثــر گســترش زخــم رخ
میدهند .التهاب مایع معده سبب
انقباضهــای متنــاوب (تهوع به
عنوان یک نشــانه) میشــود و در
صورتــی که عضالت دیواره شــکم
با نیــروی کافــی متوقف شــوند،
میتوانــد موجب اســتفراغ کامل
شود.

د ر
تعدادی
از مــوارد این عالئــم به دلیل
زخــم معــده ایجاد میشــوند
و مــواد غذایی قــادر به عبور
آسان از روده کوچک نیستند.
پزشک در این شرایط میتواند
علــت دقیــق زخــم را تعیین
کنــد و به احتمال زیــاد آن را
با داروهای ضد عفونی درمان
کند ،اما در صورتی که مدرکی
از انسداد وجود داشته باشد،
بایــد بــرای درمان بیشــتر در
بیمارستان بستری شوید.
•
استفراغ خونی و مدفوع
سیاهرنگ
ســوفی بالزورا متخصص و استاد
یار پزشکی در مرکز پزشکی NYU
 Langoneدر این مورد میگوید:
زخمهــا میتوانند خونریزی کنند
و باعث اســتفراغ شــوند ،به ویژه
اســتفراغ خونی و یا مــواد مغذی
که به نظر میرسد مانند تفالههای
قهــوه باشــند (کــه خــون هضم
شــدهای است که در معده رسوب
کرده اســت) .مدفــوع نیز ممکن
است حاوی مواد سیاه رنگ باشد
کــه دوباره میتواند نشــان دهنده
خــون هضم شــده باشــد .بالزورا
میگویــد" :هــر دو نشــانههایی
هســتندکه نیــاز بــه مراقبتهای
پزشکی فوری دارند".
•
درد کمر و قفسه سینه
درد ناشــی از یــک زخــم معــده
میتوانــد در بــدن از قســمتی بــه
قســمت دیگــر منتقل شــود و به
سمت پشت یا سینه گسترش پیدا
کنــد .راوال میگویــد" :در صورتی
که زخم از طریق دیواره روده نفوذ
کرده باشد ،درد میتواند شدیدتر
شــود و همچنیــن طوالنیتــر و
ســختتر میشــود " .زخمهــا
همچنین میتواننــد باعث ایجاد
سوراخ شــوند (جایی که انقباض
معده شکســته میشــود) ،در این
صورت ممکن است درد ناگهانی و
شدید معده که به طور مداوم بدتر
میشود ،رخ دهد و تبدیل به یک
حالت خطرناک شود.
در صورتــی که نشــانههایی را که
نیازمنــد مراقبتهــای پزشــکی
فوری هســتند را تجربــه نکردید،
یک زمان برای مشورت با پزشک
خود در مورد بهترین شیوه زندگی
اختصاص دهید .بالزورا میگوید:
"در صورتی که نســبت بــه بزرگ
بودن زخم معده شــک و شــبهای
وجود داشــته باشد ،ممکن است
توصیهشودکهآندوسکوپیقسمت
باالیی دستگاه گوارش انجام شود
تا به طور دقیقتر تشــخیص داده
شود و در نتیجه درمان آغاز شود.
" زخمها عمدتا با داروهای کاهش
دهنده اسید درمان میشوند و در
صورتی که  H. pyloriتشخیص
داده شــود ،یک دوره آنتیبیوتیک
باید بــرای طی کردن روند درمانی
مورد استفاده قرارگیرد.
(منبع :فرادید)
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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

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

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

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

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

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

Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com

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

info@loadextransport.com

پژوهش جدید:

خواب عمیق احتماال میتواند سموم به وجودآورنده
بیماری آلزایمر را از بین ببرد
 ۰۲نوامبــر  -یک مطالعه جدید
جنبههای تــازه ای از ارتباط بین
خواب و بیماری آلزایمر را آشــکار
کــرده اســت .بــر اســاس
ایــن مطالعه ،مردم شــاید
بتوانند با بهبود کیفیت
خوابشان خطر ابتال به
آلزایمر را کاهش دهند.
به گــزارش رادیوی عمومی ملی
«انپیآر» ،ظاهــرا امواج مغزی
که در طول خــواب عمیق ایجاد

می شود یک سیستم پاکسازی را
در مغز به

وجــود مــی آورندکــه موجب می
شود مغز در برابر بیماری آلزایمر
و دیگــر بیماریهــای عصبــی
محافظت شود.
لــورا لوئیس ،ناشــر این پژوهش
و اســتادیار مهندسی پزشکی در
دانشــگاه بوستون ،گفت که این
یافته راز ارتباط بین خواب عمیق
و آلزایمر را میگشاید.

دیابت خطر ابتال به بیماری آلزایمر را تا دو
برابر افزایش میدهد
بیمــاری دیابــت مــی توانــد
احتمــال ابتــای یک فــرد به
آلزایمر را دو برابرکند .اکنون،
پژوهشــگران شــروع به درک
نقش متابولیســم مغز در بروز
زوال عقل کرده اند.
بــه گــزارش رادیــوی عمومــی
ملی «انپیآر» ،دیوید هالتزمن،
رئیــس عصبشناســی دانشــگاه
واشنگتن در شــهر سنت لوئیس

ایالــت میــزوری ،گفــت« :دالیل
زیادی بــرای کنتــرل [قند خون]
وجود دارد[ ... .کاهش خطر ابتال

بــه آلزایمر] مطمئن ًا یکــی از آن
است».
وی افزود خطر ابتال به آلزایمر در
افرادی که دیابت دارند یا مستعد
به ابتال به دیابت هستند ،دوبرابر
است.
پائین نگه داشتن قند خون یکی
از راه هایی است که می تواند خطر
ابتال به آلزایمر را کاهش دهد.

بهترین نرخ روز

Tel.:514-844-4492

26

 سال  26شماره  10  1450آذر 1398

www.paivand.ca since 1993

PAIVAND: Vol. 26  no.1450 Dec. 01, 2019

قبیله خودت را
پیدا کن!

26

ناا منیها ی
میکنند .
ســانی نکنید که از
ود را دارند .پس اگر نگران این هستید وقت خود را صرف ک
خ
ها و خواست ههایشان
ما چــه فکر میکند
یخواهند نیاز
شــ
ل
قاب
م
شما م 
که طرف
ت خود را بیابید .آن
همان انــدازه نگران
را تائیــدکنید .اصال
حتمــاال او هم بــه
ا
درکنارشان باشید را
در ذهن شماست.
وقت آنهایی که باید
تصویر خودش
ت و پیوندهای واقعی
پیدا میکنید .تعلقا
•
ق میافتند که خود
را به چالش بکش
درســت زمانی اتفا
افکار خود
و
حســاس تعلق ما به
ت شناختی گرایش
ن باشــید .ا
مه آد مها به تحریفا
اصیلتا 
ه
چقدر خود اصیل را
ـه راحتی میتوانند
این بستگی دارد که
دارنــد .افکار منفی بـ
تتاثیر قرار
رفتار افراد را تح 
پذیرفتهباشیم.
خلق وخو و
ت در موقعیتی فقط
ســ
ا
ن
مک
بدهند .م
یزهای •
زهــا را ببینیم یــا چ
بپذیری را بپذیر
س کردهایدکه در فرهنگ رقابتی و بدتریــن چی
بر آسی 
و موفق به احسا
تها
بها و مخالف 
یم و تمرکــز خود را
ــرش خطر و آســی 
ش ،باحال ،جذاب
اندازه کافی خوب نبودهاید .خــوب را فیلترکن
ذی
تکو
پ
ســخ 
به
نیم .مقایس هگرا
به خودتان اعتماد
ــاله قــرار دهیم .یا
ک
ی
هم
ند
شوار است .اما باید
م
یبینید؟
شم
س
را
م
ن
رز
ک
ـرا
ا
س
گـ
در آینه چه م 
ی
ی
دی
سا
نف
ظر
ح
م
ا
موارد
نظر برسیم تا
دون شــک اینکه ن
فورا د
چه برایتان مهم است
ب
یا
د؟
یم
ت
ده
نی
س
دو
ک
ســت آن را تعمیم ب
ی
ما
ب
م
کر
ـه
طرا
مـ
کنید و به دنبال آن
ف
ض
ه
چه
ا
ت.
ن
ن
ما چه چیزی پشت ای
درباره خودتا
چیــز بــدی نیســ
ممکن ا
وجود بدانیــم،
ا
همیشــگی ماندن
ـه افکار خود توجه
ار مثبت هستند؟
ن
یم
ـد
دار
وید .در فضای امن
شـ
بـ
ی
م.
ـه
هــ
فتـ
نی
گا
ک
یر
آ
ی
پذ
ن
یر
آیا این افک
و
ای
نتیجهگ
داشــته شــدن
انــدازهای نیاز بــه
آنکه بر
شــود ما زمانی رشد
تهای
بر آن بیش از تــا
ته باشــید و به جای

عی
واق
از
کر
ته
ف
رف
ی
اعث رشــد ما نم 
چه
برا
رگ
ن
چرا بعضی از ما در
آیا این تصاویــر ب
دیگــران دربارهمــا
بیشــتری داش
کننده ب
ســت که دارد؟
کــه بدانیم
بها
تها ،آسی 
این تصورات تعیین
ماســت یا چیزی ا
که تحمل شکس 
ی
ذار
رگ
ثی
تا
م؟
وه
ید
ند تا بتوانیم بــر نح
دیگرانآسیبپذیری
وجودی ش
یکنیم
اجازه بده
در م 
یکن
ضوع طنینی م 
ـه چالش بکشــید.
ها را داشته باشیم.
باید آن را بپذیرند؟
یاری از موارد این مو
ادل ایجاد کنیم .اما نگرانی باشــند آنهــا را بـ
ت
و مخالف 
دیگران
شدن نیازی در بس
دگی بر دیگران تع
گیرتان شود که آنچه
زن
ته
از
وع
رف
ی
ض
ذی
ا
ه
مو
پ
ست
هــ
به
ن
د
بر
یاز
اینصورت شاید
داره نســبت به ایــ
گذشــته اســت .در
احســاس و ن
شدهاید •
قه را بیــش از ان
گرفتهایم که در از
چار درگیری فکری
صی ،رابطــه و عال
بر
اد
را
ی
ما
ود
ت.
کپذیر باش
خ
س
ی
ا
ها
د
ی
کامال انسان
ش

ش
چیــزی یــا شــخ
کم 
یشــود که ارز
درمورد
ســت؛ باعث م 
کمک میکند تا بر
قای بیشتری داریم؛
ی خودتان هستند.
ــرطی جلــوه داده ا
خودآگاهی به شــما
ت دیگران تنظیم کنیم و فقط تصورات ذهن 
ب
گروه و جمع امکان
ن موضوعــی ش
اتا اساس خواســ
یکنند
و احترام بــه دیگرا
دیگران چه فکر م 
آن بجنگیم چون ذ
ها و نیازهای خود را
اد
اضطراب اینکه
جایــی که اعتمــ
چیزی که باید برای
مایالت ،خواســت ه
•
در مــواردی بــه ویژه
یکند .نیاز
ت
ی
مان

م
ز
ـم
رم
که
هـ
ش
ت
فرا
نیستیم .احساس
غلبــه کنیــد .امــا
اما مســاله این اس
خودت را بشناس
امــکان موفقیت را
هادینه سزاوار آن
نادیده بگیریم.
ب ناشــی از تروما یا
ت داریــد؟ واقعا چه
ن
در
ما
ل
ی
ما
ا
ن
ش
ک
ا
ی
دم
یر
مانی که این اضطرا
د
پذ
ع
ســ
در
ـه
و
دو
کـ
به تعلق داشــتن
برای خوشــبختی
چــه چیزی را
یگیرد
در ما شــکل م 
مینه ز
راون تالشــی که
وانی است درخواست
ز
در
ما
ش
ب
ن
ت
س
بر
واهید؟ آیا تصمیما
یکند.
نهایــت نتیجه عک
مشکالت سالمت ر
نابناپذیر جلوه م 
شده است.
یخ
م
یکنیم در
یز دیگری ما اجت
کرده خــود م 
برای یافتن ریشــه
یها مبتنی بر نیاز
چ
هر
ق
قی
به

کهای تخصصی
ت
ح
دم
ت
سب
گر
های که درباره شرم
کار ،رابطه و ســر
اما گاهی این نیاز ن
کم 
ن درباره نویسند
ود خواهد داشت.
ثر هستند .از فرصت
یکند و اینکه دیگرا
ــا میتوانیــم در خ
کر و نظــر دیگران
خواسته خودتان اســت یا آنها را برای حساسات بسیار مو
اولویت پیدا م
یگوید م
گر همیشــه نگران ف
تری اســت ،م 
دیگران ا
و
دارید استفاده کنید
در مقابل شرم» ا
کنند اهمیت بیشــ
ت تاثیر قــرار دادن
ها
کار
راقبتی که به آن نیاز
اه
ر
ی
ن
ی

م
ای
یر
ح
ما چه فکری
پذ
از
ت
ف
و
د،

رضایت
رد آنچه او «انعطا
سبت به خود هستی
صت م
به تعویق نیندازید.
میت آنچه ما درمو
ن
د؟ بــه خودتــان فر
با
ی
درخواست کمک را
تر
م

اه
ـال
پیدا میکند و از
انجــام میدهی
کنیــد تــا رابطه سـ
مینامد ایجادکنیم.
و
پرسد :اســتفاده
ی

د.
م
اه
رب ههای تازه بدهید و به این فکرکنید--------- :
ت
ک
س
ی
د.
ا
م
کز
هی
یم
مر
بد
خود میاندیش
مت
ن و با خودتان شکل
کسی که بر خود
تج
ــاک ،روانپزشک و
کنــم؟» اما دیگرا
اوت دیگران نباشم
از ســوی دیگران را
شته دکتر داوید س
ض
ت
ی
«اگر نگران نظر و ق
ما هر نگاه و کلمها
ور میتوانم پیشــرف
نو
قضاوت« ،چط
ی اعتیاد .او در زمینه
دیگری م یگوید• :
وه
حــ
ن
در
ـه خواهم کرد و چگونــه لذت خواهم متخصص روانپزشک
ی
مای
بر
به عنــوان راهن
یدهآلگرایی متمرکز
رویکرد تازه بساز
چـ
ش آنهــا ارزیابی ا
یر شبکهای از مراکز
ــر
اگ
ــر
سالمت رفتاری ،مد
یکنند؟»
ذیــرش یا عــدم پذی
یگوینــد
شــنیدهاید کــه م 
«دیگران چه فکر م 
برد؟»
پ
ارتبــاط حتمــا
مرکز سالمت روان
جلوی ما با چهرهای
گران چقــدر کم به
ی
المت روان از جمله
کــ
ود
از
ک
فر
در
ن
ک
ن
ی
ــا
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یدانســتیم کـ
که سالم شــاید م
نکردهاند و م 
عبور میکند بدون این
در تنسی آمریکاست.
گر نگــران تصور آنها
خودت را پیدا کن
ستی با شما برقرار
ته
خ
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کند و
که شــاید درکو
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آزار قرارگرفتهاید و
دن
همواره به
یم مدرســه مورد
یکن
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ف
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کند
چند بــار
در هفته و با چه س
ــرعتی .این نتیجه
یک ت
حقیق جدید علمی ا
ســت که در «نشــریه
بریتانیای
ی پزشــکی ورزشــ
ی» به انتشار رسیده
است.
بر پایه
ایــن پژوهش تازه،
د
ویـ
ـد
ن
به
ط
رز
قابل
تو
جهــی از مرگ زودر
س جلوگیــری م 
یکند ،و
ظاهــر ًا
تنها نفس عمل دو
یدن مهم اســت و نه
سرعت،
مسافت و تواتر آن.
محققانــ
ی از اســترالیا ،تایل
ند و فنالنــد به این
نتیجه
رســیدهاند که اگر ت
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ش
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فراد
حتــی گ
هــگاه همتی بکننـ
ـد و بدونــد ،مزایای
ســامت
ی «قابــل توجهی»
در ســطح جمعیت
م
شاهده خواهد شد.
ایــن تیم
از محققان نتایج ب
هدســت آمده از ۱۴
مطالعه
از  ۲۳۳هزار و  ۱۴۹ن
فر را تجزیه و تحلیل
کردهاند
که وضعیت تندرست
ی آنها بین  ۵٫۵تا ۳۵
سال پ
یگیری شده است.
در ایــن
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ن
ا
فر
اد
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تن
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 ۳۰در
نهای مرگبار نیز
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قلبــی عروقی ر
این پژوهش کسانی
وب هرو بودند و خطر ا
بت
ال
ی
آن
ها
به
را که حتی ماهی یک
بار م 
یدو
ند به عنــوان «دوند
ه» در نظر گرفتند.

این ت
یم ســپس به عنوا
ن زیرمجموعهای از
م
طالعات ،ســه گروه از
شــرکتکنندگان را
مو
رد
ب
ررســی قرار داد تا
ببیند آیا بســامد،
مــد
ت یا ســرعت دوید
ن تفاوتــی در نتایج
بهد
ست میدهد یا نه؛ و
آنها نشانی از چنین
تفا
وتی نیافتنــد .مزایا
ی قابل توجه دویدن
برا
ی ســامت و طول
عمــر حتی در میان
اف
ــر
ادی که یک بار در
هفته یا کمتر ،کمتر
از
 ۵۰دقیقه در هفته یا
با ســرعت  ۹و نیم
کیلومتر در
ســاعت یا کمتــر م 
یدوند هم
به
همان اندازه بقیه م
شــاهده شد .بررسی
نشــا
ن داد کسانی که بی
شــتر از یک بار در
هفته م 
یدوند یا با ســ
رعت و مدت بیشــتر
مید
ونــد به همــان انــ
دازه «ک مدوند هها»
ریســ
ک مــرگ زودرس
خــود را کاهــش
م
ی
ده
ند و تالش مضاع
ف آنها فرقی در این
زمینه ایجاد نم 
یکند.
نتی
جه این تحقیقات و
درصدهای بهدست
آمــ
ده برای زنــان و مر
دان یکســان بوده و
تفاوتی
در آن بر اساس جن
سیت مشاهده نشد.
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و بيش��تر اهمي��ت اجراي دقي��ق اين قان��ون در نظر گرفته ش��ده بود،
ام��روز در خط��ر اين لغزش قرار دارد كه تبديل ب��ه يك موضوع روزمره
ش��ود .هفتههاي اول همه جا بحث از اين بود كه چگونه س��ازگاريها و
هماهنگيهاي فردي ،خانوادگي و البته گروهي الزم براي پيش��برد بهتر
اين طرح ملي را پيدا كنيم تا نتايج و فوايدش طبق پيشبينيها و البته
بتدريج به ثمر بنشيند.
از رسانههاي مكتوب و مجازي گرفته تا وسايل ارتباط جمعي سمعي
و بصري موجود ،انرژي چش��مگيري براي رس��اندن اطالعات مورد نياز
مردم درخصوص ابعاد مختلف هدفمندي يارانهها صرف كردند تا گامها
تهیــه
مسيربــرای
جدیــد
برداشته شود.
مشخص
در يك
غذایــی و حتی
مــواد
پيامده��اي كوتاهمدت مثبت اين قانون كه به عقيده
صرفنظر از
اما
آشپزیهم خود را نشان داد ،قاعدتاً اهداف بلندمدت و
شــیوهس��رعت
كارشناس��ان به
تغییر
كالن هدفمندي يارانهها است كه محوريت دارد.
شان است .اتفاقی که
از اي��ن رو براي اس��تمرار فعاليت هم��ه اعض��ا و اركان جامعه طبق
قانونزیاد
اينآنقدر
دردســرش
نشان
تحقیقات
فراوان ،توجه
همگاني و
ترسيم كرده است ،آن همكاري
دورنمايي كه
است.
نياز
مورد
همچنان
اشخاص
يك به
استيكکه خیلی ها آن
داده است که:
ش��دن،
واقعي
س��مت
به
ها
قيمت
ميل
با
كار
ابتداي
مثال
عنوان
ب��ه
را ادامه نمی دهند.
قنــد خــون و مقــدار
راهكاره��اي متنوعي به خانوارها ارائه ش��د تا اش��كاالت قبلي در نحوه
مديريتگویند
می
بــدن،
انســولین به اين نكات
غذاییكنند و بسياري نيز بنا به شرايط،
رژیمبرطرف
خريد را
رفتاره��اي نخــور»
در «بخــور،
می
س��بكسالم
وضعیت
تریچه
زندگي تا
اقتصادي ازخود توجه كردند ،اما اين
غذاشده است؟
ماندگار
اندازه
خــوردن
شــیوه
گیرد.
به
طبيعي
طور
به
خرج
و
دخل
س��اماندهي
در
پيش��ين
عادات
تغيير
انســان هــای اولیــه
به عبارت مشخص تر،
صورت مقطعي ممكن نبوده اس��ت .سياس��تهاي دولت براي باال بردن
تقلید
یک
هم
غذایی
رژیم
این
است.در نوع تدبيري كه براي ارتقاي ش��رايط معيش��تي
شدهمردم
انتخاب
قدرت
اجتماعي به
فروشگاهانديشند ،در قالب بخشي از عدالت
ش��ان مي
خود و
خانوادهنه
بشر اولیه،
برای
پیشــگیری جدی
قندظاهر
هاي به
فرصت
قادر باش��ند با بازنگ��ري ،از
رســتورانتا همه
كار وگرفته ش��د
داشــت
خون
های
بیماری
كوچك اما نويني استفاده كنند.
غــذای کافی
باو نه
کنترل
كهو هم
باشد
که ناخودآگاه به همان می
به س��ال
ش��ايد
روش��ي
بازگش��ت
اين وجود
ســه
بتواند
بیماران
گرفتهدر
كارخــون
قنــد
بوديم ،در
باراداره امور معيشتمان به
براي
روزیوقت
همين
گذشته
کند.ديگر تمركز
میسوي
شود .از
مي
ديده
مردم
بعضي
ميان
در
مختلف
سطوح
بخــورد .قبایــل شــکارچی دیابتی کمک
تر
كمرنگ
تاحدودي
روزمرگي،
تأثي��ر
تحت
نيز
موضوع
اين
بر
عموم��ي
بر اساس آمار موسسات بهداشتی ،مقدار غذایی که باید مصرف شود اولیــه معموال ســاعات طوالنی و در فاصلــه عدم دسترســی به غذا،
به نظر ميآيد.
خوردن
ســاختن زمان
پزشكان به
بزرگساالن جهان چاق
دسترسی
روزهایدرمتمادی
بدن،
کننــده
ترمیم
ســلولرا های
گرفتن»
«س��خت
نبايد با
ادامه اي��ن راه
چگونگ��ي طي
حتی دق��ت
عاليات
عتبات
محدودزائران
ایران به
ســومخدمات
ليات یک از
زامي
کند.
می
تکیه
غذا
و
غذا
مصــرف
افزایش
و
هســتند
می
همین
برای
نداشــتند.
غذا
به
سیستم
بهبود
به
که
شوند
می
فعال
اش��تباه كرد .تبدي��ل آموختههاي جدي��د در مديريت خان��ه و خانواده
دس��تاوردهاي
طلبدوكه در
ان��رژي را مي
ش��اخصهاي
به
چاقی در تمامی کشورهای جهان مشــکل اصلــی انــواع رژیــم های
ماندگار،مصرف
خوردن شیوه
گویند به هم
آتيبا
مقابله
افزایش قــدرت
ایمنــی
اي��ن روش ،ب��راي همه م��ا و خانوادههايمان به نوعي ذخي��ره و درواقع
در حال گسترش است.
غذایی دیگر در این اســت که افراد غذایی بشر اولیه ،انواع بیماری ها بیمــاری هــا بخصوص ســرطان،
س��رمايهگذاري ميشود .مش��اركت در اجراي اين قانون را بايد همچون
خاصی
نوع
پیــروی
خاطر
به
بایــد
ســاده
غذایی
این روزها یک رژیم
تحمیل
انســان
بدن
به
را
چاقی،
و
گردد.
می
منجر
تحصي��ل در يك مقط��ع آموزش عالي خواند :اگر هم��ان انرژي كه ترم
شــیوه يابد،
نوع افزايش
شده و
اولاست.
به نــام  Intermittent fastingاز رژیــم ،همــه عادت ها و ســنت کرده
رژیم
حفظســه
دورهکلی
پايانطور
تحصيلي جالب توجه است تا به
بعدي
مقاطع
براي
هم
و
شود
مي
فرد
نصيب
ارزش��مندتري
اندوخته
هم
وجــود دارد کــه دارد از محبوبیت غذایی شان را تغییر دهند.
در رژیــم غذایی «بخــور ،نخور» غذایی در این سیستم وجود دارد:
آمادگي مطلوبتري خواهد داشت.
جهانی برخوردار می شود.
تغییر غذایی که هر فرد با آن بزرگ که به طور موقــت به بدن قحطی •
رژیــم غذایی که به جــای کاهش شــده است مســتلزم برنامه ریزی های کوچک می رســاند بر اساس  ۱۶ساعت از روز غذا خنوردن

11

11

«
ب
خ
و
ر
،
خنور»
ش
ا
ی
ع
ت
ر
ی
ن
ر
ژ
ی
م
غ
ذ
ایی دنیا

سالمت...

intermittent
fasting

استخدام

بردرد زائران كربال
ايراني
زشكان
كربال
زائران
رد

 2بار در هفته فقط  ۵۰۰کالری
مصرف کردن

یک جدول با دو شرح

یک جدول با دو شرح

4855

ميگذرد ،هر نهاد و مجموعهاي كه دس��تي در آگاهي و اطالعرساني به
ش��هروندان داشته است ،سعي كرده همراهي اجتماعي در اين زمينه را
به سهم خود افزايش دهد.
ب��راي درك هر چه
ك��ه در
همتي
01,آن
ح��ال
ب��ا اين
كار Vol.
ابتداي 26
Dec.
2019
PAIVAND:بهتر 27
 no.1450
و بيش��تر اهمي��ت اجراي دقي��ق اين قان��ون در نظر گرفته ش��ده بود،
ام��روز در خط��ر اين لغزش قرار دارد كه تبديل ب��ه يك موضوع روزمره
ش��ود .هفتههاي اول همه جا بحث از اين بود كه چگونه س��ازگاريها و
هماهنگيهاي فردي ،خانوادگي و البته گروهي الزم براي پيش��برد بهتر
اين طرح ملي را پيدا كنيم تا نتايج و فوايدش طبق پيشبينيها و البته
بتدريج به ثمر بنشيند.
از رسانههاي مكتوب و مجازي گرفته تا وسايل ارتباط جمعي سمعي
و بصري موجود ،انرژي چش��مگيري براي رس��اندن اطالعات مورد نياز
مردم درخصوص ابعاد مختلف هدفمندي يارانهها صرف كردند تا گامها
در يك مسير مشخص برداشته شود.
اما صرفنظر از پيامده��اي كوتاهمدت مثبت اين قانون كه به عقيده
كارشناس��ان به س��رعت هم خود را نشان داد ،قاعدتاً اهداف بلندمدت و
كالن هدفمندي يارانهها است كه محوريت دارد.
از اي��ن رو براي اس��تمرار فعاليت هم��ه اعض��ا و اركان جامعه طبق
افراد
کمابیش
پناهكردهاین
قانونرژیم
به این
معمو ًال
ســادهو ازتوجه
همگاني
شیوههمكاري
است ،آن
ترسيم
افرادیكهکهاين
دورنمايي
خواهــد دو روز در هفته خیلی
شب
اشخاص ۱تا ۹
يكســاعت
آورند بهبین
می است.
مورد نياز
همچنان
می يك
واقعي ش��دن،
س��مت
ترین باو ميل قيمت
ابتداي كار
مثال
غذا می ب��ه
بخورند.
خیلی،هاکمبهغذا
ســاده
عنواناین
خورند.
راهكاره��اي متنوعي به خانوارها ارائه ش��د تا اش��كاالت قبلي در نحوه
پرطرفدارترین رژیم غذایی «بخور ،افرادی که دارو مصرف می کنند به
مديريت خريد را برطرف كنند و بسياري نيز بنا به شرايط ،به اين نكات
افراد
اينقند
اما که
كردند،آنها
توجه ویژه
خود در
اقتصاديتغییر
باشــد .هیــچ
درمی
نخور»
دارندتایاچه
خونزندگي
س��بك
رفتاره��اي
شده است؟
ماندگار
اندازه
کالری یا هر الغر و کســانی که عمــد ًا غذا نمی
کنترل
غذا ،یا
مقــدار
طبيعي
خرج به
س��اماندهي
پيش��ين در
نــوع تغيير
سنبهکم
طورکه
آنهایی
دخل وهمه
خورند و
خوردن
عادات بــرای
محدودیتــی
صورت مقطعي ممكن نبوده اس��ت .سياس��تهاي دولت براي باال بردن
بهتر
ش��رايطهستند
خیلی مسن
دارند
نوعشکر
چربی و
گوشــت،
نشاســته،
معيش��تي
برايیا ارتقاي
تدبيري كه
مردم در
قدرت انتخاب
کنند.
مشورت
دکترشان
انديشند ،دراست
خواهید یا
چه می
ندارد .هر
اجتماعي به
عدالت
قالببابخشي از
ش��ان مي
خانواده
وجودخود و
ظاهر
به
هاي
فرصت
از
بازنگ��ري،
با
باش��ند
قادر
همه
تا
ش��د
گرفته
عادتكار
داشتید بخورید ولی فقط در در طــی ایــن رژیم ،نوشــیدن آب
كوچك اما نويني استفاده كنند.
و چای و قهوه اشــکالی نــدارد اگر
 ۸ساعت از روز …
با اين وجود بازگش��ت ناخودآگاه به همان روش��ي كه ش��ايد س��ال
در یا
شــکر
ناشــی از
کالری
حداقل
• گذشته همين وقت براي اداره امور از
بوديم،
كار گرفته
مان به
معيشت
مياناص ً
باشد.ديگر تمركز
برخوردارسوي
ميشود .از
ديده
در در
مختلف
ال
هفته
سطوح روز
یک یا دور
بعضي مردملبنیات
تر
كمرنگ
تاحدودي
روزمرگي،
تأثي��ر
تحت
نيز
موضوع
اين
بر
غذا عموم��ي
خنوردن
•
به نظر ميآيد.
تحمل
درافرادی
رسد
به نظر می
ادامه اي��ن راه را نبايد با «س��خت گرفتن»
که طي
چگونگ��ي
دق��ت
روز
از
ســاعت
۱۶
در
نخوردن
غذا اش��تباه كرد .تبدي��ل آموختههاي جدي��د در مديريت خان��ه و خانواده
ان��رژي را ميطلبد كه در دس��تاوردهاي آتي
ش��اخص
ماندگار،تحمل
هاي و قابل
آســان
بــرایبهشــان
ظرفشوی
یک
درواقع
نفرذخي��ره و
نوعي
به به
اي��ن روش ،ب��راي همه م��ا و خانوادههايمان
اســت به سمت نخوردن غذا برای
آشپز همچون
قانون را بايد
س��رمايهگذاري ميشود.
مش��اركت در اجراي واينکمک
مقط��عروز در
شــاید دو
کامــل
یــک روز
آموزش عالي خواند :اگر هم��ان انرژي كه ترم
درويك
تحصي��ل
•
باتجربه
•
شوند.توجه است تا پايان دوره حفظ شده و افزايش يابد،
تحصيلي جالب
هفتهاول
کشیده می
رستوران
هم در
برایوکار
بعدي
براي مقاطع
• هم اندوخته ارزش��مندتري نصيب فرد ميشود
آمادگي مطلوبتري خواهد داشت.
کبابسرانیازمندیم.

Tel.: 514-933-0-933
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سپسو ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرحها را با مداد حل کرده و سپس
«شرحو عادی
دو کرده
دارایحل
روزنامه را با مداد
جدولشرحها
دارای دو «شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از
جدول روزنامه
24. Sep 2013
دوم بپردازیدPart B.
Skill:
با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح
با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.

ويژهعادي
جدول
های ____________________ عادی وجدول
جدولعادي
جدول
____________________
ویژه
افقي:
هاي
نشانه
از
يكي
–
نيست
سخت
-1
1
حتمي منجي از ديدگاه شيعيان است
2
كه بن��ا بر رواي��ات اين نش��انه در ماه
3
رمضان رخ ميدهد
–
گنديده
و
تب��اه
–
 -2پدر ش��عر نو
4
گوشت كبابي
5
 -3عش��وهگر – آب��اد ،برق��رار – قطار
6
زيرزميني
شير
–
صورت
در
عضوي
–
آرزوها
-4
7
بيشه
8
 -5عريان – آخر چيزي  -تاالر
 -6اس��باب منزل – درج��ه حرارت – 9
تكيه كردن – سفيد آذري
10
 -7آرام خودمان��ي – گلي خوش��بو –
11
شتر عرب
 -8آمپ��ول زدن – بخش��ش – هتك 12
حرم��ت و حيثيت كس��ي كه به حكم 13
قانون دستگير شده  ....است
14
 -9س��رآغاز شكس��ت – ب��ه فرموده
ام��ام كاظم(ع) كمك ب��ه  ...از بهترين 15
صدقههاست – عضو درخت!
 -9كادو – نوعي پارچه نخي نازك كه در
 -10شهر توت – نقاش مدعي رسالت –
گذشته از آن چادر و چارقد ميدوختند
حرف خوردني! – واحد شمارش اسب
– نوعي بستني
 -11يخچه – دستورها – مخفف كاه
 -12گن��اه – رنگ��ي نزديك به س��بز –  -10صداقت – رشته پهن  -تولد
 -11لقب فرگوسن – نامراد  -سمبل
روايتكننده
 -13پايه و شالوده – جنبش ،حركت –  -12م��ادر وطن – ميان چيزي – نوعي
رنگ مو  -صفار
پادشاه مادها
 -14شهري در استان خوزستان – شهر  -13ايالت – ميوه ساوه  -نااميد
 -14بيباك – به سرزمين هم ميگويند
روي آب  -باجه
 -15لقبي كه به رهبر ديني بودائيان تبت  -زراعت
 -15پي��روان دين حضرت موس��ي – از
داده ميشود  -رديف
آثار ديدني و باس��تاني شهرس��تان زابل
عمودي:
مربوط به دوره قاجار
 -1علم اطالعرساني – كوشش كننده
 -2گرسنه نيست! – قهرمان
حل جدول عادی شماره 4854
جنگل – انگشتنماي خلق
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 -3جمع امين – نهال نازك
ل ح ق ي ق ه
ح د ي ق ا
 1ت ب ر
– رغبت ،گرايش
و ش
س ر
ر
م و
ا
د
م ر
ا
 2ل
 -4فاق��د آرامش و امنيت –
ن ا ي
د ن
ر
ا
گ م
د ي ه
 3ه
ا
ر
ا
گ و
ر ن
ر ج ا
 4ك ا
نت مخمور – صداي مرغابي
5
ر
ه
ا
گ ي ر
ز ن
ا
ت و
ا
– پاداش نيكي يا بدي
ي
ب ا ن و
ه م
م ر
 6ب د ل
خوش
 -5پارس��ا – پرندهاي
ي ل
ر گ ا ن
ا
 7ي ا خ ت ه
آواز – كالم چوپان
ایراخنواه
ر ي غ
د
ب
جواد ي ج ا
ا
 8ن ي ك ل
 -6رده – ش��تر بيكوهان –
9
____________________ گ س ي
ن ر
ر
م خ ت ا
ا
ر
ه ب
و
ن س ي م
م ق و ي
 10ن
دست  10تا دارد!
.Sherbrooke
W 5655
ت
ا ف ل
ن و
ا
و ي ر
ا
 11ا
–
انگور
نوع��ي
 -7خاط��ر –
NDG,
H4A 1W6
پ ك
ه
د
ر
ن چ
 12م س ت م ر
شده
واگذار
سپرده شده،
ر ب
ي ا
گ ن ج ا ي ش
ر س
 13ه
 -8رشك ورزيدن – مارال –
ك م ي س ر
ا
ر
ي ا
ل ن
 14ب ا
ن ه ي
ه
ا
ر
 15ر ف ي ق ن ي م ه
خبرگزاري كشورمان
1

2

3

4

5

6

عینکفرهت
Tel.: 514-481-0671

7

14

10 9 8افقي:
است 6 5
مسي 4
 15 14 13 12 11كردن 1ظروف3 2
 -1سخت نيست – يكي از نشانههاي  -9ظ��رف روغ��ن – كاري ك��ه در
1
حتمي منجي از ديدگاه شيعيان است رويارويي بامخالف ي��ا مخالفان و براي
2
خاموش س��اختن آن انجام گيرد – راه
كه بن��ا بر رواي��ات اين نش��انه در ماه
راست يافته
3
رمضان رخ ميدهد
 -10آق��اي آلماني – امان از س��ردرگم
–
گنديده
و
تب��اه
–
 -2پدر ش��عر نو
4
آن! – اش��اره ب��ه ش��خص نامعل��وم -
گوشت كبابي
جوانمرد
5
 -3عش��وهگر – آب��اد ،برق��رار – قطار  -11بدكار – به هدر دادن – از حروف
6
زيرزميني
يوناني
 -12چغندر پخته – بزرگي ،ش��كوه –
 -4آرزوها – عضوي در صورت – شير 7
برمال كردن
بيشه
8
 -13زن بسيار زيبا – نابود – ريسماني
 -5عريان – آخر چيزي  -تاالر
كه به سر و گردن اسب ميبندند
 -6اس��باب منزل – درج��ه حرارت – 9
 -14گردشهاي فلك – نه سرد نه گرم
تكيه كردن – سفيد آذري
10نام دخترانه
–
–
خوش��بو
گلي
 -7آرام خودمان��ي –
 -15نظريهاي در فلس��فه اخالق كه بر
11
شتر عرب
انديشه متفكراني چون جرمي بنتهام و
 -8آمپ��ول زدن – بخش��ش – هتك 12
جان اس��توارت ميل استوار است – ندا
دهنده
حرم��ت و حيثيت كس��ي كه به حكم 13
عمودي:
قانون دستگير شده  ....است
 -14كتابي از نورمن ميلر  -برگستوان
 -9س��رآغاز شكس��ت – ب��ه فرموده 1
 -2مطي��ع – آسانس��ور حم��ل ب��ار –
ام��ام كاظم(ع) كمك ب��ه  ...از بهترين 15
پيشواي هندي
صدقههاست – عضو درخت!
فرانسوي
مولير
باتيس��ت
كه در
نخي نازك
پارچه
ژان– نوعي
 -3از-9آثاركادو
افقي:
–
رسالت
مدعي
 -10شهر توت –
نقاش پايتخ��ت – شن نرم
 -1پ��ارهاي از چي��زي –
سابقچارقد ميدوختند
روسيهچادر و
گذشته– از آن
حرف خوردني! – واحد شمارش اسب
مخصوص براي حركت ميان
كش��تي
هندوراس
نوعي بستني
 -11يخچه – دستورها – مخفف كاه – -4
 -2پ��ا برج��ا – جرأت ،س��تاره ناهيد – ي��خ و درياي منجمد – بين��وا – صداي
آموزشرشته پهن  -تولد
صداقت –
-10
هزينهها -12گن��اه – رنگ��ي نزديك به س��بز –برگ خشك –
سمبل
نامراد
–
فرگوسن
لقب
كنندهسوس��نيها – متداول -11 -5
تفري��ق – كارگاه هنرمن��د – مخفف
روايتتيره
 -3گياهي از
 شدني -13پايه و شالوده – جنبش ،حركت –راه  -12م��ادر وطن – ميان چيزي – نوعيرنگ –مو  -صفار
پش��يمان – پول ريختن به
مادها– رونمايي – قسمتي  -6نظريه
كش��تي
 -4فرمانپادشاه
از اوستا  -14شهري در استان خوزستان – شهرحساب -13ايالت – ميوه ساوه  -نااميد
اعتقاد،
گوهر––بههم معني
بزرگ
گويند
سرزمين –هم مي
مخف��فبيباك
آهنگر – گياه پيچنده -14 -7
آب  –-باجه
 -5خمرهروي
 -6بدهي به صورت اقس��اطي – صالبت
بودائيان تبتعقيده -زراعت
 -15لقبي كه به رهبر ديني
 -8پرحرفي! – بله نجار! – رهبر خونخوار
– اكنون  -صدمه
 -15پي��روان دين حضرت موس��ي – از
شود -
داده– مي
رديفتخلص اس��تاد قوم هون
بان��ي –
ديده
 -7ان��دوه
شهرس��تانيازابل
ديدني و–باس��تاني
همايي عمودي:
درس��تي رفت��اري
 -9نامآثارپس��رانه
دورهدرقاجار
مربوط به
كوشش
رساني –
امتداد–-علم اطالع
1 -8
كشورمان
گويشي
كننده ادعايي –
سفيد
كارش
انديش��هها –
 -10پوش��اك پ��ا – لب��اس
 -2گرسنه نيست! – قهرمان
4854
شماره
شماره 4854حل جدولبيعادی
فع��ل
نش��انه
آس��تر –
انگشتويژه
جدول
حل
نماي خلق
جنگل –
استمراري
نازك 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 415 314 213 112 11
نهال 10 9
– 8
امين 7
جمع6 5
4 -3
3 2 1
1
ورزش��يق ه
ميل ق ي
مفقود ا – ل ح
-11ي ق
ح د
ر ح م
ر
ب ن د
 1ر ن گ
ا ت نب ل ر و
گرايش
رغبت،
–
س ر و ش
ا م و ر
ا گ
ر
ر
ا
د
ا
 2و
نارنگي
امنيت و–  2شل و ا ا م لر د – نوعي
و
آرامش
فاق��د
-4
ن ا ي
ر د ن
گ م ا
 3ه د ي ه
س ا ي ب ا ن
 3ي خ ا ب
چ م ن  -12رو ت��رش ك��ردن –
ا
ر
ا
گ و
ر ن
ر ج ا
 4ك ا
مخمور –ي صداي
4
ه
مرغابي ش ا
ن ا
ا ن نت ك ل
ر گ
ح��رف ا الفباي
س��يزدهمين
ه ر
گ ي ر
ز ن
ا
ت و
 5ا
يا بدي ر ش ي د
نيكي ا
پاداشن م
–س ي
 5ي
ا
د
تخته ااي نكه وروي
فارس��يم –
ي
ب
م ر ه
 6ب د ل
ك
پارس��ا –ا ي
د
 6م ن ن
پرنده ماي
-5
ش��اگردهاي مكتب
خوش م  7ا ي ج ا خ رت ه آن اب��ه
ي ل
ر گ ا ن
ا ن
ه م د
 7ر خ ت ك ن
ا س
آواز – كالم چوپان
دادندب -
تعليم
جت ر ي غ
د
مي ا
ي ج
ا
 8ن ي ك ل
ر
ن ا ت و
ر
ه
 8گ و
پ ن ي ر
كوهان –
ش��ترمبي
 -6رده –
م��رد
9
س ي
دي��ن ن– ر گ
بي ر
-13ت ا
م خ
ا
ر
9
ل
ا
ن ر
د ل
و
خ و ش ر
قارهم كهن و ه ب
– ي
شمشيرزن س
ن
م ق و ي
 10ن
ا ن و
دستو 10د تا مدارد! ز
ن
 10ا
ي ك م
اوگوبت��ي ت
اث��ري واز ا ف ل
ن
 -14ا
و ي ر
ا
 11ا
ن
انگور ر– ي ا ن
نوع��ي ب
خاط��ر –ه ب
ا
 11س م  -7ر
پ ك
ر د ه
ن
 12م س ت م ر
دس��ت -
ايتالياييچ – پيرايه
م ش ي
ش د
ر
 12ت ا ت ا
ل
ا
شده
واگذار
شده،
سپرده
ر ب
ي ا
گ ن ج ا ي ش
 13ه ر س
ي ا ق و ت ي
ر
 13ن ه
ا
م ق و
پيروان
مارال –
ورزيدن –
رشك
-8
14
ك م ي س ر
ر
ي ا
ا
م
ا
ل
م
ا
ر
 14ا
م��زد ا – دس��تگاه نوار
چ  15ا ب ل ا ا ل كن -15
ن ه ي
ه
ا
ر ف ي ق ن ي م ه ر
كشورمان
خبرگزاري
ا ن
ر
ه ب ا
و ش ي ز
 15د
ب ر و قلب
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 15 14 13 12 11 10 9 8كردن ظروف مسي است
 -9ظ��رف روغ��ن – كاري ك��ه در
رويارويي بامخالف ي��ا مخالفان و براي
خاموش س��اختن آن انجام گيرد – راه
راست يافته
 -10آق��اي آلماني – امان از س��ردرگم
آن! – اش��اره ب��ه ش��خص نامعل��وم -
جوانمرد
 -11بدكار – به هدر دادن – از حروف
يوناني
 -12چغندر پخته – بزرگي ،ش��كوه –
برمال كردن
 -13زن بسيار زيبا – نابود – ريسماني
كه به سر و گردن اسب ميبندند
 -14گردشهاي فلك – نه سرد نه گرم
– نام دخترانه
 -15نظريهاي در فلس��فه اخالق كه بر
انديشه متفكراني چون جرمي بنتهام و
جان اس��توارت ميل استوار است – ندا
دهنده
عمودي:
 -1كتابي از نورمن ميلر  -برگستوان
 -2مطي��ع – آسانس��ور حم��ل ب��ار –
پيشواي هندي
 -3از آثار ژان باتيس��ت مولير فرانسوي
افقي:
 -1پ��ارهاي از چي��زي – پايتخ��ت – شن نرم – روسيه سابق
 -4كش��تي مخصوص براي حركت ميان
هندوراس
 -2پ��ا برج��ا – جرأت ،س��تاره ناهيد – ي��خ و درياي منجمد – بين��وا – صداي
برگ خشك – آموزش
هزينهها
 -3گياهي از تيره سوس��نيها – متداول  -5تفري��ق – كارگاه هنرمن��د – مخفف
راه
 شدني -4فرمان كش��تي – رونمايي – قسمتي  -6نظريه – پش��يمان – پول ريختن به
حساب
از اوستا
 -5خمره بزرگ – آهنگر – گياه پيچنده  -7مخف��ف گوهر – هم معني – اعتقاد،
 -6بدهي به صورت اقس��اطي – صالبت عقيده
 -8پرحرفي! – بله نجار! – رهبر خونخوار
– اكنون  -صدمه
 -7ان��دوه – ديدهبان��ي – تخلص اس��تاد قوم هون
 -9نام پس��رانه – درس��تي رفت��اري يا
همايي
 -8امتداد – انديش��هها – كارش سفيد ادعايي – گويشي در كشورمان
 -10پوش��اك پ��ا – لب��اس
بيآس��تر – نش��انه فع��ل
حل جدول ويژه شماره 4854
 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1استمراري
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 3ي خ ا ب
چ م ن  -12رو ت��رش ك��ردن –
ن ا
ك ل ي
 4ا ن
ش ا ه ر گ س��يزدهمين ح��رف الفباي
ر ش ي د
س ي ن م ا
 5ي
د ا فارس��ي – تختهاي كه روي
ك م ا ج
ا ي م
د
 6م ن ن
ر آن ب��ه ش��اگردهاي مكتب
ا س
ا ن
ه م د
 7ر خ ت ك ن
پ ن ي ر تعليم ميدادند  -جت
ن ا ت و ر
 8گ و ه ر
خ و ش ر و  -13بيدي��ن – م��رد
9
ن ر م ا ل
د ل
ي ك م شمشيرزن – قاره كهن
ا ن و
ز
ن و د م
 10ا
ن  -14اث��ري از اوگوبت��ي
ب ر ي ا ن
ه ب
ا
ر
 11س م
ا ل ايتاليايي – پيرايه دس��ت -
م ش ي
ش د
ر
 12ت ا ت ا
ي ا ق و ت ي
 13ن ه ر
م ق و ا پيروان
ل ا م ا
ا م
ر
 14ا
چ ا ل ا ك  -15م��زد – دس��تگاه نوار
ا ن
ر
 15د و ش ي ز ه ب ا
ب ر و قلب

8

6

5
1

2

7

1

3

9

4

4

7

3
2

9

9

8

8

1

5

7

9

3
www.
paivand
5
.ca
9

هر یکم و پانزدهم ماه
1
7
را بر روی سایت 5
بخوانید
2

جدول اعداد سودوکو در صفحه 14

1

2
3

1
5

7
4

2

4

1

5

28

PAIVAND: Vol. 26  no.1450 Dec. 01, 2019

www.paivand.ca since 1993

Canada’s study-work-immigrate
advantage
Canada’s international student population is booming, tripling over the past
decade to 570,000 people
in 2018.
Canada now ranks as the
fourth-leading host country
for international students,
behind the United States,
United Kingdom, and Australia, according to ICEF.
Canada’s higher intake is
due to the global explosion
of international students.
UNESCO estimates there
were 5.3-million international students in 2017
compared with two million
in 2000.
The consensus is this figure
will continue to rise due to
the growth of middle-class
populations in emerging
markets, which is fueling
the spike in international
students.
Study permit holders in
Canada with a valid permit

Why choose Canada?

Canada is currently attractive due to its weak dollar.
While international student
tuition is higher than tuition
paid by Canadian students,
it is globally competitive
compared with paying
tuition and living expenses
in the likes of American
dollars, British pounds, and
Euros.
The main reason international students come to
Canada, according to the
Canadian Bureau for International Education (CBIE),
is the quality education
provided by Canada’s universities and colleges.
The second major factor is
Canada’s reputation as an
open and welcoming society towards newcomers.
This provides Canada with
a significant advantage

during these times of rising
anti-immigrant sentiment in
other western countries.
Canada’s advantage is also
due to the comprehensive
study-work-immigrate
package that it offers international students.
Unlike other countries,
Canada allows international
students to work part-time
during their studies so that
they can support themselves financially.
After completing their Canadian education, they are
eligible for a Post-Graduation Work Permit (PGWP)
that enables them to stay
in Canada and pursue fulltime employment opportunities for up to three years.
International students who
want to settle in Canada
are awarded extra points
through the federal Express
Entry system and also have
numerous provincial immigration pathways available
to them.
This competitive package
makes sense on a number
of fronts:
1. Canada needs immigrants given its ageing
population and low birth
rate. Statistics Canada research shows that international students who become
immigrants succeed in the
labour market since they

12 :>> ادامه از صفحه
 افزایش بدهی دولت و،شــرایطی
بانکها به بانــک مرکزی نه امری
.محتمل کــه قطعی خواهــد بود
برای فرار از انعکاس این بدهی در
 تنها،افزایش پایه پولی و قیمت ارز
 استفاده گسترده از منابع،راهکار
صندوق توســعه ملی میتوانست
 ولی چنان که شرح دادیم.باشــد
ایــن صنــدوق تقریبا در دو ســال
.گذشته خالی شده است
با این اوصاف دولت ایران تنها سه
ماه وقــت دارد تا یا منابع جدید و
پایدار ارزی برای کشور فراهم کند
و یا از ابتدای ســال آینده با جهش
بزرگ و این بار غیرقابلکنترل در
.قیمت دالر روبهرو خواهد شد
)(ایندیپندنتفارسی

are young, well-educated,
have Canadian work experience, and speak English
and/or French fluently.
Research suggests that half
of Canada’s international
students hope to eventually
build a life in the country.
2. Canada’s approach
towards international students recognizes they can
benefit smaller communities. International students
already living in a smaller
community, build connections there and are more
likely to stay than individuals without ties to the
community.

What to expect in the
coming years?

Canada’s international
student population should
continue to grow due to the
aforementioned reasons
plus demographic factors.
The main demographic
cohort of new students
for Canada’s universities
and colleges (Canadians
between the ages of 18-24)
has declined due to the
country’s low birth rate.
This means Canadian
educational institutions
will continue to rely on
international students to
sustain their operations.
One thing to look out for is
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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

ucation in Canada.
These students comprised 16 per cent of
all new international
students— a figure
that has remained
steady in recent
years.

An increased intake
of international
students will result
in more becoming
permanent residents due to the
numerous immigration
pathways offered to them.
In 2018, 25 per cent of the
nearly 90,000 people who
received a federal invitation to apply for permanent
residence through Express
Entry were former international students.
The economic impact of
international students will
also continue to grow.
The federal government
estimates international
students contributed nearly
$ 22 billion to the economy
and supported 170,000 jobs
in 2018.
On the other hand, Canada
has yet to fully adapt to its
surging intake. Universities
and colleges have struggled
at times to deliver education and settlement support
tailored to the diverse
needs of international
students.
Immigration policies have

www.michaelmonfared.com
Immigration_Michael_Monfared
immigrationmichaelmonfared
t.me/immigration_michael_monfared

whether Canada becomes
more successful at diversifying its international
student source countries.
Currently, 54 per cent of international students arrive
from India and China. (See
Table 1). Diversification is
important because it helps
Canada build economic and
social ties with the rest of
the world. It also reduces the risk for Canadian
universities and colleges in
the event more Indian and
Chinese students choose
to remain at home in the
future or study in other
countries instead.
The federal government’s
new international education
strategy for 2019-2024
seeks to welcome more
international students from
11 priority countries.
In 2018, nearly 60,000
people from these countries
began to pursue their ed-

also lagged. It took numerous reforms before federal
and provincial policies
began to give preference to
international students. Federal and provincial settlement supports do not fully
cover international students
even though more of them
are becoming immigrants.
Despite its shortcomings,
Canada’s international
student story is a predominantly positive one.
Not only does the higher
intake benefit the country’s economy and the
students themselves, but
it also helps to strengthen
Canada’s social ties with
the rest of the world. Many
international students will
return home to become
the business, government,
and social sector leaders of
tomorrow.
As they reminisce about
their time spent in Canada,
they will go on to serve as
informal Canadian ambassadors for many decades to
come.
From: CIC News

----------------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.
Keep safe, stay healthy and
make sure laughter is in
your everyday life.

رستوران ایستگاه غذا

F O OD s tation
،بوفه انواع خورش ها
 ساالد های،کوکوها
ایرانی و پلو

...بازار ارز در آستانه جهش قیمتی بزرگ

.درصد افت منابع روبهرو است
از دیگر سو بر اساس همان مصوبه
مردادماه شــورای عالی هماهنگی
اقتصــادی و همچنیــن جــداول
 دولت ایران،98 درآمــدی بودجــه
 هــزار میلیارد82 در ســال جاری
از منابــع بودجه را از طریق فروش
اوراق قرضــه دولتــی تامین کرده
 سررســید این اوراق با سود.است
 خواهد1399 سالیانه آنها در سال
14  با احتساب سود میانگین.بود
 دولت سال،درصد برای این اوراق
 هزار میلیارد115 آینــده را بدهــی
 جبران این.تومانی آغاز خواهدکرد
حجم بیسابقه از بدهی دولت جز
با انبساط در ترازنامه بانک مرکزی
 در چنین.قابل حل نخواهد بــود

در فقــدان ورودی جدیــد بــه این
صندوق و برداشــتهای شــتابان
به احتمــال فراوان ســبب خواهد
شــد تا منابع صندوق توسعه ملی
در ابتدای سال آینده کامال مصرف
 از دیگر سو چنانچه سناریوی.شود
 درصدی مصرف روزانه30 کاهش
 درصدی میزان10 بنزین و افــت
قاچــاق بنزیــن پــس از افزایــش
 دولت حدود،قیمتهــا رخ دهــد
 میلیــارد دالر از محــل فروش10
بنزین مازاد به کشورهای همسایه
 این درآمد.درآمــد خواهد داشــت
 قادر خواهد بود،در صورت تحقق
تا یکپنجــم از کاهش درآمدهای
ارزی ناشی از فروش نفت را جبران
80 کنــد ولــی همچنان دولــت با

FOOD Station

755 Atwater Ave, روبرویکبابسرا
Montreal, QC H3J 2K3

Tel.: (514) 504-2313

28

 سه شنبه تا یکشنبه:ساعات کار
 شب8 ونیم صبح تا11 از
 شب10 (در طول ماه رمضان تا ساعت
) در خدمت شما هستیم
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یادواره...

فضلاهلل رضا؛ از دانشگاه آریامهر تا یونسکو

 20نوامبر  -پروفسور فضلالله
رضا ،دانشــمند ایرانی در 105
ســالگی ،در اوتاوا چشــم از
جهــان فروبســت .فضلاللــه
رضــا زاد ه  ١٢٩٣خورشــیدی
در رشــت بــود و نیــاکان او از
دیربــاز از مراجع دینی رشــت
بودندکه به پشتیبانی از نهضت
مشروطه شهرت داشتند.
وی فرزند روحانی شیخ اسدالله
رضا بــود و نــام خانوادگیاش
منسوب به حاجی آقارضاست
که از مجتھــدان گیالن بوده
اســت .او تحصیالت ابتدایی
را در شــھر رشت به پایان برد.
از نوجوانی با شــعر ،ادب ،فلسفه،
حکمت ،عرفان و ریاضی آشــنایی
نزدیکــی پیــدا کــرد .دیپلــم را در
تھران و لیسانس خود را در رشته
مھندســی برق از دانشــگاه تھران
گرفت.
برادر کوچکتر وی عنایتالله رضا
فلســفهدان ،نویســنده و مترجــم
و محقــق تاریــخ و جغرافیــای
تاریخی ایرانی بود .پس از شهریور
 ،۱۳۲۰بــه دنبال اشــغال ایران و
ملتهــب شــدن فضای سیاســی،
فضلاللــه و بــرادرش عنایتاللــه
رضا بــه فعالیتهای سیاســی در
سازمانهای چپگرا روی آوردند.
عنایتاللــه رضــا یکــی از اولیــن
افســرانی بــود کــه در تشــکیل
"سازمان افسران حزب توده ایران"
نقش داشت .عنایت الله رضا بعد
از بازگشــت به ایــران از ایدئولوژی
مارکسیســتی و حزب تــوده روی
برگردانــد و بــا نــگارش شــماری
کتــاب و مقاله در نقــد ایدئولوژی
کمونیســتی به انتقاد از تفکرات و
عقاید سیاسی چپ پرداخت.
فضلاللهرضاکهازدانشآموختگان
دور ه نخســت دانشــکده فنــی
دانشــگاه تھــران در ســال ١٣١٧
بود ،در بحبوحه جنگ جهانی دوم
راهی آمریکا شــد .در ســال ١٣٢۴
مدرک فوق لیسانس را از دانشگاه
کلمبیــا در آمریــکا و دکتــرا را در
رشــته مھندســی برق از دانشگاه
نیویــورک (مؤسســه تکنولــوژی
نیویــورک ســابق) دریافــت کرد.
او در دوران تحصیــات خــود در
آمریکا با دانشــمندان بزرگی چون
وبر ،فاستر ،والش و وینر همکاری
داشت .وی که رساله دکتری خود
را زیرنظر پروفسور فاستر و پروفسور
وینر به حل یکی از مسائل بنیادی
مخابــرات اختصــاص داده بود ،با
تایید و توصیه نامه این دو اســتاد
برجســته ،برای تدریس و تحقیق
به دانشــگاه  MITرفــت و پس از
پنج سال فعالیت در این دانشگاه از
سال  ۱۳۳۴در دانشکده مهندسی
بــرق دانشــگاه ســیراکیوس بــه
تدریس پرداخت که این همکاری
تا سال  ۱۳۴۷ادامه داشت.
فضلاللــه رضــا پــس از بیســت
ســال دوری در  ۱۹۶۷میــادی
بــه ایــران بازگشــت و پــس از
محمدعلــی مجتھــدی دومیــن
رئیس(نایبالتولیــه) دانشــگاه
شریف (آریامھر سابق) شد.

او طی سالهای نه چندان بلندی
که ریاست دانشــگاههای تهران و
صنعتی شریف را بر عهده داشت ،از
صد و پنجاه استاد و دانشمند برای
تدریس در دانشــگا ه در رشتههای
گوناگون دعوت بــه عمل آورد که
حضور این اساتید نقش موثری در
مدرن شدن برنامههای آموزشی و
پژوهشی این دانشگاهها داشت...
دعوت از متخصصان وکنارگذاشتن
نیروهایــی کــه هیچگونه ســمتی
نداشتد و فقط حقوقبگیر بودند،
کار بســیار مهمــی بود کــه در آن
زمــان با شایستهســاالری راه را بر
دانشوران جوان باز کرد .او با تاکید
بر ضرورت قرارگرفتن در صف اول
علــم و فنــاوری جهان بــه عنوان
الزمه وارســتگی و آراستگی فردی
و ملــی ایرانیــان ،بــر خردگرایی و
بهره گیــری از فناوریهای روز در
کنار پاسداشــت سنتهای ملی و
توجه به فرهنگ به عنوان زیربنای
استقالل کشورها در جهان امروز
باور داشت.
رضــا پــس از دوران ریاســت در
دانشــگاه با عنوان ســفیر و رئیس
هیات نمایندگی ایران در ســازمان
جهانی یونسکو راهی پاریس شد.
در دانشــگاه ســوربن بــه ســمت
اســتادی مشــغول کار شــد .و
همزمــان در برنامه های فشــرده
سیاســی علمی و ادبی مشــارکت
مــی کــرد .کــه از جمله مــی توان
به نوشــتن صفحاتی از دانشــنامه
آمریکانا ،و شرکت در کنفرانسهای
بین المللی اشــاره کــرد .او پس از
پنج سال به سمت سفیر کبیر ایران
در کانادا درآمد و با دانشــگاه های
مکگیــل و کنکوردیا با ســمت
استادی همکاری کرد.
پرفسور رضا که خود از پایهگذاران
نظریــ ه اطالعــات و ارتباطــات در
جهان است ،تحقیقات گستردهای
در زمین ه مرتبط با این رشته انجام
داده است .او در تئوری سیستم و
کنترل اتوماتیک ،مهندســی برق
و مخابــرات ،تئوری شبکههـــای
برق و تئوری انفرماســیون یکی از
صاحبنظرانبود.
پرفســور رضــا بــا خلــق تئــوری
"انفرماسیون و مکاتب پیشرفته"
در ریاضیــات کاربــردی و علــوم
وابســت ه آن تحولی مهــم به وجود
آورد .ایــن نظریــه نــه تنهــا او را
بلنــدآوازه ســاخت بلکــه در اندک
زمانی مورد استفاده دانشمندان در

این حیطه قرارگرفت.
او عــاوه بــر نوشــتن بیش از
صد مقالــه علمی ،فصلهایی
از چند کتاب و بخش هایی از
دانشنامه آمریکانا و دانشنامه
علوم و فناوری فیزیک ،چهار
کتــاب به زبان انگلیســی دارد
که ســه کتاب آن از کتابهای
مرجــع در دانشــگاههای دنیا
هستند.
فضلاللــه رضا عقیده داشــت
استوارترینپیوندمیانایرانیان
پراکنــده در جهــان همدلــی
فرهنگی و همزبانی است.
او بیش از صد مقال ه فارسی در
زمینه فرهنگ و ادبیات فارســی و
دوازده کتاب دارد .از نوشــتههای
آغازیــن او در جوانــی میتــوان به
هندسه علمی و عملی()۱۳۲۰و راز
آفرینش( )۱۳۲۳اشاره کرد.
مجتبــی مینــوی دربــاره کتــاب
راز  آفرینش می نویسد "نسخه ای
را که برای بیبیسی رسیده بود،
خوانده بودم ،بار دیگر هم خواندم
و حظ کردم .او مردی است بسیار
مطلع و باسواد و با ذوق.:
فضلالله رضا سالها بعد نوشتن
به زبان فارســی را بــا هدف حفظ
هویــت و زبــان مــادریاش "در
زمانــه ای که پناهگاههای معنوی
و هنری فرهنگ سنتی ،به خاطر
شــتاب اطالعــات و تکنولوژی در
خطرند" ادامه داد.
مهمتریــن دغدغــهاش کــه در
ســالهای ریاست دانشگاه شریف
و تهــران در او پدیــد آمــده بــود،
نگرانی از غفلت قشر تحصیلکرده
از فرهنگ باســتان و شــعر و ادب
و هنــر و توجــه بیــش از حــد بــه
ســاخته و پرداختههــای غرب به
دلیل ســلطه تمدن و تکنولوژی و
فرهنگ آنان بود .کتاب"پژوهشی
در اندیشــههای فردوســی" که در
دو مجلــد در ســالهای  ،۱۳۵۳و
 ۱۳۶۹به چاپ رســید این اندیشه
را در خود دارد.
فضلاللــه رضــا در پیشــگفتار آن
نوشته است:
"در روزگار مــا ،فــنآوری نیرومند
و فرهنــگ الکترونیکی پرشــتاب
باختــر ،مرزهــای جغرافیایــی
کشــورها را بــه ســرعت در هــم
میشــکند و ســنتهای فرهنگی
کهن را به آسانی دگرگون میکند.
از ایــن رو تــود ه مــردم جهــان به
نگرشهای بازرگانــی و اجتماعی
بازار مصــرف بیشــتر گرایش پیدا
می کنند .ناگزیر هویت ملی مردم
ایران و فرهنگ واالی پارسی زبانان
پراکنده در جهــان از این آالیش و
آمیــزش ناخوانده ایمــن نخواهد
ماند".
پرفسور فضلالله رضا را میتوان از
زمره افرادی دانســت که همزمان
هــم در زمینــ ه علــوم فرهیخته و
پیشــرو بودند و هم در عالم ادب و
فرهنگمینوشتندوعلموفرهنگ
را جدا از یکدیگر نمیدانستند.
مهتابسعادتمندی
روزنامه نگار
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ت
جل
ی
ل از زندگی رپبار...
این دوهفته ای که گذشت

باز مرگ بر در سرای ما کوفت.

• محمد (مایک) صدیق ،دوست ارجمند،

نقاش ،شاعر هنرمند پرمهر همیشه خندان
دوستداشتنی

• رضا جلدی ،هنرمند خطاط و دوست

همیشه حاضر ،خوش صحبت
محله ان دی جی

• و آقای پورقوامی عزیز ،با آن لبخند مهربان
و واگیر دار و صدای پرمهر...

دیگر در میان ما نیستند.
صمیمانه به دوستان و

بازماندگان شان تسلیت می گوییم.
جایارجمندشان

بسغمگنانهخالی.

ره کو رشاب رفقت روزی چشیده باشد

داند هک سخت باشد قطع امیدواران

همــدردی
جناب آقای رشید دقیقی

خانواده های محترم سوگوار
با قلبی سنگین و با اندوه فراوان
درگذشت دوست و برادر همسر ارجمندتان

زنده یاد آقای مراد دقیقی صادق
را تسلیت گفته،
آرامش و شکیبایی برایتان آرزومندیم.
ما را در کنار و همراه خود بدانید.

دوستان و همکاران شما
در فرودگاه دروال

همــدردی
دوست دیرین و ارجمند ،جناب آقای فیروز همتیان
خانواده های محترم سوگوار
در اندوه از دست رفتن غم انگیز پدر همسر ارجمند شما
خود را شریک می دانیم و برایتان آرزوی آرامــش داریم.
محمد رحیمیان و همه دوستان شما در پیوند مونتریال و ونکوور
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 مشاور امور مالی،

تکنیکبرایمدیریتیکبرنامهشلوغ

هر کســی که کار تماموقت داشته
باشــد برنامــه شــلوغی دارد .این
برنامــه شــلوغ گاهــی بــه قــدری
اذیتکننده میشود که خیلیها از
کار کردن متنفر میشوند .ممکن
است یک روز متوجه شویدکه کار،
زندگی شــما را بلعیده و شما هیچ
زمانی برای کار دیگری ندارید .اما
•
آیا واقعا راهحلی وجود ندارد؟
کارمندان مدرن ،در شــرایطی کار اولویتبندی
میکنند که شــلوغ بــودن برنامه ،اگــر فعالیتهــای خــود را
برایشــان امتیاز مثبت محســوب اولویتبندی نمیکنیدکامال مسیر
را اشــتباه آمدهاید .با اولویتبندی
میشود!
همیشه به اشتباه فکر میکنند که میتوانید بفهمیدکه کدام فعالیت
اگرکار بیشــتری در دســت داشته را باید در ابتدا انجام دهید .با اینکار
باشید و خیلی سرتان شلوغ باشد ،میدانیــد که چطور زمــان خود را
به رئیس خود نشــان خواهید داد مدیریــت کنیــد و به زمــان مقرر
که چقدر به کار اهمیت میدهید .تحویل کار هم خواهید رسید.
اما اکثــر اوقات این تنها یک تفکر برایان تریسی خیلی سال پیش در
اشتباه است .فقط به خاطر اینکه کتاب قورباغه را قورت بده ،به این
برنامه شما پر و شلوغ خواهد بود ،مسئله اشاره کرد .این کتاب بسیار
دلیل نمیشود که شما کارآمد هم محبوب است و یک ایده کلی دارد.
هستید .و زمانی که کارآمد نباشید ســختترین فعالیت موجود در
چه ارزشی برای یک تجارت دارید؟ برنامــه کاری را به عنــوان اولین
درک تفاوت برنامه شلوغ و کارآمد فعالیت انجام دهید  -و سریعا • -
مرتب باشید
بــودن اولین قــدم در ایجــاد یک آن را به اتمام برسانید.
برنامهریزی کنید و یک سیســتم
ایده کلی این است:
برنامه کاری بهتر است.
شــلوغ بودن برنامه یعنی شما کار هنگامی که فعالیت سخت را کنار داشته باشید که یک برنامه شلوغ
زیادی در پیش رو دارید ،اما کارآمد بزنیــد ،حــس موفقیت بــه قدری را به یک برنامه کارآمد و مناســب
بودن و فعال بودن یعنی رســیدن خوب خواهد بود که انرژی زیادی تبدیلمیکند.
به نتایج مناسب در کمترین زمان بــرای انجام دیگــر کارها به شــما نحــوه مرتب بــودن کامال به خود
ممکــن .ایــن گزینــه دوم باعــث خواهد داد .یک جور تاثیردومینویی شــما مربوط اســت .ممکن است
میشود که شما زمان آزاد بیشتری ایجاد میشود.
یک برنامه هفتگی و ماهانه داشته
•
باشیدکه با دقت نوشته میشود یا
را در اختیار داشته باشید.
درگیــر یــک برنامه شــلوغ بودن تعهد بیش از اندازه
اینکه هر روز روی یک برگه فعالیت
میتواند احساسات شما را برانگیزد اگر شــما هم از آن دســته افرادی روزانــه خــود را بنویســید .امــا ما
و حس اضطراب را به شما منتقل هستیدکه به هر پیشنهادکاری بله پیشنهاد میکنیم که حتما برنامه
خود را بنویسید.
کنــد .امــا اینکــه زمان
نوشــتن بــه کارآمدی
آزاد نداشــته باشید یک
کمک خواهدکرد.
حس شکســت به شما
Driving
School
for
Sale:
بــا نوشــتن چیــزی را
خواهــد داد .دیگر هیچ
هــم از قلــم نمیاندازید
حس خوبــی ندارید که
و در هنــگام کار دچــار
تصمیم بگیریــد به کار
فراموشینمیشوید.
خــود ادامه دهید .اکثر
امــا همانطــور کــه
کارکنــان نمیتواننــد
اشــاره کردیم سیســتم
دریافتــی
میــزان کار
یکاوکازیــوناستثنائی
و
مرتبســازی
را کنتــرل کننــد .امــا
Close to metro Verdun.
شــما
برنامهریــزی
راههایــی برای مدیریت
400 students active.
شــخصی اســت .شاید
میزان کار وجود دارد تا
25 000$ equipment included.
همــکار شــما بــا یــک
شما همهی زمان خود
Contact:
سیســتم پیچیــده کار
را با کار درگیر نباشید!
514 531 8783
کنــد .نیــازی نیســت
ایجــاد زمــان آزاد کار
ســختی نیســت .چیزی کــه نیاز
دارید این اســت که با اســتفاده از
یک سری تکنیک ،به شکل بهتری
برنامــه کاری خــود را هماهنــگ
کنید.
در ادامه پنج تکنیک برای مدیریت
یک برنامه شلوغ را به شما معرفی
خواهیم کرد.

فروش بیزنس

میگویند ،پس تعجبی ندارد که در
شرایط سختی قرارگرفتهاید.
اگــر در چنیــن شــرایطی باشــید
و نتوانیــد میــزان کار را پاســخگو
باشید ،پس احتماال از خود کار هم
متنفر خواهید شد.
نهگفتنشایدبرایخیلیهاطبیعی
نباشد .اما باید محدودیت خود را
درک کنید و با توجه به محدودیت
خود کارکنید .تعهد بیش از اندازه
به شــما فشــار زیادی وارد خواهد
کرد .نه گفتن بــه کارفرما هم کار
سختی خواهد بود ،اما اگر در ابتدا
از پاسخ بله شنیدن ناامید شوند،
مطمئنا در ادامــه متوجه دلیلش
خواهند شد ،چون کارآمدی شما
بیشتر اهمیت دارد.
امــا همــه پیشــنهاد هــا را هم رد
نکنید.
اگــر پیشــنهاد کاری داریــد ،آن را
بررسی کنید و ببینیدکه چه چیزی
از شما خواسته شده .شاید خیلی
ســنگین نباشد و زمان زیادی را از
شما نگیرد.

 وام های بانکی و خصوصی

 با بیش از  ۲۰سال سابقه درخشان

آرش جامی

 مشاور و مدیریت سرمایه گذاری
در پروژهای ساخت و ساز

برای اطالعات بیشتر با ما متاس بگیرید:

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

dominiozfinancial@gmail.com
_________________________

Cell.: (514) 647-1601
www.paivand.ca

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

شــما هم به همان شــکل باشید.
سیســتمی که با آن راحت هستید
وکار شما را انجام میدهد انتخاب
کنید.

•

برونسپاری
اگر توانایی اینــکار را دارید ،حتما
آن را انجام دهید .برونســپاری و
سپردن کار اضافی به شخصی دیگر
باعث میشود که برنامه شلوغ شما
مدیریت شــود .اما بایــد به خوبی
اینکار را انجام دهید .برونسپاری
فشــار کاری شما را کمتر میکند.
همچنین زمان شــما بیشــتر آزاد
خواهد شــد تا هر جور که دوست
داریــد کارکنیــد و از چیــزی لذت
ببرید.
اما با دقت این کار را انجام دهید.
باید متوجه شــوید که هر فعالیت
نیازمند چه تواناییهایی اســت و
سپس تصمیم بگیریدکه چه کسی
بهترین عملکرد را خواهد داشت.
برای اینکار باید همکاران یا کارکنان
خود را خوب بشناسید .همچنین
بایــد دســتورالعمل مشــخص و
دقیقی را ارائه دهید تا از دوباره کار
کردن پرهیز شود.
برونسپاری نه تنها به شما کمک
خواهــد کــرد ،بلکــه بــه یــک نفر
دیگر هم کمــک میکند تا چیزی

تــازه یاد بگیرد یا درآمد بیشــتری
داشــته باشــد .قبل از انجــام این
کار ،مطمئن شوید که فعالیتی که
قصد برونسپاری آن را دارید اصال
اهمیتی دارد یا خیر؟
اگر میتوانید کال فعالیت را حذف
کنیــد آن را بــه شــخص دیگــری
ندهید چون فقط زمان تلف خواهد
شــد .زمان بقیه هم همانند زمان
شما مهم است و باید به ارزش آن
احترام بگذارید.

•

استراحتکنید
یــک روز و برنامــه شــلوغ باعــث
میشــود کــه شــما اســترس و
خســتگی زیــادی را تجربه کنید و
کارآمدی شما کاهش پیدا کند .به
همین خاطر مهم اســت که حتما
یک ســری برنامه استراحت برای
خود مشــخص کنید .اگرکار شما
همیشه جلوی کامپیوتر است هم
بهتر اســت حرکت داشته باشید و
کل روز بدون تحرک نمانید.
با اســتراحت کردن سالمت حال
خــود را تضمیــن خواهیــد کــرد.
اســترس زیــاد و خســتگی باعث
مشکالت روانی جدی خواهد شد
و شما را از کار خسته خواهد کرد.
شاید استراحت کردن خیلی کارآمد
به نظر نرســد چون شما زمان کار

را کم میکنید و زمان خالی ایجاد
میکنید .اما این استراحت میزان
کار و کیفیت کار شــما در آینده را
بیشترمیکند.
از زمان استراحتها کوتاه استفاده
کنید .چند دقیقه یا حتی چند ثانیه
هم میتواند در فعالیت شما تاثیر
داشته باشد.

•

سخن پایانی
اگر برنامه شلوغی داشته باشید
به راحتی در کار غرق خواهید شد
و چیزهای دیگــر زندگی را کامال
فراموشمیکنید.
شلوغی به این اشــاره دارد که چه
میــزان کار در حال انجــام دارید،
امــا کارآمــدی ،نحــوهی برخورد
شما با این میزان کار است .نحوه
برخــوردی کــه هــدف آن بهترین
نتیجــه در کمتریــن زمان ممکن
است.
بــا اســتفاده از تکنیکهایــی کــه
معرفی شد میتوانید زمان خود را
بهتر مدیریت کنید و ازکار خود هم
متنفر نشوید .میتوانید زمان خود
را بیشــتر آزاد کنیــد تا بــا کارهای
مورد عالقه خود آنها را پرکنید.
•
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زنــان...

گفتاری در باب قوانین مربوط به سوءاستفاده و
خشونت بر علیه زنان در کانادا
به مناسب  25نوامبر روز جهانی منع خشونت بر علیه زنان

نوشته :خانم ِملپا کاماتروس

Melpa Kamateros

«سپرآتنا»)
(مدیراجراییمجموعه ِ
Shield of Athena,
www.shieldofathena.com

ترجمه و تنظیم :مریم ایرانی
طی چند روز گذشته ،در مونترال
نمایشی به نام «حقایق درباره لیال
دختر ادریس» نوشــته نویســنده
نــامآور ایرانی «بهــرام بیضایی» و
بــه کارگردانی «علی اســماعیلی»
بــه روی صحنه رفت .ایــن تئاتر،
داستان زن جوانی را روایت می کرد
که تصمیم میگیرد برای به دست
آوردن اســتقالل زندگی شخصی و
هویت انسانی خودش تالش کند.
این تالش ،او را در مقابل جامعه،
مردانی از جمله شــریک زندگی او،
بــرادرش و حتی زنانی قــرار داد که
خواســته و یــا ناخواســته مرتکب
خشونت و یا سوءاستفاده در برابر
او شدند .خشــونتی که نه تنها به
طــور فیزیکی ،بلکه به طــور روانی
سرنوشــت این زن جــوان را تحت
تاثیر خودش قرار داد.
اجرای این نمایش در آســتانه روز
جهانی منع خشــونت علیه زنان،
به درستی بار دیگر ،اهمیت توجه
به این مساله را برای جامعه ایرانی
آشکارکرد .شاید خیلی از افراد نمی
دانند که بسیاری از رفتارهایی که
بــه طور معمــول در مقابــل زنانی
که دوســت ،مادر ،خواهر ،فرزند،
همســر و یا شــریک عاطفی آن ها
هستند ،انجام می دهند در کانادا
میتواننــد ،مصادیــق خشــونت،
آزار و یا سوءاســتفاده باشــند .این
مقاله کــه درباره قوانین مربوط به
سوءاستفاده و خشونت علیه زنان
در کانادا اســت ،توســط سرویس
خانــواده مجموعه کمــک به زنان
«ســپرآتنا » و بــه هشــت زبــان
ِ
مختلــف تهیه ،ترجمــه و تنظیم
شده است.
از فاجعــه کشــتار  14دختر جوان
در دانشــگاه پلیتکنیک مونترال،
ســالهای زیادی نمیگذرد .آنها
در حالی به جرم زن بودن به دست
یک مرد جوان کشته شدندکه خود
قاتل نیز یکی از شاهدان خشونت
خانگی در خانوادهاش بود.
از زمانی که این تراژدی غمبار رقم
خــورد ،روزهای  25مــاه نوامبر تا
 6ماه دســامبر هر ســال به عنوان
روزهــای «منــع خشــونت علیــه

زنان» تعیین شدهاند.
کبک ،ایــن رویداد را به
وسیله انتشــار مقاالت،
پخــش برنامههــای
مختلف در رســانههای
جمعــی و ترتیــب دادن
سخنرانی در دانشگاهها،
مراکــز و انجمنهــای
مربــوط بــه زنــان در
بخشهــای مختلــف
دولتی و سایر مکانها،
پاس میدارد.
«سازمان ملل متحد»،
خشــونت علیه زنــان را
بــه صــورت اعمــال هر
نوع خشونت جنسیتی
که بــه طورمســتقیم یا
غیرمســتقیم منجــر به
آســیب دیدگی و یــا آزار
فیزیکــی ،جنســی و یــا
روانــی بــه زنی بشــود،
تعریــف کــرده اســت.
مصادیق این آسیب دیدگی و یا آزار
میتوانــد به صورت تهدید شــدن
یــک زن به انجام چنیــن اعمالی،
اجبار یا محروم کردن خودسرانه او
از آزادی  ،چــه در زندگی عمومی و
چه در زندگی خصوصی این زن ،در
نظرگرفته شود.
ســازمان ملــل همچنیــن اشــاره
میکنــد که خشــونت علیــه زنان
شــایعترین نوع سوءاســتفاده در
سراســر جهان اســت .هــر روز در
هر نقطه از جهان ،زنان و دختران
در هر سنی مورد خشونت ،ضرب
و شــتم  ،بدرفتاری کالمی ،تحت
فشــار قرارگرفتن از لحــاظ مالی و
نادیده گرفتهشدن قرار میگیرند.
آنهــا قربانــی تجــاوز در جنگها
هســتند .اندامهای جنســی آنها
مثلــه میشــود و هرگونــه حــق
مالکیتی از آنها سلب میگردد .در
بسیاری ازکشورها استثمار جنسی
و قاچــاق زنــان درصــدی از تولید
ناخالــص ملی را تشــکیل میدهد
و رفتارهــای ناشایســتی ماننــد
ازدواج اجباری یا ازدواج کودکان،
خشونت ناشــی از تهیه جهیزیه و
قتلهای ناموسی همچنان برعلیه
زنان و به طور آشــکارا وجود دارد.
عالوه بر این ،طبق آمار ســازمان
بهداشــت جهانی ،نزدیــک به 40
درصدکل قتلهای زنان در سراسر
جهان توســط شریک زندگی آنها
رخ میدهد.
متأســفانه همین امروز کــه ما در

آیا شما درترس دائمی ازهمسرتان بسر میبرید و برای خود و فرزندان
تان میترسید؟ممکن است که شما قربانی خشونت های خانوادگی
شده باشید .آیا به دنبال همزبان میگردید تا شما را یاری کند؟
مرجع رایگان و قابل اطمینان درخدمت خانواده های افغان و ایرانی
هست و شما را گام به گام یاری میکند .اگر آرامش خاطر میخواهید
تلفن را بردارید و با شماره 514-274-8117 :با ما تماس بگیرید.
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زیرا پیدا کردن سرپناه امن
دیگــری بــرای آنهــا دیگر
ساده نخواهد بود.
به عالوه ،موانع زیادی برای
این زنان وجود دارد .به ویژه
اگر آنهــا به زبانهای رایج
نتواننــد صحبت کننــد ،از
نظر اجتماعی منزوی شده
و در نتیجــه از نظــر مالــی
وابسته هستند و
هیچ حمایتی هم ندارند.
مجموعــه «ســپرآتنا»
از ســال  1991تأســیس
شدهاســت و پناهــگاه
آن کــه «خانه آتنــا» نام
دارد از ســال  2004بــه
ایــن افراد خدمــات ارائه
میکنــد .این خدمات و
برنامههای مربوط به آن
به  17زبان در دســترس
قربانیان خشــونتهای
خانگی است.
امــا بگذاریــد اندکی هم
نگاهی به روند خشونت
علیــه زنــان بپردازیم که
امــروز در جامعــه کانادا
وجــود دارد .میزان قتل
زنان توســط مردان سه
برابر بیشــتر اســت و در
مونتــرال تقریبــ ًا در هر
مــاه ،یــک زن بــه قتــل
میرســد .البته این رویه نسبت به
سالهای قبل کاهش یافته است.
همچنین در حدود هشتاد درصد
( )٪80از همــه جرائمــی که علیه
اشــخاص انجام شدهاســت مانند
تجاوز جنسی و انواع قتل ،مربوط
به خشــونتهای زناشویی است.
اخیــر ًا ،بیشتــر به دلیــل افزایش
پوششهای رسانهای  ،این امکان
به وجود آمدهاســت کــه از قتلها
و ناپدیــد شــدنهای زنــان بومی
کانادایی هم اطالع عمومی حاصل
شود.
با کمــال تاســف ،رســانهها تنها

در هنــگام کشتهشــدن یــک زن،
شروع به سرو صدا و جار و جنجال
میکنند.اینکهچهاتفاقیافتاد؟چرا
او در این شــرایط باقی مانده بود؟
چرا ســریعتر به پلیس دسترســی
پیــدا نکرد و بســیاری از ســؤاالت
دیگــری که مطرح میشــوند .اما
راهحلــی ارائه نمیدهنــد و اگر هم
بدهند دیگر خیلی دیر شده است.
شاید بتوان گفت ،یکی از مشکالت
اساسی در این زمینه این است که
کانادا قانون فدرال مشخصی ندارد
کــه بتواند خشــونت زناشــویی را
متوقف کند.
عبــارات حقوقــی کــه در قوانیــن
جزایــی در نظــر گرفته شــدهاند،
ماننــد «حمله شــدید» « ،تجاوز
جنســی» و ســایر موارد مشــابه،
میتواننــد در مــورد همه قربانیان
جرائم دیگر هم اعمال شوند و تنها
مختص به موارد خشونت زناشویی
نمیباشند.
موانــع دیگری هــم ماننــد تأخیر
بررســی در سیســتم قضایــی،
کمبود قضات وکمبود مکان برای
رسیدگی به پروندهها ،وجود دارند
که روند رســیدگی به ایــن موارد را
طوالنیترمیکنند.
در ســال  ،1986دولــت اســتانی
در کبــک ،سیاســت «مداخله در
خشــونت خانگــی» را در قالــب
گزارشی ارائه داد .سیاست جدید به
مفهوم «انسانی»کردن رویه قانونی
موجــود در نظــر گرفته شــد .این
کار از طریق سادهترکردن مراحل

31

برای شهادت دادن قربانی،
تعیین سیاستهای خاص
برای غربالگری ،مراجعه و
مداخله در امــور مربوط به
قربانیان خشونت زناشویی
تعریف میشد 9 .وزارتخانه
درگیر این سیاســت جدید
شدند و سه دســته از افراد
در این میان تحت تاثیر این
سیاست جدید قرارگرفتند:
فرد متجاوز ،قربانی و کودکانی که
در معــرض این نوع سوءاســتفاده
قرار گرفته بودند .سیاست جدید،
همچنیــن امــکان ارائــه خدمات
ســازگار بــرای قربانیانــی کــه در
دسته اقشــار آسیبپذیر اجتماعی
تلقــی میشــدند ،یعنــی زنانــی با
قومیتهــای اجتماعی متفاوت را
هم فراهم میکرد.
در نهایــت ،با وجــود همه قوانین
موجــود ،منابــع و برنامههــای
پیشــگیرانه که از آنها به تفصیل
ســخن گفتیم ،آنچه ما نیاز داریم
بیــش از همه بــه آن توجه کنیم،
قوانیــن مشــخص دولت فــدرال
اســت که بــه صراحــت میگویند
خشــونت علیــه زنان ،بــه ویژه در
زندگــی زناشــویی ،یــک «جرم»
اســت .شــاید این قانون بتواند در
جلوگیری از اعمال خشونت علیه
زنــان در جامعه ما همچنان تاثیر
بیشــتری نســبت به بقیه قوانین
داشته باشد.
پ.ن:
عالوه بــر روز ملی یادآوری و اقدام
در مورد «منع خشونت علیه زنان»
در روز  6دســامبر ،روز جهانی رفع
خشونت علیه زنان هم در روز 25
نوامبر تعیین شــده است که آغاز
رســمی  16روز فعالیت اجتماعی
در برابر خشونت جنسیتی است و
در تاریخ  10دسامبر و همزمان با
روز جهانی «حقوق بشر» به پایان
میرسد.
•

قرن بیست و یکم زندگی میکنیم،
خشونت علیه زنان حتی در اینجا،
یعنی در آمریکای شمالی و به ویژه
در زمینه روابط با شریک زندگی ،از
بین نرفته است.
در ایاالتمتحــده ،ســاالنه حدود
 1.3میلیون زن مــورد حمله قرار
میگیرند .طبق آمــارکانادا ،از هر
چهــار خانوار یک خانــوار این نوع
سوءاســتفاده جنســیتی را نشان
میدهد .همچنین طبق اطالعات
ارائهشــده توسط ســازمان امنیت
عمومــی در کبک ،ســاالنه تقریب ًا
 19000پرونــده در ایــن ارتبــاط
گشــوده میشــوند .با ایــن حال،
این تنهــا بخش کوچکــی از همه
واقعیت اســت ،زیــرا تخمین زده
میشود که تنها  ٪30موارد
خشونت زناشویی به پلیس
اعالم و در حدود  ٪70از این
شــود تا به کارکنان
موارد زیر سایه ترس و یا عدم
ن قانون آسانتر
ده بود .بر اساس ای
پزشکی اجازه بدهد
پیگیری پنهان میشوند.
بارزه فرانسه نشــ
رد ســاختارهای
ت روز بینالمللی "م
د ،تسلط روانی نیز وا
سب
نا
طر جدی ،به مقامات
م
به
100
خوشــبختانه بیــش از
دی
" ،ادوارد طرح ج
در صورت خ
شــونت علیه زنــان
یشود.

م
سه
خ
ران
قانون مجازات ف
خانه امــن و پناهگاه در کبک با
طه گزارش بدهند.
ســت وزیر فرانسه روز
ونت به یک مربو
وجــود دارد که مســکن ایمن فیلیپ ،نخ
ترسی قربانیان خش
رانسه ،قانون تأمین
تصمیمات دس
ن نخست وزیر ف
شــنبه  ۲۵نوامبر،
ن برای بدست آورد
که مادر فرزندان خود
و راحــت را برای زنــان قربانی دو
لف
ت
ره
شور برای شــما
ســه مالی پدرانی
اذ شده دولت این ک
قدام دیگر دولت فران
را "پــوچ" خواند و
خ
خشونت و فرزندانشان فراهم ات
زنان و به کمک ا
را کشــته انــد
یه
عل
ت
ون
ش
خ
مبارزه با
ست این قانون نیز
میکنند.
ی را اعالم است.
غاز گفت که قرار ا
مبارزه با زن کشــ
مار منتشر شده ،از آ
ژه
هنگامیکــه زنــان بــه ایــن وی
بر اساس آ
 ۱۱۷حذف شود.
 ۲۰۱۹تا امروز ،حد اقل
این تصمیــم دولت
د.
کر
پناهگاههــا مراجعــه میکنند،
قدام دولت سال
ی همزمــان بــا
ســتین تصمیم و ا
سه توسط همسر فعل
س اینترپل " هم در
خ
ن
بــه آنهــا کمــک میشــود تا
به
ران
ف
خشــونت زن در
فرانسه " ،پلی
ســه برای مبارزه با
خود کشته شدهاند.
عمومی ،خواســتار
ران
منابع مناسبی که برای خالصی ف
کشــی و یا سابق
ف یک فراخوان
زنان و مبارزه با زن
یر فرانسه گفته هد
ـه
ســتگیری هشــت
لیـ
ع
از شــر ایــن سوءاســتفادهها نیاز
وز
ص دادن نخســت
ن تالش برای د
ن کشــور ،اختصــا
یــن اقدامــات ،پایــا
به جنایت علیه زنان
دارند ،متصل شــوند .همچنین در ای
یون دولــت از ا
ضایی فراری متهم
جه ســاالنه  ۳۶۰میل
نقص در سیستم ق
ود
ب
بســیاری از این زنان از قومیتها یک
دادن به
واژه شده است.
ی عنوان شده است.
که
ده
کر
کشور است و تأکید
یوروی
سازمان ملل متحد ،
و پیشینههای فرهنگی متفاوتی
تر و براساس آمار
خشونت علیه زنان
ت" باید به صورت به
بیشتر عامالن
 ،۲۰۱۷در سراسر جهان،
هســتند که الزم اســت خدمات
ســتند" .خشون
ب قانون در سال
رانســه ســابقه دار ه
صتر در چهار چو
شته شده و بیش از
ف
در
ویــژه و منطبق با زبان و فرهنگ
رانســه ،مشخ 
 ۸۷هزار زن ک
جدیــد دولــت ف
طــرح
رانسه تعریف شود.
ن ،توســط همسر و
خود را دریافت کننــد .در طول
برای پیشگیری ف
ید نیم از قربانیا
لهای را نیز
اذ این اقدامات جد

ی خانواده خود به
ح
راه

ســط پیش از اتخ
مــدت اقامــت در یــک پناهگاه،
به یا یکی از اعضا
ب مجــدد جرم تو
کان فرانسوی باید
کا
تــ
ار
از
ش
بــرای آنهــا امنیــت الزم تامین
پز
زنان در دولت،
قتل رسیده اند.
ن خشــونت علیــه
بین بیمار و پزشک
ال
ام
ع
قانون رازداری
شــده و کمکهای طوالنیمدتی
ظرگرفته شده است.
شتند.ادوارد فیلیپ
ن
ت احتراممیگذا
را دریافت میکنند .با این حال،
ی عامالن خشــون
که قــرار اســت این
تســلط روان
ن تأییــد کــرده
شود
مشکل اصلی زمانی آغاز می
تا کنــون وارد قانو
بــر قربانیان
که آنها پناهگاه را ترک میکنند،

ن کشی در فرانسه
ز

ن کشی اختصاص داد
ون یورو به مبارزه با ز
دولت ۳۶۰میلی
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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 پذیر3

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

نکته ی مهم در این میان اما پرهیز
از یک برخورد مکانیکی ،جبرگرایانه
و خودبه خودی با موضوع اســت.
چنین برخوردی نازا ،غیر علمی،
غیر واقعی و در نهایت سرنوشــت
گرایانه است .روند رفتن به سمت
ایــن موقعیــت یــا باید به دســت
شــانس و تقدیرِ حوادث و احتمال
بروز رویدادهــای کوچک و بزرگ
درونی و بیرونی ســپرده شــود و یا
توسط اراده ی مشخص و هدفمند
بخشی از ایرانیان هدایت و مدیریت
شــود .مورد اول می تواند همه ی
مــا را در مقابل یــک فاجعه ی بی
ماننــد تاریخی غافلگیر ســازد ،در
صورتی که انتخــاب دوم می تواند
نوید نجات میهن را بدهد.
از طرفــی باید ایــن نکته ی ظریف
را هــم در نظــر داشــت کــه دلیل
نازایــی و ناکامی گفتمانــی که به
طور صــرف بر«برانــدازی نظام»
تاکید داشت -علیرغم صداقت و
فداکاری برخــی از بازیگران آن،-
این بود که در کشــوری که بعد از
قرن ها یک نظام اســتبدادی را در
طی یک «انقالب» پایین کشیده
بود ،تصور این که یک نظام دیگر را
بالفاصله پایین بکشد ناممکن بود.
هــم از حیث روانــی و هم از جنبه

داده است .این که فعالیت خود در
بهترین راه تغییر،
این زمینه را محدود به وجه صرف
تدارک سازندگی است.
سیاسی کرده و تمام ابعاد دیگرکار
را نادیــده گرفته اســت.
ی عملی .شــاهد این ادعا >> بخش  3حرکتی می تواند گفتمان
نیز همین درجا زدن چند از 5
بخش براندازی یا تغییر نظام را
دهه ای گفتمانی است که
برای جامعه جــا بیاندازد
بر صرف براندازی تاکید دارد .این کــه آن را در دل یــک اســتراتژی
در حالیســت که در چارچوبی که کالن برای نجات کشور قرار دهد.
در این نوشتار پیشنهاد می دهیم آن هم نه به صورت مصنوعی و من
برانــدازی فقــط بخشــی از پــروژه درآوردی آن ،بلکه به شکل منطقی
ی تغییــر در ایران اســت ،نه همه و به عنوان یک مرحله ی مقطعی
ی آن .وقتی جامعــه بتواند کلیت اما ضروری از یک مسیر بلند مدت
طرحــی را ببینــدکــه پیــش بینی که قبل و بعد دارد.
بازســازی ،ســازندگی و آبادسازی این تنهــا در صورت اثبات توانایی
کشور را از قبل در دستور کار خود خود بــرای پیشــبرد یــک چنین
قــرار داده و مجهز به ایده و نقشــه طرح استراتژیکی است که جامعه
و آمادگــی برای این منظور اســت حرکت تاکتیکی خلع قدرت از نظام
به طور منطقی ضرورت کنار زدن کنونی را نه تنهــا می پذیرد ،بلکه
رژیم کنونی برای تحقق این آرمان آماده ی عمل کردن در آن مســیر
های ملموس پیشرفت و ترقی را در است .به عبارت روشن تر ،جامعه
می یابد.
یــک «اقدام جامع» می خواهدکه
مردم ایران مدتهاســت بــا ایده ی بتوانــد با اطمینان و فارغ از نقطه
براندازی یک نظام ناکارآمد و فاسد هــای تاریکــی کــه در حافظــه ی
مشــکلی ندارنــد ،حتــی چگونگی تاریخی خود در مورد ماجراجویی
آن نیز برایشــان چندان ناشناخته های صرف سیاسی دارد ،بار دیگر
نیســت ،ایــن در جــا انداختــن تن به کار دهد و با جان و دل برای
چرایــی ملموس براندازی بوده که پیــاده کــردن یک طــرح عمومی
اپوزیســیون از خود ضعف نشــان تغییر سرنوشت جامعه عمل کند.

اما چگونه؟
حال پرسش این است:
ملزومات این کار چیست؟

ضرورت یک جریان مسئولیت
پذیر:
گفتیــم که بــا تغییــر گفتمــان و
برخورد ،ما دیگر نمی توانیم رژیم
کنونــی را مســئول حــل و فصــل
بحران های عمیق کشور بدانیم.
برای خروج شــرایط از بن بســت
کنونی -که به ســوی محو تمدن
ایرانــی بــه پیــش مــی رود -الزم
اســت یک جریان ،بــه طور علنی
و مشــخص ،مســئولیت بحــران
های کنونــی را برعهده گیرد .این
مسئولیتشامل
 )1تشخیص دقیق بحران ها
 )2شناسایی راه حل های ممکن
 )3تدارک عملی اجرای راه حل ها
و  )4پیــاده کــردن برنامــه ریــزی
شــده ی راه حــل ها برای کســب
نتیجه است.
رژیــم کنونی جزیــی از این جریان
مســئولیت پذیــر نیســت ،مانــع
آنست.
در حال حاضر نوعی خودآگاهی به
تدریــج در بدنه ی نظام جمهوری
اسالمی مستقر می شود که رژیم،
عامل بحران اســت نه راه حل آن.
زبــان هــای هر چــه بیشــتری در
درون نظــام دارد باز می شــوندکه
به روشــنی سخن از «بن بست»،
«فاجعه ی در راه»« ،دوران سخت
پیش رو» و امثــال آن می گویند.
این هــا نوعی اعتراف غیررســمی
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به شکســت است .شکستی که به
طورهر چه بارزتر و برای نیروهای
هر چه بیشــتری در درون نظام به
صــورت غیر قابل پرهیــز و ناگزیر
در می آید .تــرس و نگرانی در این
اظهــار نظرها مــوج می زنــد ،اما
شــاید برجســته ترین خصوصیت
آنها ،نوعی از اســتیصال و ناتوانی
مطلــق باشــد .آنها ســرانجام ،در
ورای دروغ و ادعا و توهم ،دریافته
انــدکه مملکت را نمی توانند اداره
کنند و در سراشیبی یک فروپاشی
مسلم قرار دارند.
ایــن خودآگاهــی باید در ســطوح
مختلف نظام و از جمله در باالترین
ســطوح آن مستقر شود تا به طور
موثر عمــل کند .از آن ســوی ،به
مــوازات رشــد ایــن خودآگاهی بر
ناتوانی و شکست خویش در درون
نظــام ،همین باور بایــد به عنوان
یک آگاهی روشــن و بدیهی در دل
جامعــه و به ویــژه در بخش های
موثر آن (کنشگران ،روشنفکران،
مدیــران ،فعــاالن اقتصــادی) جا
بیافتد تا آنها تبدیل به جستجوگران
و پیــاده کننــدگان راه حــل برای
نجــات ایــران شــوند .وقتــی این
جریان مسئولیت پذیر شکل گیرد،
عناصــری را حتی از درون نظام به
خود جذب می کند ،اما نظام را در
خود جذب نمی کند.
در این جا بایــد تمایز میان دولت
و نظــام را مشــخص کنیم .دولت
دســتگاه اداری و مدیریتی کشــور
اســت .منظور از نظــام ،طبقه ی
حاکمه ای اســت کــه برای تامین
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منافع خویش دولــت را در اختیار
گرفته وکشــور را به ســوی فاجعه
سوق داده است .در یک مقطعی،
برای این که جریان مسئولیت پذیر
بتواند از عهده ی مشکالت عدیده
ی کشور برآید ،نیاز دارد که طبقه
ی حاکم ،دســتگاه دولــت را به او
واگذارکرده و خود ،قدرت سیاسی
را تــرک کند .به ایــن موضوع در
پایین بیشتر خواهیم پرداخت اما
قبــل از آن نگاهی کنیم به این که
این جریان مســئولیت پذیر از چه
بخشی هایی می تواند تشکل یابد.

اجزاء جریان مسئولیت پذیر:
جریانی که می خواهد مســئولیت
بحران های حاد کشور را بپذیرد و
برای حل آنهــا کاری دراز مدت را
شــروع کند نیاز دارد که به شکلی
منطقــی و عمل گرا ســازماندهی
شــود .به عبارت دیگــر ،این فقط
از یک جریان متشــکل ،هدفمند،
ســامان یافتــه و با اراده اســت که
چنیــن کاری عظیــم و غول آســا
برمی آید:
نجات میهن از یک فاجعه ،توقف
خســارات و تلفات و سپس ،بردن
کشور به سوی توسعه و پیشرفت.
چنیــن جریانی باید بــه عالیترین
شــکل خــود منظــم ،منضبــط،
مصمم و برنامه مند باشــد .جای
لغزش و سهل انگاری نیست ،چه،
سرنوشت یک کشور بزرگ مطرح
است.
ادامه در شماره آینده
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نـطـنـــز...

آینده روشن؟
رهبر ّ
معظــم چماقــداران ایران و
جهــان گفته :من آینده را روشــن
می بینم! همشــهری ،برو عینک
ات را عوض کن چون چیزی که تو
می بینی شعله های آتش افتاده به
پیکر بانک ها و پمپ بنزین هاست.
مطمئن باش اندک زمانی نخواهد
گذشــت که گرما و بعد ســوزش و
درد این شــعله ها را هم احســاس
خواهــی کــرد .آتش ســوزان قلب
مادران داغدار را دست کم نگیر.
محاکمه؟
دکتر علی ُمرســلی ،دندانپزشک و
اســتاد دانشــگاه از احضار خود به
دادگاه با شکایت حکیم روانی زاده!
«روازاده» خبــر داده اســت .ایــن
روازاده که می گوید فارغ التحصیل
در رشــته پزشکی از کشــور ایتالیا
اســت ،زمانی می گفت که یک بار
بیمار مبتال به سرطان پروستات را
جراحی کنند ،با
که قرار بوده عمل ّ
چپاندن تربت امام حسین به مقعد
اش معالجه کرده اســت! سالیانی
رمال
است که کشــور ما در دست ّ
هاســ 
رمــال و جادوگر بی
ت هــر ّ
ســوادی دانش بشری را به چالش
می کشد .با شکایت روا زاده دکتر
ُمرســلی را محاکمه مــی کنند به
جــرم این که گفته مســواک زدن
دندان هــا کار خوبی اســت! االن
بهترین زمان است که ما هم برویم
ایران و در آن جا اختر عیال مان را
به دادگاه بکشــیم و تالفی سال ها
زورگوئی را سرش در بیاوریم چون
یک عمر مر ّتب به ما غُ ر زده است
که دســت ات را بشــوی ،مسواک
حمــام و امثال این
یادت نره ،برو ّ
ظلــم ها! حاال وقت اش اســت که
با کمک قوانین اســام نــاب از او
انتقامبگیریم!
چندر غاز؟!
با ســندی که از بانک کشــاورزی
ایــران لو رفته ،معلوم شــدکه پنج
نفر از اعضاء هیئت مدیره این بانک
فقط نفری یک میلیارد و دویست و
بیست میلیون تومان پاداش گرفته
اند! تازه این یکی از دزدی هاســت
ّ
حــق ماموریــت و پژوهانه و
هنوز
اضافه کار و جبــران خدمات و وام
بالعوض و رشــوه و سایر نعمات و
امتیــازات این والیت معاشــان رو
نشــده اســت .آن وقت هم والیتی
سابق ما خرداد ماه محصول گندم
اش را تحویل داده برای نهصد هزار
تومان ناقابــل ده بار رفته و آمده و
هنوز نتوانســته این چندرغاز را از
حلقوم و چنگال آخوند در بیاورد!
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میگیــرم؛ بــرای نیم ســاعت
مداحــی! بــه یــک نفــر دیگر
ّ
زنگ زدیــم او هم مبلغ گزافی
را درخواست کرد و گفت با این
شرط که اگر کسی توی روضه و
پــای منبر من غــش کرد ،مبلغ

مونتریال!
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پناه وارث
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pirekho
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yahoo.c
a

زیده است

بیوه منانی؟!
در ایران که تنها کشــور شیعه
جهان اســت امام زمان (عج)
جرات ندارنــد از چاه جمکران
بیــرون بیایند مبــادا آخوند ها
ایشــان را دســتگیر و زندانــی
ّ
برحق
کنند یــا بکشــند! نایــب
ایشان آسدعلی آقا هم که توسط
خفتگان کشف شده جرات ندارد
از بیت بیرون بیاد که مبادا کسی
به ایشــان پخ و َزهرِ ه ترک شــان
کند! حضرت رهبر ّ
معظم هرگز با
خبرنگاران هم رو به رو نمی شوند
مبــادا از اشــتباهات و گندکاری
های شان بپرسند! ای شیعیان؛
شــما هم نه به امیــد آن حضرت
باشید و نه این حضرت ،چون هر
دو آن حضرات خودشان به امید
یاری کس دیگری هســتند! که
بیاید و اوضاع آن هــا را رو به راه
و جمــع و جور کند! هم میهنان
نازنیــن همدانی ما مثل معروفی
دارنــد که می گویــد :اگر به امید
مــن منانی ،برو شــوهرکن بیوه
نمانی!
ریاضیدان؟
یک ریاضیدان کرد که نام خودش
را «کوچر» یعنی کوچ گرگذاشته
اســت؛ از دست آخوندها فرارکرده
و به خارج کشور و یکی از بالد ُکفر
پناه برده است .حاال همه به ایشان
می گویند ریاضیــدان ایرانی! آخر
رژیم ناشــریف جمهوری افالســی
ریاضیدان به چه دردش می خورد
مگر امام راحــل (ج) نفرمودند که
ما نه متخصــص بلکه متعهد نیاز
داریــم؟ در ضمــن ایــن آقایان چه
ُگلی بر ســر زنــده یــاد خانم مریم
میرزاخانــی زدند که به ســر کوچر
بزنند؟
جهان و حومه!
بعضی از دوســتان فکــر می کنند
وقتی ما از آسد علی آقای خامنه ای
با جملــه ُپر طمطراق رهبر ّ
معظم
مســلمین و مســتضعفین جهان
و حومه یاد می کنیم قصد ســوئی
داریــم .ولی نزد شــما خوانندگان
گرامی نشــریه پیوند ،به دو دست
بریده آقا ابوالفضل الع ّباس قسم می
ً
اصال این طور نیست .ما
خوریم که
مــی بینیم که این آقــا  95میلیارد
دالر ثروت دارد بر همه ارکان یک
مملکــت  80و چند میلیونی مثل
دولت و مجمع تشخیص مصلحت
و مجلــس خبرگان تســ ّلط کامل
دارد همچنیــن با خرج میلیاردها
دالر از کیســه مردم بــی پناه ایران
نه تنها در کشورهای منطقه مثل
عراق ،سوریه ،لبنان و یمن بلکه
در بعضی از کشــورهای آفریقائی و
آمریکای جنوبی هم نفــوذ دارد و
از بین گدا گشنه های این ممالک
فقیر مقادیر معتنابهی شیعه اثنی
عشری از نوع ذوب شده در والیت
برای خودش دست و پا کرده است
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ایران در آتش و خون!

چنــان که می دانید چند روزی اســت که کشــور عزیزمــان ایران غرق در
آتش و خون است .مردمی که جان شان به لب رسیده است ،در ظاهر به
بهانه اعتراض به افزایش قیمت بنزین و در حقیقت برای کندن ریشه این
اســتبداد ،ظلم و جنایت چهل ســاله ،در سراسرکشور به خیابان ها آمده
اند .فقط خســارت جانی این نبرد نابرابر برای مردم بی پناه ایران تا زمان
نوشتن این مطلب ،نزدیک به  300تن کشته ،هزاران تن مجروح و بیش
از هفت هزار مورد بازداشت بوده است .ای کاش که مدعیان رهبری گروه
حتی اگر شده موقت ًا دست از دعواهای
های رنگارنگ سیاســی و مذهبی ّ
حیدری – نعمتی بردارند و دست در دست هم ،همه نیروهای خودشان
را برای نابودی این جانیان غاصب میهن مان به کار بگیرند .مانند دفعات
قبل پس از آن همه جنایات رژیم ،چند روزی است که آن خیزش و خروش
کمی فروکش کرده است که در حقیقت آتش زیر خاکستر است و مطمئن
هستیم که به زودی از جائی دوباره شعله ور خواهد شد .آرزو داریم مردم
این بار ّ
موفق شــوند تا ریشــه این اهریمنان را از بیخ بکنند .آن گروه از ما
غربــت نشــینان آواره دور از وطن هم کــه دل در گروه مهر مردم و میهن
حتی اگر می
مان و دستی از دور بر آتش داریم باید به کمک آن ها بشتابیم ّ
توانیم ،با سخنی ،قدمی یا ِد َرمی.

پس می توان گفت که ایشان رهبر
نیمی از مسلمین و شیعیان جهان
اســت نیمــه دیگرش را هــم ما به
ایشان کادو داده ایم پس می شود
رهبر همه مسلمین و مستضعفین
و به ویژه شیعیان جهان و حومه.

فیلترشکن؟
معمــو ًال دیکتاتورها بــرای مبارزه
بــا مــردم قبــل از هرکاری ســعی
می کنند وســائل ارتباط آن ها با
یکدیگــر و جهان خارج را مختل و
تعطیل کنند .کما این که در جریان
تظاهرات اخیر مردم بر علیه رژیم
اهریمنی یکی از اوّلین اقدامات آن
ها قطع کامل اینترنت در سراســر
کشور بود .ولی آخوند جماعت که
قبــل از هر چیز بــه منافع خودش
فکر می کند ابتدا اینترنت را فیلتر
مــی کند و بعد خودش ضمن این
که اعالم می کند استفاده از فیلتر
شکن ممنوع است ،فیلترشکن به
مردم می فروشــد آن هم با قیمت
البته
گــزاف! حیرت نمی کنیــد؟ ّ
قطع چند روزه اینترنت در سراسر
کشــور میلیاردهــا تومــان ضرر و
زیان به کشور و مردم ما وارد کرده
است.
این هم کار؟
به نظر ما کسانی که می گویند ما
بیکار هســتیم خودشــان َم ِ
رد کار
کردن نیســتند وگرنه مــی توانند
مداح شوند و پول پارو کنند.
بروند ّ
مسئول هیئت انصارالمحسن قم
مداحی که در
گفت :زنگ زدیم به ّ
سیما می گوید :من پولی نیستم،
گفــت شــبی  25میلیــون تومان

دســتمزد می رود باالتر! پس شما
حتی اگر ُعرضه مداحی هم ندارید
ّ
می توانیــد در روضه غش کنید و
بــرای هر شــب غش کــردن یک
میلیون تومان دستمزد بگیرید این
هم کار! پس لطف ًا دیگر غّ ر نزنید.

استغفار؟
آخوند در رســانه ِمیلــی می گوید:
استغفار همه درد ها را درمان می
البته بــرای هر دردی تعداد
کندّ .
بخصوصی! درمان همه موارد حتی
چسبندگی لوله رحم و ضعف اسپرم
و نازایی! از این آقای آخوند سوال
می کنیم بــرای درمان درد گرفتار
شــدن به دست آخوند خونخوار و
جنایتکار و قدس سره شدن همه
آن ها ک ّلهم اجمعین  ،این استغفار
چند مرتبه باید انجام شود؟
وقت ساخنت!
آخوند  37ســاله ای کــه  11راس
بچه پس انداخته در رســانه ِمیلی
ّ
می گوید :وقتی  15ساله بودم خدا
بچه داد به خانومم گفتم
به ما یک ّ
بچه همبــازی میخواد و
کــه این ّ
بچه دوّم به دنیا آمد و همین طور
ّ
بچه دهم
ادامــه دادیم تا این کــه ّ
به دنیا آمد کــه خانومم گفت این
بچه هم یک همبازی میخواد که
ّ
بچه یازدهم به دنیا آمد! آخوند تو
تقصیر نداری! از ده دوازده سالگی
به خوردن مال مفت عادت کردی،
هیــچ گاه غم فراهم کــردن نان و
کرایه خانه و گوشت و مرغ و سایر
موا ّد مصرفی برای گذران زندگی،
نداشــتی و بــه اصطــاح همواره
نانــت توی روغن بوده وکبک ات
خروس خوانــده ،خرج خود و زن
بچــه هایت هــم از جیب مردم
و ّ
تهیدســت ایران پرداخت شــده و
مر ّتب مشغول سازندگی بوده ای
پس بساز که ً
فعال وقت ساختنه!
پهپاد؟
چنــد روز بــود ارتــش جمهوری
افالســی ُپــز مــی داد که مــا پهپاد
بیگانــه را زدیم حاال آشــکار شــده
که آقایان پهپاد ســبک شناسایی
«ســپاه» را ســرنگون کــرده اند!
گویا یک پهپاد ســپاه که به خاطر
اختالل در هدایت ،وارد حریم قرمز
هوایی کشــور در ماهشــهر شــده
بوده ،توسط پدافند ارتش منهدم
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شــده اســت! روی ایــن ماجرا هم
خاک پاشــیدند و دیگر صدایش را
در نیاوردند.

شجره و میوه؟
کارشناســان فرهنگی می گویند:
بیش از  10هزار امامزاده منتسب
به موسی بن جعفر است که فقط 2
هزار تای آن ها شجره نامه دارند و
 8هزارتای دیگرشــان شجره نامه
ندارنــد! ظاهر ًا ایــن امامان هُ مام
ما ُمرده های شــان هــم به قدرت
بچه می
خداونــد تبــارک و تعالــی ّ
ســاخته اند .یعنی ایــن بزرگواران
گرچه شجره نداشته اند ولی میوه
فراوان داشته اند! می گوئید نه ،از
آخوند ها بپرسید.
فرزندان ناخلف؟
حاج شــیخ حســن آقای پرزیدنت
گفته :این بهترین فرصت است که
وابستگی به نفت را کاهش بدهیم
همانطور که رهبر ّ
معظم فرمود
اند نفت فروش ها همانند فرزندان
ناخلفی هستندکه سرمایههای پدر
خود را به فروش می رسانند و خرج
میکنند .آخوند فزرتی حاال یادت
افتاده؟ می گویند یکی دست اش
به فروش نفت نمی رسید می گفت
بو میده! حاال فهمیدی از دویست
کشــور  190تای آن هــا از آمریکا
همچون ســگ از صاحب اش می
ترسند ولی دیگر دیرشده انشاالله
تعالی رفتنی هستید ما هم از دیدن
قیافه های مســخره و وحشتناک
مل ّبس به عبا و قبا و عمامه و نعلین
شما اراذل و اوباش راحت خواهیم
شد.
----------کانادا – مدینه منوّره مونرآل
– اوّل ماه دسامبرالحرام! سال
 2019دربدری خون جگری!
برابر با دهم آذر ماه سال 1398
مهرورزی زنجیره ای!
شاد و آزاد و سربلند باشید.
پیر خراسانی

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 و مستاجران گرامی

شهره شهریان Cell.: 514-290-2210
zarbarg paivand

راهنمایمشاغل
ایرانیان مونتریال

Z

ARBARG

Iranian Business Directory

Tel : (514) 996-9692

www.paivand.ca

ل با دو شرح

4856

دارای دو «شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرحها را با مداد حل کرده و سپس
جدول روزنامه
1398
حل آذر
10 
1450
جوابشماره
www.paivand.ca since 1993
سال 26
دوم بپردازید.
شرح
اول ،به
شرح
 کردن
با پاک
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جدول عادي
1

2

CLASSIFIEDS

3

4

6

5

7

8

نیازمندیهای

9

جدول ويژه

استخدام

13 12 11 10

Experienced handyman
 neededكمككننده
15 14

-------------------نيروهاي سهگانه ارتش
 -9آزمون – از
از آث��ار تاريخي 1
Experienced handyman with driving licence
شيرين!
گياه
–
�هر واقع در شهر
and working tools needed for a construction
2
تان دشتستان
آشپزخانه
در
ظرفي
–
س��رخ
گل
-10
company; position available immediately. Seو
جدي
ه صورت
آذري
متصوف
شعراي
از
–
باز
دهانه
با
3
lected applicant will be hired as an employee.
هجريPlease contact
هشتم us by
در قرنemail:
ات – ناشايست
4
اطالعات آگهی خود را به
سمبل
admcondos@gmail.com.پيگيري –
 -11نوع��ي مار زه��ردار –
info@paivand.ca
کنید:
ایمیل
زیر
نشانی
ديلم
–
باطل
ضد
5
مشك دريده
 -12ترس ناگهاني – زاپاس خودرو –
6
– رنجور و مريض
ساز موالنا – يك شركت اتومبيلسازي
7
فرانسوي
ها
خامن
توجه
قابل
شرکت Panneton & Panneton
يمار – ش��كايت
غدهاي
تعداد محدودی نیروی کا رجنرال  -13پرتاب گلوله – زودباور –
8
به یک نفر ظرفشوی
قهـوه
فال
كودكان
سينه
جناغ
پشت
در
و همچنین راننده با حقوق مناسب
و کمک آشپز
9
ب – خالي
و ورق
روشني
 -14قادر – تنبل –•چشم
استخدام می کند.
باتجربه •
نفر
یک
به
عقايد
–
ي آفريقا
رياحي
كتايون
ب��ازي
با
س��ريالي
-15
در صورت تمایل با شماره تلفن های
برای کار در رستوران
10
توسط شادی
کبابسرا
نیازمندیم.جوزف
اث��ري از
 514939009و ( 5145721356پیمان)و مصطف��ي زماني –
صندوقـــدار
هاي ديگر نش��ان 11
(514) 678-6451
ویا ایمیل info@pannetonpanneton.comاونيل(Tel.: 514-933-0-933)2008
بگیرید.
تماس
آقـــا،
عمودي:
جرايم سياسي و 12
ً
تجربه
با
ا
ترجیح
 -1دي��دار از اماك��ن متبرك��ه – از
13
کار
جهت
��اس درويش –
معماران بناي تفكر اس��المي انقالبي و
Offer
of
employment
در dépanneur
عموجان
کلبه
از س��ازماندهندگان تشكيالت انقالب
14مرکز شهر
واقع در
 A community organisation has a vacancy forاسالمي ايران به چند نفر ویترس
– كوكب – مايه
صورت پاره وقت
به 15
•
وقت
تمام
و
وقت
نیمه
•
the
position
of
a
community
case
worker
 -2ش��يوه و روش – پادش��اه
نیازمندیم.
برای کار در کلبه عموجان
Needs an academic background
�ده – الس��تيك
خودروهاي
خوارزمشاهي – ماركي بر
نیازمندیم.
باالتر از سرهنگ
 or psychologyافقي:
in social sciences, social work
ق – تيز
سنگين
لطفا با شماره تلفن زیر
Tel.:5144737376
يانه – مدرسه قديم -9
كارگرداني مايكل
 required:فيلمي به
الي��ه ،طبق��ه – آس��مانها – امر به  -1وقت –
Languages
معجزهها – از
و
ها
نش��انه
–
باخب��ر
-3
تماسبگیرید:
رفتن
 –English,داستاني
Farsiژانر جنگي
چيمينو در
French,
and/or Dari
 -10پيش��رفت كردن – پرندهاي ش��بيه  -2همراه عروس – حقه – التهاب مغز پيامبران
Tel.: 514-484-8072
Commensurate salary based on academic
��ره ايراني اس��تان
 -4جوي آب – باختر – دم و دس��تگاه
كبك – دلير
experience
backgroundحواسي
andتشنج و پريشان
همراه با
سر
س
 – Forخيط شده خدماتمالیاتی
call
Libo:
رس��ول
داني قدرتاهلل صلح  -11هرگ��ز نه – مدفن حضرت
thoseخانه
 interestedخو –
pleaseسنت و خلق و
دربهدر –
-3Nancy
باالي
ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ –
ﺗﻨﻈﯿﻢاف��كار
تسلس��ل
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
 -5وج��ود – ﺗﻬﯿﻪ ﻭ
514-274-8117
اكرم(ص) – كج ،خميده
ساحلي
ضويان ،رضا شفيعي  -12عنوان رجال – دريا – بخش كيس��ه  -4طريق – عدد يك رقمي – تفرجگاه فرنگي
ﮐﻮﭼﮏ

ﺍﺷﺨﺎص و ﻣﺸﺎﻏﻞ
بزار نجاري
دفترداری قابل
شرکت و– ميوه
فرياد بلند
 -6ممس��ك – ثبت
کارگردستگاه گوارشي – وجود دارد
به چند نفرمانند
تهران – كوير معروف
حسابها با نازل ترین قیمت
خوردن
 -13وقت)
(پاره وقت یا تمام
آرزوي بزرگ – دلداري – به علت
 -5تپه – ايستاده – شيفته و شيدا
ﺳﺎﻝ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ 
دستي
امکانات:
بهترین
با
مناسب،
خیلی
ای
منطقه
در
جی
دی.
ان.
قلب
در
استتیک
زیبایی
سالن
ش��يريني و
نوعي
–
پارچه
چ��روك
-7
کارواش
ي از صنايع برا ی
>>ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺮﺩﺑﯿﻦ
مانیکور ،مخفي
پوش��يده و
جملهکار در -14رش��ته پهن –
كش��ور
نظامي يك
قواي
بيگانگان –
فشیال–،وکس-6 ،
اس��تانها از
یک
و
مجزا
اتاق
دو
با
میزانپلی،
صورت،
و
ابرو
اصالح
مژه،
کاشت
پدیکور،
514-242-6034محبوب
كلوچه س��نتي لذيذ – بازيكن
نیازمندیم.دادن
مدان و فارس فورا زينت
کردنكردن
پنهان
سالن بزرگ و فضای موجود برای–
کوتاهی مو با اجاره ی مناسب به فروش می رسد.
اضافه
(-15احمد)
تلفن اطالعات:
مداف��ع مليپوش تي��م ملي فوتبال  -7آباد ،برقرار – چنگنواز خسروپرويز تيم رئال مادريد
قیمت استثنایی برای خریداران شماره تماس :آربی آوانسیان
ض��و ناطق – ش��هر
خدمات
 -8رشتههايي از پوست يا ساقه گياه –
Tel.:
514-651-2661
العربي
تيم
به
گذش��ته
ماه
كه
كشورمان
سنتي
نوشيدني
–
514-983-7046
ايران
مخف��ف بدت��ر – از انجيلها – از شهرهاي غربي
ساختمـانی
�ان – بار درخت – قطر پيوست – آدم خوش زبان و طنزگو
 -8نوش��تن –
احمــد س��رباز
 -9رونده – گروهي
ويژه از
ویژه:
و
شمارهعادی
عادیهای
جدول
صفحه  – 27بخشش
شماره 4855
حل جدول
4855
حلجدول
شده  حل
کلیهخدماتساختمانی
– ب��ه
 -10 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1نظري��ه – واح��د پول
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
بازسازی ،به سازی
ع) ،نگاه
ت گ و س ي گ ا ل پ ا چين – طايفه غرب ايران
 1ب ر خ ي
1
ا ن ي
ا س م
ص ي ح ه
ا س ا ن
کیفیتعالی
قلب را
ه
ر
ه
ز
ا س خ
 2ر
مقطعه قرآن
م خ ا ر ج  -11از حروف
ا س ت ه
ر
ف ا س د
ا
 2ن ي م
نرخ مناسب
سنگدل
3
ا ي ج
ر
ه م ي ش ك
و
م ت ر
ا ي ر
د
ز
 3ف ر ن ا
م ي س ر – نوع��ي خواه��ر و برادر –
Tel.: 514-298-1393
�ذاي او
4
ت
ش
ي
ه
و
ل
ج
ن
ا
ك
س
ن
4
د
س
ا
ن
ا
ه
د
ل
ا
م
ا
و
غيرت
Tel.:
514-265-0973
سازد –
ز ك
ا
ر
م ي
ا
ن ه
 5ه ب
ل ن
س ا
ا ي ت
ن ه
 5ر ت
 -12مره��ون – س��ماق –
ا ك
ا
ل
ح ا
ش د ت
م
ا
 6و
ا ق
ا ت ك ا
ا
د م
ا ن
 6م
ي
مخف��ف ان��دوه – خوردني
س ن ا
ا ق ب ت
م ر
ل
ا
 7م ل
7
ا ب ل
ا ق ا ق ي ا
و م
ر
ا
قله
ين
متعجب
و ي گ ر
ر
ا
ر
ا
ا س ت ا
 8ر
م م ن و ع
ه ب
و
ر ي ق
 8ت ز
ر ا ش د  -13بهانه – س��فيدي روي
ه ن ي
د
ت و
 9د ب ه
ش ا خ ه
ا ن
ن ا ت و
 9ي ا س
ك��ي از
ف ت ي گوشت – فال ميگيرد
ي ك ي
ا ف
ك ل
ر
 10ه
ا س
ر
ن و ن
ا ن ي
م
 10ك ن
الب در
514
ش ر ي ر ا ت ل ا ف ر و - -14
مكن��ده –
جان��ور
11
11
ك ه
م ر
ا
و
ا
ت گ ر گ
ها
گ ثروتمند – گوش كردن
ا ف ش ا
ه ي ب ت
 12ل ب و
ك
و ي
ا
ر
ي ش م ي
 12ج ر م
سه سر
ا ف س ا ر  -15بازوهاي زهري جانور
ا ي ل
ز
ر ي
 13ح و
د ي ا ك و
ت ح ر ك
 13ا س ا س
و ل ر م
ر
ا
و
د
 14ا
گ ي ش ه
و ن ي ز
ه
و ي ز
 14ه
ش ي م ا دريايي هيدر – ش��هري در
ريقي –
ا ي ي
ه گ ر
 15ف ا ي د
ر س ت ه
ا
م
ا
ا ي ي ل
ل
ا
 15د
ه ا ت ف استان كرمانشاه
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نیـازمنـدی هـای پیوند

Mailing Address:
4010 Ste-Catherine W.
MONTRÉAL QC

514-996-9692
Email:
info@paivand.ca
www.paivand.ca
پیونددرونکـــــوورهرهفته
منتشرمیشود:
Vancouver:
Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN,
765 GREENWOOD Rd.,
W. Vancouver, B.C., V7S 1X8

•
•
•
•
•

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

پیوند در ویرایش نوشته ها آزاد است.
نظرات چاپ شده لزوما بیانگر دیدگاه های
پیوندنیست.
پیوند از درج نامه های فاقد نام و نشانی و
نوشتارهای توهین آمیز معذور است.
نقل نوشته ها-با ذکر ماخذ -آزاد است.
استفاده از طرح آگهی ها مجاز نیست.

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

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

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

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

برای ما بنویسید اما...

•
•

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

®لوگوی پیوند®
کار استاد علی اصغر معصومی

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

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)

 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.
info@paivand.ca

مراکز پخش پیوند

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

کوتاه زیباتر است

جدول اعداد سودوکو در صفحه 14

بیمه اتومبیل

شانس اول را به آنها
بدهید!



فروش سالن زیبایی

hosskherad@yahoo.ca azjan12paid60+120+120

نیازمنــدیها
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aznov152104nikpour

استخدام

34

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

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

به یک خانم کارمند

•رشتهخوشکار

879 879 999 999

Sectionnel

Sectionnel

$

Sectionnel

Driving School for Sale:

• 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

5740 blvd cavendish
لطف ًا برای اطالعات
:بیشتر تماس بگیرید

<< >> حتی در محل شما

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

9116-663 )514(:.Tel

M.Royal.Beauty :اینستاگرام
PendJn01

Contact:

514 531 8783

Tel.: 514-400-7879

استخـــدام

free

آﻣﻮزش ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺎزﻫﺎ و آواز ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه
 ﺳﺎل5  ﺗﺎ2 آﻣﻮزش ﻣﻮﺳﯿﻘﻰ ﮐﻮدك از

Meubles
Meubles
prilloprillo

Mega
Mega

ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آرش ﺗﯿﻤﻮرﯾﺎن

699$ 699$

Canapé

Canapé

سی
عکا
رز

vente
vente

50 X 70

______________
عکسبرایسوءپیشینه
)(واشنگتنیاایران

تبدیل متام سیستم های ویدئویی

6565

موهای بدن با لیزر
سوزاندن
$
$

Estheticienne
Sectionnel
Sectionnel& Technicien LASER |
Diplome cidesco internations du paris

Sectionnel

%%

7 mcx

2299 2299$

مترجم رمسی

7 mcx

،صورتla
های
 چروکbas
la،گردن
qualité
au
qualité
plus
au prix
plus bas prix
و از بین بردن جوش ها و کک مک های
acne قهوه ای صورت
 برای هموطنان عزیز%15 با تخفیف

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

کلبــه
عموجان

999$ 999$

Set de chambre à partirSet
de 1099$
de chambre
/ Ensemble
à partirsalle
de 1099$
à dîner/àEnsemble
partir salle à dîner à partir
de 1599$ / Sofas en tissudeàa1599$
partir/ de
Sofas
499$en/tissu
Sofasàaenpartir
cuir de
àa 499$ / Sofas en cuir àa
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Sectionnel

) (نبش دکاری

SNOWDON

PrilloPrillo
liquideliquide

1399$ 1399$Tel.:(514) 809-8727
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
 پوست و از بین بردن چین وvendu!
 جوان کردنvendu!

خدماتآرایشی
999 jusqu’à
999 jusqu’à

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
 اندازه سرPR و کارت
وجزئیاتدیگربایستی
رعایتشود

35

مشاوره و خدمات زیبایی

ویا خانم دانشجو

• با مغز گردو و شکر

$

فروش بیزنس

پانسیون

شیـــرینی گیالنی

$
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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

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

jayazaug19

879$ 879$
Sectionnel

514-624-5609

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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،رسمی اسناد و مدارک
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آموزشعکاسیبهزبان .. .

«جشن مردگان» Dia de Muertos

سفرنامهمکزیکوسیتی

در آخرین مقاله ای که چند ســاعت قبل از سفر برای
«پیوند» ارســال نمودم ،توضیــح داده بودم که برای
تهیه یک گزارش تصویری عازم مکزیک هستیم .سفر
مکزیک به خوبی به اتمام رسید و این مقاله ،گزارش
همان سفر میباشد.
قبل از سفر ،با ارسال سه فقره ایمیل به اداره گمرکات
مکزیک ،به آنها توضیح داده بودم که برای تهیه یک
گــزارش تصویری از «جشــن مردگان» یــا Dia de
 Muertosدر مکزیکوسیتی ،پهپادم را همراه خواهم
داشت و به هیچ عنوان قصد فروش آن را در مکزیک
ندارم.
با اینکار میخواستم از بالیی که دفعه قبل به سرم آمده

بــود جلوگیری کنــم و بیخودی عوارض گمرکی
نپــردازم .امــا به محــض ورود به فــرودگاه «بنیتو
خوارز» ،دوباره مثل دفعه قبل از من خواســتند که
مبلغی بابت فروش احتمالی این وســیله در مکزیک
به آنها بپردازم .هر چه دلیل و برهان آوردم که قصد
فــروش ندارم ،قبــول نکردند .بطــور کلی ،صحبت
کردن با ماموران گمرک مکزیک در این فرودگاه ،کار
بیهوده ای میباشد و بناچار مبلغ درخواستی را برای
چیزی که قصد فروشش را نداشتم ،پرداخت کردم!
همانطــور کــه در مقاله قبل هــم ذکر کــرده بودم،
تصمیم گرفته بودیم با توجه به شرایط امنیتی خاص
در مکزیک ،سبکتر سفرکنیم و دوربینهای سنگین و
پرحجم را با خودمان نبریم .به همین دلیل ،وسایل
ســاده ای را که در پایین میبینید ،با خود بردیم که
کمتر جلب توجه کند و ظاهر «توریســتی» نداشته
باشیم:
• یک دستگاه دوربین Gopro
• دو موبایل سامسونگ گاالکسی
• پهپاد فانتوم  4دی جی آی
• لرزه گیر موبایل 3 Osmo
• یک مونوپاد (تک پایه)
بــا اســتفاده از تاکســیهای ویژه فــرودگاه کــه نام و
مشــخصات راننده و ماشین توســط ماموران ثبت
میشود ،به آپارتمان کوچک و مرتبی که از وبسایت
«ایر بی اند بی» در مرکز شــهر مکزیکوســیتی رزرو
کرده بودیم ،رفتیم.
در مکزیک خیلی مهم است که از کجا تاکسی بگیری
چون هر تاکسیی ،تاکسی واقعی نیست! آپارتمانی که
رزرو کرده بودیم ،به یک ایســتگاه مترو و همچنین
محل برگزاری رژه «روز مردگان» نزدیک بود.
تفاوت رژه «جشن مردگان» امسال با سالهای دیگر
در این بود که امســال به جای یک رژه ،چندین رژه
برگزار شد و توانستیم از  4رژه تصویربرداری کنیم.
و اما بدشانســی کــه آوردیم این بود که هــر  4رژه با
بارش باران برخورد کرد و با مشکالت زیادی مواجه
شدیم .با این حال ،این مورد را هم از قبل پیش بینی
کــرده بودیم و نهایتا توانســتیم تصاویر خوبی تهیه
کنیم.
سخت ترین بخش تصویربرداری مربوط به استفاده
از پهپاد بود که باید در مسیری که پر از درخت و سایر
موانــع مختلف بود ،تصویربرداری هوایی میکردیم.
خوشــبختانه همه چیز به خوبی انجام شــد و هیچ
حادثه ای اتفاق نیفتاد.
بخشــی از تصویربــرداری را از طبقــه چهــارم یــک
رستوران که به زحمت رزرو کرده بودیم ،انجام دادیم
تا از باال به همه چیز مشرف باشیم .بخش های دیگر
را در زمین و در وسط سیل جمعیت تصویر برداری
کردیم که دوربین بتواند تمام زوایا و جزییات را ثبت
کند.
ناگفته نماندکه جمعیت مکزیکوسیتی و حومه ،بالغ
بر  22میلیون نفر بوده و در چنین جشنی ،جمعیت
واقعا موج میزد .وقتی در پیاده رو خیابان بودی ،چیز
زیادی از رژه دیده نمیشد .این مورد را هم از قبل پیش
بینی کرده بودیم و یک «مونوپاد» تلســکوپی و لرزه
گیر  Osmoرا با خود برده بودیم.
به کمک این وسایل ،دوربین ما در حدود  3متر باالتر
از ســطح زمین بود و مانعی در مسیر دید دوربین ما
قرار نداشت.
در مدت اقامت در مکزیکوسیتی و در بین برنامه های
فستیوال «روز مردگان» از چند جای دیگر نیز بازدید
کردیم .این بازدیدها تا آخرین لحظه قبل از پروازمان
ادامه داشــت و ســعی کردیم با برنامه ریزی صحیح،
وقت تلف شده نداشته باشیم.
یکی از جاهای دیگــری که بازدید کردیم ،کاخ و قلعه

تاریخی  Chapultepecدر مرکز
مکزیکوسیتی اســت که در پارک
بزرگــی به همین نام قــرارگرفته
اســت .قوانین تصویربرداری در
این مکان بسیار سختگیرانه بوده
و به زحمت توانستیم «متریال»
تهیهکنیم.
بهترین قسمت این سفر ،بازدید
از «جزیــره متروکه عروســکها»
بود که در جای دورافتاده ای بنام
 Xochimilcoقرار دارد .مسیر
رفتن به این جزیره ،بسیار مشکل
و چنــد مرحلــه ای بــود .ابتدا با
مترو ،سپس با تاکسی اوبر و نهایتا
با قایقهایی که همگی بدون موتور
هستند ،به آنجا رفت .قایقرانان در
ابتدا مبلغ گزافی را طلب میکردند
ولی پس از چانه زنی ،توانستیم با
مبلغ مناســبی به آنجا برویم .این
جزیره وحشــت ،محل غرق شدن
دختربچه ای است که سالها قبل
در ایــن مکان غرق شــده و مردم
برای شادی روح او ،عروسکهایی را
در آنجا به درختان آویزان میکنند.
همین قضیه باعث شده که در طی
 70سال گذشته ،هزاران عروسک
در جاهــای مختلــف ایــن جزیره
نصب گردد و منظره وحشــتناکی
را در مقابل چشــم بازدیدکنندگان
بوجود آورد.
ناگفته نماند که اخیرا برخی افراد،
 4جزیــره قالبــی دیگر نیــز برقرار
کــرده و ملت را به جــای بردن به

جزیره اصلــی عروســکها ،به آنجا
میبرند!
در زمــان بازدیدهــای این ســفر و
تصویربــرداری 2 ،کانال تلویزیونی
از مکزیک و یــک کانال تلویزیونی
از کشــور پرو با من مصاحبه های
کوتاهی تهیه کردند و از اینکه یک
ایرانی از این مراسم بازدید و گزارش
تهیــه میکنــد ،تعجــب نمودند!
سپس از من خواستندکه عالوه بر
اسپانیایی ،پیام کوتاهی را به زبان
شــیرین پارســی برای هموطنانی
که احتماال بعدها این گزارشــها را
خواهند دید ارسال نموده و آنها را
به این فســتیوال دعوت کنم که با
کمال میل انجام دادم.
گــزارش تصویــری دیگــری کــه
در آخریــن دقایــق حضــور در
مکزیکوسیتی و قبل از پرواز به ثبت
رساندیم ،بازدید از مراسم ورزشی

به اصطالح «کشتی کچ» بود که
ورزشکاران قوی هیکل و تنومند،
صورتهــای خــود را با ماســکهای
وحشتناکی پوشانده بودند و حریف
را بــه این ور و آن ور رینگ ،پرتاب
میکردند.
در طول ســفر از لباسهای محلی،
غذاهای مختلف ،نقاشیهای روی
صــورت کــودکان و بزرگســاالن،
نمای هوایی بخشــهایی از شــهر
مکزیکو سیتی ،بازارهای مختلف
و بسیار موارد دیگر تصویربرداری
کردیم .گزارش تصویری این سفر،
طبق معمول ،در گروه فیسبوکی
«همه چیــز در مــورد مونترآل»،
«تلویزیــون اینترنتــی مونتــرآل
پــاس» و کانالهــای ارتباطــی
«اســتودیو فوتوبــوک» منتشــر
خواهد شد.
•
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افتتاحیه بزرگ الگانس لیزینگ
ELEGANCE LEASING
GRAND OPENING
WE PAY YOUR

GST TAX
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**

At Elegance
Leasing,
we make
driving your
dream car
a reality
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کانادا :بانک  800هزار دالر پسانداز فرد
بازنشسته را به حساب کالهبرداران ریخت

 25نوامبر -یک مرد بازنشسته
اهــل کلگــری میگویــد بانکش
بیــش از  800هــزار دالر پــول
پساندازش را با وجود اخطارهای
امنیتی به حســاب کالهبرداران
واریز کرده است.
راد مکلئــود  75ســاله مدتها
مشــتری  Cidel Bankبــود
که یکــی از دههــا بانک خصوصی
در کاناداســت کــه بــرای افــراد با
درآمدهای باال یا داراییهای قابل
توجــه کار مدیریــت ثــروت انجام
میدهند.
مکلئود که یک وکیل بازنشسته
اســت میگویــد« :ایــن حرکــت
زندگی من را زیر و رو کرده اســت.
انتظار داشتم آنها از من حفاظت
کنند» .او از بانک شــکایت کرده
است.
به گفته مسئوالن ،این تنها یکی از
پروندههایی اســت که حاال تبدیل
بــه بخشــی از یــک مشــکل چند
میلیــارد دالری در کانادا و آمریکا
شده است.
دان ویلفــر بازرس و مامور ســابق
افبــیآی میگوید کالهبــرداری
بانکی مشکلی بزرگ و بسیار رایج
اســت و نیاز به قوانین بیشــتری
بــرای حفاظت از مشــتریان حس
میشود.
اوگفــت« :قوانیــن هــم در کانادا
و هــم در ایــاالت متحــده از نظر

اینکه از موسســات مالی بخواهند
گامهایی برای جلوگیری از به وقوع
پیوستن چنین چیزهایی بر دارند
بسیار عقب هستند».
در ســپتامبر  2018مکلئــود بــا
خوشحالی پیشنهادی برای خرید
یک کاندو در رنچو میراژ کالیفرنیا
داد .او به بانکش گفت ســپردهای
به یک حساب بانکی در کالیفرنیا
واریــز کنــد و منتظر دســتورهای
بعــدی بــرای دریافت مبلــغ 619
هــزار دالر آمریــکا ( 820هزار دالر
کانادا) شد.
چند هفته بعد ایمیلــی که ظاهرا
از نماینده امالکی فرســتاده شده
بود که مســئول فروش بود گفت
این پــول باید به بانکی دیگر یعنی
 Chase Bankواقــع در کلورادو
واریز بشود.
حتی با وجود اینکه قبال به مکلئود
درباره هرگونه تغییر ناگهانی اخطار
داده شــده بود ،او گفت فروشنده
میلیاردر بود و بنابراین منطقی بود
که چند حساب بانکی داشته باشد.
اما ایمیل از آدرسی جدید متعلق به

کالهبردارانی ارسال شده بود
که دو نامه آخر او به نماینده
امالکش را جعل کرده بودند.
وقتی ایمیل به بانک رســید
ســرور ایمیــل آن یک اخطار
«پیغام مشکوک» رویش قرار
داد.
امــا بــا وجود ایــن اخطــار یکی از
کارمنــدان بانــک بــه کالهبــردار
ایمیل زد و یکی از کارمندان ارشد
بانک و مکلئود را به ایمیل اضافه
کرد .مکلئود میگوید هیجانش
باعث شــد به آدرس ایمیل اشتباه
دقــت نکنــد و قبــا هــم هیــچ
تجربهای در ارسال پول به کشوری
دیگر نداشته است.
پــول بــه کلــورادو رفــت و آنجــا
کالهبرداران به سرعت بیشتر آن
را بــه بانــک چین واقــع در هنک
گنک ارسال کردند .چند روز بعد
مکلئود با بانــک تماس گرفت و
معلوم شــد قربانی کالهبــرداری
بوده است.
حاال مکلئود میداند شــکایتش
از بانک میتواند ســالها به طول
بینجامــد .او میگوید« :اگر برنده
این پرونده نشوم دارم پول خوب را
دنبال بد میریزم .و آنها میتوانند
از من بیشتر دوام بیاورند چون من
 75ساله هستم».
•
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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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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

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

Tel.: 514-481-0671

از مونترال به تهران از

$1070
تور کوبا از

$750
>> تـور اروپا
• جزایر کارائیب
• دبی

____________________

1855 Ste-Catherine W.
)St- Marc
GUY

H3H 1M2 (Corner:

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

