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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

1452

EXCHANGE
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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

 نفر از مردم معترض ایران۱۰۰۰ بیش از
تنها طی کمتر از یک هفته توسط حکومت
جنایتکار رژیم به قتل رسیدند و نام شان
...در شجره نامهی آزادی جاودانه شد

مشاورامالک:آرزوگتمیری

! نه فراموش میکنیم،نه میبخشیم
ttps://fa.iran-hrm.com

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  آذر24  1452  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
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

:پزشکان متخصص

، 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

2020 RAV4 LE FWD
Starting at $ 29,995 + Taxes

2020 PRIUS PRIME

Starting at $ 29,495 + Taxes
Including Government Refund

بامدیریت

CERTIFIED USED VEHICLES AVAILABLE

الکس پورقناد

Contact Alex Pourghannad
for additional rebates

وام با نرخ بهره

Financing

%
0

for certain
برترین سرویس و ارزان ترین بها برای هموطنان گرامی
cars only
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 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.1452  Dec. 15, 2019
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ُرزا محمدی

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

مشاور امالک مسکونی و جتاری

برای دریافت رایگان استعالم قیمت و

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

438-793-9168

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

Mehrdad Malekjamshidi

mmalekjamshidi@allstate.ca

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

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

mmalekjamshidi@allstate.ca

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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ایراندرآستانه...

ناسیونالیسمآزادیخواه
بزرگترین اهرم بسیج عمومی

عطاهودشتیان
میتــوان از ناسیونالیســم در ایران
به عنوان یک اهــرم مبارزاتی ،یک
تاکتیک جنگی پرنفوذ در ســتیز با
رژیم جمهوری اســامی بهره برد.
بکارگیری این مفهوم در شــرایطی
خاص و با توجه ویژهای باید عملی
گردد .از اینرو ،پیش از هرچیز باید
مقصودمان از ناسیونالیسم و روش
بکار گیــری از ایــن تاکتیک بدقت
روشن شود ،تا مفهوم حاضر مورد
بهره برداری افراطی قرار نگیرد.
امروزه عنوان ناسیونالیســم کمی
بدنام شده است ،خصوصا با توجه
به روشهــای افراطی در بکارگیری
ایــن مفهــوم در اروپــا و آمریــکای
شمالی .با اینحال باید دانست که
درواقع یک چندگانگی گسترده در
تعریف ناسیونالیســم وجود دارد.
دو نوع أساســی و مهم آنرا در اینجا
میآوریم:

•

 -۱اگر ناصر در مصر در سال ۱۹۵۶
و مصــدق در ایران در ســال ۱۹۵۱
بــه خاطر وطن عمــل نمیکردند،
چگونــه آنهــا میتوانســتند ،برای
ملــی کــردن کانــال ســوئز و ملی
کردن نفت ،مردم را بســیج کنند.
آنهــا به اتکاء به ملــت و برای وطن
بــه چنین مهمــی دســت یافتند.
همچنین در میان مبارزین جنبش
ضــد اســتعماری آفریقا و آســیا در
دهــه  ،۱۹۶۰جنبــه پرقدرتــی از
ناسیونالیســم وجود داشــت که به
آنهــا امکان مبارزه برای اســتقالل
مــیداد .مبارزین ضد اســتعمار به
اتــکاء به بازخوانی ارزشهای وطن
و تاریــخ خودشــان توانســتند بــه
بسیج تودهای دست بزنند و دست
خارجــی را از میهن بیــرون کنند.
هم چنین مبارزه غیر خشونت آمیز
گانــدی ،به اتکاء به نــدای وطن و
طلیعه بازگشت به ارزشهای بومی
هند بوجود آمد.
خوب کــه بنگریــم در مییابیم که
انقالبــات بــزرگ نیــز به اتــکاء به
ملــت و نام وطن شــکل گرفتهاند.
ایدئولــوژی مارکسیســتی بســیار
“جهــان وطنی” ســت ،اما تحقق
آن به اتکاء به نظریه لنینی انقالب،
وطنی شد و نام و عظمت روسیه در
پیکره این تحول بســیار درخشید.
همین گرایش را در انقالب چین و
کوبا نیز میتوان یافت.
ایــن رده ناسیونالیســم را
آزادیخــواه”
“ناسیونالیســم
()Nationalisme Libérateur
میتوان خواند.
در ایــن ناسیونالیســم نوعــی ایده
ئولــوژی “رهایی ملی” وجود دارد
که به عصــر ویژهای بــاز میگردد،
بــه دوران جنــگ ســرد .در ایــن
دوران ،دو قدرت استعماری حاکم
برجهان ،یعنی انگلستان و فرانسه،
بخاطر جنگ جهانی دوم تضعیف
شــده بودند و حمایت شــوروی از
مبــارزات آزادیخواهانــه و نیز عدم
تمایل ایاالت متحده به استعمار

ممالک آنســوی آتالنتیک ،امکان
گســترش مبارزات ضد استعماری
را افزایش داده بود .ناسیونالیســم
آزادیخــواه در ایــن دوران ،بــه
همــت این عوامل فعال شــد .این
ناسیونالیســم را در عنوان دیگری
میهن پرســتی یــا “پاتریوتیســم”
( )Patriotismeمیتوان خواند.
ناسیونالیســم آزادیخــواه بــرای
رسیدن به اهداف خود ،به همگان
نیــاز دارد و دیگــران را از خــود
نمیزداید ،زیرا هدفش رهایی ملی
ست و نه برتری یک گروه از طریق
حــذف گروههای متعلــق به ملت.
این را میتوان “ناسیونالسیم جامع
و یا شامل” ( )Inclusiveخواند.

•

-۲امانوعدیگرناسیونالیسموجود
دارد که به همین روند ،یعنی اتکاء
به ملت و بازگشــت بــه ارزشهای
ملــی توجه دارد ،امــا میپندارد که
این همه به واســطه برتری نژادی
و یا قومی متحقق میشــود .بسیار
گذشــته گراست و در این روند غلو
میکند .این ناسیونالیســم هویت
خود را از افتخار پیشینیان میگیرد.
تســلط طلب اســت و برای رهایی
نه فقط دشــمن خارجــی را هدف
قرار میدهــد ،بلکه دیگرگروههای
اجتماعی ،که از قوم و ریشــه و نژاد
وی نباشــند را به همــان میزان از
خــود میزداید .این ناسیونالیســم
برتــری طلب اســت .آن را میتوان
“ناسیونالیســم تســلط خــواه و یا
انحصــاری” (Nationalisme
 )Dominateurخواند.
نوعی “نارسیســیم ملــی” در این
مفهــوم بــه چشــم میخــورد کــه
برآن اســت که ملت خــود بهترین
و بزرگتریــن بــوده و دیگــر اقوام و
یا ملتهــا را کوچک میپنــدارد و
آنها را به تمســخر میگیرد .در این
ناسیونالیســم نوعی خودشیفتگی
بچشــم میخورد .این ئــوع دوم را
میتــوان ناسیونالیســم غیــرزدا یا
انحصاری ( )Exclusiveخواندکه
دیگری را میزداید .این گرایش غیر
دمکراتیک است.
آنچه امروز در جهان غرب همچون
مقاومتــی در برابر جهانی شــدن و
گلوبالیســم به چشــم میخــورد،
ناسیونالیســم خشــن و انحصاری
ســت که میخواهد مرزها را ببندد
و دیــواری بــه دور خــود بکشــد و
مخالف آن اســت که سرمایهداری
بازار قاعدهشکنی کند ،و برآن است
که ضوابط رقابت در بازار را بشکند.
دونالــد ترامــپ در ایــاالت متحده
و خانــم مارین لوپن در فرانســه از
جمله ایــن گرایشــات را نمایندگی
میکنند .هــردوی این گرایشــات
ناسیونالیسم تسلطگرا را نمایندگی
میکننــد و هــر دو ،بــه اشــکال
گوناگون ،غیــر دمکراتیک و “غیر
زدا” هســتند .اوج ناسیونالیســم
غیرزدا و انحصارطلــب را در آلمان
هیتلریدیدیم.

{>> ادامه در صفحه}8 :
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Boulangery PAIN AZER
نانـــوایی سنگک

سنگک تازه پخته شده در تنور شنی
----------هر روز هفته بغیر از دوشنبه و سه شنبه
از ساعت  2تا  ۶بعدازظهر
(موقتا تا ژانویه )۲۰۲۰
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■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

•
•
•
•
•
•

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

•

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

•

Distributed Free

________________

Boulangery PAIN AZER
1153 Rue Notre Dame
Lachine H8S 2C5 QC

Tel.: 514-634-6363

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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«اقتصادمقاومتی»
با افزایش بودجه
نهادهایمذهبی
در برابر نهادهای
مدنی؛ از جیب مردم
علیه مردم!
شعر و ترانه...

میخواستی ترانه ُسرای وطن شوی!

رضا مقصدی

نیکتااسفندانی،

جان باختهی

اعتراصهای ۹۸

چشم تو از کدام غزل ،آب
خورده است؟

ای شوکت ِ شریف ِ غزا ل ِ
قصیدهها!

آواز تازهات

در سینهی سپیده ُو

آیینههای ما ست.
درباغِ داغدیده ،که پیغام

ِعشق را -
با شورِ عا شقانهات پیوندکرده است.

 ۰۹دسامبر  -دولت روحانی در الیحه بودجه سال ۹۹
با توجه ویژه به حوزههای علمیه و نهادهای تبلیغات
اســامی بودجه آنها را افزایش داده است .مجموعه
بودجه حوزههای علمیه و نهادهای تبلیغات اسالمی
به همراه بودجه صداوســیمای حکومتی که آنهم در
عمل چیزی جز رسانه تبلیغاتی نظام نیست ،بالغ بر
 ۵۳۰۰میلیارد تومان است.
بر اســاس الیحه بودجه ســال  ۹۹که حسن روحانی
روز یکشنبه  ۱۸آذر  ۱۳۹۸به مجلس شورای اسالمی
ارائــه داده ،بودجه شــورای عالــی حوزههای علمیه
در ســال آینده  ۴۶۵میلیارد تومان ،مرکز خدمات و
بیمه طالب حوزههای علمیه  ۱۱۹۵میلیارد تومان،
بودجــه شــورای سیاســتگذاری حوزههای علمیه
خواهــران  ۲۰۶میلیارد تومان ،بودجه حوزه علمیه
خراســان  ۸۵میلیارد تومــان ،بودجه دفتر تبلیغات
اسالمی حوزه علمیه قم  ۱۵۲میلیارد تومان خواهد
بود.
همچنیــن بودجــه مرکــز تبلیغات شــیعه «جامعه
المصطفــی العالمیــه» در ســال  ۳۱۷ ،۹۹میلیارد
و  ۳۲۰میلیــون تومــان خواهد بود که بیــش از ۱۲
میلیارد تومان نسبت به بودجه سال جاری افزایش
داشته است .دفتر مرکزی این نهاد تبلیغاتی شیعه در

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

{>> ادامه در صفحه}14 :

در شعر من ،که شاعر ِ شیدایی ِ توام.

بازدرکنارتانبرایاجرای
مراسم زیبای عروسی تان
مبتنی بر رزرو قبلی
قیمتویژهبرایاگوست۲۰۲۰

*

میخواستی ،ترانه ُسرای چمن شوی.
ِ
ِ
صمیمی گیتا ر-
صحبت
هم

مجری مراسم زیبای

در کوچه سار ِ غمزدهی این وطن شوی.

عقــدایرانی

میخواستی ....ولی

و کانادائی

فریاد ،در گلوی تو خونین ُو سرد گشت.

نام تو در زمانهی بیداد -
همرنگِ درد گشت.

و بسیاری دیگر

سفرۀ
ع عقد
روس

*
در روزگار ِ آه

لیلیصمیمی

درجستجوی چشم تو میگرید.

949-298-0204

_________________________

Nazgol Fallah Toussi,
LL.L., LL.B., D.D.N.
Notaire et Conseillère Juridique
Notary & Title Attorney
6600 route Transcanadienne
Office/Bureau 115
Pointe-Claire, Québec, H9R 4S2
Fax 514-697-6461
nazgol.fallah@notarius.net

Tel.: (514) 697-0225

(با مجوز رمسی از ایالت کبک)

آیا کدام ماه

Voyages Lexus

دفتر ثبت رمسی ازدواج و طالق ( )CIVILو شرعی

آژانسمسافرتییونیگلوب

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

نشانی:

تلفن514-366-1509 :

و

________________________________
1455 PEEL, local 148

•
•

210 St Jacques St, Lachine, QC H8R 1E2
514-247-1732

مرکزکاریابیجوانان

نسرین پارسا

•
•
•

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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عجایب بودجه ۱۳۹۹

از تسویه حساب با نفت تا رشد
1000درصدی درآمد از فروش اموال

آرش حسننیا  -روزنامهنگار
شــگفت انگیزترین اعــداد و ارقام
الیحــه بودجه  ،۹۹بیتردید اعداد
و ارقامی اســت که بودجه نویسان
دولت در برابر جداول درآمدی قرار
دادهاند.
کاهــش درآمدهــای نفتــی دولت
ایــران در پــی اعمــال تحریمهای
آمریکا ،نکته آشــکار الیحه بودجه
ســال آینده اســت ،کمــا اینکه در
میانــه امســال نیــز در جلســات
ســران قــوا اعــداد و ارقــام بودجه
امسال به همین دلیل با تصحیح
و تعدیلهایــی روبرو شــد تا چرخ
اقتصــاد ایــران بــا نفــت کمتری
بچرخد.
•
نفتیتر؟یاغیرنفتیتر؟
در الیحــه بودجــه ســال آینــده
درآمدهــای نفتی حــدود  ۴۸هزار
میلیارد تومان در نظر گفته شــده
است که بیش از  ۶۸درصدکمتر از
عدد در نظرگرفته شده درآمدهای
نفتــی در قانون بودجه امســال به
حساب میآید.
البته باید به این عدد و رقم ،اعداد
دیگری از جنس نفت را نیز افزود تا
سهم نفت در الیحه بودجه روشن
تر شــود ،از جمله اعدادی که باید

به این رقم افزوده شــود ،ســهمی
اســت که دولت از صندوق توسعه
ملی برای خود کنارگذاشته است.
براســاس قانــون برنامــه ششــم
توسعه ،امســال باید  ۳۶درصد از
درآمدهای نفتی به صندوق توسعه
ملی واریز شود اما دولت این سهم
را بــه  ۲۰درصد تقلیــل داده و ۱۶
درصــد باقــی مانــده درآمدهایــی
اســت که دولت از ســهم صندوق
برای خــرج در بودجه درنظرگرفته
است ،با این حساب باید رقمی در
حدود  ۳۰هزار میلیارد تومان را به
درآمدهای نفتــی پیشگفته افزود
تا به عــدد  ۷۸هزار میلیارد تومان
برسیم.
•
آزموده را آزمودن
امــا در الیحه بودجه ســال آینده،
ردپــای نفــت بیش از اینهاســت،
دولت بــرای پرداخــت بدهیهای
خــود ایــن مجــوز را از مجلــس
خواسته تا سقف  ۴۰هزار میلیارد
تومان با تهاتر بدهی در برابر نفت
خام ،موافقت کند.
یعنــی به طور مثال طلب پیمانکار
طرف قــرارداد با دولــت با تحویل
نفت خام به او تســویه شود ،حال
اینکه طلبکاران دولت با این نفت

ناسیونالیسم آزادیخواه...
•

 -۳آنچــه مــا در ایــران بــه آن
نیازمندیــم نوعــی ناسیونالیســم
شامل و جامع است که در برگیرنده
همــه گروههــای اتنیکــی ،قومی
و ملــی خواهــد بود .ایــن گرایش
تمامــی رنگهــا وگویشها ،و نیز
تمامــی تمایالت فکــری و گروهی
را ،در چارچــوب دموکراتیســم،
در بر خواهد داشــت .مــا در ایران
چند رنگی و چنــد زبانی بودهایم و
خواهیم بود .این بخشی از هویت
ملــی ماســت و باید بخــود ببالیم
کــه کرد ،ترک و فــارس و بلوچ در
کنار هم نشســتهاند و باهم زندگی
میکنند و قادرند با یکدیگرگفتگو
کنند .اما گفتگوی آنها برای رهایی
ملی ســت ،نه برای برتری یکی بر
دیگری.
ناسیونالیسم آزادیخواه و
غرور ملی؛ اما چرا به این
ناسیونالیسم باید متکی شد؟
زیــرا میهن مــا در اشــغال نیروی

خام چه خواهند
کرد؟
یا ارزش نفت خام
چگونــه ارزیابــی
و تعییــن خواهد
شد؟
موضوعات بعدی
این مجوز اســت
که باید شــفاف و
روشن شود.
احتماال دولت با
وجود مشکالتی
کــه بــر ســر راه
فــروش و صــادرات نفــت دارد ،با
ایــن تدبیر قصد دارد دو نشــان را
بزند اول آنکه بدهــی های خود را
تســویه کند و دوم آنکــه بتواند با
کمــک طلبکاران خــود در بخش
خصوصی یا غیــر خصوصی ،نفت
خام بیشتری بفروشد.
البتــه ایــن تجربــه در دوره دولت
دوم محمــود احمدینــژاد بدون
گنجاندهشــدن درالیحه بودجه یا
سازوکاری روشن و شفاف ،آزموده
شد  -که تجربه موفقی به حساب
نیامد.
در دولت دوم محمود احمدینژاد،
دولت برای پرداخت بودجه نیروی
انتظامی در مضیقه مالی قرار داشت
و در توافقی قرار شد تا دو محموله
نفتی به ارزش  ۲۴۰میلیون دالر در
اختیار این نهاد قرارگیرد تا پس از
فروش آن و برداشــتن سهم خود
برای تامین نیازهــای بودجهای و
کســری حقوق ،باقی مانده مبلغ
فــروش محمولههای نفتــی را به
خزانه بازگرداند که این بخش دوم
توافق با مشکالتی همراه شد و در
نهایــت همین موضــوع در دولت
بعدی به موضــوع پروندهای مالی
بــرای اســماعیل احمدیمقــدم
فرمانده وقت نیروی انتظامی ،بدل

>> ادامه از صفحه6 :

ضد ملی و ســرکوبگر ست .این به
آن معنا نیســت که افراد بر سرکار
ایرانی نیســتند ،بلکــه رژیم حاکم
رنــگ ایرانی نــدارد .جامعــه ایران
متنوع اســت و رژیم اسالمی تنوع
و آزادی انسان را سرکوب میکند.
حکومتاسالمیباتمامیمضامین
و ارزشــها فرهنگی ایرانی در تضاد
کامل است .برگرد این گفتار ،یعنی
ناسیونالیسم آزادیخواهانه ،شامل
و جامــع و دموکراتیــک ،تمامــی
نیروهــای ملــی از همــه اتنیکها
میتوانند به گرد هم آیند.
جامعه ایرانی امروزه از همه سو زیر
ضرب ســرکوب ،بدون ســازمان،
رهبر و ایدئولوژی قرار دارد .یعنی
سه عاملی که تمامی انقالبات قرن
بیستم را شکل داده بودند .ما بدن
سالح ،میبایست برای خود سالح
جدیدوتاکتیکجنگیتازهبسازیم،
ابزارهایی برپا کنیم ،راههای نفوذ
تازهای را کشــف نمائیم ،منافذی
را بیابیــم تا به اتکاء به آن به عمق

دلهای مردم نقب بزنیم .حتی اگر
آن ســاح جدید بــا تمامی اندام و
فکر ما کامال منطبق نباشد ،باید
خــود را با آن منطبــق کنیم ،زیرا
در زمانه عسرت ،راه دیگری برای
بســیج مردمــی و رهایــی نمانده
است .یک استراتژ جنگی پیش از
هــر چیز ،یک روانــکاو منطبق ،و
خالق است .از شعارهای کلی و از
ذهنی گرایی بدور اســت و شرایط
واقعــی و عینــی را در نظــر دارد.
ایرانیــان ناتوان و عســرت زده و نا
امیدند ،ناسیونالیسم آزادیخواهانه
به آنها غرور ملی میدهد.
در ایران بخاطر ضعف اپوزیسیون
و نیــز ناتوانی نظام حاکم در اقناع
مردم و نبود تصویــری از آیندهای
روشــن ،مــردم بــه گذشــته روی
میآورنــد و آنرا همچــون پتکی بر
فرق نظام میکوبند .اپوزیســیون
برای هدایــت جنبش به این غرور
ملــی نیازمند اســت .زیــرا این به
مردمان نیرویی مجدد میبخشد و
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شد.
حــال دولــت حســن روحانــی در
پــی اعمــال تحریمهــا و مضایــق
مالــی ،قصد کرده آن تجربــه را در
قالبی روشــنتر و با سازوکاری در
چارچوب قانــون بودجه عملیاتی
کند.
اگر این پیشــنهاد تصویب شــده و
بــه قانون بدل شــود ،رنگ و بوی
نفتــی بودجه بیش از اعداد و ارقام
مندرج در برابر درآمدهای حاصل
از فروش نفت خواهد بود ،هرچند
که همچنان درآمدهــای نفتی در
الیحه بودجه سال آینده نسبت به
سال جاری کاهش خواهد داشت.
•
شگفتانگیزان وارد میشوند
اینجاســت که پــای اعــداد و ارقام
شــگفت انگیــز بودجــه بــه میان
میآید ،بودجه نویسان دولت برای
ی صرفنظر از
جبــران این کاســت 
افزایــش  ۱۳درصــدی درآمدهای
مالیاتــی ،ســراغ دو منبــع دیگــر
رفتهاند.
یکــی از ایــن منابــع درآمدهــای
حاصــل از واگــذاری اموال منقول
و غیرمنقــول دولــت اســت کــه
بــه معنــای فــروش و واگــذاری
شــرکتهای دولتی ،امــوال مازاد
دولــت اســت .البتــه در الیحــه
بودجه ســال آینده ترکیب واژگانی
«مولدســازی داراییهای دولت»
به اســم رمز تامیــن منابع مالی از
این روش تبدیل شدهاست.
راه دیگــری که دولت برای جبران
کاهــش درآمدهــای نفتــی خــود
اندیشیده« ،واگذاری داراییهای
مالی» است که عمده منابع آن از
محل فروش و عرضه اوراق دولتی،
تامین خواهد شد.
اما چرا اعداد و ارقام این دو منبع
درآمدیشگفتانگیزند؟
•
رشد ،آن هم هزار درصد
دولــت در قانون بودجه امســال،
بــرای «منابــع حاصــل از فروش
و واگــذاری امــوال منقــول و
غیرمنقــول» ،رقمــی در حــدود
۴هزار و  ۴۵۰میلیارد تومان در نظر

گرفتهاست.
اما رقمی که برای منبع درآمدی در
الیحه بودجه سال آینده پیشبینی
شــده ،عددی در حدود  ۴۹هزار و
 ۵۴۵میلیارد تومان است ،رشدی
بیــش از یــک هــزار درصــد -که
باورنکردنی است.
ارجاع این عدد و رقم به تبصره ۱۲
الیحه بودجه ســال آینده است که
در آن بــه وزارت اقتصاد اجازه داده
شــده تا "بدون رعایت تشریفات"
قانونــی امــوال مــازاد دولــت بــه
اســتثنای انفال را از طریق مزایده
عمومی به فروش برساند.
 ۱۱برابــر شــدن منابــع درآمدی
حاصــل از این شــیوه از ی 
ک ســو،
فشار محدودیتهای مالی دولت و
تامین منابع به هر ترتیبی از دیگر
سو و همچنین اجازه یافتن وزارت
اقتصاد برای ترک تشریفات قانونی
فروش این اموال در کنار برگزیدن
شــیوه مزایــده به جــای عرضه در
بــورس ،همگی اجــزای تصویری
بزرگتر هســتند که فساد و حراج
امــوال عمومــی بــه قصــد تامین
درآمد ،مهمترین ویژگی آن است.
البته این نکتــه را نمیتوان از نظر
دور داشت که اصوال تحقق چنین
درآمدی در شرایط رکودی حاکم،
از اساس بعید به نظر میرسد.
•
مشکــالت امروز را به فردا
بینداز!
عــدد مربــوط بــه "واگــذاری
داراییهــای مالی" نیــز به همین
نسبت شــگفتانگیز و باورنکردنی
است ،دولت در قانون بودجه سال
جــاری از ایــن محل انتظــار دارد
درآمدی معــادل  ۵۱هزار میلیارد
تومان کسب کند.
این رقم در الیحه بودجه  ۱۳۹۹به
 ۱۲۴هــزار و  ۷۰۰میلیــارد تومان
افزایــش یافته اســت که به معنای
رشد  ۱۴۴درصدی انتظار دولت از
تامین منابع بودجهای از این محل
است.
دو و نیم برابر شدن این رقم ،از آن
رو شــگفت انگیز به حساب میآید
کــه فــروش اوراق قرضــه حتی به

فرض فروش آن به معنای آن است
که مشکالت مالی تنها به آیندهای
دورتر حواله میشود چرا که دولت
بعدی در ســالهای آتــی باید این
اوراق فروش رفته را با سود متعلقه
بازپرداخــت کنــد که حــل اصولی
بحران معضل مضیقه مالی دولت
به حساب نمیآید.
بررسی جزییات منابع این سرفصل
درآمدی بیانگر آن است که دولت
در ایــن دو ونیــم برابر شــدن ،بار
اصلی تامیــن آن را بر دوش منابع
حاصــل از «واگذاری شــرکتهای
دولتی» گذاشــته اســت در الیحه
بودجه سال آینده رقم در نظرگرفته
شــده از این محل ۱۱ ،هزار و ۴۸۷
میلیارد تومان است که  ۱۴۶درصد
بیــش از رقــم ایــن بنــد در قانون
بودجه امسال به حساب میآید.
رقــم دیگــری کــه در ایــن فصــل
درآمــدی در الیحــه بودجه ســال
آینده ،با رشــد  ۸۶درصدی همراه
بوده ،رقم مربوط «منابع حاصل از
فروش و واگذاری انواع اوراق مالی
و اســامی» اســت که برای سال
آینده انتظار دولت این است بتواند
از این محل  ۸۰هزار میلیارد تومان
درآمدکسب کند.
یکــی از انتقادهــای همیشــگی به
لوایــح بودجه ســاالنه ،غیرواقعی
بودن درآمدهای پیشبینی شــده
در بودجــه و محقــق نشــدن آن و
همچنیــن کمتر محاســبهکردن
سقف هزینههاســت که در نهایت
این اشتباهات محاسباتی ،کسری
بودجه را رقم میزنند.
کســری بودجههایــی که بــه باور
کارشناســان اقتصادی ،مهمترین
عامــل تورم ســاختاری در اقتصاد
ایــران به شــمار میآینــد و انتظار
میرودهمیناشتباهاتمحاسباتی
یــا خوشــبینانه و غیرواقعی دیدن
درآمدها ،سنت همیشگی کسری
بودجههــای ســنواتی را در ســال
آینــده نیز با شــکافی عمیقتر ،به
همراهداشتهباشد.
•

آنها را مدافع حقوق خود میکند.
شــاهدیم که در مبــارزات مردمی
ســالهای اخیــر نیز ایــن تمایالت
بیــش از پیــش در میــان مــردم
گسترش یافته .این ناسیونالیسم
درواقع پاتریوتیست ،میهنپرست
است .صلحجوست و تمامی اقوام
ایرانــی را بــرادران و خوهران خود
میداند و نوک حمله را تنها بهروی
دشــمن اصلی یعنی رژیم اسالمی
میگیرد.

کشــورهای منطقــه ســاح اتمی
دارند و”ما” نداشته باشیم .همین
گروه دخالت جمهوری اسالمی در
ســوریه را به نام “دفاع از کشــور”
توجیهمیکند.
عبــاس عبــدی ،از باالرونــدگان
دیوار ســفارت آمریکا ،که اقدامش
میلیاردهــا دالر خســارت مالی به
میهن وارد کرد ،نوشته“ :چرا باید
تجربه یک ملت را محکوم کرد؟”
روشــن اســت که در اینجا در این
بهرهبرداری از ناسیونالیسم ،غرور
ملی مردمــان به نفــع رژیم حاکم
ســوق داده میشود .رفرمیستها
به نام “دفاع از ملت” دخالت ایران
در کشــورهای همســایه را توجیه
میکننــد و بربــاد دادن میلیاردها
دالر ثروت ملــی و را نیز به همین
ترتیب.
اما مبارزان عراقی به درستی بر علیه
جمهوری اسالمی شعار میدهند و
خواهان خاتمه دست اندازی رژیم
اســامی بر عراق هستند .آنها نیز
برای ملت عراق و ســرفرازی آن و
آزادی مردمانشان مبارزه میکنند.

•

•

 -۴مــا بایــد مدعــی باشــیم و در
برابــر رژیم بایســتیم و بگوییم که
ذخایر زیرزمینی ایــران ثروت ملی
کشــور اســت و متعلــق بــه مردم
ایران است نه دولتها و گروههای
نظامــی در عراق ،لبنــان و یمن و
سوریه .نباید به رژیم اجازه استفاده
از ناسیونالیســم را بدهیــم .رژیم
اسالمی به نام “دفاع ملی” دست
به غنی ســازی اورانیوم میزند و با
همین عنوان بخشی از اپوزیسیون
رقیــق از نظام دفــاع میکند .این
گــروه مدعی ســت که چــرا برخی
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 -۵دو عامــل در هویتســازی
ایرانی در قــرن اخیر موثر بودهاند.
یکــی هویتســازی از طریــق نفی
دیگــری ،یکی اعتبــار تاریخی .در
دوران مشــروطه ،برخی گرایشات
پرقدرت فکــری ،هویت ایرانی را از
طریق نفی دیگــران ،از جمله نفی
ترکها و عربها ،برســاختند و به
این نگاه بســیار مفتخــر بودهاند.
ایــن هویتســازی نفیکننــده و
حذفکننده اســت ،غیرزداســت.
لیکن میتــوان بگونــه دیگری به
هویت نگاه کرد .در دوره حاضر ،ما
باید از طریــق ارجاع به ارزشهای
وطنــی و افتخــارات تاریخیمان،
هویــت خوشآهنــگ و شــامل و
جامــع و مثبــت را برپاســازیم .به
عبارت دیگر ،ایران برای ســاختن
و پیشــرفت خــود هیچ نیــازی به
زدودن و حــذف عرب و ترک وکرد
ندارد .رویای یکدست کردن ،هم
تخریبکننده و هم ناممکن است.

{>> ادامه در صفحه}16 :
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ایــران:نگاه...

چرا چیزی به نام

محمدرضا علی حسینی
چــرا وضــع مملکــت ما همیشــه
اینطوری است؟
چرا هیچوقت چیزی بهتر نمیشود
و هرکــس که بیاید وضع ما از قبل
بدتر میشود؟
چرا ا ّتفاقاتی که در باقی کشــورها
منجــر بــه انقــاب و اعتصــاب و
شــوروش میشــود ،در ایــران بــه
هیچ نتیجه ای منجر نمی شــود؟
اینها ســؤاالت کلیدیای اســت
که هر ایرانیای هــرروز از خودش
میپرسد.
در این نوشته من میخواهم یکی از
هزاران پاسخی که میتوان به این
سؤاالت داد را مطرح کنم .پاسخی
که به ریشهایترین مفهوم در تمام
این سؤاالت میپردازد.
ً
اصال «ما»یی وجود دارد؟
آیا
یعنی در دنیای واقعی چیزی به نام
«جامعهی ایرانــی» وجود دارد که
حاال ما بخواهیــم بگوییم که چرا
رفتــارش با دیگــر جوامع متفاوت
است؟
بیاییــد تعارف را کنار بگذاریم و در
این نوشــته بــا هم نگاهــی به این
هشــتاد و خوردهای میلیون آدمی
کــه در یــک حصــار  ۱٫۶میلیــون
کیلومتر مربعی زندهاند بیندازیم.

جامعهچیست؟
قبــل از هر چیــز بایــد ببینیم که
منظــور از «جامعــه» چــه چیزی
اســت .من وقتی که در این نوشته
از جامعه حــرف میزنم ،منظورم
این اســت (این تعریــف از تعاریف
اشــخاصی مثل Lan Roertson
الهام گرفته شده است):
جامعه مجموعهای از افراد است که
در یک تعامل اجتماعی پایدار ،در
کنار همدیگر در یک مرز سیاســی
و یک محدودهی جغرافیایی زندگی
میکنند .اعضای یک جامعه تحت
یک فرهنگ قالب زندگی میکنند.
«جامعه» شــش ویژگی اساســی
دارد:
•شــباهت• ،درک متقابــل،
•وابســتگی متقابل• ،مشارکت،

امع هی
ج

www.paivand.ca since 1993

ایرانی

•احســاس تع ّلــق و •ارزشهای
مشترک.
داشــتن این شــش ویژگــی باعث
میشود که اعضای جامعه نسبت
به هم احســاس مسئول ّیت داشته
باشــند ،اکثر ّیــت آن آرمانهــای
واحــدی پیداکننــد و ماننــد یک
محرکهای
موجود زنــده در برابر
ّ
خارجی واکنش نشان بدهد.
توجه کرد این
چیزی که باید به آن ّ
است که جامعه بیشتر یک فرآیند
است تا یک محصول .یعنی فرآیند
ایجاد و استحکام این شش ویژگی
را مــا جامعــه مینامیم .نــه اینکه

جامعه محصول یک فرآیند باشــد
و هنگامــی کــه میگوییــم جامعه
هســت ،دیگر فرآیند تشــکیل آن
ّ
متوقف شده باشد.
از نظــر من مــا در ایران چیزی به
نام جامعه نداریم.
تنهــا چیزی کــه وجــود دارد یک
«اجتمــاع ایرانــی» اســت .یعنی
افــرادی کــه از بــد حادثــه در یک
جغرافیــا کنــار هم قــرارگرفته اند
و مجبورنــدکــه در کنــار همدیگر
زندگی کنند ،بدون اینکه هیچکدام
از شش ویژگی باال شامل حالشان
شود.
برای اینکه تصویر بهتری از منظور
من از کلمهی «اجتماع» داشــته
باشــید ،میتوانیــد پناهجویانــی

وجود ندارد؟

را تصــوّرکنیــد که از ملــل و اقوام
مختلف در یــک اردوگاه نگهداری
پناهنــدگان در یــک جزیــرهی
دورافتــاده و تحــت نظارتهــای
شدید امنیتی قرارگرفتهاند.

مقایسهی اجتماع ایرانی با
مفاهیم کلیدی جامعه
ً
اصال چنین حرفی را
حاال من چرا
میزنم؟ برای اینکه بفهمیم چرا ما
بــه جای «جامعــهی ایرانی» تنها
چیــزی کــه داریم یــک «اجتماع
ایرانی» اســت ،بایــد واقع ّیتهای
مردمــان کشــور ایران را با شــش

ویژگــی کلیــدی جامعه مقایســه
کنیم.
اگر هیچکدام از این شــش ویژگی
شامل حال ک ّل ّیت این افراد نشد،
یعنی اینکه ما چیزی به نام جامعه
نداریم.
•
شباهت
اوّلیــن چیزی کــه اعضــای گروه
را تبدیــل به یــک جامعه میکند،
شــباهت ایــن افــراد بــه یکدیگــر
اســت .تــا زمانی کــه اعضای یک
گروه همدیگر را شــبیه خودشــان
ندانند ،چیزی به نام جامعه شکل
نمیگیرد.
ما با موجوداتی که شبیه ما هستند
تعامــل اجتماعی میکنیــم .تا به
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انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

Pièces d'Autos N.D.G.

حتویلدرمحل:رایگان

با
گارانتی

مت ارزان
قی
ت مرغوب
کیفی

____________________
Pièces d'Autos NDG

6035 Upper-Lachine
Montreal, QC, H4A2C2

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

حال کسی را دیدهایدکه تالش کند
با یک میمون خرید و فروش کند
یا تالش کند با لبخندزدن به یک
درخت یک ارتباط غیرکالمی با آن
برقرارکند؟
مســئله ایــن اســت که شــباهت
بیولوژیک شباهتی است که امکان
«کنــار هم قــرارگرفتن» افــراد را
فراهــم میکند .ما برای تشــکیل
جامعه به چیزی بیشتر از شباهت
بیولوژیک نیاز داریم.
شما وقتی در دانشگاه با کسی که
همرشتهای و همورودی شماست
روبهرو میشوید ،نسبت با آن فرد
احساس شباهت میکنید.
امــا وقتی کــه همان موقــع کارگر
ّ
 ۷۰سالهی خدماتی که تا به امروز
ندیــدهای از کنارتان رد میشــود،
هیچ احساس شــباهتی با آن فرد
نمیکنید.
این نوع شــباهت احساسی است
که باعث میشود که جامعه شکل
بگیرد.
به باور من ،حاال ما در ایران چنین
احساسی را به شکل کالن نداریم.
یعنی وقتی یک ترکمن در خراسان
شمالی یکی از اعراب خوزستان را
میبیند ،احساسی که دارد شبیه به
همان احساس شماست وقتی که
کارگر  ۷۰ســالهی خدمات را برای
اوّلین بار میبینید.
ما فاقد آن احساســی هســتیم که
موقع دیدن فردی از قوم ،استان،
شــهر یا گاهی مح ّلهای دیگر به ما
یــادآوری میکن کــه این هم یکی
«شبیه» به تو است.
قرنهــا ناامنــی و ملوکالطوایفی
بــودن و تالش هــر طایفه و قومی
برای ســرکوب دیگــران و دزدیدن
آنچه کــه دارند بــرای خود ،باعث
شــده که مــا دچار احســاس عدم

شباهت فرهنگی بشویم.
اعضــای قبیله ،روســتا یا شــهر
من همــواره رفتارشــان طوری
بوده است که به اعضای تازهوارد
این احســاس القا شده است که
هرکــس عضــوی از ما نیســت،
شــبیه به ما هم نیست و هرکس
که شبیه به ما نیست ،میخواهد
که ما را نابود کند.
•
درک متقابل
مسئلهی بعدیای که یکسری
شــخص مجزا را بــه یک جامعه
تبدیــل میکنــد درک متقابــل
اســت .درک متقابــل از این که
چــه چیزهایــی خــوب اســت و
چــه چیزهایی بد .چــه چیزهایی
دوستداشتنی محسوب میشوند
و از چه چیزهایی بدمان میآید.
همیــن درک متقابــل اســت کــه
باعث شــکلگیری فرهنگ واحد
در یــک جامعه میشــود .اعضای
یک جامعــه وقتی که به یک درک
متقابل میرسند از خودشان رفتار
اجتماعی نشان میدهند.
یعنــی وقتی که اکثــر اعضای یک
جامعه از واقع ّیت یک درک متقابل
دارند ،مانند یــک موجود زنده در
برابــر مح ّرکهای درونی و بیرونی
واکنــش نشــان میدهنــد .درک
متقابل چیزی است که ارزشهای
مشترک را به وجود میآورد.
مســئلهی موجــود در اجتمــاع
ایرانی این اســت کــه چیزی به نام
درک متقابل وجود نــدارد .درکی
کــه مذهبیهــا از عمــل خــوب
برای پیشــرفت دارند با درک غیر
مذهبیهــا در تضاد اســت .درک
شــهریها با روســتاییها جور در
نمیآیــد .ســاختهای مختلــف
هرکدام واقع ّیتی مخصوص به خود
درستکردهاند و حاضر به پذیرش
هیچ تفسیر دیگری نیستند.
منظــور مــن از ایــن حرفهــا
تفاوتهــای شــناختی و فرهنگی
طبقات اجتماعی مختلف نیست.
منظورم نبود درکی اســت که این
طبقات مختلف را کنار هم در یک
جامعه نگه میدارد.
آذریها اعتقــاد دارند که فارسها
تمــام حــق آنهــا را خوردهانــد و
فارسهــا فکر میکنندکه مملکت
را «ترک»هــا قبضهکردهانــد و
تمــام ادارات و مشــاغل را بــرای
هموالیتیهایشانتسخیرکردهاند.
چیزی که از نظر اهالی چهارمحال

و بختیــاری بدترین ا ّتفاق اســت،
حداقلهای
برای اهالی یزد یکی از ّ
ضروری برای ادامهی زندگی تلقّ ی
میشود.
میشــود گفت یکــی از بزرگترین
دالیل نبود درک متقابل در ایران،
تفاوت وحشتناک شــرایط است.
چــه از نظر سیاســی و چــه از نظر
طبیعی.
شــما تنها همین مســئلهی آب را
درنظــر بگیریــد .بخشــی از ایران
میگوید کــه من به ایــن آب برای
پیشــرفت و بهبود وضع ّیت خودم
احتیاج دارم و بخش دیگر میگوید
که اگر آب آنها را برای من نیاوری
ً
از تشــنگی میمیــرم .یعنی
عمال
خیلــی اوقات حیــات مردمان یک
بخــش به نابودی منافــع مردمان
حتی اگر
بخش دیگر وابسته استّ .
آن افراد واقع ًا دلشان نخواهدکه به
آن انسانها آسیبی برسانند.
•
وابستگی متقابل اعضای جامعه
یکــی دیگــر از چیزهایــی که یک
اجتمــاع را تبدیل بــه یک جامعه
میکند ،وابستگی متقابل اعضای
آن جامعــه بــه هم اســت .جامعه
را میتــوان شــبیه یکــی از همین
خانههایی دانست که با کارتهای
بازی میسازند .اگر یکی از کارتها
را بردارید ،تمام سازه فرومیریزد.
وجود وابستگی متقابل بسیار مهم
اســت .ایــن ویژگی یــک حلقهی
بازخورد اجتماعی درست میکند.
یعنی اینکه چون شــما به دیگران
وابســتهاید ،هــرروز ا ّتصالتــان
بــه آنها مســتحکمتر میشــود و
پیوندهای اجتماعی قویتری بین
بخشهای مختلــف جامعه ایجاد
میشود.
حــاال چــرا مــا در ایــران چنیــن
وابستگیای نداریم؟ چون مملکت
ما چیــزی به نام نظــام اقتصادی
نــدارد .و ایــن یعنــی اینکــه اگــر
مردمان فالن بخش ایــران ً
کال از
روی صفحهی روزگار محو بشوند،
چــون پول و خدمــات بخشهای
دیگر به آن وابســته نیستند ،برای
افراد دیگر اجتماع هیچ مشــکلی
ایجاد نمیشود.
شاید فکرکنید که پایتخت ایران از
اما به هیچ
این قاعده مستثنا استّ .
عنوان اینطوری نیســت .به خاطر
متمرکــز بــودن نظــام اقتصادی،
مردمــان مناطــق نفتخیــز ابــد ًا
اهم ّیتی برای مرکزنشینان ندارند.
ّ

{>> ادامه در صفحه}9 :
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ایران :دادخواهی...

جنایت علیه بشریت حمید نوری،
و چرا «دیگران» باید نگران باشند

فرامرز داور  -ایران وایر
دادگاهــی در اســتکهلم پایتخت
ســوئد بــرای دومیــن بــار قــرار
بازداشــت «حمیــد نــوری» را تا
هشــتم ژانویــه ( ۲۰۲۰هجدهم
دی  )۱۳۹۸تمدیــد کرده اســت .
بر خالف اخبار منتشــر شــده در
برخی شبکههای اجتماعی حمید
نــوری هنوز ادعــای شــاکیان را
تاییــد نکرده اســت .با ایــن حال
دادگاه قــرار بازداشــت او را کــه به
دردست داشــتن در کشتار۱۳۶۷
ماهم شده ،تمدیدکرده تا شاکیان
فرصت داشته باشند مدارک خود را
در اثبات گناهکار بودن این فرد به
دادگاه ارائه کنند.
•
حمید نوری کیست؟
«ایرج مصداقــی» از زندانیانی که
از کشتار تابستان ســال  ۱۳۶۷در
زندانهای جمهوری اسالمی جان
به در برده ،گفته اســت که حمید
نــوری دادیــار و دســتیار محمــد
مقیســه (ناصریــان) از مقامهای
قضایــی جمهوری اســامی ایران
در زندان گوهردشــت بوده اســت
که در این کشتار و اعدام زندانیان
سیاســی دهــه ۶۰دســت داشــته
است .با شکایت «کاوه موسوی»،
حقوقــدان و شــهادت «ایــرج
مصداقــی» دربــاره هویــت حمید
نوری ،دادگاهی در پایتخت سوئد،
ایــن فــرد در روز هشــتم نوامبــر
بــه محــض ورود به خاک ســوئد
بازداشت و روانه زندان شد.
•
در باره کشتار 67
در مرداد و شــهریور سال  ۶۷پس
از حمله ســازمان مجاهدین خلق
از داخــل عراق بــه مرزهای ایران،
هزاران زندانی هوادارن این سازمان
به دستور آیت الله روح الله خمینی
به طــور فراقضایی اعدام شــدند.
مقامها از دادن جنازه این افراد به
خانوادههایشان خودداری و آنها را
در گورهــای جمعی دفــن کردند.
تعداد دقیــق اعدامهای فراقضایی
مشخص نیست اما تا  ۵هزارنفرهم
تخمین زده میشــود .ســه ســال
پیش  ،انتشــار فایل صوتی جلسه
آیت الله «حسینعلی منتظری» در
زمانی که قائم مقام آیت الله خمینی
بود با «حســینعلی نیری» حاکم
شــرع وقــت« ،مرتضی اشــراقی»
دادستان وقت تهران« ،مصطفی
پورمحمدی» نماینده وقت وزارت
اطالعات در زندان اوین و «ابراهیم
رییسی» معاون وقت دادستان کل
کشــور کــه بعدها به هیــات مرگ
معروف شــدند ،درباره اعدامهای
تابستان ســال 67خبر ســاز شد.
در همین فایــل آیتالله منتظری
خطاب به حاضران میگوید« :این
اعدامها بزرگ ترین جنایتی است
که در جمهــوری اســامی از اول
انقــاب رخ داده و تاریــخ شــما را
جزو جنایتکاران مینویسد».
•
آیا حمید نوری متهم است؟

دادگاه هنوز رســما حمید نوری را
متهم به جنایت علیه بشریت نکرده
اســت چرا کــه هنوز بــرای دادگاه
محرز نشده است که فرد بازداشت
شده همان شــخصی است که در
کشتار سال  ۶۷نقش داشته است.
«کاوه موســوی» شــاکی پرونــده
به ایــران وایر میگوید دادســتانی
در ســوئد به دلیل شــدت جنایت
صورت گرفته در سال  ۶۷احتمال
فرار مظنون را زیاد تشخیص داده
و از دادن حکــم آزادی موقــت او
بــه دلیــل انگیزه بــاال بــرای فرار،
خودداری کرده است .حمید نوری
روز دوازدهــم دســامبر از طریــق
ویدئویی بــه دادگاه گفته هویت او
اشتباه گرفته شده و میخواهد در
دادگاهی علنی از خود و رهبر دفاع
کند.
فرد بازداشــت شده در حال حاضر
مظنــون اســت امــا بــه محــض
مشــخص شــدن هویت او پرونده
وضعیت تازهای پیــدا خواهد کرد.
اگر آن طور که حمید نوری و وکیل
مدافعاش گفتهاند ،او بیگناه باشد
و با فرد دیگری اشتباه گرفته شده
باشــد ،امکان آزادی در هفتههای
آینده وجود دارد اما در صورتی که
او هویت او و نقشاش در کشــتار
 ۶۷تایید شــود رســما بــه عنوان
متهم با عنوان اتهامی جنایت علیه
بشریت رو به رو خواهد شد.
•
جنایت علیه بشریت چیست؟
کشــتار وســیع افراد ،شکنجه و و
سایر اعمال قساوت باری که بر ضد
انسان صورت میگیرد و شأن آدمی
را کاســته و مقام و منزلت انســان
را پایمــال میکنــد ،جنایت علیه
بشریت اســت .این جنایت همراه
با نســل کشــی ،جنایت جنگی ،و
تجــاوز نظامی ،از بزرگترین جرائم
بین المللی است .کشتار تابستان
 ۶۷در ایــران کــه در آن زندانیانــی
کــه حتــی با ســپری کــردن دوره
محکومیت در آستانه آزادی بودند،
از مصادیــق جنایت علیه بشــریت
است.
•
چرا سوئد میتواند به اتهام یک
ایرانی رسیدگی کند؟
حمید نوری به ظن نقش داشتن
در جنایت علیه بشــریت بازداشت
شده است .جنایت علیه بشریت از
بزرگترین جرائمی است که به دلیل
شدت تحت تاثیر قرار دادن وجدان
بشــری قابلیت پیگرد بین المللی
دارد و دیگــرکشــورها بــر اســاس
اصل صالحیــت جهانی میتوانند
افــراد دخیل در یک جنایت بزرگ

هماننــد جنایت علیه بشــریت را
تحت تعقیب قرار دهند.
•
اصل صالحیت جهانی چیست؟
بر اســاس اصل صالحیت قضایی
جهانی ،در صورتی که دادگاههای
کشوری مثل ایران توان و امکان
پــی گیــری قضایی یــک جنایت
را نداشــته باشــند ،بازمانــدگان
میتواننــد مظنونان یا متهمان به
جنایــت را در نظامهــای قضایــی
کشورهای مختلف که دارای نظام
قضایی عادالنهای هســتند ،مورد
پیگرد قرار دهند .اصل صالحیت
جهانی به دادگاه سوئد اختیار داده
که میدهد اگر جنایتی مثل کشتار
سال  ۶۷در آن کشــور رخ نداده و
یا ارتباط مستقیمی به آن نداشته
باشــد ،به دادخواهــی بازماندگان
رسیدگیکنند.
•
صالحیت قضایی جهانی شــامل
حــال کشــورهایی میشــود کــه
اصال نظــام قضایی فعالــی ندارند
و نمیتواننــد جنایــت کاران را
مورد پی گیرد قــرار دهند .یا این
که مثــل ایرن ســاختاری بــه نام
دادگســتری یا قوه قضاییــه دارند
امــا به دلیــل اعمال نفــوذ افراد و
گروههــای سیاســی ،از رســیدگی
عادالنه به پرونده جنایتها ناتوانند
و انگیــزهای برای ایــن کار ندارند.
بازداشت حمید نوری در سوئد بر
همین مبنا صورت گرفته اســت.
اغلب کشورهایی اروپایی به دلیل
داشــتن قــوه قضائیه مســتقل و
عادل صالحیت جهانــی را اعمال
میکنند و برای به کیفر رســاندن
متهمــان جنایتهــای بــزرگ
میتــوان از نظام قضایی آنها برای
رعایت عدالــت و بیکیفر نماند و
مرتکبان جنایتهای بزرگ ،کمک
خواست.
•
عاقبت حمید نوری چه
میشود؟
در صورتی که شــاکیان و شاهدان
پرونــده بتوانند مســتندات کافی
برای اثبــات هویت حمیــد نوری
بــه دادگاه ارائــه کننــد و دادگاه
اســناد انتســاب جنایــت علیــه
بشــریت را کافی تشــخیص دهد،
با تشــکیل کیفرخواست و تفهیم
اتهام ،رسیدگی به پرونده شخص
بازداشت شــده آغاز میشــود .در
صورتی که هیــات منصفه حمید
نوری را گناهکار تشــخیص دهد،
دادگاه بایــد او را به زندان طوالنی
مدت محکوم کند.
به دلیل اینکه ایران و سوئد قرارداد
تبادل و اســترداد زندانــی ندارند،
فــرد محکــوم شــده قطعــا دوره
محکومیت خــود را بیرون از ایران
سپری خواهد کرد .در این صورت
بــرای اولیــن بــار یکــی از دســت
اندرکاران کشــتار  ۶۷در ایران ،بر
اســاس اصل صالحیت جهانی به
عدالت کیفری سپرده شده است.
•
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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

«آنقدر عزا بر سرمان ریختهاند
که فرصت زاری کردن نداریم!»
گروگانگیری  ۸۰میلیون نفری!

مجمعدیوانگان
همینکه شما این سطور را
میخوانید ،حتما احساس
مشــابهی با نگارندهاش را
تجربه میکنید :احساس
گروگانــی که به تازگی آزاد
شــده و هنــوز از ضربهای
ناگهانــی گیــج و منــگ
اســت .عجیبتر آنکه حس کنید
با  ۸۰میلیون گروگان دیگر در این
گروکشی تاریخی همبند بودهاید!
هیــچ اهمیتی ندارد کــه بهانهاش
چه بود .مضحکتر از آن ،گشتن
به دنبال تصمیمگیرندگان است.
عناصــری کــه سالهاســت بازی
موش وگربه راه میاندازند و هریک
گناه را به گردن دیگری میاندازند
تا در عمل مردم را سردرگم کرده و
از زیر بار مسوولیتی که همگیشان
با هم در آن ســهیم هستند شانه
خالــی کننــد .مهم اما ،بــه نظرم
آن عریانــی بیپیرایه حقیقتی بود
که ســالها گویی میدانســتیم و
باور نمیکردیم ،یا میدانستیم اما
تالش میکردیم از زیر بار سنگینی
و تلخیاش فرار کنیــم ،اما این بار
به ســادهترین و واضحترین شکل
پیش چشــمانمان مجســم شد:
«حقیقت یک کشــور اشغال شده
و ملتی که به گروگان گرفته شده

است»!
شاید بســیاری قطع یک هفتهای
اینترنــت را بــه عنــوان «راهــکار
حکومت برای کنترل اعتراضات»
قلمداد کنند .میتوان پذیرفت که
ایده اصلی و عامل اولیه هم چنین
چیــزی بوده ،با این حــال ،به باور
من ،این اتفاق به خودی خود پیام
واضح و مستقلی نیز داشت ،پیامی
که میخواست بگوید« :شما هیچ
نیستید»!
منتقــدان بســیاری (حتــی گاه از
داخــل حکومــت) تذکــر داده و
میدهندکه این حجم از اعتراضات
مردمی،صرفاازبابتافزایش قیمت
بنزین نیست .اعتراض اصلی ،زیر
پا گذاشــته شــدن کرامت ایرانیان
اســت .آنهایی که «غیرخودی»
قلمداد میشوند و حتی حق ندارند
بدانند چه زمانی و چه کســانی در
مــورد بهــای بنزینشــان تصمیم
میگیرنــد .اگــر ایــن انتقــاد را در

گوشه ذهن داشته باشیم ،آن وقت
پیــام قطع سراســری اینترنت ۸۰
میلیون ایرانی را بهتر درک خواهیم
کــرد« :اگــر بــه ســرتان زد که به
تصمیمــات یــک جانبــه
حکومتــی اعتراض کنید،
الزم اســت به این شــیوه
یــادآوری کنیم که شــما
در واقع چقدر بیارزشتر
از آنچــه تصور میکنید ،و
مــا چقدر قویتــر از آنچه
تا کنون نمایــش دادهایم
هستیم».
سالها پیش ،هوشنگ گلشیری،
در مراسم تدفین قربانیان قتلهای
زنجیرهای خطابی بــه کار برد که
محصــول نبوغ شــخصی و البته،
شــرافت و تعهد روشــنفکرانهاش
بود .حاال  ۲۰سال گذشته و شاید
بــرای آنکه ما نیز دقیقــا به همان
درک و شــهود برسیم ،به گذشت
چنیــن زمانــی واقعا نیاز بــود .به
هر حال ،عملیــات گروگانگیری
 ۸۰میلیونی حجــت را بر هر ناظر
مستقلی تمام کرد تا دقیقا همان
را بگوییم که گلشیری پیشترگفته
بود:
«آنقدر عزا بر سرمان ریختهاند
که فرصــت زاری کردن نداریم،
پیام دقیق به ما رسیده است :خفه
میکنیم .ما هم حاضریم! مگر قرار
نیست که برای جامعه مدنی و آزادی
بیانقربانیبدهیم؟حاضریم!»
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ایران:نگاه...
بیداری از این توهم چند صد ساله برای جامعه
ایران بسیار پرهزینه بوده و خواهد بود
بوی «توهم سعادت اسالمی» بلند شده است!

مجیدمحمدی
ِ 10دســامبر  -محســن هاشمی
رئیس شورای شهر تهران در مورد
منشا بوی بد تهران میگوید:
«گند زدیم که بوش دراومده».
علــی مطهــری عضــو مجلــس
در مــورد کشــتار معترضــان آبان
میگوید «یک افتضاحی شده ولی
باید به گونــهای آن را جمع کرد تا
اصل نظام آسیب نبیند».
عبدالمجیــد معادیخــواه یکــی از
وزرای ارشــاد جمهور ی اســامی
در مورد رابطه جمهوری اســامی
با شــهروندانش میگویــد« :االن
 ۸۰میلیــون در حال کیفر شــدن
هستند».
اوضاع کشــور به گونهای است که
وفادارترین افــراد به نظام چارهای
بجز تمســک بــه این زبــان برای
توصیف وضعیت موجــود ندارند.
افتضاح و بوی گندی که مقامات
نظــام از آن ســخن میگوینــد
چیست؟
تقلیل علت خیزش آبان  ۹۸به
گرانی بنزین
با بوی گندی که از نظام بیرون زده
و در سراسرکشور به مشام میرسد
تقلیل اعتراضات آبان به اعتراض به
گرانی بنزین جفا بر مردمانی است
که در مقابل گلولههای دوشــکا و
دراگانوف قرارگرفتند.
بیــش از همــه خامنــهای معنای
ایــن اعتراضــات را دریافته اســت
که عبارت اســت از نفی جمهوری
اســامی .مردم عادی که از تداوم
این رژیم منافعی ندارند با گوشت و
پوست و خون احساس کردهاندکه
چارهای بجز خالصی از این بوی بد
ندارند.
کســانی کــه احســاس میکننــد
منافعشــان به رژیم وابســته است
(سلبریتیها،روحانیون،سپاهیان
و بخشــی از تکنوکراتهــای رانت
خوار) این بو را احســاس میکنند
اما نمــی توانند غیــر از جمهوری
اسالمی را تصور کنند چون چهار
دهــه درگیر بــودن در هزارتوهای
رژیم آنهــا را در تصور بدیل ناتوان
ســاخته اســت .مردم عــادی که
طناب اتصالی به رژیم ندارند شامه
تیزتری دارند و الشه نظام دارد آنها
را آزار میدهد.

روزگار ناخوشی است
ایــران و ایرانی چهل ســال اســت
کــه روزگار خوشــی نــدارد .آنچــه
امروز ایرانیان با آن مواجه هستند
محصــول قرنها انحطــاط فکری
و آموزشــی و تمدنــی ،اســتبداد
سیاســی ،اســامگرایی شــیعه
(پنــاه آوردن بــه اســام برای حل
مشــکالت اجتماعی و سیاســی و
اقتصادی به جای عقل و دانش)،
تقــدم باورهــای مذهبی بــر علم
تجربی و عقل بشــری ،و نخبگان
و روشــنفکران متوهــم چپگرا و
اسالمگراست.
در ایــن میان آنچه در چهل ســال
گذشــته بیش از همه جلب توجه
میکنــد این توهم اســت که دین
به طور عام و اسالم شیعی به طور
خــاص میتواند مرهمی بر زخمها
بگذارد.
البته بخش قابل توجهی از جامعه
از ایــن توهم بیدار شــده اما هنوز
کسانی هستند (خواه در حکومت
و خــواه بیــرون از آن) کــه تصــور
میکنند با تمسک به اسالم جامعه
میتواند قدمی به جلو بگذارد.
در ماجــرای همه گیــری آنفلوانزا
در ایــران در آذر مــاه  ۱۳۹۸یکــی
از متخصصــان میگفــت بایــد در
دو رهای دست دادن را حرام اعالم
کنند تا این بیماری واگیرگسترش
پیــدا نکند .این متخصص ســاده
دل کــه تصور میکند هنوز بخش
قابل توجهی از مردم ایران از مراجع
شــیعه بــا باورمنــدی تــام و تمام
پیروی میکنند؛ متوجه نیست از
چه سالح مخربی برای برخورد با
یک خطر دیگر استفاده میکند.
جهل مایه سرخوشی منی شود
مثلی در زبان انگلیســی اســت که
میگویــد جهــل مایه سرخوشــی
اســت .اما همیشه چنین نیست.
جهــل بــه برنامــه حاکمــان و
قدرتمــداران مایه بدبختی اســت.
ایــن را در ایران به خوبی در چهل
سال گذشته مشاهده کردهایم (و
نیــز در اتحاد جماهیر شــوروری،
کوبا ،کره شمالی و افغانستان).
بخــش قابــل توجهــی از ایرانیان
پیــش از تشــکیل دولت اســامی
در ایــن توهم به ســر میبردند که

پیاده شــدن اسالم آنها را به
ســعادت میرســاند .بخش
بزرگی از آنها نمی دانســتند
واقعا اسالم چیست و خبری
از احکام اجتماعی شــریعت
نداشتند .اســام را در نماز
و روزه و مراســم عاشــورا
میدیدنــد .آنهــا همچنین
تصــوری نداشــتندکــه قرار
است روحانیت شیعه با همه
فسادها و عقب افتادگیها و
بی خردیهایش اســام را
پیاده کند.
تنهــا کســانی کــه واقعــا
میدانســتند پیاده کردن اســام
یعنــی چــه روحانیــون و برخــی
نزدیــکان بــه آنهــا بودند امــا آنها
ایــن کاالی بنجــل را بــدون ذکر
مشخصات به مردم میفروختند و
در باغ سبز نشان میدادند که اگر
اسالم حاکم باشد دزدی نخواهد
شــد و اخالق جامعه را در خواهد
نوردیــد؛ قرار بود همــه دزدها در
اردوگاههای انسان سازی به عارف
و زاهــد تبدیل شــوند یا بالفاصله
پس از قطع انگشتان و دست توبه
کنند اما زهاد و عابدان نیز بدانها
پیوستند.

توهم جنات بخشی
نجات بخشــی و ســعادت معنوی
و مادی ناشی از تمسک به اسالم
در طول تاریخ ایران توهمی بیش
نبوده است .آنچه ایرانیان در دوران
مابعد اســامی به تمدن بشــری
تقدیم کردهاند «بــه رغم» و برای
«کاهش خطر» اســام بوده و نه
«به خاطر» اســام یا عاشــق این
دین شدن.
هیچ نمونهای در تاریخ ایران وجود
نــدارد کــه قبــل از حملــه اعراب
گروهی از ایرانیان به تبلیغ اسالم
در ســرزمینهای خــود پرداختــه
باشند .حداقل بخشــی از ایرانیان
برای گریز از انتقام جویی و سرکوب
مهاجمــان بــه فهــم آموزههــای
مهاجمان خود پرداختند تا بدانند
با آن چگونه مقابله کنند.
دوگانه گوییهــای خیام و حافظ
(رنــدی) یــا گــذر از شــریعت بــا
تمســک به طریقت و حقیقت در
میــان عارفان نوعی تاکتیک برای
انطباق با زورگویی «اسالم اصیل
وارداتی» بوده است .ریشه اسالم
روحانیت شیعه در سرزمین ایران
به اندازه چند ســانتیمتر است اما
مشــکل آن اســت که اوال این سم
سراســر زادگاه مــا را در برگرفته و
ثانیا هــر روز با جهل و بی خردی
آبیاری میشــود؛ تا وقتی جهل به
اسالم و تمدن امروز بشری وجود
داشــته باشــد زدن ایــن ریشــهها
دشوار خواهد بود.
نهادینه سازی نکبت و فالکت
البتــه نهادی به نــام روحانیت نیز
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بوده اســت کــه برنامــه و هدفش
رسوب سازی این تهاجم و درونی
کردن تبعیت ایرانیان از مهاجمان
و دنبالهآنها در تاریخ  ۱۴۰۰ســاله
بوده است.
بسیاری از ایرانیان فراموش کردند
که روحانیت شیعه و نمادهایشان
(امامزادهها و مساجدی که بر وی
خرابهای آتشــکدهها بنا شدند) در
جهت ابدی سازی اشغال و تبعیت
بنــا شــدهاند و هیچــگاه نهــادی
برای دینداری نبودهاند .مســاجد
و امامزادههــای شــیعی بــه دلیل
آلودگــی با قدرت همیشــه تهی از
ســه کارکرد دین یعنی کاهش آالم
درونی ،رابطه با امر مقدس (فراتر
از روالهای درونی قدرت و منزلت
و ثــروت) ،و ایجــاد حــس تعلــق
جمعــی داوطلبانه (و نــه فرقهای)
بوده است.
نهادهای شــیعی در ایران همیشه
به رنج پیــروان بی توجــه بودهاند
چون رنج مقدسان شیعه برای آنها
اولویت داشته اســت .امر مقدس
شــیعه بخشــی از روالهای قدرت
بوده اســت و نه فراتر از آن .شیعه
نیــز یک فرقه اســت و نه یک دین
با مخاطب جهانی .شیعه حتی در
میان مســلمانان یــک فرقه تلقی
میشود و نه جریان اصلی.
در چنین شرایطی بیداری ایرانیان
نه احیای صدر اســام-چنان که
روشــنفکران دینی تبلیغ کردند-
بلکــه آگاهــی بــه روشــهای تابع
ســازی و نهاد مهاجمی بــوده که
 ۱۴۰۰ســال ایرانیان را به گروگان
گرفتهاند .نکتهای کــه در بیداری
ســکوالر ایرانیان بعد از مشــروطه

مورد غفلت قرار گرفت تشــخیص
چگونگی این درونی سازی و یافتن
راههــا و روشهای مقابله با تداوم
آن بود.
سازوکارهای درونی نهاد روحانیت
و روشــی که این نهــاد برای تبلیغ
و ذهن شــویی و مهندســی افکار
عمومی به کار میگیرد در آن دوره
مورد غفلت قرارگرفت.

غیر قابل تغییر
گرچــه در دورههایــی بخشــی از
ایرانیــان تصــور کردهاندکــه مدارا
بــا ایــن فرهنــگ مهاجــم و حتی
برســاختن نســخهای ملی از آن-
شیعه-شــاید بتوانــد بــه نجــات
آنها منجر شــود امــا این امر صرفا
توهم بوده و این تمســک بیشــتر
ایرانیان را به چاه تنفر و خشونت و
رفتارهای ضد عقالنی و ضد بشری
سوق داده است.
اسالم قدرت و سیاست و باالخص
اسالم شــیعی تاریخی با مبانیای
که دارد قابل تغییرکاربری نبوده و
ملتهایی که این ایده را خریدهاند
جــز فالکت و بدبختی بــرای خود
به بار نیاوردهاند .بر همین اساس
اســام شــیعی در  ۱۵۰سال اخیر
اذهــان ایرانیان را با تنفــر از دیگر
تمدنها و باالخــص تمدن غربی
آلوده است.
تنفر از غیر (کافر و ملحد) بخشی
ساختاری و نهادی از اسالم شیعی
بــوده اســت .حتی اســامگرایانی
کــه از مزاحمــت دولت اســامی
برساخته شان به غرب پناه بردهاند
به تداوم نشر این تنفر مشغولاند.
کســانی که هنوز تصــور میکنند

ایران تحــت حکومــت روحانیون
میتواند به امنیت و رفاه و پیشرفت
دســت یابد دچار توهمی مضاعف
هســتند چون چهل ســال تجربه
ایــن حکومــت و نظام سیاســی و
اجتماعــی مبتنی بــر آن را در برابر
خود دارند و شکســتهای عریان
آن را به خارج نسبت میدهند.

بیداری بسیار پر هزینه
بیداری از این توهم چند صد ساله
برای جامعه ایران بســیار پرهزینه
بوده و خواهد بود:
هــم هزینههــای انســانی و هــم
هزینههــای مــادی .مهــم تریــن
و دهشــتناکترین هزینــه توهــم
مورد بحث ،چهل سال جمهوری
اســامی بوده اســت کــه با جنگ
دائمی با دنیا و مردم ایران موجب
میلیونهــا کشــته و زخمــی (در
جنگ بــی حاصل هشــت ســاله
باالخــص بعــد از بازپــس گیــری
خرمشهر) ،صدها هزار بازداشتی و
دهها هزار اعدامی شده است.
در کنار این خسارات انسانی بیش
از  ۱.۵تریلیــون دالر درآمــد نفــت
کشــور و چند برابر آن بودجههای
ســاالنه صرف کارهایی شــده که
از اســاس نادرست بودهاند و هیچ
تاثیــری بــر افزایــش رفــاه و خیر
عمومی نداشتهاند .برای براندازی
رژیم هم مشــخص نیســت چقدر
خســارت بر جامعــه ایران تحمیل
خواهــد شــد .همه این خســارات
ناشی از این توهم بوده که حکومت
اسالمی موجب برساختن جامعه
ایدهال خواهد شد.
•
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مواجهــــهبااعتراضات

برنامه بلند مدت جمهوری اسالمی
بر عمــر نظام بســته و تمامیت
خــواه جمهــوری اســامی،
بــه قطــع اینترنــت بینالمللی
وابسته اســت .با انزوای خبری
و اطالعاتــی ،موثرتــر میتــوان
جامعه و فرهنگ را مهندســی،
و افــراد را مغزشــویی کرد .علی
باللــی ،مشــاور عالــی فرمانده
هوافضای سپاه پاسداران ،بر این
باور اســت که اگر اینترنت قطع
نمیشــد ،اعتراضها «کشور را
فرا میگرفت».
آنها میدانند که گستره نارضایی

PAIVAND: Vol. 26  no.1452 Dec. 15, 2019

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

(میدانهــای) دفــاع ســخت،
نیمهســخت و نــرم آمــاده
مجیدمحمدی اگــر خودمان را به عنوان یک جمهوری اسالمی در سالهای
بــهکار باشــد و در همــه
تصور کنید که عضوی از دبیرخانه استراتژیســت یا سیاســتگذار
شــورای عالی امنیت ملی یا ستاد در جــای چنیــن مقاماتــی آینده پلیسیتر و نظامیتر خواهد
محلههای کشور در مقابل
فرماندهــی کل قوا یا هســتههای قــرار دهیــم و تــاش کنیــم شد تا بتواند به حیاتش ادامه دهد حــوادث گوناگــون راهبرد
و تاکتیــک آمــاده داشــته
مشــاوره نظامی و امنیتی دستگاه تــا بفهمیــم اقدامــات بعدی
رهبری هســتید .بعد از ســرکوب حکومــت چه خواهد بــود ،باید به در کشــور تــا چــه حــدی اســت .باشد ...در هیچ زمینهای غافلگیر
اعتراضــات آبــان مــاه  ،۹۸کار نقاط آسیبپذیری حکومت توجه بر اســاس ایــن دیــدگاه ،مقامات نشــوید و ســعی کنیــد در همــه
شما تازه آغاز شــده است .از شما کنیــم؛ یعنــی اینترنــت و امکانی امنیتی و نظامی بدانجا میرســند محلهها حضور داشته باشید».
انتظار میرود که طرحهایی برای کــه بــرای مبادله اطاعــات فراهم که باید دسترســی اینترنتــی را به در دوران حافظاسد وقتی در سوریه
تضمین بقای جمهوری اسالمی و میکند ،شــبکههای اجتماعی که داخل کشــور محدود کرد و نام آن در خیابانهــا حرکــت میکردید،
پیشگیری ،کاهش دامنه ،وکنترل امکان بسیج وگردهمایی را فراهم را هم گذاشتهاند «اینترنت ملی» هــر چند صــد متــر بــا نیروهای
خیابانــی موثرتــر اعتراضاتی مثل میآورند ،محــات پرجمعیت که تــا موضوعی ملی به نظر بیاید ،در گشت نظامی و شبهنظامی مواجه
اعتراضات دی  ۹۶یا آبان  ۹۸عرضه کنترل تودهها در آنها آسان نیست ،حالی که نام دیگری برای «انزوای میشدید .حضور بسیج و نیروهای
کنید ،چون همه مقامات میدانند اهدافی که معترضان بدانها حمله ملی» یا «سانسور و خفقان ملی» لباس شخصی باید به امری دایمی
که این اعتراضات در مقاطعی رخ میکننــد ،و نیروهــای همپیمانی اســت.ائمه جمعه نیز به صراحت تبدیل شود تا حکومت در هر هیچ
خواهــد داد و ممکن اســت دامنه که قابل استفاده در شرایط بحران خواهــان قطع ارتبــاط ملی با دنیا نقطهای غافلگیر نشود.
طــرح گشــتهای محلهمحــور
آنهــا آنقدر بزرگ باشــد که کنترل هســتند .بــا توجه به مشــاهدات شدهاند.
رضویــون در سراســر کشــور ،بــا
برخی از شهرها و حتی استانها را میدانــی و تجربههــای به دســت •
از دست بدهند .وزیر کشور دولت آمده ،استراتژیســتهای سرکوب کنترل و ارعاب دایمی محالت
همین دیدگاه تعبیه شد و کلید آن
روحانــی ،در این مــورد میگوید :به پنج برنامه محتمل برای کنترل اعتراضــات عمومــی از ســال  ۹۶از استان بوشهر زده شده است.
بدین سو از محلههای مختلف آغاز مقامات امنیتی متوجه شدهاند که
«آسیبشناسی این حوادث انجام بیشتر دست مییابند:
شدهاند و بسط یافتهاند.
هیچ نقطهای از کشور را نمیتوانند
و بــا قصورها برخورد خواهد شــد •
و ضعفها و کاســتیها شناسایی اینترنتملی
از این جهــت ،رژیم تالش خواهد منطق ه عــاری از اعتراض خیابانی
مقامات
که
توطئه
نظریــه
میشود و در جهت برطرف کردن نه تنها
کرد تــا محالتی را کــه واحدهای بداننــد و در هر شــرایطی ،ممکن
آنها گام برمیداریم».
عالــی جمهــوری اســامی بــدان بسیج به خوبی پوشش نمیدهند ،اســت معترضان عرصه خیابان را
البته فراموش نکنیم که جمهوری شدیدا باور دارند ،بلکه مشاهدات تحت کنتــرل و نظــارت و ارعاب اشغال کنند.
اســامی چهل ســال اســت دارد روزمــره در باب تاثیر متقابل افکار دایمی قــرار دهد .خامنهای بعد از •
مدام راهبردها و تاکتیکهای خود عمومــی در داخــل و خارج و تاثیر ســرکوب اعتراضات آبان  ۱۳۹۸به غربال شبکههای اجتماعی
را برای مقابله با هر گونه اعتراضی رســانههای فارســی زبــان خــارج صراحت بســیج را بــه این کنترل پس از هر حرکت اعتراضی گسترده،
هــزاران معترض بازداشــتی مورد
روزآمــد میکند و بعــد از این هم کشور در شکســتن سد سانسور ،دایمی دعوت میکند:
به هر ناظــری میگوید که افزودن «بســیج در همــه میادیــن بازجویی قــرار میگیرنــد و از آنها
چنین خواهدکرد.
پرســیده میشــود که چگونــه و با
کدام نام اطالعرسانی ،به خیابان
آمدند.
از اعترافــات وگوشــیهای موبایل
آنها شــبکههایی که تــک تک این
افــراد با آنهــا در ارتباط هســتند،
بیرون آورده میشــود .با کنار هم
گذاری این اطالعات ،شــبکههای
اصلی پیدا میشــود و برای فعاالن
آن شبکهها پروندهسازی میشود.
افرادی که بازداشــت نشده باشند
Tel.: 514-737-3642
محل ثبت نام
نیــز تعقیب میشــود و تحت نظر
5165 Queen-Mary, 3e étage, Montréal, H3W 1X7
Snowdon
قــرار میگیرند تا کســی از تور آنها
بیرون نماند.
در این کار ،سنگ و ریگی نیست که
زیر و رو نشود و شبکهای نیست که
GESTION FINANCIERE LOYALE
رها شود .این کار حداقل تا ماهها
SOROOR SADR ACCOUNTING
; ;امور دفترداری
AND BOOKKEEPING SERVICES
BOOKKEPPING & ACCOUNTING
و حسابداری
FINANCIAL STATEMENT PREPRATION
; ;تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی
PERSONAL AND INCORPORATION TAX RETURN
COMPANY CREATION AND REGISTRATION
; ;تاسیس و ثبت شرکت ها

دوره های رایگان آموزش زبان فرانسه

ظرفیتمحدود

برایمهـاجرین

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

Tel.: 514-777-3604

WITH APPOINTMENT
_________________________

5263 boul Cavendish
Montreal Quebec H4V 2R6
Email: loyale.accounting@gmail.com
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افراد بازداشت شــده را در هالهای
از تــرس قرار میدهد تا در فرصتی
دیگر ،نیروهایی دیگر به ســاختن
شــبکههای دیگری اقــدام کنند و
باز ،روز از نو و روزی از نو .مقامات
امنیتی میدانند که این کار ،تاثیر
کوتاهمــدت یا حدکثــر میانمدت
دارد ،امــا آن را به عنوان راهبردی
با تاثیر بلندمدت به روســای خود
میفروشند.
در بلندمدت ،جمهوری اســامی
نمی خواهد شــبکهای بــا چند ده
هــزار مشــترک ،بیــرون از دایــره
خودیها فعالیت داشته باشد و از
این جهت ،همه افراد و کانالهای
پر مخاطب ،تحت عنوان «شاخ»
شناخته میشوند و مجبور به توقف
ادامه کار میشوند.
از روز اول اعتراضــات آبــان ،۹۸
بازداشت افرادی که توانسته بودند
در همــان روزهــا مخاطــب جلب
کنند ،آغاز شد.
مشــاهدات میدانــی ،حاکــی از
بازســازی بانکها و فروشگاههای
عمومی و موسســات اقتصادی به
صورت دژهای نفوذناپذیر اســت،
چــون حاکمــان میدانند کــه اوال
اکثریــت مردم گرســنه و فقیرند،
ثانیا این موسســات را بهدرســتی
از آن خــود نمیدانند ،بلکه نتیجه
تاراج قشر حاکم تلقی میکنند ،و
ثالثا نمیتوان بهطور شبانهروزی از
آنها با نیروی پلیس محافظت کرد.
حتی موسسات بزرگ اقتصادی و
خدماتــی ،مانند مراکز مخابرات و
تاسیســات نفتی ،میتوانند هدف
حمله قرارگیرند.
از این جهت ،یکی از اقدامات بعدی
حکومت ،تبدیل همه اموال دولتی
و بخش خصولتــی (دولتی واگذار
شــده به خودیها) به پادگانهای
نظامی خواهد بود .این امر ،شکاف
میان مردم و موسســات دولتی را
افزون میکند .همچنین ،اقدامات
تخریبگرانــه (کــه بعضــا ممکن
است به دست نیروهای حکومتی
نیــز انجام شــود) نشــان میدهد
که هــر چه به عمر ایــن نکبت در
لحاظ
ایران اضافه شود ،مدنیت و
ِ

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

مصالــح عمومــی نیز بیشــتر افت
خواهدکرد.
•
نهضت جهانی سرکوب
برنامــه بعــدی ،میتوانــد در نظر
گرفتن تمهیداتی برای حضور موثر
و همه جانبه «مقاومت اسالمی»
(نیروهــای نظامی و شــبهنظامی
تحــت فرمــان ســپاه قــدس) در
سرکوبها باشد.
ســپاه قــدس بــرای عادیســازی
حضــور نیروهای عراقــی و لبنانی
تحــت فرمــان خــود و حمایــت
جمهوری اسالمی ،آنها را در دوران
سیل به خوزســتان آورد ،در حالی
کــه داوطلبــان ایرانــی از کمک به
هموطنان خود منع میشدند .در
دورههای آینده اعتراضات ،میتوان
انتظارداشــت کــه گردانهــای
حزبالله لبنان ،حشدالشــعبی و
حوثیها در سرکوبها حضور فعال
و مســتقیم داشته باشــند ،چون
بقای نظام برای آنها حیاتی است.
سرنوشت شبهنظامیان و نظامیان
دســت پرورده جمهوری اســامی
در عراق و یمن و لبنان و ســوریه،
به سرنوشــت جمهوری اســامی
پیونــد خــورده اســت .مقامــات
ســپاه ،نیروهای حزبالله لبنان،
حوثیهای یمن و حشدالشــعبی
را بســیج جهان اســام مینامند
و طبعــا اســتفاده از آنهــا بــرای
ســرکوبها ،جــزو ماموریتهای
بسیج به شمار میرود.
البتــه در کوتاهمــدت همــه ایــن
اقدمات ممکن اســت در سراســر
کشور به انجام نرسند ،چون منابع
دولتــی به علــت تحریمها کاهش
یافته است و مردم همچنان در برابر
این اقدامات مقاومت میکنند .اما
همان طور که جمهوری اســامی
بــه تدریج بــا نادیده گرفتــن رای
مردم به نظامی تمام امنیتی تبدیل
شد ،در ســالهای آینده پلیسیتر
و نظامیتر خواهد شد تا بتواند به
حیاتش ادامه دهد.
 30نوامبر

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید
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آبان خونین...
باورکنیدحالتهرانخوشنیست!

س .اقبال
غروبهــا گروههایــی از مــردم در
میدانهای شهر تهران گرد میآیند
تا شــاید اینگونه بتوانند اعتراض
خاموش خود را با باالدســتیهای
حکومــت در میــان بگذارنــد .اما
پلیس به همین اعتراض خاموش
هــم تمکیــن نمیکنــد و همگی
را از میــدان پــس میراند .پلیس
همچنین شــماری از افراد خود را
با لباس مبــدل بین این گــروه از
معترضان خاموش کاشــته است
تا از شکلگیری هدفمند هر گونه
تظاهراتی پیشگیری به عمل آورد.
جــدای از این ،پلیس تعــدادی از
خبرچینان خــود را نیز بین انبوه
دستفروشان و بساطیهای خیابان
انقالب میفرســتد کــه همگی به
عنوان دســتفروش به کار اشتغال
دستفروشــان
دارنــد .این گروه از
ِ
ساختگی وظیفه یافتهاند تا هرگونه
حرکــت اعتراضی را با موبایل خود
به پلیس گــزارش نمایند .شــکی
نیســت که تهران هنــوز هم آتش
زیر خاکستر اســت و این موضوع
را دســتگاه امنیتــی حکومت نیز
میفهمــد .چنانکه از حــاال تدابیر
امنیتــی خــود را در خصــوص
شهروندان تهرانی به کار میبندد.
بــاور کنید این روزها حال تهران
خوشنیست.واقعیتیکهبههمین
آســانی نمیتوان آن را پنهان کرد.
حال همه شــهرها بد است ،حال
همه کشور بد است ،اما جمهوری
اســامی بــر ســامانهای از دروغ
و خدعــه همچنان میکوشــد که
واقعیتهای موجود را کتمان کند.
با چنین رویکردی اســت که برای
مدیران حکومــت اعترافگیری از
دستگیرشدگان ارج و قرب مییابد.
رییــس قــوهی قضاییــه و رییــس
جمهور نظام هم بر چنین راهکار
ناصوابــی اصرار میورزنــد .صدا و
ســیمای حکومت هم به برآوردن
چنیــن نیــازی از دروغ و خدعــه
پای میفشارد .روزنامهها تا کنون
اجازه نیافتهاند که گزارشــی جامع
از آنچــه که در خیابانهای شــهر
گذشــت ،بنویســند .انگار همگی
از ریز و درشــت اللمانی گرفتهاند.
روزنامهها فقــط گفتههای “رهبر
معظم” و مدیران ارشــد دولتی را
انعــکاس میدهند .ولی دیگران تا
کنــون اجازه نیافتهانــد در همین
رســانهها دو کلمه از وقایع تهران
گــزارش بدهنــد .حکومــت حتــا

دستگیری خبرنگاران را در این راه
کارگشامیبیند.
امــا اینک دســتگیریها فقط به
خبرنــگاران محدود باقی نمیماند
بلکه افرادی از تمامی تشکلهای
صنفی را در بر میگیرد .کارگزاران
امنیتی میگویند با چنین راهکاری
به حتم خواهند توانســت از وقوع
جرم سیاســی جلوگیــری به عمل
آورند .البد به همین دلیل هم کل
کشــور را به زندانــی همگانی برای
تودههای مردم بدل کردهاند تا به
گمانشان از وقوع جرم پیشگیری
شود.
آخــر کجــای دنیــا آدمهــا را بــه
بازداشــتگاه میســپارند تا جرمی
مرتکبنگردند؟
مقتوالن و وقاحت قاتالن
مدیــران قوهی قضاییــه همچنان
اصــرار میورزند که کشتهشــدگان
خیــزش عمومی آبــان ماه بــر اثر
مســمومیت جــان باختهانــد یــا
خودکشــی را دلیلــی بــرای مرگ
او میشــمارند .تــازه وقتــی کــه
میپذیرنــد کســی بــر اثــر اصابت
تیــر جان باخت ه اســت ،تیراندازی
را بــه پــای تظاهــرات کننــدگان
مینویسند .چون نیروهای پلیس
اصــرار دارنــدکه هرگز دســتور تیر
نداشــتهاند یا آنگاه که دســتور تیر
صــادر شــد ،تیراندازیهــا هوایی
صــورت میگرفــت .در ضمن اگر
هم جســدی را تحویــل بدهند از
خانوادهاش تعهد میگیرندکه برای
مرد ه مراسم نگیرند.
وقاحــت تا به آنجــا پیش میرود
که رییس قوهی قضاییــه به دیدار
خانوادههایی میشتابد که عزیزان
خــود را در ایــن خیزش عمومی از
دســت دادهاند .حتا “رهبر معظم
انقــاب” دســتور میدهــد که به
خانوادهها دیه بپردازند و کشتهها
را شــهید بنامنــد .گویــا با همین
حقه اســت که خواهند توانســت
قاتــان این قتل عامها را در ذهن
مردم به فراموشی بسپارند .با این
همه وقتی که دولت برای کشتهای
دیــه میپــردازد ،خیلــی راحت بر
جایــگاه قاتــل هم مینشــیند .اما
دیــهی دولتــی را بــدون تردید به
عنوان حقالســکوت به خانوادهها
میپردازنــد تا البد “اولیای دم” از
پیگیری ماجــرا در مجامع قانونی
و حقــوق بشــری کوتــاه بیاینــد.
مدیران حکومت چنان میپندارند
کــه پرداخــت پــول بــه خانوادهها

میتوانــد از شــکایت
آنــان در دادگاههــای
داخل کشور یا مجامع
بینالمللــی جلوگیری
بــه عمــل آورد .ولــی
این موضوع همچنان
خیال خامی اســت که
جمهوری اسالمی آن
را در سر میپروراند.
دستگیرشدگان
ســوای از این ،مردم
بــه زندانهای شــهر،
قرارگاههــای پلیــس و
دادســتانی انقالب سر
میزنند تا شــاید بتوانند نشانی از
افراد دستگیر شده به دست آورند.
شــمار دستگیرشــدگان مشخص
نیســت .در ضمن هرچند عدهای
آزاد میشــوند ،ولــی خیلــی زود
عــدهای دیگــر جای خالــی آنان را
پــر میکنند .اما دســتگاه امنیتی
کشــور بــرای دستگیرشــدگان
جدیــد از همین حــاال حکم صادر
کــرد ه اســت .چــون میگویند که
دستگیرشدگان قصد فرار از کشور
را داشــتهاند یــا بــه حلقههایی در
خــارج از کشــور مرتبــط بودهاند.
تکــرار چنیــن عبارتهایــی از آن
حکایت دارد که دستگیرشــدگان
ســرانجام اعدام میشــوند یا حاال
حاالها باید در زندان باقی بمانند.
گاهی هم میگویندکه دارند ضمن
دســتگیری افراد جدیــد ،از وقوع
جرم در آیندهای نزدیک جلوگیری
به عمــل میآورند .این هم آخرین
نســخهای اســت که برای توجیه
عمل خود رو میکنند .رفتاری که
فقــط در نظام حقوقــی جمهوری
اسالمی وجاهت مییابد.
تــا کنــون معلمــان ،کارگــران،
خبرنــگاران ،زنان و دانشــجویان
بیش همه از این دستگیریها سهم
بردهاند .معلمان بیســت و ششم
آبان مــاه قصد داشــتند اعتصاب
سراســری خود را شروع کنند .اما
از سوی حکومت خیلی زود اعالم
شــد که مدارس به دلیــل آلودگی
هوا تعطیل است .معلمان آنوقت
تاریخ دیگری بــرای این اعتصاب
سراســری در نظرگرفتند .ولی باز
هم مدارس به بهانهی آلودگی هوا
تعطیل شد .ناگفته نماند اعتصاب
فرهنگیان ،اعتراضی صنفی است
و آنان به اجرای “طرح رتبهبندی
معلمان” اعتــراض دارند .طرحی
کــه چنــدی پیــش در نشســت
هیأت دولــت به تصویب رســید.
گفتنی است که همراه با عملیاتی
شــدن این طــرح ،رقمــی ناچیز و
توهینآمیز یعنی حدود دویســت
هــزار تومان بــه حقــوق معلمان
افزوده خواهد شــد .ولی پیداست
که معلمان تنهــا بر طرحی گردن
خواهند گذاشــت که در تدوین آن
خودشان مشارکت داشته باشند.
اما دولت بنا به نگاهی واپسگرایانه
از مشــارکت شــهروندان ایرانی در
تصمیمهای دولتی واهمــه دارد.

{>> ادامه در صفحه}28 :
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آژانس مسافرتی

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

اینک با

فرنازمعتمدی

7
 2سال جتربه کاری!

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

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

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

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

مشاور رمسی وام مسکن

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

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

13

14

www.paivand.ca since 1993
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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

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

اجنمندوستدارانزرتشت

)2900 Lake (DDO

تلفن)514( 626-5520 :

(514) 731-1443

بنیاد سخن آزاد

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

اجنمندفاعازحقوقبشر
ایران-مونترال
www.addhi.net

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

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

IBNG

بنیاد نیکوکاری ایرانیان  :نیکو

همبستگیبازرگانی

کانون فرهنگی خانهما

www.ibng.ca

514-624-4579

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

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

کتابخانهنیما

Tel: 514-909-1972

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

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

هرشنبه :ساعت  12/30تا 15/30

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

(514) 377-8005

Tel: 514-775-6508

کالس های فارسی کودکان:

روزهایدوشنبه:

گروهرقصخورشیدخانوم

facebook: Farzanegan Montreal

اجنمنایرانیانوستآیلند

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
------------------
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قطعنامهیچهلمینکنگرهیفدراسیوندرهمبستگیبا
ی
مدافعان حقوق بشر در خطر ،به ویژه مدافعان زندان 

چهلمیــن کنگــرهی فدراســیون
بینالمللی جامعههای حقوق بشر
که از  ۲۳تا  ۲۵اکتبر  ۲۰۱۹در تایپه
(تایوان) برگزار شد ،همبستگی و
پشتیبانی خود را از مدافعان حقوق
بشــری که به خاطر ترویج حقوق
بشــر در سراســر جهان مورد آزار،
حمله ،سرکوب و مجرمانگاری قرار
دارند ،ابراز میکند.
• با تأکید بر اینکه امنیت مدافعان
حقــوق بشــر به ویــژه در شــرایط
درگیری ،پسادرگیری و بحرانی در
خطر است؛

ﻦﻦ
ﻦ ﯾﺪﺪا

برگزار مى كند

کافـــه لیت

زادﺐﺐ

www.cafelitt.ca

کیفیتعالی،
بهای مناسب

پخــتروز

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

>> ساعات کار:

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

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

6925 Sherbrooke W.

Fairview Bus 206 Sources blvd

ورودی  ٤۰ :دﻻر

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

«اقتصاد مقاومتی» با افزایش بودجه ...

قم و دارای دهها شــعبه در شهرها
و کشــورهای مختلف اســت .این
مرکز ســاالنه صدها نفر را ،عمدت ًا
از کشــورهای آفریقایی و آســیای
جنوب شــرقی ،به عنوان طلبه به
ایران آورده و هزینهی آنها را تأمین
میکند.
«ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات
اســامی» کــه مرکــز تبلیغــات
اســامی دیگــری زیر نظــر وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی است ،در
ســال آینده بودجهای برابر با ۲۴۱
میلیارد تومان خواهد داشــت که
 ۲۱میلیارد تومان بیشتر از بودجه
سال جاری این سازمان است.
بودجــه «مجمــع جهانــی تقریب
مذاهب اســامی» نیز معادل ۳۲
میلیارد تومان برای سال  ۹۹برآورد
شده است.
در ســال آینــده ،بودجــه «مجمع
جهانــی اهــل بیــت»  ۴۰میلیارد
تومــان و بودجــه «دانشــگاه
بینالمللی اهل بیت» بیش از ۱۱
میلیارد تومان خواهد بود.
بودجــه ســازمانهای مربــوط

-----------

Twitter: @fidh_fa

اﻧﺠﻤﻦ دوﺳﺘﺪاران زرﺗﺸﺖ

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

)

• بــا ابراز نگرانی از کاهش شــدید
فضای مدنی موجود برای مدافعان
حقوق بشر در سطح جهانی و ملی
و افزایــش قانونهایــی که کلیهی
شــکلهای اعتــراض صلحآمیز را
جــرم میانگارند و از قانــون برای
ســاکت کــردن مدافعــان حقوق
بشــر به بهانهی امنیت یا توســعه
سوءاستفادهمیکنند؛
• با تاکید بــر اینکه کمبود توجه
به مدافعــان حقوق بشــر ،فقدان
تشــخیص و درک نقــش آنهــا،
معافیت از مجازات ناقضان حقوق

بشــر ،فقدان تشخیص جنبههای
مختلــف حقوق بشــر مثل حقوق
مربوط به زمین و محیط زیســت
و حقوق مرتبط با هویت جنسیتی
و گرایش جنسی ،ظرفیت محدود
ســازوکارهای محافظتــی و تبانی
بین طرفهای دولتی و غیر دولتی
اغلب بر آســیب پذیــری مدافعان
حقوق بشر میافزاید.

ﭘﺎﺳﺪارى ازﺟﺸﻦ ﻫﺎى ﻣﻠﻰ ﺧﻮﯾﺸﮑﺎرى ﻫﺮاﯾﺮاﻧﯿﺴﺖ

سرویس خانوادگی آتنا
SHILD OF ATHENA

دلیـوری روزانه (تلفنی)
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>> ادامه از صفحه7 :

بــه مســاجد و نمــاز شــورای
سیاستگذاری ۳۰ ،میلیارد تومان
بــرای ائمــه جمعــه ۳۱ ،میلیــارد
تومان برای مرکز رسیدگی به امور
مساجد و  ۱۶میلیارد تومان برای
ستاد اقامه نماز است.
همچنیــن ســتاد احیــای امــر به
معــروف و نهــی از منکــر ۳۱.۵
میلیــارد تومان بودجه و ســازمان
تبلیغــات اســامی  ۲۰۱میلیــارد
تومــان ،حــوزه هنــری ســازمان
تبلیغــات اســامی  ۸۷.۵میلیارد
تومان ،مرکز تحقیقات کامپیوتری
علوم اســامی  ۱۵میلیارد تومان،
موسســه دایرهالمعــارف فقــه
اســامی  ۵میلیارد تومــان ،بنیاد
دایرهالمعارف اســامی  ۹میلیارد
تومــان ،پژوهشــگاه فرهنــگ و
اندیشه اسالمی بیش از  ۲۰میلیارد
تومــان ،مرکــز الگوی اســامی-
ایرانی  ۷میلیارد تومان ،کتابخانه
آیتالله مرعشی نجفی  ۶۶میلیارد
تومان در سال آینده بودجه دریافت
میکنند.
چندین دانشگاه اسالمی نیز ردیف

بودجههــای جداگانــهای دارنــد:
دانشــگاه معــارف اســامی ۱۳۶
میلیارد تومان ،صندوق مشارکت
توسعه فرهنگی قرآنی  ۲۰میلیارد
تومان ،دانشــگاه علــوم و معارف
قرآنی  ۳۷میلیارد تومان ،دانشگاه
مذاهب اسالمی حدود  ۲۰میلیارد
تومان ،دانشــگاه معارف اسالمی
 ۱۰میلیارد تومان و دانشگاه امام
صادق  ۱۳۲میلیارد تومان.
نهــاد نمایندگــی رهبــری در
دانشگاهها نیز  ۱۳۶میلیارد تومان
و موسســه «آموزشــی پژوهشــی
امام خمینی» وابســته به آیتالله
مصباحیــزدی حــدود  ۲۰میلیارد
تومان بودجه میگیرند.
موسسه «نشر آثار امام خمینی» که
زیر نظر حسن خمینی نوه روحالله
خمینی اداره میشــود و همچنان
پس از سه دهه از درگذشت روحالله
خمینــی به نام انتشــار چندکتاب
منتســب به او بودجه میگیرد نیز
در ســال  ۹۹قرار است  ۲۶میلیارد
تومان دریافت کند!
حسن خمینی به نام مرکز دیگری

ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ  7ﺳﺎل  25دﻻر

ﺗﻠﻔن آﮔﺎھﯽ:

ﻓروش ﺑﻠﯾت :ﺗﭘش دﯾﺟﯾﺗﺎل

514-223-3336
 514-325-3012ﻓروﺗن
و رﺳﺗوران ﭘﺎﻧرا ﺳﻠﮑت 5144217007
بــه عنوان «آســتان مقــدس امام
خمینــی» نیــز بودجــه دریافــت
میکندکه مبلغ اختصاص یافته به
آن در بودجه سال آینده  ۲۵میلیارد
تومان است.
بودجــه صداوســیمای جمهوری
اســامی در ســال آینــده ۱۹۸۹
میلیارد تومان و بودجه خبرگزاری
جمهــوری اســامی  ۱۰۳میلیارد
تومان خواهد بود.
مقایســه ایــن مبالــغ هنگفت که
در مجمــوع رقمی بیــش از ۵۳۰۰
میلیارد تومان اســت ،در مقایسه
با بودجــه بخشهایی که نیازمند
توجه ویژه هســتند مانند محیط
زیســت ،بیمارســتانها و مدارس
مناطق محروم و بنیاد بیماریهای
خاص نشــان میدهــد چگونه هر
سال ،منابع قابل توجهی از بودجه
کشــور صرف نهادهــای تبلیغاتی

نظام میشــود کــه نه تنهــا هیچ
کاری به نفع مردم و کشــور انجام
نمیدهنــد بلکه هر چــه میگذرد
بیشتر مورد خشم و نفرت جامعه
قــرار میگیرند .ایــن بودجهها در
عمل صــرف فالکت همهجانبهی
کشور و در تقابل قرار دادن مردم با
این نهادهای زائد و زیانبار میشود!
بــرای نمونــه مجمــوع بودجــه
حوزههــای علمیــه ۴۶۸ ،برابــر
بودجــه حمایــت از دانشآمــوزان
ابتدایی مناطق محروم ۱۱۴ ،برابر
بودجه سازمان مدیریت بحران کل
کشــور ۶۸ ،برابر بودجه کمک به
بیمارســتانهای مناطق محروم،
 ۵۴برابــر بودجه برنامه حفاظت و
حمایــت از منابع طبیعی کشــور،
 ۱۶برابر بودجه بنیاد بیماریهای
خــاص و  ۱۰برابــر بودجه کاهش
آلودگی هواست!

بودجه  ۳۱۷میلیارد و  ۳۲۰میلیون
تومانی مرکــز «جامعه المصطفی
العالمیــه» ۹۲ ،برابــر بودجــهی
حمایــت از دانشآمــوزان ابتدایی
مناطق محــروم ۸۰ ،برابر بودجه
برنامه مقابله با بیابانزایی ،و ۱.۸
برابر بودجه برنامه پایش و مدیریت
آالیندهها است.
جمع بودجه «موسســه نشــر آثار
حضرت امام» و «آســتان مقدس
امام خمینی» که مستقیم ًا به جیب
حسن خمینی و دیگر اعضای این
خانواده مــیرود ۱.۸ ،برابر بودجه
کمک به بیمارستانهای مناطق
محروم و  ۱۲برابر بودجهی حمایت
از دانشآمــوزان ابتدایــی مناطق
محروم است.
•
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گرتا تونبرگ شخصیت سال مجله تایم شد

مجلــه تایــم گرتــا
تونبــرگ ،نوجوان
فعــال محیــط
زیست را به عنوان
شــخصیت ســال
 ۲۰۱۹انتخــاب
کــرده اســت .گرتا
تونبــرگ جوانترین
شخصیتی است که
به عنوان شــخصیت
سال این مجله انتخاب شده است .ســازمان ملل در نیویورک گفت:
گرتا تونبرگ  ۱۶ســاله سوئدی به "شــما بــا کلمــات توخالی مــرا از
یکی فعاالن محیط زیستی مطرح رویاهایــم و کودکــیام محــروم
در جهان تبدیل شده است.
کردهایــد .تــازه مــن جــزو خوش
او روز  ١١دســامبر ۲۰/آذر ماه در شــانسها هســتم .هیچ چیز سر
نشســت جهانی تغییرات اقلیمی جایــش نیســت .من نبایــد اینجا
در مادریــد گفــت دهــه پیــش رو باشــم .من باید آن طرف اقیانوس
سرنوشت کره زمین را رقم میزند .االن در مدرســه باشــم .در مقابل
این نوجوان  ۱۶ساله رهبران جهان شــما به مــا جوان ها چشــم امید
را متهــم کــرده اســت کــه تالش دوختــه ایــد .چطــور رویتــان می
میکنند راهی پیدا کنند تا مجبور شود؟"
نباشــند تغییــرات اساســی برای حــدود  ۶۰رهبــر جهــان در آن
جلوگیری از گرمایش زمین انجام اجالس یک روزه حاضر بودند.
دهنــد .گرتا تونبــرگ گفت خطر مجله تایم از ســال  ۱۹۲۷انتخاب
واقعی این است که رهبران جهان "مــرد ســال" را آغــاز کــرد و از آن
تنها وانمود میکنندکه دارندکاری زمان به طور ســاالنه یک مرد ،زن
برای جلوگیــری از گرمایش زمین یا گروه را به عنوان برنده این عنوان
انجــام میدهنــد امــا در واقع آنها برگزیده است.
دســت روی دست گذاشــتهاند و در سال  ۱۹۹۹عنوان انتخاب مجله
تنها به دنبال "اقدمات تبلیغاتی" تایم به "شــخصیت ســال" تغییر
هستند.
کرد تا به گفته ناشــران این مجله
گرتــا تونبــرگ اوایل پاییــز هم در فراگیرتر باشد .عنوان "شخصیت
سخنانی پرحرارت در برابر رهبران ســال" از سوی ســردبیران مجله
جهان در ســازمان ملل ،آنها را به تایم به فرد یا افرادی داده می شود
ناکامی در ایــن زمینه متهم کرده که بیشترین تاثیر را بر رویدادهای
است.
جهان داشــته و به گفته ناشــران
او در اجــاس تغییــرات اقلیمــی ایــن مجله این تاثیــر لزوما نباید

مثبــت باشــد .
در ســال ۱۹۷۹
آیــت اللــه خمینی
شــخصیت ســال
مجله تایم شده بود
و در  ۱۹۵۱محمــد
مصدق.
از دیگــر جلدهــای
بحــث برانگیــز
تایــم مــی تــوان بــه
ســال  ۲۰۰۶اشــاره کرد که در آن
شخصیت سال" ،شما" یا "تو" بود
و اشاره به همه کسانی داشت که با
استفاده از اینترنت ،عصر اطالعات
را تکامل بخشیدند.
شــخصیت ســال  ۲۰۱۰مــارک
زاکربــرگ ،بنیانگــذار فیســبوک
بود .مجله آمریکایی تایم در سال
 ۲۰۰۸بــاراک اوبامــا و در ســال
 ۲۰۱۶دونالــد ترامــپ را به عنوان
"شخصیت سال" برگزید.
معموال یک شخص برگزیده سال
تایــم اســت امــا در ســال ۲۰۱۴
پزشــکان و کادر پزشــکی مبــارزه
کننده با بیماری ابوال و سال ۲۰۱۱
معترضان در بهار عربی به عنوان
دو گروه ،چهره سال شدند .مجله
تایم چهره ســال خود را در ســال
 ۲۰۱۷هــم زنان و مردانی انتخاب
کرده که سکوتشــان را درباره آزار
جنسیشکستهاند.
در ســال  ۲۰۱۸جمال خاشــقجی
و روزنامــه نگاران دیگــری که "در
جســتجوی حقایق بزرگ" کشته
شدند یا به زندان افتادند ،از سوی
مجله تایــم به عنوان شــخصیت
سال  ۲۰۱۸انتخاب شدند.

کانادا :روزنه امید برای مقابله با تماسهای تلفنی جعلی

کانادایی ها کی از تماسهای تلفنی
جعلی رهایی خواهند یافت؟
مرکــز کانادایــی مبــارزه بــا
Canadian
کالهبــرداری
 Anti Fraud Centreمــی
گوید شــیادان تاکنــون میلیونها
دالر از طریــق تماســهای جعلی

به کانادایی هــا ضرر زده اند .این
شیادان با استفاده از برنامه های
کامپیوتــری ،کاری می کنند که
دریافت کننده تلفن ،نه شــماره
واقعی آنها ،بلکه شماره تلفنهای
سازمانهای صالحیتدار کانادایی
نظیــر Canada Revenue

 Agency، Service Canadaو
یا پلیس را بینند و تصور کنند که
این سازمانها با آنها تماس گرفته.
بدین ترتیب شماره واقعی شیادان
از چشــم دریافــت کننــده تلفن
پنهان می ماند.

از حاال بابت تاخیر پرواز غرامت دریافت کنید!
از یکشنبه  15دسامبر
 ،2019قانــون جدیــد
فدرال برای حمایت از
مسافران هوایی به اجرا
گذاشته خواهد شد .بر
این اســاس ،مسافران
بابت تاخیر یا لغو برخی
پروازها غرامت دریافت
خواهندکرد.
نکته مهم اینکه همه
پروازها مشــمول این قانون نمی
باشند.
در اینجــا آنچه باید درباره مقررات
جدید بدانید ،ارائه می شود:
مقــررات جدیــد شــامل همــه
پروازهــای عازم کانادا و همچنین
پروازها از کانادا به مقاصد داخلی و
خارج خواهد شد.
بــر اســاس مرحله نخســت که از

 15جوالی به اجرا گذاشــته شــد،
مسافرانی که به دلیل overbook
شدن پرواز یا فروش بلیط بیش از
حد ظرفیت ،صندلی که رزرو کرده
بودنــد را از دســت مــی دهند تا 2
هــزار و  400دالر و مســافرانی که
چمدان هایشان مفقود می شود تا
 2هزار و  100دالر غرامت دریافت
می کردند.
مرحلــه دوم کــه از 15
دســامبر  2019آغــاز
شد ،شامل شرکت های
هواپیمایــی بــزرگ ،از
جملــه Air Canada،
WestJet،
Air
 Transatو Sunwing
می شود.
بر این اساس ،مسافرانی
که پروازشان  3ساعت یا
بیشــتر تاخیر می کند،
بیــن  400دالر تا  1هزار
دالر دریافــت خواهنــد
کرد .مبلغ غرامت برای
شرکت های هواپیمایی
کوچکتــر ،از جملــه
 Swoopو  Flairبیــن
 125تا  500دالر خواهد
بود.
بابت کنســلی و یا تاخیر
پــرواز بــه دلیل شــرایط
جوی نامناسب ،غرامت
پرداخت نخواهد شد.

در واقــع غرامــت تنها
در صورتــی به مســافر
پرداخــت مــی شــود
که تاخیر ایجاد شــده
تحت کنتــرل خطوط
هوایــی قــرار داشــته
باشدکه شامل تعمیر و
نگهداری برنامه ریزی
شــده هواپیمــا بــرای
مطابقــت بــا الزامات
قانونی است.
طبق مقررات جدید ،شرکت های
هواپیمایی بایستی دلیل تاخیر یا
لغو شــدن هر پرواز را ثبت کنند و
آن را بــه وزارت حمل و نقل کانادا
گزارش نمایند .در صورت شکایت
مسافر بابت عدم دریافت خسارت،
شــرکت هواپیمایی موظف اســت
ثابت کند که چرا پرواز مورد اشاره
مشــمول پرداخت خسارت نبوده
اســت .شــرکت هایی که مقررات
جدید را نقض کنند تا  25هزار دالر
جریمه خواهند شد.
و امــا چگونــه مبلــغ خســارت را
دریافت کنید؟
اگر پرواز شما تاخیر داشت بایستی
با شرکت هواپیمایی تماس گرفته و
ادعای خسارت نمایید.
شرکت های هواپیمایی موظف به
اطالع رسانی درباره حق و حقوق
مســافران مــی باشــند .در واقــع
اطالعات مربوطه بایستی به وضوع
در وب سایت شرکت هواپیمایی در
دسترس عموم قرار بگیرد .شرکت
هــا همچنیــن می بایســت دلیل
کنسل یا تاخیر پرواز را به مسافران
خود اطالع بدهند.
مســافران یک ســال برای ادعای
خســارت فرصت خواهند داشت.
شرکت نیز  30روز برای صدور چک
حاوی مبلغ خســارت و یا رد ادعا،
مهلت خواهد داشت.
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جامعه...
چگونه

فقــر

الیوت برکمن
وقتی مســاله فقر مطرح میشــود
اغلب بــه ریشــهها و عوامــل فقر
میپردازیــم .گمــان میکنیم فقر
ناشــی از ویژگیهای فردی است و
ناتوانیهای فردی باعث میشــود
کســی در معرض چنین آســیبی
قرار بگیرد .در این زمینه همیشه
به موضوعاتی مانند فقدان کنترل
نفس یا خودلگامی اشاره میشود.
به عنوان مثــال دیوید بروکس در
روزنامه نیویورک تایمز مینویسد
افراد فقیر فاقد فضیلتهای فردی
هســتند و یــا پــل رایــان نماینده
کنگــره آمریکا بــر این باور اســت
که انتخابهای فــردی افراد فقیر
اشتباه است .این نوشته نقدی بر
این نگاه است.
بیشک انتخابهای بد میتوانند
در فقــر نقش داشــته باشــند .اما
اینکــه فــردی انتخابهــای بدی
دارد به معنای آن نیســت که فاقد
فضیلتهای فردی یا خودلگامی و
کنترل نفس است.
در مقابــل ،پژوهشــگران در حوزه
روانشناســی بــر ایــن عقیدهانــد
کــه عوامــل و دالیــل متفاوتی در
انتخابهای ضعیــف و غلط افراد
نقش دارد.
ایــن دالیــل و عوامــل بــه خوبی
توضیــح میدهند کــه چگونه یک
فرد صاحب فضیلت میتواند به دام
فقربیفتد.

بر کنترل نفس تاثیر میگذارد؟

• فقر مانعی برای درســت
اندیشیدن است
در شــرایط مطلــوب و عادی مغز
ما قادر است به ســطوح باالیی از
تفکر انتزاعی دست پیدا کند .اما در
شرایط دشــوار و نامطلوب همین
مغز صرفا بر بقا در وضعیت اکنون
متمرکز میشــود .ما در جامعهای
زندگی میکنیم که بقا بر هرچیزی
ارجحیــت دارد .زمانی کــه فرد در
نان شــب خود مانده اســت ،فکر
کردن به انتگرال چندان هنجار به
نظر نمیرسد .یک پژوهش نشان
میدهد کــه کمبود ،امتیاز ضریب
هوشــی را کاهــش میدهــد .این
کمبود و ناتوانی مانع از آن میشود
که فــرد ،بتوانــد عمیــق و دقیق
بیندیشد.
• فقر فرصتهای آموزش به
فرزندان را از والدین میرباید
کنترل نفس یا خودلگامی چیزی
است که میتوان آن را یاد داد.
زمانــی کــه والدین ایــن فرصت را
برای فرزندانشــان فراهم میکنند
تا مســتقال مشکلی را حل کنند و
ت کنند
در تصمیمگیریها مشارک 
کــودکان بهتر قادر به کنترل خود
هســتند .اما این کار برای والدین
نیــاز بــه زمــان دارد و والدینی که
فقیــر هســتند زمــان محــدود و
کمی نیز در اختیــار دارند .عوامل
درون خانوادگــی از جمله تربیت و
انگیزهبخشی که میتوانند به دلیل
کمبود وقت محدود شــوند رابطه

					

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

مستقیمی با رشد ذهنی کودکان
دارنــد .همچنیــن اگر خانــواده
فقیری در محلههای فقیرنشین یا
خطرناک زندگی کند این احتمال
وجــود دارد کــه خودمختــاری
کودک نســبت به کودکی که در
محیطهای نســبتا امــن زندگی
میکند محدودتر باشد .میتوان
اینگونه نتیجــه گرفت که والدین
فقیر نه به این دلیل که در پرورش
و آمــوزش کودکان خــود ناتوان
هســتند بلکــه بــه دلیــل موانع
موجــود ،قادر به آمــوزش کنترل
نفس به فرزندان خود نیستند.
• فقــر چشماندازی برای
آینده باقی منیگذارد
فقر باعث میشــود تــا افراد فقر بر
لحظه حال متمرکز باشند .کنترل
نفس یا خودلگامــی به معنای آن
اســت که از برخی از انتخابهای
محــدود و فعلــی برای دســتیابی
به هــدف و انتخاب شایســتهتری
بگذریــم .اما چرا باید نگــران فردا
باشــیم وقتــی نمیدانیم امــروز را
چطوربگذرانیم؟
بســیاری از پژوهشهــا نشــان
میدهنــد کــه افــراد فقیــر یــا در
معرض فقر بر لحظه حال متمرکز
هســتند و پول خود را صرف امور
و نیازهــای فوری خــود مثل غذا
میکنند .فکرکردن به پاداشهای
آینــده و تالش بــرای آنها نیازمند
آن اســت که مطمئن باشــیم که
وقتی به آینده میرســیم پاداشها
همچنان منتظر ما ایستادهاند .به
عنوان مثال کــودکان در آزمایش
معــروف مارشــمالوی اســتنفورد
متفــاوت عمل میکننــد .در این
آزمایــش کودک را برای  ۱۵دقیقه
با یک مارشــمالو تنهــا میگذارند
و بــا او قــرار میگذارنــدکــه اجازه
نــدارد مارشــمالو را هــر زمانی که
خواســت بخورد .اما اگر صبر کند
و مارشــمالو را تــا انتهای آزمایش
نخورد به او یک مارشمالوی دیگر
جایزه داده میشــود .کودکانی که
به آزمایشــگر اعتمــاد کافی ندارند

اطالعیه

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

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

) 514-999-5168

نســبت به کودکانی که رابطه توام
با اعتماد با آزمایشگر دارند احتماال
صبر کمتری در خوردن مارشمالو
خواهند داشت .بیثباتی و غیرقابل
پیشبینــی بــودن از ویژگیهــای
زندگی در فقر است.
• تالش برای فــرار از فقر
فعالیتی ناسالم است
تالش بــرای مبارزه با فقر دشــوار
اســت .تالش بیــش از حــد برای
بــاال رفتن از پلههای ترقی احتماال
مضراتی هم دارد .کودکان فقیری
که در زندگی و درس موفقیتهایی
زیادی به دســت میآورنــد به ویژه
اگــر عضــوی از جامعــه اقلیــت
باشــند نســبت بــه همســاالن
خود کــه چندان موفقیتــی نیز به
دســت نمیآورند سالمت جسمی
پایینتری دارند .یک مطالعه جدید
نشــان داده اســت کــه نوجوانــان
فقیر و دارای خودکنترلی باالتر در
واقع در ســطح مولکولی ســریعتر
از کســانی کــه خودکنترلی پایینی
دارند پیر میشوند .خودکنترلی و
دستیابی به موفقیت ،افراد فقیر را
ملزم میکند تا بر موانع ساختاری
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متعــددی غلبه کننــد .این تالش
دشوار باعث آسیب رسیدن به بدن
از جمله آسیب سیستم ایمنی بدن
میشود و در نهایت وضع سالمتی
را بدتر میکند.
• فقر بینــش افراد را درباره
امکانات موجود محدود میکند
افــراد فقیــر فاقد چیزی هســتند
کــه روانشناســان بــه آن
«خودکارآمــدی» میگوینــد.
خودکارآمــدی بــه معنای بــاور به
تواناییهــای خــود اســت .یکی از
چیزهایــی کــه در خودکارآمــدی
افراد نقش دارد این است که افراد
بتوانند رسیدن به اهداف مشابه را
در دیگران ببینند .فقر باعث انزوا
میشود .کودکانی که در محلههای
فقیر رشد میکنند الگوهای کمی
را میشناسندکه توانستهاند از فقر
نجات پیدا کنند اما در مقابل دور
و برشان افراد بسیاری هستند که
همچنــان در فقر باقــی ماندهاند.
کســی که در خانواده فقیر به دنیا
آمده اســت شانس بســیار پایینی
بــرای تغییــر جایــگاه خــود برای
رســیدن به طبقه متوسط جامعه

ناسیونالیسم آزادیخواه...
بلکه درســت برعکس ایــران برای
پیشــرفت خود به همه گروههای
اتنیکی نیاز دارد .یعنی همه ما هم
تــرک و هم عرب و هم بلوچ و هم
فارس و هم کرد هستیم.
ناسیونالســیم آزادیخــواه و
میهنپرست میداند که شعار ملی
گرایــیاش برعلیه اقوام نیســت،
بلکــه آزادی وطــن در مرکــز همه
آرمانهایــش قــرار دارد .از ایــن
رو بایــد بــا همــه اتنیکهــا و و با
همــه گروهــای سیاســی ،بــا هر
گریشــی ،ملیگرایــان ،چپهای
مارکسیست ،مشــروطهخواهان و
جمهوریخواهان ،و دمکراتهای
آزادیخــواه ،بــا حفــظ موازیــن
دموکراتیک ،و با اعتقاد به تمامیت
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>> ادامه از صفحه8 :

ارضــی میهــن ،احترام بــه حقوق
بشر ،و اصل انتخابات آزاد ،همراه
شد.
ناسیونالیسم ایرانی قدرت تاریخی
فوق العادهای دارد .در تمام دوران
مشــروطه و دوران پهلــوی یکی از
محورهــای غرور ملی بوده اســت
که البته ،بدالیلی که میدانیم گاه
راهش به افراط نیز کشــیده شــد،
ولی این ناسیونالیســم توانست از
انقــاب اســامی نیز گــذر کند و
دوباره خود را زنده نگهدارد.
این ناسیونالیست میداند که نگاه
او به ملت و ملیت اساسا به معنی
بســته بودن درهای کشــور بروی
همســایگان نیســت .ضــد جهان
و جهانــی شــدن نمیباشــد ،زیرا

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه

دارد .همچنیــن واضح اســت که
کودکان فقیر باهوش بازهم نسبت
به کــودکان خانوادههای ثروتمند
شــانس کمتری در پایان رساندن
تحصیالت و آموزشهای اساســی
دارند.
چه میتوان کرد؟
هــدف از این مقاله آن نیســت که
بگوییــم که فقــر چاهی اســت که
بیرون آمدن از آن ممکن نیســت.
روان شناســان راههــای فراوانی را
بــرای کنترل نفس و بهبود زندگی
افراد با هدف داشتن چشماندازی
بــرای آینــده پیشــنهاد میکنند.
هدف از این نوشــته آن اســت که
یــاد بگیریم داوری خود را نســبت
بــه افرادی که در چرخه فقر به دام
افتادهاند اصالح کنیم .عوامل فقر
را متهــم کنیم و فقط افراد فقیر را
مقصــر ندانیــم .الزم اســت که در
مواجه با فردی که فقر است به خود
عوامــل اصلی این فقــر را یادآوری
کنیم و ناتوانی او برای بیرون آمدن
از این چرخه را به سخره نگیریم.
•

میداند که میهــن ما در اقتصاد با
نظام جهانی پیونــد دارد .میداند
کــه معضــات بــزرگ درجهــان
همچون محیط زیست ،مسله آب،
تکنولوژی جدید ،مســله امنینی،
اساسا تنها در حوزه ملی قابل حل
نیستند .ما نیازمند جهانیم و باید
چنان کنیم که جهان نیز نیازمند
مــا باشــد .این ناسیونالیســم هم
میهن دوستی و هم جهان وطنی
را پــاس مــیدارد .از اینرو گرایش
ناسیونالیســتی آزادیخــواه تنهــا
اهرمی ست برای گسترش مبارزه
مردمــی و راهی ســت برای خروج
از بن بست اپوزیسیون سیاسی در
ایران و همگامی نیروها با یکدیگر.
•

را بر روی سایت بخوانید
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زندگیو...

فرقی نمیکند چه وقت میمیریم

مــا انســان هایــی کــه
نیستند .چون ماهیت
همزمــان زنــده ایــم
انرژی« ،نیست» نمی
اکثریت مان با تفاوتی در
شــود فقــط شــکل و
حدود  ۵۰سال زودتر یا
حالت دیگر به خود می
دیرتر از هم می میریم.
گیرد.بودن و نبودن هر
ولی در طول  ۵میلیارد
موجود زنده ای و حتی
ســال عمر زمیــن۵۰ ،
خودمــان در ذهــن ما
ســال بیشــتر یــا کمتر
شکل می گیرد .ما فقط
زنــده بودن هرکدام ما،
از یک شکل و حالت به
نسبتش حتی اندازه یک
هم چیده شــدن کربن
پلک زدن هم نیست.
ها ،به شــکل دیگری از
گفتی ببند چشماتو،وقت رفتنه!
حیــات امــا ترکیبــی از مــرگ و
کربن ها تبدیل می شویم.
اجنیر میخواد دنیا بیاد
زندگی است .هر لحظه بخشی از
با این همه ،قرار نیست به خاطر
آهن و فسفرش کمه!
سلول های بدن هرکدام ما دارد
فرصــت بســیارکوتاه حیــات در
می میرد و ســلول هــای جدید چشمای من آهن اجنیر شدن!
روی زمین ،به ســتایش مرگ و
حلقه ای از حلقه زجنیر شدن!
متولد می شوند.
حتی خودکشــی بپردازیم .ما به
بنازم
زجنیرتو
باف
زجنیر
عمو
ما وقتی بــه اصطالح می میریم
هر حال «نیست» خواهیم شد
که نسبت تعداد مرگ سلول ها چشم من و اجنیر تو بنازم!
پس تا می توانیم این حالت بسیار
در بدن ما بر تولد سلول ها پیشی
پیچیده حیات یعنی انسان بودن
می گیرد .تازه آن وقت هم بدن ما را فهمیدیــم کــه می میریــم .ولی را تجربه کنیم .آن را کشف کنیم و
نمی میرد.
مغــز هوشــمند و تخیل پــرور ما تا مرز بی نهایت از « بودن» لذت
بدن ما همیشه میزبان موجودات نمی گذارد وحشــت کنیــم؛ چون ببریم.
دیگر است و بعد از مرگ ،همه بدن مغز ما طوری تنظیم شــده است فرقــی نمیکند چه وقت میمیریم
ما تبدیل می شــود بــه میزبان… تا قبول نکنیم که می میریم؛ چون ولــی ایــن را در نظــر بگیریــم که
بــدن مــا بــرای مثــال ،میزبــان درحقیقت مرگ ،نبودن نیست.
تجربه زنــده بودن به صورت عالی
چندیــن کیلوگــرم باکتری اســت مــرگ هم مثــل زنده بــودن ،یک ترین فــرم ترکیبــات کربنی یعنی
که از میلیونها ســال پیش در بدن تناقــض بزرگ اســت .مــرگ قرار انسان ،فرصتی است بی نظیر …
پستانداران وجود داشتند.
است یک ســکون باشد ولی عمال چون شاید در میلیاردها کهکشان
همزیستی باکتری های درون بدن فقــط یک جنــب و
جــوش جدید اطراف هــم چنین تجربــه زیبای
ِ
ما ،بخشــی از دالیل زنده بودن ما است.
حس ،شــعور ،درک ،درد و لذت،
است.
حیات و مرگ  -هر دو  -متناقض وجود نداشته باشد.
هزاران ســال اســت ایــن واقعیت هســتند .چون هم هستند و هم
نویسنده ونداد زمانی

www.carsrtoys.ca

CarsRToys
فروشنده اتومبیل های دست دوم

آمریکایی،ژاپنی،اروپایی

با مدیریت الکس تنوتاسی

برترین مجموعه ی اتومبیل های دست دوم را
در وبسایت ما بیابیدwww.carsrtoys.ca :
برترین سرویس | نازل ترین بها
در خدمت هموطنان گرامی

برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد فاینانس هر روز هفته

با شماره تلفن های زیر متاس بگیرید:

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

برنامه
های رقابت ناپذیر
فاینانس مخصوص
ه
موطنان تازه وارد
وی
زا
ی
دانشجویی
و
با پاسپورت ایرانی
----ب
دون رجوع به پیشینۀ
اعتباری شما

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

Cars R Toys

Tel.: 514-484-8181

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

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

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
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آنفلوآنزا؛ آنچه باید درباره این بیماری فصلی و
واکسن آن بدانیم
دکتر امین مقدم
ایمنیشناس
 3دسامبر  -آنفلوآنزا عفونت
تنفســی واگیرداریســت که
ویــروس آنفلوآنــزا در بینی،
گلــو و گاهی هــم ریه ایجاد
میکند .این بیماری شروعی
ناگهانــی دارد و میتوانــد
ناخوشیای خفیف یا شدید
باشد با عالئمی مانند تب،
گلودرد ،بدندرد ،خستگی،
ســردرد ،آبریــزش و زکام،
بیاشــتهایی ،ســرفه ،دل درد و
گاهی تهوع و استفراغ (بخصوص
در کــودکان) .کــودکان ممکــن
است از گوشدرد شکایت کنند یا
بیحال وکمتحرک به نظر برسند.
بسیاری از این عالئم ممکن است
با سرماخوردگی ویروسی مشترک
باشنداماآنفلوآنزامعموالبسرعتو
تنها در عرض چند ساعت پیشرفت
میکنــد و عالئــم آن فراگیرتــر و
احســاس ناخوشی آن شــدیدتر از
سرماخوردگی عادیست .تشخیص
بالینی آنفلوآنزا از ســرماخوردگی و
سایر بیماریهای عفونی دستگاه
تنفسی دشوار اســت و در صورت
نیــاز ،تشــخیص قطعــی فقــط با
تستهای اختصاصی ازمایشگاهی
میسر میشود.
•
انتقال
ویروس آنفلوآنزا در قطرات ریزی که
با سرفه ،عطسه و صحبت به هوا
پرتاب میشــوند منتقل میشود.
ایــن قطرات ریز وارد دهان و بینی
شده و ویروس را انتقال میدهند.
در مواردی ممکن اســت ویروس
آنفلوآنزا از تماس دست با سطوح
آلــوده ،بــه دهــان ،بینــی و حتی
گاهی چشــم راه یابد و باعث ابتال
به بیماری شــود .در سه چهار روز
اول ،بیمــاری از هر زمانی بیشــتر
واگیر دارد اگرچه افراد حتی از یک
روز پیش از شــروع عالئم تا هفت
روز پس از آغاز بیماری هم ممکن
اســت ویــروس را منتقــل کنند.
شروع عالئم بیماری معموال یکی
دو روز پس از انتقال ویروس است
امــا ویروس ممکن اســت تا چهار
روز هم نهفته بماند.
•
درمان
اغلب افرادی کــه دچار آنفلوآنزای
فصلی (دوره شیوع از میانه پاییز تا
اوائل بهار) میشوند خودبهخود و
بدون عارضه ظرف یک هفته بهبود
مییابند اما گروههای آسیبپذیر،
بیشــتر در معرض خطر به ابتالی
اشکال شدید و خطرناک بیماری
هســتند و نیــاز بــه درمانهــای
اختصاصــی و گاهــی مراقبــت در
بیمارســتان دارنــد .گروههــای
آســیبپذیر یعنــی ســالمندان،
کودکان خردســال ،زنان بــاردار،
مبتالیان بــه بیماریهای قلبی و
تنفسی ،افرادی که نقص یا ضعف

از اول مهر تاکنون '۵۶
نفر' در ایران به علت
آنفلوآنزا جان باختهاند
شمار جان باختگان بر اثر ابتال
به آنفلوآنزا در استانهای ایران

۱۵
		
کرمان
۱۲
		
فارس
۱۰
		
اصفهان
۱۰
آذربایجان شرقی
۷
		
گیالن
۶
		
مازندران
۵
		
گلستان
۵
		
قزوین
۴
		
کردستان
کهگیلویه و بویراحمد ۴
۳
		
زنجان
۳
آذربایجان غربی
۳
خراسان شمالی
۳
خراسان رضوی
۲
		
هرمزگان
۲
		
بوشهر
۱
		
سیستان

ایمنــی دارنــد و بیمــاران دیابتی.
شیوع گاه به گاه انواع مهاجمتر و
بیماریزاتر ویروس آنفلوانزا منجر
به افزایش اشــکال شــدید و حتی
مرگبار این بیماری میگردد.
اغلب مبتالیــان به آنفلوآنزا تنها با
درمانهای عادی ســرماخوردگی،
اســتراحت ،گــرم نــگاه داشــتن،
ب ُبرهایی مانند
مصرف مایعات و ت 
استامینوفنبهبودپیدامیکننداما
افراد آسیبپذیر ممکن است با نظر
پزشک به درمان فوری با داروهای
ضدویروس آنفلوآنزا ،مانند تامیفلو
احتیاج داشته باشــند .باید توجه
داشــت کــه آنفلوآنزا یــک بیماری
ویروسی است و آنتیبیوتیکهایی
کــه بــرای درمــان عفونتهــای
میکروبی بکار میرونــد در درمان
مســتقیم آن بیتاثیــر هســتند و
آنتیبیوتیک تنها باید با نظر پزشک
ممکن است برای معالجه عوارض
ثانوی بیماری تجویز شود.
•
واکسنآنفلوآنزا
ویروس آنفلوآنزا گوناگونی ژنتیکی
دارد و دائــم دچــار تغییــرات
ســاختاری میشــود که به شیوع
دورهای آن کمــک میکنــد.
آنفلوآنــزی فصلــی در انســان را
اغلب ویروسهای آنفلوآنزای گروه

 Aو  Bایجــاد میکننــد.
ویروسهــای دســتٔه A
بخصــوص بــا تغییــر دو
پروتیئن غشای خود-که به
اختصار ( Hهماگلوتینین)
و ( Nنرآمینیــداز) نامیــده
میشــوند -زیرگروههایــی
را تشکیل میدهند ،مانند
 H1N1و  H3N2کــه
گاهــی باعــث همهگیــری
میشوند .هر ســاله انواعی
از ویروسهــای  Aو  ،Bبر
اســاس تنــاوب شــیوع ،در تولید
واکســنهای آنفلوآنــزا ،کــه بــه
واکســن چندظرفیتــی معروفند،
استفادهمیشوند.
دریافت ساالنٔه واکســن آنفلوآنزا،
در صورتی که منع مصرف نداشته
باشد ،بهترین راه پیشگیری از ابتال
به این بیماریست.
اگرچــه توصیههای ســازمانهای
بهداشــت ملی از این کشور به آن
کشــور تا حدی متفاوتند ،در کل
واکسن مناســب ،برای گروههای
آسیبپذیر مصرانه توصیه میشود.
ایــن افراد شــامل کارکنــان مراکز
بهداشــتی و پرسنل پزشکی ،زنان
باردار ،افراد سالخورده ،و کودکان
خردســال و افــراد بــا بیماریهای
زمینهای و مزمن مانند بیماریهای
تنفســی و نقص ایمنی میباشــد.
باید در نظر داشــت که واکسن در
مقابل تمام انواع ویروس آنفلوآنزا
مصونیت ایجاد نمیکند و فقط در
مقابل شایعترین انواع ویروس در
زمستان هر ســال مقاومت ایجاد
میکند اما ممکن اســت از شدت
بیمــاری بــا انــواع دیگــر ویروس
آنفلوآنزا نیز بکاهد.
بطورکلــی منعــی بــرای واکســن
آنفلوآنزا برای کودکان باالی شش
مــاه و بزرگســاالن وجود نــدارد و
مرکز کنترل بیماریهای آمریکا در
گزارش سال  ۲۰۲۰-۲۰۱۹خود،
واکسیناسیون را ،به شرط انتخاب
واکسن مناســب ،برای تمام افراد
باالتر از شش ماه توصیه میکند،
البته بغیــر از مــوارد منع مصرف
مانند ســابقه آلرژی شدید به مواد
تشــکیل دهنــده واکســن ،مانند
پروتئینهایتخممرغ.
ســن توصیــه شــده بــرای
واکسیناسیون آنفلوآنزا در کودکان
در کشــورهای مختلــف فــرق
دارد بــه عنــوان مثــال در بریتانیا
این ســن باالی دو ســال اســت.
همچنیــن مطالعات نشــان داده
که واکسیناســیون مادر در حین
بــارداری تــا حــدی در محافظت
نوزاد از این بیماری موثر است.
بهتریــن زمــان تزریــق واکســن
آنفلوآنزا ابتدای پاییز است.
برای انتخاب نوع مناسب واکسن
و اطمینــان از عــدم وجــود منــع
تجویز ،مشاوره پزشکی و پیروی از
توصیههایبهداشتیمهمهستند.
•
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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

>>
تـوجه ت

پی

ه

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

جـــایزه گلدن گلوب امسال

نگاهی به چهرههای سرشناس در بین نامزدها
•

بهترین بازیگر زن در
بخش درام
سینتیا اریوو ،هریت
اســکارلت جوهانســون،
داستان ازدواج
سیرشا رونان ،زنان کوچک
شارلیز ترون ،بامبشل
رنه زلوگر ،جودی

•

به گزارش نشریه هنری «هالیوود
رپورتــر» در بخــش ســینمایی
«داستان ازدواج» با شش نامزدی
پیشــتار اســت و فیلم های «مرد
ایرلنــدی» و «روزی روزگاری در
هالیــوود» با پنج نامــزدی در رده
های بعدی قرار دارند.
از نــکات جالــب توجــه در بخش
ســینمایی ،حضــور ســتاره های
بــزرگ در میــان نامزدهای نقش
های مکمل اســت؛ چهــره هایی
چون تام هنکس ،آنتونی هاپکینز،
برد پیت ،آل پاچینو ،جو پشــی یا
کیتی بیتــس ،آنت بنینــگ ،لورا
بنــت ،جنیفر لوپز  ,مارکو رابی که
به جذابیت رقابت امســال افزوده
است.
در بخــش تلویزیــون نیز ســریال
هــای «چرنوبیــل»« ،تــاج» و
«باورنکردنی» بــا چهارنامزدی از
سایرین پیشی گرفتند.
در این میان شبکه پخش اینترنتی
«نتفلیکــس» بــه موفقیــت قابل
توجهــی دســت یافــت و نامــزد
دریافت  ۱۷گلدن گلوب سینمایی
و  ۱۷جایزه تلویزیونی شد.
امســال تیم آلــن ،داکوتا فانینگ
و ســوزان کلچی واتسن در بورلی
هیلتــون در بورلی هیلز ،اســامی
نامزدها را اعالم کردند.
مروری بر نامزدهای مهم بخش
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سینمایی :

•

بهترین فیلم درام
مرد ایرلندی
داستان ازدواج
۱۹۱۷
جوکر
زنان کوچک

•

بهترین فیلم کمدی یا موزیکال
روزی روزگاری در هالیوود
جوجو خرگوش
چاقوها بیرون
راکتمن
نام من دولمایت است

•

بهترینکارگردان
یونگ جو هو ،انگل
سم مندس۱۹۱۷ ،
تاد فیلیپس ،جوکر
مارتین اسکورسیزی ،مرد ایرلندی
کوئنتین تارانتینو ،روزی روزگاری
در هالیوود

•

بهترین بازیگر مرد در بخش
درام
کریستین بیل ،فورد در برابر فراری
آنتونیو باندراس ،درد و افتخار
آدام درایور ،داستان ازدواج
خواکین فینیکس ،جوکر
جاناتان پرایس ،دو پاپ

بهترین بازیگر مرد در
بخش کمدی یا موزیکال
دنیل کرگ ،چاقوها بیرون
رومــن گریفیــن دیویــس ،روزی
روزگاری در هالیوود
لئونــاردو دی کاپریــو ،روزی
روزگاری در هالیوود
تیرون اجرتون ،راکتمن
ادی مورفــی ،نــام مــن دولمایت
است

•

بهترین بازیگر زن در بخش
کمدی یا موزیکال
اوکافینا ،وداع
آنا دی آرماس ،چاقوها بیرون
کیت بالنشت ،کجا بودی برنادت
بینی فلداشتاین ،درسخوان
اما تامپسون ،دیروقت شب

•

بهترین فیلم خارجی زبان
وداع
انگل
درد و افتخار
بینوایان
پرتره بانو در آتش
هفتــاد و هفتمیــن دوره مراســم
اهدای جوایز گلدن گلوب  ۵ژانویه
 ۲۰۲۰در بورلی هیلتون در بورلی
هیلز ،کالیفرنیا برگزار میشود.
اجــرای مراســم امســال را ریکــی
گرویسکمدینجنجالیبریتانیایی
بر عهده دارد.

بهترین نرخ روز

Tel.:514-844-4492

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
بیمه









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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استیضاح..

مشاور امالک مسکونی
در مونترآل و حومه

ق دموکراتها درباره
ترامپی نیستم اما اغرا 
استیضاح واقع ًا خستهکننده است

جی کاروسو
ِ 11دســامبر  -استیضاح رئیس
جمهوری،دونالدترامپ،لحظهای
تاریخــی در تاریخ ایــاالت متحده
اســت .به هر حال ،تا پیش از این
فقط دو رئیــس جمهوری دیگر را
نمایندگان به طور رسمی استیضاح
کرده بودند ،و مجلس سنا آنها را
محاکمه کرد.
اما ایــن که ترامپ برکنار شــود یا
نشــود (عقــل متعــارف میگوید
برکنــار نمیشــود) بــر قابلیــت
حکومت در انجام کارهای معمول
خودش اثر ناچیزی خواهد داشت.
اما حرفهایی کــه دموکراتها به
ضرس قاطع در مورد بحرانی شدن
اوضاع مطــرح میکننــد ،خالف
چنین دیدگاهی است.
هفته قبل نانســی پلوسی ،رئیس
مجلــس نماینــدگان ،وقتی اعالم
میکــرد کــه دموکراتهــا با تهیه
پیشنویسهــای الزم اســتیضاح
ترامــپ را بــه پیــش ببرنــد ،در
اظهاراتش گفت:
«مردمساالری ما در خطر است».
جــری نادلــر ،نماینــده دموکرات
و رئیــس کمیتــه قضایی مجلس
نماینــدگان ،نیــز همیــن هفته و
در ســخنرانی افتتاحیه رســیدگی
بــه اســتیضاح ،گفت« :درســتی
انتخابات بعدی ما در خطر است».
چاک تاد از انبیســی هم که باید
از اوضاع آگاهی بیشــتری داشــته
باشد ،در برنامه میعاد مطبوعات
این هفته از نادلر پرسید:
«به نظر شما اگر رئیس جمهوری
تبرئه شــود ،انتخابات سالمی در
سال  ۲۰۲۰خواهیم داشت؟»
دانیــل س گولدمــن ،وکیل عضو
کمیته اطالعات مجلس ،هم گفت
که ترامپ «خطــری حی و حاضر
برای انتخابات آزاد و سالم و امنیت
ملی ما است».
پرسشها و اظهاراتی از این دست،
مضحک است.
آنهایــی که وانمــود میکنند اگر
ترامپ در قدرت باقی بماند ،کشور
به نوعی «جمهــوری موزفروش»
(کنایه از کشــوری حقیر و آشــفته
که بیهــوده عنــوان «جمهوری»

بر خود دارد) تبدیل میشــود ،نه
تنهــا جدیت اســتیضاح را کاهش
میدهنــد ،بلکه به کشــور و نظام
حکومتی آن هم لطمه میزنند.
ایــاالت متحده نزدیک به هشــتاد
سال بعد از پاگرفتن ،نزدیک بود بر
اثر جنگ داخلی از هم بپاشــد ،اما
دوام آورد ۴۰ .ســال و اندی بعد از
آن ،درگیر جنگ جهانی اول شد.
سپس ،دچار «رکود بزرگ» شد،
و پس از آن وارد جنگ جهانی دوم
شــد .بعد هم جنگ کــره .جنگ
سرد .بحران موشکی کوبا .ویتنام.
واترگیت .بحران گروگانگیری در
ایران .واقعه یازده سپتامبر.
بــا توجه به تمــام آشــفتگیهایی
کــه آن رویدادها به بــار آوردند ،آیا
گوینــدگان چنیــن حرفهایی به
راســتی فکــر میکنندکــه اگر این
آدم اهــل محله کویینــز نیویورک
و مجــری برنامههای عامهپســند
تلویزیونــی ،در ســنا تبرئه شــود،
مملکت فرو میپاشد؟
مایکل آنتــون ،از مقامات بلندپایه
سابق امنیت ملی در دولت ترامپ،
نیز درگذشــته چنین لفاظیهایی
کرده بود .او در ســال  ۲۰۱۶با نام
مستعار پابلیوس دسیوس موس،
مقالهای تحت عنــوان «انتخابات
پرواز  »۹۳نوشت.
آنتون در آن مقاله انتخابات ســال
 ۲۰۱۶را بــا پــرواز سرنوشتســاز
واقعه یازده سپتامبر مقایسه کرد،
و نوشــت« :انتخابــات ،۲۰۱۶
انتخابات پرواز  ۹۳است:
اگر به کابین خلبان حمله نکنیم،
میمیریم».
به عبارت دیگر ،منظورش این بود
که اگر در مقابله ترامپ و هیالری
بــه ترامــپ رأی ندهیم ،همه چیز
نابود میشود.
امــروز ،کنگــره بــه حصــول
توافــق در مــورد توافــق ایــاالت
متحد ه  -مکز یک  -کا نــا د ا ،
معــروف
ی ِای»،
س ِامســ 
«ی و ِا 
بــه نفتــا  ،۲خیلــی نزدیک شــده
اســت و در حــال تصویب قوانینی
مثــل قانــون مبــارزه و مقابلــه با
سوءاستفاده از تماس تلفنی رباتی
اســت .دموکراتهــای مجلــس
نمایندگان ،یک سال آزگار در مورد

س ِامس 
«ی و ِا 
ی ِای»
بــا کاخ ســفید
مذاکــره کردنــد
و دو طــرف
بــرای رســیدگی
بــه نگرانیهــای
خاصــی که وجود
داشت ،همکاری
کردنــد تــا امروز
صبــح کــه اعالم
کردنــد با هم این
قانــون را به پیش
خواهندبرد.یعنی
حتی در میانه تحقیقات استیضاح
هم نظام مردمساالری ما در حال
کار اســت .دموکراتها بــا دونالد
ترامپ و نمایندگان جمهوریخواه
پشــتیبان وی همــکاری میکنند
تــا کارهــا انجــام شــود .اگــر کل
ســاختهای مردمســاالری ما در
خطر میبود ،چنین چیزی به هیچ
وجه رخ نمیداد.
ایــن تازهتریــن هوچیگریهــای
سیاســی ،نمیتواننــد در میــدان
اســتدالل برنــده شــوند و کســی
را اقنــاع کننــد .در واقــع ،چنین
هوچیگریهــای ناخوشــایندی
برای غوطهور شــدن در باورهایی
خاص و حفظ کردن آنها است.
به نظر من ،ترامپ مرزهای قدرت
اجرایی را به حد نهایی آن رسانده
اســت .محیطی ایجاد کرده است
کــه در آن دموکراتهــا بــه جــای
آن که در پی مهار قدرت باشــند،
وعده میدهند آن را بســط دهند.
میگویند کــه در «روز نخســت»
رســیدن به قدرت ،همیــن کار را
خواهندکرد وکنگره نیز اگر تسلیم
خواستهای آن نشــود ،آن را دور
خواهند زد.
این کار درست نیست و به آن منجر
خواهد شد که استیضاح به ابزاری
سیاسی در خدمت تعصبها تبدیل
شــود ،نه ســازوکاری فراحزبی در
خدمت کنگره برای داوری درباره
کــردار رئیــس جمهــوری .ایــن
وضعیت ،مردمساالری ما را بیش
از خود اســتیضاح با تهدید مواجه
میکند.
بــرای جلوگیــری از فــرو افتــادن
جمهوری بــه مهلکــهای تاریک،
تضمینهایــی در قانون اساســی
وجــود دارد .هر چــه که رخ دهد،
ایــاالت متحده ســالهای ســال
بعد از کنار رفتــن ترامپ از قدرت
نیــز همچنان عملکــرد عادیاش
را ادامــه خواهــد داد .باید آن قدر
حساســیت و ایمان به کشــورمان
داشته باشــیم که چنین باوری را
تداوم دهیــم .دوران قدرت رئیس
جمهــوری در کاخ ســفید اســت
که بــا تهدید مواجه میشــود ،نه
شالودههای مردمساالری ما.
•

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید
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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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میراث سترگ...

آیین های شب یلدا
زایش میترا و زایش مسیح

اشرف حمیدی مونتریال

لفظ یلدا اگر چه ُسریانی است
شب مهر آفرین ایرانی است
به دَری معنی اش بود زادن
زندگانی به دیگــــران دادن
هم چو تاریخ ما کهن سال است
مهر و شادی و جذبه و فال است
--------در پهنه بی کران کشور ما از تبت
تــا کرانــه هــای دریــای مدیترانه
زبانهای گوناگونی بــود که یکی از
آنها ســریانی بود .و این شب بلند
را به زبان سریانی یلدا می گویند .و
شب یلدا را برخی بر این باورند که
شب زایش مسیح است.
چله و جشنهایی که در این شب
برگزار میشود ،یک سنت باستانی
است .مردم روزگاران دور و گذشته،
که کشاورزی ،بنیان زندگی آنان را
تشــکیل میداد و در طول سال با
سپری شدن فصلها و تضادهای
طبیعی خوی داشتند ،بر اثر تجربه
وگذشــت زمــان توانســتندکارها
و فعالیتهــای خــود را با گردش
خورشید و تغییر فصول و بلندی و
کوتاهی روز و شب و جهت حرکت
و قرار ستارگان تنظیم کنند .آنان
مالحظــه میکردند کــه در بعضی
ایــام و فصــول روزها بســیار بلند
میشــود و در نتیجه در آن روزها،
از روشــنی و نور خورشــید بیشتر
میتوانستنداستفادهکنند.
ایــن اعتقــاد پدیــد آمد که نــور و
روشــنایی و تابــش خورشــید
نمــاد نیــک و موافــق بــوده و بــا
تاریکــی و ظلمت شــب در نبرد و
کشمکشاند.
دوران باســتان و از جملــه اقــوام
آریایــی ،از هند و ایرانــی – هند و
اروپایــی ،دریافتند کــه کوتاهترین
روزها ،آخرین روز پاییز و شب اول
زمستان است و بالفاصله پس از آن
روزها به تدریج بلندتر و شــبها
کوتاهتر میشــوند ،از همین رو
آنرا شــب زایش خورشید (مهر)
نامیده و آنرا آغاز سال قرار دادند
کریسمس مســیحیان نیز ریشه
در همین اعتقــاد دارد در دوران
کهن فرهنگ اوســتایی ،سال با
فصل سرد شروع میشد.
مهریــان (پیروان آییــن مهر) بر
این باورند که آناهیتا که دوشیزه
دســت نخورده ای بود وقتی که
در دریاچه هامون شــنا میکرده،
نطفــه ای در زهــدان او جــای
میگیــرد و در یکم دی مــاه و در
سیســتان کودکی از مادر چشم
بــه جهــان میگشــاید و آناهیتــا
هنگامی که میخواســت کودک
را بــه دنیا بیاورد بــه غاری رفت
و در آنجــا کــودک را به دنیا آورد
و (ایــن خطــه بعد ها به ســبب
تولد میترا نیم روز نامیده شــد )
عده ای از چوپانان و روســتاییان
بــرای او هدایایــی بــرده و او را
کمک میکننــد و این کودک که
همان میترا است در  25سالگی
کیشی را عرضه میکند و بعد ها
این کیش که میترا نامیده شده

وجهان گیر میشود.
لباس قرمز
و مــی بینیــم که این داســتان
می پوشد،
شــباهت فراوانــی بــا داســتان
کاردینــال
زندگی حضرت مریم و مســیح
ی
هــا
دارد.
مســیحی
در جنگ هــای ایــران و یونان
رنگ سرخ
کیــش مهــر بــه اروپــا نشــات
می پوشند.
میگیرد و برخورد های خونینی
د ر شــب
بینکیشکهنمیتراییسم
یلــدا میــوه هایــی را که
یلدا
شب
و کیــش نوین مســیحیت
میگذارنــد حتمــا انار و
پیــش آمــد و ســرانجام و زایش هندوانه هم باید باشــد
ترســاها بر میتراییسم ها مسیح بر زیرا ایــن دو میوه زمانی
پیروز شدند ولی تمام
که میرسند و کامل می
بسیاریباوراز همگان
میتراییست ها و
شــوند ســرخ میشــوند
مبارک
آیین های آنها را گرفتند و
رنــگ ســرخ را رنــگ
به همین سبب شب زایش
رسایی و تکامل گویند.
میترا در شب یلدا و با زایش
صبح و شــب چون سیه
مسیح مقارن است و هنوز هم هر خورد به سپید
ســال آتشــکده ها و محراب هایی رنگ قرمز بیاورد پدید
در سراسر جهان کشف میشود که سرخ رنگی است زین نبرد سپید
نماد مهر و آیین مهر میباشد.
که در آیین مهر هست عزیز
مهری ها بر این باور بودندکه میترا •
و یا مسیح (به معنی رهاننده است) مراسم شب یلدا
انسان را از خشکسالی و بدبختی ها مراســم شــب یلــدا در قدیــم بــا
می رهاند .میتراییست ها میگویند میوههــای تــازه فصــل پاییــز،
میترا همان مسیح بوده ،در کیش میوههای خشک شده تابستان ،و
مهر میتــرا از دوازده نفر از یارانش آجیل مخصوص ،شیرینی و انار و
جدا می شــود و به آسمان میرود؛ هندوانه به صبح میرسید.
مــی دانیم که حضرت مســیح نیز و مانند بسیاری از جشن ها مردم
از یارانــش خداحافظــی کــرد و به ســنت نیکــوی جمع شــدن افراد
خانواده در منزل بزرگتر خانواده را
آسمان رفت.
داســتان زندگی مریــم و آناهیتا و منظور می کردند و همه فرزندان
تولد میترا مسیح شباهت فراوانی خانواده در منزل مادر و پدر جمع
میشدند .
دارد.
کیش مهر هوادار رنگ سرخ است آجیل شب یلدا و ترکیب آن نشانی
چون میترا را نماد نور و روشنایی از اعتقــاد و تجربه مــردم قدیم به
میداننــد و رنــگ ســرخ را رنــگ خواص گوناگون میوههای خشک
مقدس میدانند و مســیحیت هم شده اســت .در بســیاری از شهر
ن شــب یلدا را همه ساله
ایــن رنــگ را انتخاب کــرد ؛ گیاه های ایرا 
قرمز رنگ پویین سیتیا که در ایام جشــن میگیرنــد تا ســنتهای
کریســمس همه جا دیده میشود زیبــای قدیــم در البــای زندگــی
گیاه میتراییســت هاست بابانوئل مــدرن شهرنشــینی شــان حفظ
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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
شود.
ً
جشن شب یلدا یک جشن کامال زنده است و در تمام
دنیا همه مسیحیان جهان این جشن را با نام جشن
تولد مســیح برگزار می کنند .یلدا و مراســمی که در
نخستین شب بلند زمستان و بلندترین شب سال برپا
می کنند سابقه بسیار دراز داشته و مربوط میشود به
ایزد مهر.
این جشــن که یکی از کهن ترین جشــن هــای ایران
باســتان اســت در اصطالح به آن شــب چله هم می
گویند.
چله بزرگ از یکمین روز دی ماه (جشن خرم روز) تا

دهم بهمن که جشن سده است به طول می انجامد و
آن را چله بزرگ می نامند به آن دلیل که شدت سرما
بیشتر است ،آنگاه چله کوچک فرا می رسدکه دهم از
بهمن تا بیستم اسفند به طول می انجامد و سرما کم
کم کاسته میشود.
یکــی از آیین های شــب یلدا در ایــران ،تفال با دیوان
حافظ است .مردم دیوان اشعار لسان الغیب را با نیت
بهروزی و شادکامی می گشایند و فال دل خویش را از
او طلب می کنند
•
ارتباط عیسی مسیح باشب یلدا در اشعار شعرا:
 امیر معزی:ایزد دادار مهرو کین توگویی
از شب قدر آفرید و از شب یلدا
زان که به مهرت بود تقرب مومن
زان که به کینت بود تفاخر عیسا
 سنایی غزنوی:به صاحب دولتی پیوند اگر نامی همی جویی
که از یک چاکری عیسی چنان معروف شد یلدا
 سیف افرنگی:سخنم بلند نام از سخن توگشت و شاید
که دراز نامی از نام مسیح یافت یلدا
 سعدی فرماید:همه بر ان همه دردم امید درمان است
شبان یلدا را
که اخری بود آخــــــــــر
ِ
روز رویش چو بر انداخت نقاب از سر زلف
گویی از روز قیامت شب یلدا برخاست
 حافظ میفرماید:خلوت دل نیست جای صحبت اغیار
دیو چو بیرون رود فرشته در اید
صحبت حکام ظلمت شب یلداست
نور زخورشید جوی بوکه بر اید
 محتشم کاشانی:شب یلدای غمم را سحری پیدا نیست
گریه های سحرم را اثری پیدا نیست
---------

شب یلدا و زایش مسیح بر همگان مبارک

•
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اروپا...

7

نکته درباره زلزله سیاسی
بوریس جانسون در بریتانیا

پیروزی خیره کننده و قاطع حزب
محافظــهکار به رهبــری “بوریس
جانســون” بــا دســتور کار اولیــه
“برگزیت” و شکســت کمســابقه
حــزب کارگــر به رهبــری “جرمی
کوربین” که در عمر اکثریت قاطع
بریتانیاییها بیســابقه بــود ،راه
دشــوار “نخســت وزیر جانسون”
را برای بیرون کشــیدن کشورش
از اتحادیــه اروپــا تــا واپســین روز
نخســتین ماه ســال آتی میالدی
( ۳۱ژانویه  )۲۰۲۰تا حدود زیادی
همواره کرد.

نکاتی چند درباره این نتایج و
پیامدهای آن:

•

 -۱نتایج انتخابات بر اساس نتایج
اولیه بر این مبناست:
 ۳۶۲کرســی برای حزب محافظه
کار و  ۲۰۲کرســی بــرای حــزب
کارگــر .هر حزبی کــه بتواند ۳۲۶
کرسی پارلمان را در اختیار داشته
باشــد اکثریت مطلق دارد و حاال
حزب محافظه کار توانسته با عبور
از ایــن مرز ،حــزب دارای اکثریت
مطلق در پارلمان باشــد و هر چه
بخواهد بدون ســنگاندازی دیگر
احــزاب در مجلس عــوام بریتانیا
انجام دهد.

•

 -۲این نتیجه کســب شده برای
حــزب محافظــهکار از ســومین
انتخابــات سراســری در دوران
“مــارگارت تاچر” در ســال ۱۹۸۷
میــادی بدینســو ( ۳۲ســال
گذشته) بیسابقه بوده است.
ایــن پیــروزی در حالی اســت که
حزب کارگر هم در مقابل از ســال
 ۱۹۳۵بدین سو ( ۸۴سال گذشته)
چنیــن نتایــج ضعیفــی در یــک
انتخابات سراســری کسب نکرده
اســت .بنابراین هم پیروزی حزب
محافظهکار در این دور از انتخابات
کمسابقه بود و هم چنین شکستی
بــرای حــزب کارگــر در  ۸۴ســال
گذشته سابقه نداشته است.

•
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 -۳بوریــس جانســون بــا ایــن
پیروزی میتواند وعده خود مبنی
بــر خروج بریتانیــا از اتحادیه اروپا
تــا  ۳۱ژانویه  ۲۰۲۰عملی کند .او
قرار اســت طرح خروج از اتحادیه
اروپــا (برگزیت) را به محلس عوام

ببرد تــا تصویب شــود .از ســوی
دیگــر بــا ایــن نتایــج انتخاباتــی،
مشــروعیت سیاســی جانسون در
معادالت سیاســی بریتانیا افزایش
قابل مالحظهای یافته و دســت او
در مذاکــره با رهبران اتحادیه اروپا
بر ســر خروج از این اتحادیه ،بازتر
میشود.

•

 -۴وضعیــت  ۲ســال گذشــته
بریتانیا موقعیت این کشــور را هم
در جهان و هــم در داخل اتحادیه
اروپا به شــدت ضعیف و مخدوش
کرده بــود .وقتــی در یک کشــور
موضوعی اختالفــی تبدیل به یک
کالف سردرگم میشود و موقعیت
دولت مستقر شکننده بوده و حزب
یا ائتالف حاکم به دلیل نداشــتن
اکثریت مطلق در مجلس نمیتواند
سیاســتهای مورد نظر خود را به
مــورد اجرا بگــذارد ،هم در عرصه
اقتصــاد داخلــی و هــم در عرصه
دیپلماســی بینالمللــی تضعیــف
میشــود و ایــن دقیقــا اتفاقی بود
که در  ۲ســال گذشــته در بریتانیا
روی داد .دولــت بریتانیا در داخل
ضعیف بــود و بــرای مثــال “ترزا
می” نخســت وزیر ســابق بریتانیا
بارهــا و بارهــا طرحهای مختلفی
برای برگزیــت به مجلس عوام برد
اما هر بــار این طرحها با مخالفت
احزاب رقیب و حتی مخالفخوانی
برخی اعضای حزب محافظهکار به
در بســته خورد .حاال با این نتایج
اوضاع به کلی فرق خواهدکرد.

•

 -۵بوریــس جانســون پــس از
کسب این نتیجه میتواند با خیال
آســودهتر ضمــن جدایــی و دور
شــدن از بروکســل (مقر اتحادیه
اروپــا) بیــش از پیــش به ســمت
دونالد ترامپ و کاخ سفید نزدیک
و نزدیکتر شــود .او هفته گذشته
دیــدار دوجانبه خود بــا ترامپ در
حاشــیه نشســت ســران ناتــو در
لنــدن را بیحاشــیه و بــه دور از
چشم رســانهها برگزار کرد تا تاثیر
ســوء احتمالی بر نتایــج انتخابات
سراســری بهجا نگذارد .او حتی به
ترامپ توصیه کرده بود در جریان
ســفر بــه لنــدن دربــاره انتخابات
بریتانیا اظهار نظر نکند.
از ایــن پــس نزدیکــی بیــش از
پیــش “بریتانیــای جانســون” به

“آمریــکای ترامــپ” بــه
ویــژه در دوران پــس از
خروج بریتانیــا از اتحادیه
اروپا بسیار بسیار محتمل
اســت و این مســاله حتی
میتوانــد بریتانیا را عالوه
بر موضوعــات اقتصادی
در سایر حوزههای مرتبط
با سیاســت و دیپلماســی
بینالمللی نیز از شــرکای
سابق اروپایی خود (آلمان
و فرانســه) جــدا کــرده و
به ســمت ایاالت متحده
آمریکا بکشاند .برای مثال
میتــوان این پیشبینی را
داشــت که دیدگاه بریتانیــا درباره
“برجام” از این پس بیش از پیش
بــه دیــدگاه دولت ایــاالت متحده
آمریکا نزدیکتر شود.

•

 -۶با کســب این پیــروزی خیره
کننده ،بوریس جانسون اعتماد به
نفس مضاعفی مییابد چون حاال او
هم شخصیتی تاریخساز در بریتانیا
شده و میتواند ادعای پا گذاشتن
بــه دوران طالیــی محافظهکاران
در دهــه  ۱۹۸۰میــادی (دوران
مارگارت تاچر) داشــته باشــد و با
این نتایج انتخاباتی مدام رهبری او
بر حزب محافظهکار با شخصیت
تاریخیای همچون مارگارت تاچر
مقایسه شود.

FLS COURS DE FRANÇAIS LANGUE SECONDE
کالس های فرانسه :زبان دوم
COURS À PARTIR DU NIVEAU INTERMÉDIAIRE
TEMPS COMPLET ET PARTIEL
Prononciation
Français correctif
Grammaire
Communication orale et écrite
Français des affaires

◊
◊
◊
◊
◊

INSCRIPTION EN COURS POUR LE TRIMESTRE D’AUTOMNE

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

langues.uqam.ca/fls

•

 -۷پیــروزی حــزب محافظهکار
مرهون علــل و عوامــل مختلفی
اســت کــه شــاید بســیاری از آنها
ارتباطــی بــه شــخصیت و مشــی
رهبری جانســون نداشــته باشد.
از جمله  -۱تعیینتکلیف نهایی
برگزیت و خســتگی افکار عمومی
بریتانیا از بالتکلیفی این کشور در
میانه راه جدایی از بروکسل و -۲
خســاراتی که  ۳-۲ســال گذشته
از ناحیــه ایــن بالتکلیفی دامنگیر
اقتصاد بریتانیا شده و یا  -۳بادی
که طی سالهای گذشته به بادبان
گروههای راست گرا و جنبشهای
پوپولیســت راســتگرا در سرتاسر
جهــان افتــاده و احزاب راســت و
محافظــهکار در اروپــا و آمریــکای
شمالی در مقایسه با احزاب چیگرا
نتایج بهتری در انتخابات کســب
میکننــد؛ اما با همــه اینها میوه
نتایــج انتخابات اخیــر بریتانیا به
دامن بوریس جانسون خواهد افتاد
و او میتواند طی هفتهها و ماههای
آتی با کمترین مزاحمت مخالفان
میوه شــیرین این ُبــرد انتخاباتی
را بچینــد و سیاســتهای مــورد
نظرش را به مورد اجرا بگذارد.
•

قابلتوجهخامنها

فال قهـوه
و ورق

توسط شادی
(514) 678-6451
aznov152104nikpour

مشاور امالک مسکونی در سراسر مونتریال

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

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
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پزشکی...
دکتر عطا انصاری

* توجه :این مقاله جنبه ی آموزشی دارد نه درمانی،

هر دارویی باید با تشخیص و تجویز پزشک مصرف شود.

>
> بخ
پ ش2
ایانی

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

برونشیت مزمن و آمفیزم

1444

Bureau de Change
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صرافیشــریف

توجه :انتقال ارز به ایران و برعکس نداریم.

Sharif

___________
Sharif Exchange
261 boul. Cote-Vertu
St-Laurent, QC H4N 1C8

Cote vertu, Bus 121 E

EXCHANGE

$

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

را
ه
د
ش
و
ا
ر رس
ی
د
ن
ب
ه مط

www.sharifexchange.ca
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خدمات ارزی

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

44-4492

جنب دانشگاه کنکوردیا

G 1M6
ca

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

الب

ات
ی ساده

31 :

(خضر)

انتقـال ارز

ne W

1S6

229
003

با تنفس عمیق وارد ریه
ها می شــوند و شخص
بایــد تجربه کافــی برای
درســت مصــرف کردن
آنها را پیدا کند.
اکثر بیمارستان ها دارای
بخش مخصــوص برای
بیمــاران  MPOCو یــا
دارای بخش های تعلیم
دهنــده بــرای بیمــاران
 Pulmicortو  Floventکه باید
هستند و راهنمایی هایی
پیشگیری از MPOC
به طور مداوم اســتفاده شوند .اگر برای تغذیه ،فیزیوتراپی ،ارگوتراپی
ترک سیگار و یا خیلی بهتر شروع بیماری شــدید باشــد می شود از و غیــره دارند .پی گیری پزشــکی
از مونتــــرال به تهـران از
نکردن به سیگارکشیدن.
مقدار قوی تر دارو و یا از راه تزریقی بســیار مهم است وقتی سیمپتوم
ترک سیگار مهمترین عامل برای اســتفاده کرد .بر اثر آثار ثانویه بد ها شــدید می شوند باید دوباره به
جلوگیــری از بیماری هــای ریوی مانند فشار خون باال ،ضعیف شدن پزشــک مراجعــه کرد امــکان این
است.
اســتخوان ها و کاتاراکت استفاده که داروی جدیدی الزم باشــد و یا
تــا حــد امــکان قــرار نگرفتــن در طوالنی از آن توصیه نمی شود.
تعویض داروی قبلی وجود دارد.
مهتاب ثقفی :حسابداری و م
محیطی که دود سیگار و یا هوای  -آنتــی بیوتیــک هــا :کمترین •
لیسانسدر رشته مدیریت مالی
با 25سال سابقه
بدنی
های
ورزش
حاوی گرد و خاک وگازهای سمی عفونت دســتگاه تنفــس (گریپ،
از دانشگاه مونترال ()H.E.C
da, Suite 750
کاندیدای انجمن حسابداران CGA
H9R 4S2
و مترین های تنفسی
وجود دارد.
برونشــیت ،پنومونی یا ذاتالریه)
www.ParsPlumbing.ca
que W. #2500
 کلیه خدمات حسابداری و مالیاتی
2K4
برای شرکت ها و اشخاص
ســریع ًا با آنتی بیوتیــک ها درمان اشــکال در تنفس زندگــی را برای
•
 انواع مشاورت های مالی
26.7200
 آموزش استفاده
درمان های پزشکی
می شــود که از پیشــرفت بیماری بیمــاران خســته کننــده می کند
LUTIONS.COM
از سیستم های حسابداری
پارس
شوفاژ
نصب
و
کشی
لوله
lutions.com
متاســفانه هیــچ درمانــی بــرای به شرایط خطرناک جلوگیری می زیــرا باعــث ضعــف عضــات و
تغییر شوفاژ گازوئیلی به برقی
لذاPars
Plumbing
نفس تنگی می شــود،
افزایش
باز می
برونشــیت مزمن و آمفیزم وجود شــود و بــه بیماران پیشــنهاد
فاضالب
کردن لوله های
&
Heating
Inc.
آرزوگتمیری:م
کشی
لوله
خدمات
کلیه
ارائه
ندارد ولی می شــود وضع عمومی شــود که هر ســال واکسن گریپ تمرین های تنفسی باعث استفاده
آب سرد و گرم
برایمخزن آب گرم
تعویض
بیشــتر از قسمت های سالم ریه و
بیمار را بهتر و ســرعت پیشــروی بزننــد .همین طور واکســن
بیماری را کمتر کــرد .اول از همه پنومونی ،زیــرا این بیماری ها می بهتر شــدن وضع عمومــی بدن و حاالت قــرار دادن بدن به راحتی
عنــوان یک گشــادکننده برونش
جهت جابجایی ارز با سیستم ما
کمک می
هــا
ورزش هایی که باعث فعال شدن عبــور هــوا در
برای آرامش سرفه به کار رود.
باید در معرض عواملی که بیماری توانند تولید پنومونی بکنند.
دنیا،
ریهنقاط
درمتــام
Arezou Gatmiri
دارید
نیاز
زمان
دقیقه
10
به
فقط
راهنمایی
خــود
پزشــک
از
کند،
•
را تولیدکرده قرار نگرفت
شوند
می
ســینه
قفســه
عضالت
های
عفونت
بــرای
اوکالیپتــوس
er Immobilier Résidentiel
Groupe Sutton – Sur L’île
4010
Ste-Catherine
W.
متخصص بخواهید.
ترک دخانیات
•
مفیدندکه باید
میکروبی هم بسیار مفید است.
I.P.M.با 5Star
بسیارInc.
Tel.:
)(514
585-2345
بهترین نرخ و هزینه << • بــرای خروج بهتــر مخاط ،آب
عدم مصــرف دخانیات مهمترین
داروها:
مشورتباشود.
در یــک مطالعــه همراه بــا گروه
>>
pg. 5
(514) 846-0221
و مایعــات دیگــر زیاد بنوشــید و
• بازکننــده هــای برونــش درمان و پشــت گوش افتاده ترین •
شاهدکه بر روی  246بیمار انجام
اگــر هوای منزل خشــک اســت
 ، Bronchodilatateursبــرای آنهاســت .اولیــن کار تــرک آن در
 pg. 2گرفته نشان داده که استفاده از آن
اکسیژنوتراپیامالک در مونتریال
مشاور
عصاره بسیار موثر بوده .در این مطالعه ازناهیدپا
South
shore
و
داده کــه
کنندهی در آلمــان نشــان
مرطــوب
آرامش ســرفه و بهترکردن تنفس حداقــل زمــان ممکن بــرای بهتر در حاالت شــدید نفس تنگی حاد از دســتگاه های
ادریس
دختر
درباره
حقایق
 مسکونی و جتاری
به کار می روند و پزشکان معمو ًال شدن وضع سالمتی شخص است .بایــد از اکســیژن
اســتفاده کــرد .استفادهکنید.
مایع آن (تنطور با  30درصد الکل) مخلوطــی از روغن های اساســی
 ارزیابی رایگان
اثر بهرام بیضایی | کارگردان علی امساعیلی
اکسیژنوتراپی
از نوعــی کــه از راه دهان یا تنفس در نزد اشــخاص سیگاری قابلیت
مسکنبه مدت های • مصــرف خردل قــوی وگیاهان می تواند سیمپتوم های برونشیت اوکالیپتــوس و لیمو و کاج بن نام
امروزه  تهیه وام
مزمــن
_____________________نیز می توانند به نرم
عمیق وارد ریه می شــود استفاده تنفســی به طور متوســط سه تا  4طوالنــی روزانــه در منزل بیمار به دیگری
افــراد بالــغ (بر  Myrtolاستفاده شد.
نــزدنوامبر
16را،در17
شدن ، 15
مونتریال:
Firouz Hemmatiyan
برونش ها کمک کنند.
می کنند .این داروها انواع مختلف برابر کمتر از کســانی اســت که به کمک دســتگاه هــای قابل حمل مخاط
روی  29نفر انجام شــده) و آســم • مــوز پالنتــن( :مــوز پختنــی)
Chrtrd. Real Estate Broker
Courtier Immobilier Agréé
groupe SuttonClodem Inc.
courtierکامل به حالت خوب بدنی برونشــیت در نــزد کــودکان ( 75کمیســیون  Eآلمــان اســتفاده
دارنــد و دارای آثــار مختلــف می علت باال رفتن سن به طور طبیعی انجام می شــود که از فشار بر
immobilierتغذیه
agréeروی •
¶¥°¶H x»oÎ » kÄoi }~hT
9515 Lasalle boul.
ً
پالنتن را از راه خوردن
پزشــکی
از
دهد.
کاهش
را
کودک)
ریوی
اثر کــم کاری
مثــا  Ventolinباعث ریــه های آنها از دســت مــی رود و قلــب را که بر
شود
می
پیشنهاد
کند.
می
کمک
باشــند.
Lasalle
Qc. H8R 2M9
ÁnHm¬ ¾ÄI¶ow n¼¶H nj Â~~hU ¥nk¶ ÁHnHj
)(514
Bur.: (514) 364-3315
www.sutton.com
بــرای عفونــت و انفالماســیون
موثــر
ÁI¿¶k¤آلمان
کمیســیون E
راحتی عبور هوا از برونش ها شده کسانی که ترک می کنند به تدریج به وجــود می آیــد،
 fhemmatiyan@sutton.comســه وعده غــذای کامل
جلوگیری می بــه جای
بودنI¿TºH IU
HkTMHpH
{Iµ
IM ³I«µÀ
Courtier Immobilier Agréé
ÏHoTº¼¶nj
Â¬kºp
¾£MIw
ÏIw
30
pH
yÃM
IM
قابلیت تنفسی آنها به حد طبیعی کند .بهترین جــواب برای درمان چند وعده غــذای کوچک خورده بــرگ هــای پیچــک را در درمــان دســتگاه تنفســی و مخاط دهان
و به باز شدن آن کمک می کند.
مشاور امالک در سراسر مونتریال
¥°¶H
x»oÎ
»ÁHoM
kÄoi
¶}~hT
¶k{ILÃ
¶I
RI¶ki
در مونتریال
استفاده  16ساعتمشاور امالک
تجویــز مــی کنــد و در
 ·I«ÄHnحلــق
آرام و
·HnHkÄoiو
تنفسی
دستگاه
انفالماسیون
اکسیژنوتراپی
شــود و در صورت کمبــود وزن و
انواع دیگری هم هستندکه بعضی خواهد رسید.
مسکونی و جتاری
¬ÁnHm
¾ÄI¶ow
هایn¼¶H nj
Â~~hU
¶¥nk
Cell
برونشــیت :
ســال های  80چند مطالعه
اوایل
ســیمپتوم
ÁHnHjکردن
اثر شدید و کوتاه مدت دارد و باید پــس از ترک ســیگار و پــی گیری در  24ساعت می باشد.
ناکافی از مکمل های مولتی
تغذیه 21
:
 ارزیابی رایگان
I¿TºH
IU
HkTMHpH
{Iµ
ÁI¿¶k¤
IM ³I«µÀ
Email
:
masoudrealty@gmail.com
قبل از حرکات ورزشی و یا چند بار بیمــاری ،اگــر بیماری به شــدت •
در
را
آن
بــودن
موثــر
کلینیکــی
کند.
می
تأیید
مزمن
استفاده
معدنی
مواد
و
ها
ویتامین
 تهیه وام های مسکن و جتاری
ÏHoTº¼¶nj
Â¬kºp
¾£MIw
ÏIw
30
pH
yÃM
IM
 وام مسکن برای تازه واردین و دان
38
Place
du
Commerce
#280,
در روز استفاده شود و بعضی دارای پیشــرفت نکرده باشــد مــی توان جراحی
شود و در صورت لزوم با متخصص • یــوگا :تمرین هــای مخصوص درمان برونشیت مزمن نشان داد.
île des Soeurs, Qc H3E 1T8
¶k{ILÃ
·I«ÄHn
·HnHkÄoi
ÁHoM
¶I
RI¶ki
l.: 514-967-5743
 HASHEMIافتدکه الزم
فعالیــت هایی را که به علت تنگی خیلــی کم اتفاق مــی
یوگا (پوستور) و تنفس مخصوص • گیاهــان دیگــری هم هســتند
اثر آرام و طوالنی تر هستند.
 MASSOODتغذیه مشورت شود.
mi
Residential Real Estate Broker
ker
برای
تواننــد
می
کــه
کتیرا
ماننــد
تنفســی
قدرت
تقویت
باعث
یوگا،
دچار
که
را
ریه
از
قســمتی
بشــود
کم
شکر
مصرف
که
اســت
بهتر
•
دارای
• کورتیکــو اســتروئیدها
ســر
از
داد
انجام
شــد
نمی
نفــس
Boul. Lasalle
-3315
بشود ،زیرا هضم شکر تولید مقدار ریه ها در نزد افراد سالم می شود .آرامش انفالماسیون های دستگاه
آمفیزم شده است برداشت.
آثــار مختلفی از جملــه کم کردن گرفت.
Cell.:
n.com
Email : masoudrealty@gmail.com
انفالماســیون و بازکننده راه های درمــان بیمــاری بســتگی زیادی •
بیشتری اکسیددوکربن می کند تا بنابراین می شود گفت به بیمارانی تنفس به کار روند.
38 Place du Commerce #280,
برند• des
برای
راهنمایی
چند
 îleناتوروپاتــی :دکتــر آندروویــل
می
رنج
تنفس
مشکالت
از
که
گاز
این
هــا،
چربی
و
ها
پروتئیــن
تنفســی اســت و معمو ًال به مقدار بــه همــکاری بیمــار دارد .او باید
Soeurs, Qc H3E 1T8
زندگی روزانه بهتر
باید از ریه هایی خارج بشود که به کمک خواهدکرد .چندین مطالعه پیشــنهاد مــی کند که اشــخاص
کــم از راه دهــان بــا نفس عمیق بــا داروهایی که مصــرف می کند
استفاده می شوند (پمپ ها) مانند آشنایی کامل پیدا کند .این داروها • بعضــی انــواع تنفــس و بعضی زحمت کار خود را انجام می دهند کلینیکی که در این باره انجام شده مبتال به برونشیت مزمن از مصرف
و باید به جای آن از مواد پروتئینی دارای نتایــج مثبتی بوده و تمرین لبنیــات خــودداری کننــد ،زیــرا
و چربی اســتفاده کرد .بهتر است های تنفســی توســط بیماران به کازئین که پروتئین موجود در شیر
www.paivand.ca
می باشد ترشح مخاط را زیادتر می
در ایــن بــاره با پزشــک مشــورت خوبی تحمل شده است.
 آبونه مان گسترده  وب سایت قدرمتند
• اوکالیپتــوس :کمیســیون  Eکند.
شود.
• اگــر بیمار اضافــه وزن دارد کم آلمان استفاده از برگ اوکالیپتوس • طــب ســنتی چیــن :یــک
 پخش وسیع
کردن وزن باعث کم شــدن تنگی و روغــن اساســی آن بــه صــورت متخصــص طب چینی مــی تواند
با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!
داخلــی و خارجــی بــرای درمــان از معجــون هــای تهیــه شــده در
نفس می شود.
• و باالخره مرتب ًا به پزشــک خود انفالماسیون های دستگاه تنفسی داروســازی چینی و طب ســوزنی
با تع
یین وقت قبلی
را تجویز می کندکه باعث می شود بــرای بهتر شــدن وضــع عمومی
مراجعهکنید.
شرکت ها و اشخاص :مقرون به صرفه ،قابل اطمینان و حسابداری حرفه ای
•
از پیشــرفت بیمــاری در بیمــاران بیماران مبتال به برونشیت مزمن
بیش از  20سال جتربه | منتخب حسابداران کانادا CGA
طب مکمل
مبتال به برونشیت مزمن جلوگیری سیگاری استفاده کند.
(514) 652-7623 (514) 500-6186
MTL_TILES@YAHOO.COM
•
• پیچــک :چند مطالعه کلینیکی شــود .به اضافه اینکه می تواند به

صرافی

الی

GUY

$1070

Tel: (514) 290-2959

صــرافی  5ستاره

4) 561-3-561

لیــال

سفر به

فیروزهمتیان

827-6364

Cell:

مسعود هاشمی

514-298-4567

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

29
ca

(514) 571-6592

 Cell : (514) 571-6592مینو اسالمی
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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

5

Real Estate Broker

کاظم پرتو تهرانی

شرکت حمل و نقل بین املللی

چیزی که از پول درآوردن در زندگی مهمترند

زندگی پرشتاب و رقابتی اینروزها،
اغلبمان را بهســوی کار و کسب
درآمد بیشتر سوق داده است .اما
مســائلی مهمتــر از پــول درآوردن
نیز هســت که اگر آنهــا را نادیده
بگیریم ،ارزش پولی که درمیآوریم
از بین خواهد رفت.
در این مطلب« ،بدروس کویلیان»
،)Bedros
(Keuilian
بنیانگــذار و مدیرعامــل «Fit
 ،»Body Boot Campبهعنوان
یکی از کارآفرینان موفق ،به  ۵مورد
مهمی اشــاره خواهدکــرد که باید
بیش از پول به آنها توجه کنیم.

•

 .۱باور
ایــن مــورد لزومــا بهمعنــای باور
مذهبی نیســت؛ هرچند میتواند
بخشی از آن باشــد .منظور از این
مورد ،باورمندی به خود ،رؤیاها و
کارتان اســت .اگر به خودتان باور
نداشته باشــید ،خدمات و تالشی
که در کارتــان ارائه میدهید دیده
نخواهد شد.
«تردید» میتواند کسبوکارهایی
را کــه میتواننــد در دنیا تغییراتی
بنیادی بیافریننــد نابود کند .من
ایــن موضــوع را بهخوبــی درک

کردم .زمانی که حس کنیدکسانی
که مورد اعتماد شــما هستند ،در
جهت نابودی شــما میکوشــند،
حفظکردن باورتان دشوار خواهد
بود.
امــا آنگاه که ایمانتان را به کارتان
از دســت بدهید و چنین بپندارید
که زیــادی رؤیاپــردازی کردهاید یا
باور کنید فردی دیگر بهتر از شما
این کار را انجام خواهد داد ،دست
به نابودی خود زدهاید .حتی شاید
کارتان را ترک کنیــد و برای کس
دیگری مشغول به کار شوید؛ کسی
که به خودش باور دارد.
آیا ترجیح میدهیدکارها را بهروش
خودتــان انجــام دهیــد؟ بایــد به
خودتــان و همٔه جنبههای کارتان
باور داشته باشید .تردیدی نیست
که با مســائلی پیچید ه نیز روبهرو
خواهید شــد؛ اما چون به کارتان
باور دارید و خواستار بهبود شرایط
هستید ،به مســیر ادامه خواهید
داد.

•

 .۲سالمتی
حفظ سالمتی مه م تر از پول است
اگــر کارآفریــن باشــید ،احتمــاال
کمتر از افــراد دیگــر میخوابید و

بیشــتر به کارتان میاندیشید .اگر
مشــکلی بروز کند ،مسئولیت آن
با شماســت .این موضوع ممکن
است خطرناک باشد .این باور شما
را به این سو هدایت میکند که اگر
هر روز مشغول کار و پول درآوردن
نباشید ،کســب و کار شما از بین
خواهد رفت.
ن و همکارانتان اعتماد
به کارمندا 
کنیــد .بگذاریــد آنهــا وظایــف
خودشــان را انجــام دهند و شــما
هــم کارهــای خودتــان را انجــام
دهید .مطمئن شــوید کسبوکار
قدرتمندی دارید .بهدنبال راههایی
تازه باشید تا آن را تقویت کنید .از
اعضای تیمتان بازخورد بخواهید و
برای کسب بهترین نتیجه ،برنامه
ریزی درستی انجام دهید.
در همیــن حال ،مراقــب تغذی ه و
وزنتان باشید .به باشگاه بروید یا
ورزش دلخواهتــان را دنبال کنید.
یک ذهن قوی و هشیار از جسمی
قوی و هشیار سرچشمه میگیرد.
پس این موضوع را جدی بگیرید.
نیــازی نیســت بــه ورزشــکاری
حرفهای تبدیل شــوید .تنها کافی
است هدفهایی تنظیم کنید ،به
آنها برسید و بهدنبال هدفهای
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جدیــدی باشــید .ایــن کار باعث
میشــود نگاهتان بــه کار دگرگون
شود و همیشــه بهدنبال پیشرفت
باشید.
آیــا حــس خوبــی نداریــد؟ همت
کنید و از پزشکتان وقت مالقاتی
بگیرید .کار شــما برای رسیدن به
جایــگاه عالی ،به بهترین نســخٔه
ممکــن از شــما نیــاز دارد .ایــن
بــدان معناســت که بــا مراقبت از
ســامتیتان ،میتوانید روشنتر
بیندیشید ،تصمیم بگیرید و تیم را
بهسوی موفقیت هدایت کنید.

•

 .۳جتربهها
مــا تنها یک بــار فرصت زیســتن
داریــم و دراینبــاره جــای هیــچ
تردیــدی نیســت .هــر روز و هــر
ساعت نشســتن در دفتر کارتان و
پول درآوردن بیشــتر هیچ معنا و
مفهومی ندارد .شــما با نشســتن
بــر جایــگاه مدیریــت ،میتوانیــد
نهایــت زندگــی را تجربــه کنیــد؛
ی را
پس دستبهکار شــوید و زندگ 
بهمعنای واقعی زندگی کنید.
خودجوش باشــید .از هر فرصتی
برای مســافرت بهــره بگیرید .در
برنامههــای تفریحی کــه در محل
زندگیتان برگزار میشــود شــرکت
کنید .شاید حساب بانکیتان افراد
زیــادی را تحتتأثیــر قــرار دهد؛
امــا خاطرهها و داســتانهایی که
از تجربههــای زندگــی بــه دســت
میآوریــد ،بــرای مردم شــیرینتر
خواهد بود.
پــول هرگــز نمیتوانــد شــما را به
چنین جایگاهی برساند.
تجربههــای زندگــی بــه پــاداش
میمانند .این تجربههــا ایدههای
خوبی به شــما میدهند و نگرش
شــما را به جهان شکل میدهند.
برای حــل مســائل کاری و گذر از
موقعیتهای دشوار ،تجربههایتان
به یاری شما میآیند.

info@loadextransport.com

•

 .۴خانواده :توجه به خانواده
مه م تر از پول است
شــما میخواهیــد زندگــی بهتری
بــرای فرزندانتــان در مقایســه با
کودکی خودتان رقم بزنید.
اما وقتی دنبال یک ریال پول بیشتر
باشید و در خانه و کنار خانوادهتان
حضور نداشــته باشــید ،متحمل
هزینههای معنوی زیادی خواهید
شــد .برخی افراد تصــور میکنند
که با پــول درآوردن و فراهمکردن
امکانات بیشتر میتوانند همسر و
فرزندانشان را خوشحالتر کنند؛
امــا آنچه خانواده واقعا نیــاز دارد،
حضور خود شماست.
شــاید اگر صبح نیم ساعت زودتر
بیدار شوید و سرکار بروید ،بتوانید
پس از پایان روز کاری مستقیم به
خانه برگردید و در کنار خانوادهتان
باشید.
هنگامی که خانوادهتان چشمبهراه
بازگشت شماست و شما تا دیروقت
در محل کارتان ماندهاید ،بهعنوان
فردی «ســختکوش» شــناخته
نخواهیــد شــد .در واقــع معنــای
این رفتار آن اســت که شــما فاقد
توانایی مدیریت زمــان ،بازدهی و
مشخصکردن حدومرز هستید.
زمانــی کــه عادتهــای جدیــدی
بــرای خودتان تعیین کنیــد و در
عمل به آنها پایبنــد بمانید ،هم
افزایش درآمد خواهید داشت و هم
زمان بیشتری را با خانواده سپری
خواهیدکرد.
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 .۵میراث
میراث شــما تنها چیزی است که
پس از مرگ از شــما باقی میماند
و به مردم میرسد .شما میتوانید
برای کسانی که دوستشان دارید
دارایــی خیلی زیــادی از خــود به
جــا بگذارید؛ امــا این کــه هنگام

زندهبودن چگونه انســانی بودید،
چیــزی اســت کــه واقعا آنهــا را
تحتتأثیر قرار خواهد داد.
ماننــد شــغلتان ،هرچــه زمان و
انــرژی داریــد صــرف میراثتــان
کنید .اگــر میخواهیــد بهعنوان
فــردی که به دنیا شــادی و شــور
بخشیده اســت ،نام نیکی از خود
باقــی بگذارید ،بایــد کاری فراتر از
خیرهشــدن بــه رقمهای حســاب
بانکیتان انجام دهید.
مردم را بــه اولویتهای زندگیتان
تبدیــل کنید .با آنها با مهربانی و
دلســوزی رفتارکنید .با ســخاوت
هرچهتمــام بــه خیریههایــی کــه
دوست داریدکمک کنید .اگرکسی
به همدردی نیاز دارد ،سراپا گوش
شوید.
اگــر در گــذر زندگیتــان چنیــن
رفتاری پیشــه کنیــد ،دیگــر آرزو
نمیکنیدکه ای کاش کارها را طور
دیگری انجــام داده بودید و نگران
حرفوحدیث مردم پس از مرگتان
هم نخواهید بود .شما از اینکه به
عالق هٔ دیگران (چه در زمینٔه کاری
و چــه در زندگــی روزانهتان) توجه
نشان دادهاید خشنود خواهید بود.
این همان میراثی اســت که تقریبا
همٔه افراد دوست دارند پس از خود
به جا بگذارند.
• سخن آخر
پــول میتواند به حفظ ســامتی،
میــراث و خانــواده کمــک کنــد.
پــول درهــای جدیــدی بهســوی
تجربههای جدید خواهد گشــود و
به حفظ باورهایتان کمک میکند.
امــا نمیتوانــد جای هیچکــدام از
ایــن مــوارد را بگیــرد .پــس برای
خودشــکوفایی صرفا بهدنبال پول
نباشید .آنقدر کار کنید تا بتوانید
پول چشــمگیری به دست آورید؛
ســپس آن را در راه بهرهمنــدی از
یک زندگی عالی خرج کنید.
•
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ســنگ کلیه یــک بیماری شــایع
محسوب می شود .اما دفع سنگ
هایی که بر اثر این بیماری در کلیه
شــکل گرفته اند می تواند بســیار
دردناک باشــد و متأسفانه افرادی
که یک بار ســنگ کلیــه را تجربه
کــرده اند؛ احتمــا ًال دوبــاره به آن
مبتال خواهند شــد .بــا این حال
برای کاهش خطر ابتال به ســنگ
کلیه چند راه کار اصلی وجود دارد.
در زیر ابتال این بیماری را تشریح
کرده و سپس به  ۸راه ساده ای که
برای کاهش خطر ابتال به ســنگ
کلیه وجود دارد اشاره می کنیم.
•
سنگ کلیه چیست؟
سنگ های کلیوی که به نام سنگ
کلیه یا نفرولیتیتازیس نیز شناخته
مــی شــوند؛ از مواد زائــد جامدی
تشــکیل شــده اندکــه در کلیه ها
تجمع یافته و کریستال های ریزی
را به وجود آورده اند.
 4نوع سنگ کلیه داریم .اما حدود
 ٪۸۰از کل این ســنگ ها ،سنگ
های اگزاالت کلســیمی هستند.
انواع دیگر ســنگ هــای کلیه نیز
عبارتند از:
 استروویت اسید اوریکسیستئینســنگ هــای کوچــک معمــو ًال
مشــکلی بــرای بــدن ایجــاد نمی
کنند؛ اما سنگ های بزرگ ممکن
اســت باعــث انســداد بخشــی از
سیستم ادراری شوند و به سادگی
از بدن دفع نشوند .دفع این سنگ
ها می تواند به درد شدید ،استفراغ
و خونریزی منجر شود.
همانطــور که گفتیم ســنگ کلیه
یک بیماری شایع است.
در حقیقــت حــدود  ٪۱۲از مردان
و  ٪۵از زنــان در ایاالت متحده در
طــول عمر خــود حداقل یــک بار
دچار سنگ کلیه می شوند.
عالوه بر این مطالعات نشان داده
انــد که اگر یک بار به ســنگ کلیه
مبتال شوید؛ به احتمال  ۵۰درصد
طــی  ۵تا  ۱۰ســال آینــده مجددا
سنگ کلیه می گیرید.
در زیــر بــه  ۸روش طبیعی که می
توانید به کمک آنها خطر تشکیل
سنگ کلیه را کاهش دهید ،اشاره
می کنیم.
•
بدن را هیدراته نگه دارید
بــرای جلوگیــری از ســنگ کلیه،
نوشیدن مایعات زیاد اولیه توصیه
همه پزشــکان است .مایعات مواد
ســنگ ســاز در ادرار را رقیــق می
کنند و این باعث می شود که تبلور
کمتر شکل بگیرد .با این حال همه
مایعات این اثر را روی بدن ندارند.
به عنوان مثــال مصرف زیاد آب با
کاهش خطر ابتال به ســنگ کلیه
در ارتباط اســت .تحقیقات نشان
داده اندکه مصرف نوشیدنی هایی
مانند قهوه ،چای ،آبجو ،شراب و
آب پرتقال نیز با کاهش خطر ابتال
به سنگ کلیه همراه هستند.
از طرف دیگر مصرف زیاد نوشــابه
ممکن است در تشکیل سنگ کلیه
نقش داشته باشد .این موضوع هم
برای نوشــابه های شیرین شده با
قند و هم نوشابه های شیرین شده

با شــیرین کننده هــای مصنوعی
صدق می کند.
نوشــابه های شیرین شــده با قند
حــاوی فروکتــوز هســتندکه دفع
کلسیم ،اگزاالت و اسید اوریک را
افزایــش می دهد .دفع این مواد از
جمله عوامل مهم در بروز ســنگ
کلیههستند.
برخی از مطالعات نیز به دلیل دارا
بودن اسید فسفریک ،مصرف زیاد
کوال شیرین شده با شیرین کننده
های مصنوعــی را با افزایش خطر
ابتــا به ســنگ کلیــه مرتبط می
دانند.
•
میزان مصرف اسید سیتریک
خود را افزایش دهید
اســید ســیتریک یــک اســید آلی
است که در بســیاری از میوه ها و
سبزیجات ،به ویژه مرکبات وجود
دارد .لیمــو و پرتقال به ویژه از این
ترکیب گیاهی غنی هستند .اسید
سیتریک ممکن است از دو طریق
به جلوگیری از سنگ کلیه اگزاالت
کلسیمی کمک کند:
 جلوگیری از تشکیل سنگ:می تواند به کلسیم موجود در ادرار
متصل شده و خطر تشکیل سنگ
های جدید را کاهش دهد.
 جلوگیری از بزرگ شدن سنگ:به کریستال های اگزاالت کلسیم
موجــود در ادرار متصل شــده و از
بزرگتر شــدن آنهــا جلوگیری می
کند .این ویژگی می تواند به شــما
در دفع این بلورهــا ،قبل از بزرگ
شدنشان کمک کند.
یکی از راه های آسان برای مصرف
اسید ســیتریک بیشــتر ،خوردن
مرکباتــی ماننــد گریــپ فــروت،
پرتقال ،لیمو شیرین یا لیمو ترش
است.
همچنین می توانید هر بارکه یک
لیوان آب میــل می کنید مقداری
آبلیمو به آن اضافه کنید.
•
مصرف مواد غذایی پر از
اگزاالت را محدود کنید
اگــزاالت (اســید اگزالیــک) یــک
ماده مغذی موجود در بسیاری از
غذاهای گیاهی از جمله سبزیجات
برگ دار ،میوه ها و کاکائو اســت.
بدن نیز مقدار قابل توجهی از این
ماده را تولید می کند.
وجود اگزاالت زیاد در بدن ممکن
اســت دفــع اگــزاالت در ادرار را
افزایش دهد .ایــن تاثیر می تواند
برای افرادی که بدنشان تمایل به
تشکیل بلورهای اگزاالت کلسیم
دارد؛ مشکل ساز باشد.
اگزاالت می تواند کلســیم و ســایر
مواد معدنی را به هم متصل کرده
و کریستالی تشکیل دهد که منجر
به سنگ کلیه می شود.
با این حــال یادتان نــرود که مواد
غذایی سرشــار از اگزاالت بســیار
ســالم هســتند .بنابرایــن رعایت
رژیــم غذایــی فاقد اگــزاالت برای
افرادی که کلیه هایشان سنگ ساز
است اکیدا توصیه نمی شود .بلکه
رعایت این رژیم غذایی فقط برای
افرادی که مبتال به هایپراکسالوریا
هستند؛ پیشــنهاد می شود .این
بیماری با افزایش ســطح اگزاالت
در ادرار مشخص می شود.
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قبــل از تغییر رژیــم غذایی خود با
متخصص تغذیه مشورت کنید تا
به شما بگوید که آیا محدود کردن
مصــرف غذاهای غنــی از اگزاالت
برای بدنتان مفید است یا خیر؟
•
زیاد ویتامین  Cمصرف نکنید
مطالعــات نشــان داده انــد کــه
مصرف مکمل ویتامین ( Cاسید
اســکوربیک) با افزایش خطر ابتال

به سنگ کلیه ارتباط دارد .مصرف
زیــاد ویتامیــن  Cاز طریق مکمل
ممکن است دفع اگزاالت در ادرار
را افزایــش دهد .چــرا که مقداری
از ویتامیــن  Cدریافتی در بدن به
اگزاالت تبدیل می شود.
یک مطالعه ســوئدی کــه بر روی
مردان میانسال و سالخورده انجام
شــد تخمین زده است که افرادی
کــه مکمــل ویتامیــن  Cمصرف
می کنند در مقایســه با افرادی که
این ویتامین را مصرف نمی کنند
ممکــن اســت دو برابر بیشــتر به
سنگ کلیه مبتال شوند.
بــا این حال توجه داشــته باشــید
کــه ویتامین  Cدریافتــی از طریق
منابع غذایی مانند لیمو ،با افزایش
خطر ابتال به سنگ همراه ارتباطی
ندارد.
•
کلسیم کافی دریافت کنید
برخــی معتقدند که بــرای کاهش
خطــر ایجاد ســنگ هــای حاوی
کلسیم ،باید میزان کلسیم مصرفی
خود را کاهش دهید .اما این جمله
یک سوء تفاهم شایع است.
در حقیقت رژیم غذایی سرشــار از
کلســیم بــا کاهش خطــر ابتال به
سنگ کلیه ارتباط دارد.
در یــک مطالعــه مردانــی که ً
قبال
سنگ کلیه حاوی کلسیم داشتند؛
هــر روز  ۱۲۰۰میلی گرم کلســیم
مصــرف کردند .رژیــم غذایی آنها
حــاوی پروتئین حیوانــی و نمک

کمی بــود .این مردان نســبت به
گــروه کنترل که رژیــم غذایی کم
کلسیم (حاوی  ۴۰۰میلی گرم در
روز) داشــتند در طی  ۵سال آینده
 ۵درصدکمتر به سنگ کلیه مبتال
شدند.
کلســیم موجــود در رژیــم غذایی
به پیونــد با اگــزاالت موجــود در
رژیم غذایی تمایــل دارد و مانع از
جذب آن می شــود .بنابراین کلیه
ها مجبور نیســتند این مــاده را از
طریق دستگاه ادراری دفع کنند.
فرآورده های لبنی مانند شیر ،پنیر
و ماست منابع غذایی خوبی برای
تامین کلسیم بدن هستند.
بــرای اکثــر بزرگســاالن ،میــزان
کلســیم توصیه شــده که باید هر
روز مصرف کنند  ۱۰۰۰میلی گرم
اســت .با این حال این مقدار برای
زنــان باالی  ۵۰ســال و مــردان و
زنان باالی  ۷۰ســال روزانه ۱۲۰۰
میلی گرم در روز است.
•
مصرف منک را کاهش دهید
رژیم غذایی پــر از نمک با افزایش
خطر ابتال به سنگ کلیه در برخی
از افراد ارتبــاط دارد .مصرف زیاد
ســدیم که یکی از ترکیبات موجود
در نمــک طعــام اســت ،ممکــن
است دفع کلسیم را از طریق ادرار
افزایش دهد.
همانطور که گفتیم دفع کلســیم
یکــی از اصلی تریــن عوامل خطر
ایجادکننده سنگ کلیه است.
بــه گفتــه متخصصــان برخــی از
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مطالعات توانسته اند بین مصرف
نمک و تشکیل سنگ کلیه در بدن
بزرگســاالن ارتباطی پیــدا کنند.
اکثر متخصصان توصیه می کنند
که مصرف سدیم خود را به ۲۳۰۰
میلــی گرم در روز محدود کنید .با
این حال بیشــتر افراد بیش از این
مقــدار ســدیم در روز مصرف می
کنند.
یکی از بهترین راه ها برای کاهش
مصرف ســدیم ،کاهــش مصرف
غذاهای بسته بندی شده و فرآوری
شده است.
•
مصرف منیزیم را افزایش دهید
منیزیم ماده معدنی مهمی اســت
که بســیاری از افراد به مقدارکافی
از آن استفاده نمی کنند .این ماده
معدنی در صدها واکنش متابولیکی
در بــدن ،از جمله تولیــد انرژی و
حرکت عضالت دخیل است.
همچنین شواهدی وجود دارد که
نشان می دهد منیزیم ممکن است
به جلوگیری از تشکیل سنگ کلیه
از نوع اگزاالت کلسیم کمک کند.
این که منیزیم دقیق ًا چگونگی می
تواند این کار را انجام دهد هنوز به
طور کامل مشخص نشده است.
اما مشخص شــده که منیزیم می
توانــد جــذب اگــزاالت در روده را
کاهش دهــد .با ایــن وجود همه
مطالعات بر سر این موضوع توافق
ندارند.
میزان نیــاز بدن بــه منیزیم ۴۲۰
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میلی گرم در روز است.
اگــر مــی خواهید میــزان منیزیم
موجــود در رژیــم غذایی خــود را
افزایش دهید از آووکادو ،حبوبات
و توفو استفاده کنید.
این مــواد همگــی از جمله منابع
غذایی غنی از منیزیم هستند.
برای کسب حداکثر فواید ،منیزیم
را بــه همــراه غذاهایی کــه دارای
اگــزاالت زیادی هســتند مصرف
کنید .اگر مصرف همزمان منیزیم
و اگزاالت برایتان مقدور نیســت؛
ســعی کنیــد ظــرف  ۱۲ســاعت
پس از خــوردن غذاهای سرشــار
از اگــزاالت ،ایــن مــاده معدنی را
مصرف کنید.
•
پروتئین حیوانی کمتری بخورید
رژیــم غذایــی سرشــار از منابــع
پروتئیــن حیوانی مانند گوشــت،
ماهــی و لبنیات ،بــا خطر ابتال به
ســنگ کلیه ارتباط دارد .مصرف
زیاد پروتئین حیوانی ممکن است
دفع کلسیم را افزایش داده و میزان
سیترات را کاهش دهد.
عــاوه بــر ایــن منابــع پروتئیــن
حیوانی سرشــار از پورین هستند.
این ترکیب در بدن به اسید اوریک
تبدیل شــده و ممکن است خطر
تشکیل سنگ های اسید اوریکی را
افزایش دهند .بیشتر مواد غذایی
کــه در طول روز مصرف می کنید
حاوی پورین اســت .اما مقدار این
ترکیــب در مــواد غذایــی مختلف
متفاوت می باشد.
جگر ،قلوه و گوشــت ســایر ارگان
های داخلی بدن حیوانات ،پورین
بسیار زیادی دارند.
از طــرف دیگــر ،در منابع گیاهی
پورین کمی یافت می شود.
•
نکته آخر
اگــر ســابقه ســنگ کلیــه دارید،
احتمــا ًال در طــی  ۵الی  ۱۰ســال
آینده مجددا به این بیماری مبتال
می شوید .خوشبختانه انجام برخی
از تغییرات در رژیم غذایی ممکن
اســت بــه کاهــش خطر ابتــا به
سنگ کلیه کمک کند.
به عنوان مثال می توانید مصرف
مایعــات خــود را افزایــش دهید،
غذاهــای سرشــار از مــواد مغذی
خاص بخورید ،مصــرف پروتئین
حیوانی را کاهش دهید و از مصرف
سدیم زیاد اجتناب کنید.
همین چندگام ساده ممکن است
در جلوگیری از سنگ های کلیوی
دردناک بسیار موثر باشد.
(پیام سالمت )
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فکري غرب و سير تحول آنها ،مشخص ميشود که انسان غربي هنوز نتوانسته با تکيه
بر تفکر مادي به گفتماني مطلوب در زمينه عدالت دست پيدا کند .همچنين از ديرباز،
متفکران يونان باستان به عنوان «پرورش يافتگان مهد دموکراسي» به مقوله عدالت
پرداختهاند .دو هزار و  400س��ال پيش« ،تراس��يماخوس» عدالت را حربه حاکمان
در کنترل متجاوزان دانس��ت تا بعد از او «س��قراط» و «افالط��ون» اين بحث را به
چالش کش��يده و با رويکردي آرماني به تحليل مفهوم عدالت بپردازند .آنها ش��اگرد
خود «ارس��طو» را نيز به اين فکر واداش��تند که تحليلي عقالنيتر ارائه کند و با يک
خط کشي و طبقهبندي اجتماعي ،عدالت را «رفتار برابر با برابرها و نابرابر با نابرابرها»
تعريف کند .چالش هميشگي عدالت با گذر از قرون وسطي ،جنبهاي سکوالر ،از دين
و سياست جدا و مفهومي نسبي پيدا کرد و به ابزار کسب قدرت اقتصادي و سياسي
زندگی زناشــویی در این دنیای پر پذیرفتن ایــن واقعیت که همه ما
بــرای
کســانیباکه
بخصــوص از
مادر دوره مدرن و پست مدرن تبديل شد .اما در
تقليل
قدرت
براي مبارزه
و سالحي
ندادن و
هستند .بها
ادبياتجالب
از تردیــد و تغییــر ،آنقدر ســخت حســاس و خطاپذیــر و هراســان عزیز و
عدالت در تمام شئون سياسي ،اقتصادي و حقوقي را
اجتماعي،
معاصر عدالت
قانون اساسي کشور ما ،به عدالت همه جانبه اشاره
بیشود .در
شاملومي
سوم در
دوم ونفعی
اصولهیچ
اعتنایی،
شــده است که نمی توانیم فقط به و مــردد هســتیم نــه بد اســت نه ندیدن
شده اما تفاوت بنيادين تفکر اسالمي در اصل سوم قانون اساسي مشخص ميشود که
شعور و تجربه شخصی خود بسنده خــوب… این عــدم تعــادل ها یا بر ندارد.
«دولت موظف به ايجاد محيطي مساعد بدون هيچ تبعيض ناروا به منظور رشد فضايل
کنیم .خیلی چیزها را هم نمی توان آســیب های تربیتی و اجتماعی و • اخالقي براس��اس ايمان ،تقوا و مبارزه با همه مظاهر فس��اد است» .عضو هيأت علمي
داشنتماهوي توسعه و پيشرفت در فرهنگ غربي و اسالمي
مستقل تفاوت
کاشان در مورد
دانشگاه
شخصیت
حتی اقتصادی در همــه ما وجود -۴
به دوستان در میان گذاشت.
تمدن غرب ،توسعه اقتصادي و مادي است اما نگاه
و
فرهنگ
در
توسعه
ماهيت
گفت:
اما می توان به صدها کتابی که در دارند .سعی نکنیم خودمان را آدم اگــر زوج هــا از قــدرت و قابلیت
اسالم همهجانبه بوده و اقتصاد در آن به عنوان وسيلهاي در جهت تأمين رفاه انسان به
روحیه
داشــتن
بیشــتری برای
باره روابط زناشــویی نوشــته شده های همیشه قدرتمند و بدون خطا
شود.ومحمد اخوان افزود :در دين مبين اسالم ،عدالت
مطرح مي
موجودي الهي
عنوان
باشند و
بخشداشته
مستقل
شخصیت
اســت پنــاه برد .تنها مشــکلی که و همیشه مسلط نشان دهیم.
عدالت اجتماعي است ،در حالي که نهايت هدف تفکر
کوچکي از
اقتصادي تنها
است.
معيشت
و
رفاه
سطح
بردن
باال
غربي
می ماند جســتجو و خواندن انواع •
نخواهند همــه نیازهای اجتماعی جنسی وی باشد.
اين اس��تاد گروه الهيات و معارف اس��المي با بيان اينکه نظامهاي س��لطه جو با
•
اخالقی
خوش
و
محبت
–۲
شــان را فقــط در زندگی مشــترک
کتاب های خوب ،وقت بســیاری
بهرهبرداري از مفهوم عدالت ،آن را مترادف با توس��عه ميدانند ،تأکيد کرد :در چنين
بدن
ناظر
بيگناه با–۶
زناشویی
شانس وبقای
کنند
بررسی سوئدی ها نشان داده است محدود
می برد.
بودندموکراسي
خودصلح و
حکومت
ايجاد
توجيه
کشتار مردم
لشکرکشي
فرهنگي
اخوان
دارد.
قرار
توجه
م��ورد
خاصي
هاي
گروه
منافع
تنها
که
حالي
در
اس��ت،
همراه
یک برنامه کامپیوتری مخصوص زوج هایی کــه در رابطه درازمدت شان بیشتر است .داشتن دوستان بدن هر انسان مدام در حال تنظیم
فناوري
نظامي و
اقتصادي،
پیگیریبخش سخت
پيش��رفت در
انفعاالت
فعــل و
افزاري،همه
اتوماتیــک
غربيوراحتی
توسعه هــا
نتيجهعادت
دانلــود کتاب های علوم انســانی ،شــان توانســتند راضی بماننــد ٔ از خوب،
دانست و تصريح کرد :اسالم عدالت در همه ابعاد سختافزاري و نرمافزاري پيشرفت را
طبیعتا
دايرهاست
روحی
شــیمیای
این مشکل را با دستچین صفحات تنوع بیشتر ژن های AVPR1A
میراتواند
اهداف
اسالم
عدالتورا در
است.ووي
وابستگیخود قرار داده
واالترين آرمان
شخصی آن
نظر گرفته و
در
وگفت:میدرتواند
دانستآدمها
تعــادل
وضعیت
زندگی را
مهم و مورد عالقه خوانندگان ،حل برخوردارنــد کــه تنظیــم کننــده مداوم
جوامع
حاکموبر آن
متعادلتوس��عه و
گس��تردهتر از
شریکغربي
به ديدگاه
برخالف
ایناز
شــناختديگر
باشــد.است .يکي
متغیردر جريان
مدام عدالت
غربي اين رابطه وجود نداشته و پيشرفت منهاي
کرده است .این برنامه توانست از هورمــون هــای محبــت و پیوند سازد.
اعضاي هيأت علمي گروه معارف دانشگاه کاشان نيز در مورد اينکه نگاه جديد به منابع
مضاعف
هشــیاری
مستلزمیک
وضعیت،
میــان همه مطالــب و موضوعات عاطفیهستند.
مفهوم
واکاوي
چيست ،گفت:
• ديني و يافتن ديدگاه ناب اسالمي درباره عدالت
است
عشقبازی
عاشق
زن
-۵
کتابها ۱۰ ،توصیه خوب زناشویی •
است.که مــی تواند از تنــش ها و
اســت
عدالت در منابع اصيل اسالمي بسيار ضروري
ديدگاه
عدال��ت از
ش��يعي ني��ز
داش��ت:زنحتي در جوامع
مشغولس��تار
وقتی حس��ين
اظهاربا یک
معاشــقه
 -۳توجه
که وقت
یــک زوج
اســترس های
را شناسایی کند.
بکاهد.در
توجه شده
عدالت
هاي
مصداق
به
تنها
و
مانده
ناش��ناخته
بسيار
اميرالمؤمنين(ع)
•
همیشه متوجه نفر مقابل باشیم .هستید سعی کنید حداقل  ۱۰الی زیادی را با هم می گذرانند
حالي که مباني عدالت بس��يار مهمتر اس��ت .وي عدال��ت را در کالم امام علي(ع) از
•
بودن
شکننده
–
۱
هســتیم
توجه
خواهان
مــا
همــه
آلت
با
تماس
بدون
اول
دقیقه
۱۵
مباني ايمان برشمرد و تأكيد كرد :از نظر ايشان ارکان عدالت شامل شعور اجتماعي،
افکار
شعورو ثبت
بينش وخود
گفتگو با
موجب
اجتماعي
-۷است.
علم عميق ،عدالت قضايي و بردباري اجتماعي
درونیوضعيت معيشتي نگران نکرده و به
ميش��ود رياضتهاي اقتصادي مردم را نسبت به
پيامدهاي اجراي عدالت در جامعه بينديشند.
به طور عمومی هر فرد بهتر است
یکم و پانزدهم ماه
مــدام با خودش در بــاره وضعیت
را بر روی سایت بخوانید
یک جدول با دو شرح
یک جدول با دو شرحکنونــی و آینــده اش چــک و چانه  –۹بغل کردن

11

11

زندگی...

وجهيهاي صورت گرفته نسبت به رشتههاي علوم پایه

0با1
 1کتاب
توصیه
طال زناشویی از0
ماندند
ماندند
درحاشيه
يهكه

www.paivand.ca
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را با ديگر مکاتب بشري متفاوت دانسته و ماهيت آن را بين ساير اديان الهي منحصر
به فرد ميدانند.
با توجه به فرمايشات رهبر معظم انقالب پيرامون تفاوت عدالت در اديان و مکاتب
بشري و لزوم طرح نظريه ناب اسالمي ،تأمل در گفتمان عدالت براي دستيابي به يک
PAIVAND:
اسالمي15,
نظريه ناب2019
مکتبهاي 27
no.1452با 
 Dec.
Vol.پرجاذبهترين
نگاهي26گذرا به
انکارناپذير است.
ضرورتي
فکري غرب و سير تحول آنها ،مشخص ميشود که انسان غربي هنوز نتوانسته با تکيه
بر تفکر مادي به گفتماني مطلوب در زمينه عدالت دست پيدا کند .همچنين از ديرباز،
متفکران يونان باستان به عنوان «پرورش يافتگان مهد دموکراسي» به مقوله عدالت
پرداختهاند .دو هزار و  400س��ال پيش« ،تراس��يماخوس» عدالت را حربه حاکمان
در کنترل متجاوزان دانس��ت تا بعد از او «س��قراط» و «افالط��ون» اين بحث را به
چالش کش��يده و با رويکردي آرماني به تحليل مفهوم عدالت بپردازند .آنها ش��اگرد
خود «ارس��طو» را نيز به اين فکر واداش��تند که تحليلي عقالنيتر ارائه کند و با يک
خط کشي و طبقهبندي اجتماعي ،عدالت را «رفتار برابر با برابرها و نابرابر با نابرابرها»
تعريف کند .چالش هميشگي عدالت با گذر از قرون وسطي ،جنبهاي سکوالر ،از دين
و سياست جدا و مفهومي نسبي پيدا کرد و به ابزار کسب قدرت اقتصادي و سياسي
و سالحي براي مبارزه با قدرت تقليل در دوره مدرن و پست مدرن تبديل شد .اما در
ادبيات معاصر عدالت اجتماعي ،عدالت در تمام شئون سياسي ،اقتصادي و حقوقي را
شامل ميشود .در اصول دوم و سوم قانون اساسي کشور ما ،به عدالت همه جانبه اشاره
شده اما تفاوت بنيادين تفکر اسالمي در اصل سوم قانون اساسي مشخص ميشود که
«دولت موظف به ايجاد محيطي مساعد بدون هيچ تبعيض ناروا به منظور رشد فضايل
اخالقي براس��اس ايمان ،تقوا و مبارزه با همه مظاهر فس��اد است» .عضو هيأت علمي
دانشگاه کاشان در مورد تفاوت ماهوي توسعه و پيشرفت در فرهنگ غربي و اسالمي
گفت :ماهيت توسعه در فرهنگ و تمدن غرب ،توسعه اقتصادي و مادي است اما نگاه
اسالم همهجانبه بوده و اقتصاد در آن به عنوان وسيلهاي در جهت تأمين رفاه انسان به
عنوان موجودي الهي مطرح ميشود .محمد اخوان افزود :در دين مبين اسالم ،عدالت
اقتصادي تنها بخش کوچکي از عدالت اجتماعي است ،در حالي که نهايت هدف تفکر
معيشت
خودشرفاه و
بــرایبردن سطح
غربي باال
هایاست .در آغــوش کشــیدن زوج ها بهتر
هــدف
بزنــد.
با
جو
س��لطه
هاي
نظام
اينکه
بيان
با
اس��المي
معارف
و
الهيات
گروه
اس��تاد
کوتاه اين
مدت و درازمدت را بنویسد .اســت بیشــتر از حالــت ســریع و
بهرهبرداري از مفهوم عدالت ،آن را مترادف با توس��عه ميدانند ،تأکيد کرد :در چنين
باشد.
خداحافظی
سالم و
ایجاد
در باره
نوشــتن
دموکراسي
حکومت صلح و
رســمیايجاد
بيگناه با توجيه
باعثمردم
خــودکشتار
لشکرکشي و
فرهنگي
قرار دارد.
م��ورد
خاصي
در گروههاي
منافع
عمومیدرازحالي که
همراه اس��ت،
اخواندر
کنند تا
توجهپیدا
وقت
بایــد
زوج ها
تنهاتان
موقعیت
شناختی
فناوري
اقتصادي،
آغوشافزاري،
پيش��رفت در بخش سخت
توسعه غربي
هم
نظاميو وکنار
شــان
کشــیدن
خواهدرا بود.
نتيجهدوره
هر روز یا
دانست و تصريح کرد :اسالم عدالت در همه ابعاد سختافزاري و نرمافزاري پيشرفت را
طوالنی
شــان
آرام راودر اسالم
آنقــدرعدالت
وي دايره
بــودناست.
• در نظر گرفته و آن را واالترين آرمان خود قرار داده
کیفی با
اوقاتی
کند.
عاطفی
باشدکه
ایجادجوامع
وگفت :در
تماسدانست
حاکم بر آن
گس��تردهتر از توس��عه و
غربي
ایجاد ديدگاه
 –۸برخالف
منهاي عدالت در جريان است .يکي ديگر از
همدیگر
غربي اين رابطه وجود نداشته و پيشرفت •
اعضاي هيأت علمي گروه معارف دانشگاه کاشان نيز در مورد اينکه نگاه جديد به منابع
زندگی شلوغ و شــتابزده و نگرانی –۱۰خواب و ورزش
ديني و يافتن ديدگاه ناب اسالمي درباره عدالت مستلزم چيست ،گفت :واکاوي مفهوم
تمرین فیزیکی یکی از سالم ترین و
اصيل اصلی
بخــش
انرزیضروري است.
اسالمي بسيار
روزمره،منابع
هایعدالت در
هایاز ديدگاه
عدال��ت
ش��يعي ني��ز
جوامع
اظهارهرداش��ت:
حس��ين س��تار
کاهش
ترین راه
دسترس
شــکلحتي درقابل
بلعد .به
زوج هــا را می
در
شده
توجه
عدالت
هاي
مصداق
به
تنها
و
مانده
ناش��ناخته
بسيار
اميرالمؤمنين(ع)
ممکن اوقات کوتاهی فراهم کنید استرس روزانه است و خواب کافی
حالي که مباني عدالت بس��يار مهمتر اس��ت .وي عدال��ت را در کالم امام علي(ع) از
بدن
عمومی
تأكيدیک
باشــید.
ايمانهم
فقط بــا
اجتماعي،
تعادلشعور
باعثشامل
نیز عدالت
روزانهارکان
قدمنظر ايشان
كرد :از
برشمرد و
کــه مباني
آرامش،موجب
احســاساجتماعي
شود.بينش و شعور
میاست.
چاییاجتماعي
یکبردباري
قضايي و
عميق ،تاعدالت
گریه
خوردن
علمروزانه
ســاده
به
و
نکرده
نگران
معيشتي
وضعيت
به
نسبت
را
مردم
اقتصادي
هاي
رياضت
ش��ود
مي
مشــترک تا دیدن یــک فیلم مورد کــردن و حتی فریــاد زدن در یک
پيامدهاي اجراي عدالت در جامعه بينديشند.
محیط دربســته می توانــد باعث
عالقه …
•
سالمت روحی و جسمی شوند.

نویسنده مرد روز
سپسویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرحها را با مداد حل کرده و سپس
«شرح وعادی و
دارای دو
روزنامه
جدول
حل کرده
ها را با مداد
از شرح
دارای دو «شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی
جدول روزنامه
با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.
با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.
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عادي
جدول
ويژه
های ____________________ عادی وجدول
جدولعادي
سودوکو و جدول
____________________ >>
ویژه
افقي:
 -1نوع��ي حج – يكي از آث��ار تاريخي
و ديدني اس��تان بوش��هر واقع در شهر
2
سعدآباد از توابع شهرستان دشتستان
 -2دالور ،نت��رس – به صورت جدي و 3
برابر با مقررات و تشريفات – ناشايست
4
 -3دستورها – بصير – سمبل
 -4زبان��دار بيزبان – ضد باطل – ديلم 5
– كلمه تصديق
6
 -5ماهي كنس��روي – رنجور و مريض
7
– دينداري
 -6ابتال و گرفتاري – بيمار – ش��كايت
8
معموالً شفاهي!
9
 -7مقابل كلي – طناب – خالي
 -8از بيماريهاي بومي آفريقا – عقايد
10
– همسن
 -9فر و ش��كوه – گونهاي ديگر نش��ان 11
دادن – رس��يدگي به جرايم سياسي و 12
مطبوعاتي ...است
 -10پ��ول ژاپ��ن – لب��اس درويش – 13
اختياري
14
 -11تأس��يسكننده – كوكب – مايه
15
حيات
 -12پس��وند نگاهدارن��ده – الس��تيك
باالتر از سرهنگ
ماشين – اصفهان سابق – تيز
 -13كشوري در خاورميانه – مدرسه قديم  -9الي��ه ،طبق��ه – آس��مانها – امر به
رفتن
– مريخ
 -14زب��ان م��ا – جزي��ره ايراني اس��تان  -10پيش��رفت كردن – پرندهاي ش��بيه
كبك – دلير
هرمزگان – اندازه لباس
 -15فيلم��ي به كارگرداني قدرتاهلل صلح  -11هرگ��ز نه – مدفن حضرت رس��ول
ميرزايي با بازي جواد رضويان ،رضا شفيعي اكرم(ص) – كج ،خميده
 -12عنوان رجال – دريا – بخش كيس��ه
جم و آناهيتا همتي – ابزار نجاري
مانند دستگاه گوارشي – وجود دارد
عمودي:
 -1دادگس��تري – يكي از صنايع دستي  -13آرزوي بزرگ – دلداري – به علت
ايراني و رايج در بعضي اس��تانها از جمله  -14رش��ته پهن – پوش��يده و مخفي –
زينت دادن
كرمانشاه ،كردستان ،همدان و فارس
 -2تي��م انزل��ي – عض��و ناطق – ش��هر  -15مداف��ع مليپوش تي��م ملي فوتبال
كشورمان كه ماه گذش��ته به تيم العربي
صنعتي
 -3واح��د پول خودم��ان – بار درخت – قطر پيوست – آدم خوش زبان و طنزگو
نوشته شده و گنجانده شده
حل جدول عادی شماره 4855
 -4حج��م هندس��ي – ب��ه
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
فرماي��ش امام عل��ي(ع) ،نگاه
1
ا ن ي
ا س م
ص ي ح ه
ا س ا ن
كردن ب��ه ش��خص ...قلب را
ا س ت ه
ر
ف ا س د
ا
 2ن ي م
س��خت و انس��ان را سنگدل
و
م ت ر
ا ي ر
د
ز
 3ف ر ن ا
ميكن��د و خوردن غ��ذاي او
ا س د
ا ن
ه
د
ل
ا
م
ا
 4و
انس��ان را مريض ميسازد –
ل ن
س ا
ا ي ت
ن ه
 5ر ت
ا ق
ا ت ك ا
ا
د م
ا ن
 6م
انس گرفتن – فراموشي
7
ا ب ل
ا ق ا ق ي ا
و م
ر
ا
 -5مهرب��ان – بلندترين قله
ایراخنواه
جواد
م م ن و ع
ه ب
و
ر ي ق
 8ت ز
دنيا – تير پيكاندار
ش ا خ ه
ا ن
ن ا ت و
 9ي ا س
____________________
 -6آواز قورباغ��ه – يك��ي از
ا س
ر
ن و ن
ا ن ي
 10ك ن
قطبه��اي تولي��د گالب در
.Sherbrooke
 5655م W
11
ك ه
م ر
ا
و
ا
ت گ ر گ
ايران – جورها و گونهها
NDG,
H4A
1W6
ك
و ي
ا
ر
ي ش م ي
 12ج ر م
 -7حيوان نجيب – كاسه سر
د ي ا ك و
ت ح ر ك
 13ا س ا س
– كل ،سراسر
گ ي ش ه
و ن ي ز
ه
و ي ز
 14ه
 -8چوپان – خونابه تزريقي –
ر س ت ه
ا
م
ا
ا ي ي ل
ل
ا
 15د
1

1
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4
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6

7

افقي 15 14 13 12 11:كمك1كننده6 5 4 3 2
10 9 8
 -1نوع��ي حج – يكي از آث��ار تاريخي  -91آزمون – از نيروهاي سهگانه ارتش
و ديدني اس��تان بوش��هر واقع در شهر – گياه شيرين!
2
سعدآباد از توابع شهرستان دشتستان
 -10گل س��رخ – ظرفي در آشپزخانه
 -2دالور ،نت��رس – به صورت جدي و 3با دهانه باز – از شعراي متصوف آذري
برابر با مقررات و تشريفات – ناشايست 4در قرن هشتم هجري
 -3دستورها – بصير – سمبل
 -11نوع��ي مار زه��ردار – پيگيري –
 -4زبان��دار بيزبان – ضد باطل – ديلم 5مشك دريده
– كلمه تصديق
 -126ترس ناگهاني – زاپاس خودرو –
مريض
و
رنجور
–
كنس��روي
 -5ماهي
ساز موالنا – يك شركت اتومبيلسازي
– دينداري
7فرانسوي
 -6ابتال و گرفتاري – بيمار – ش��كايت  -138پرتاب گلوله – زودباور – غدهاي
معموالً شفاهي!
در پشت جناغ سينه كودكان
 -7مقابل كلي – طناب – خالي
 -149قادر – تنبل – چشم روشني
 -8از بيماريهاي بومي آفريقا – عقايد
 -15س��ريالي با ب��ازي كتايون رياحي
10
– همسن
و مصطف��ي زماني – اث��ري از جوزف
 -9فر و ش��كوه – گونهاي ديگر نش��ان 11
اونيل()2008
دادن – رس��يدگي به جرايم سياسي و  12عمودي:
مطبوعاتي ...است
 -1دي��دار از اماك��ن متبرك��ه – از
13
 -10پ��ول ژاپ��ن – لب��اس درويش – معماران بناي تفكر اس��المي انقالبي و
اختياري
 14س��ازماندهندگان تشكيالت انقالب
از
مايه
–
كوكب
–
كننده
تأس��يس
-11
اسالمي ايران
15
حيات
 -2ش��يوه و روش – پادش��اه
 -12پس��وند نگاهدارن��ده – الس��تيك
سرهنگماركي بر خودروهاي
خوارزمشاهي –
باالتر از
افقي:
ماشين – اصفهان سابق – تيز
سنگين الي��ه ،طبق��ه – آس��مانها – امر به
مايكل قديم -9
كارگرداني
به
فيلمي
–
 -1وقت
مدرسه
–
خاورميانه
در
كشوري
-13
 www.printablesudoku99.comمعجزهها – از
باخب��ر – نش��انهها و
 -3رفتن
مريخژانر جنگي – داستاني
چيمينو– در
 -2همراه عروس – حقه – التهاب مغز پيامبران
 -10پيش��رفت كردن – پرندهاي ش��بيه
 -14زب��ان م��ا – جزي��ره ايراني اس��تان
دليرباختر – دم و دس��تگاه
آب –
 -4جوي
كبك –
پريشان حواسي
تشنج و
سر همراه با
اندازه لباس
هرمزگان –
-11شده
 -3دربهدر – سنت و خلق و خو – خانه – خيط
هرگ��ز نه – مدفن حضرت رس��ول
 -15فيلم��ي به كارگرداني قدرتاهلل صلح
اف��كار – باالي
تسلس��ل
 -5وج��ود
خميده
اكرم(ص)– – كج،
ساحليميرزايي با بازي جواد رضويان ،رضا شفيعي
 -4طريق – عدد يك رقمي – تفرجگاه فرنگي
 -12عنوان رجال – دريا – بخش كيس��ه
جم و آناهيتا همتي – ابزار نجاري
قابل
دستگاهفرياد
ممس��ك –
ميوهدارد
بلند––وجود
گوارشي
 -6مانند
معروف
تهران – كوير
عمودي:
خوردن
 -13آرزوي بزرگ – دلداري – به علت
يكيوازشيدا
شيفته
 -5تپه –-1ايستاده –
صنايع دستي
دادگس��تري –
ش��يريني و
پهن––نوعي
پارچه
چ��روك
مخفي –
پوش��يده و
رش��ته
كش��ورجمله-14 -7
نظامي يك
اس��تانها از
قوايدر بعضي
بيگانگان و–رايج
 -6ايراني
س��نتي لذيذ – بازيكن محبوب
كرمانشاه ،كردستان ،همدان و فارس كلوچه
زينت دادن
– پنهان كردن
 -15مادريد
خسروپرويزش��هرتيم رئال
مداف��ع مليپوش تي��م ملي فوتبال
چنگ–نواز
 -7آباد-2،برقرار
عض��و ناطق –
تي��م –انزل��ي
گياه –
پوست يا
 -8رشته
العربي
ساقه تيم
گذش��ته به
هاييكهاز ماه
كشورمان
صنعتيسنتي
– نوشيدني
ايران
غربي
شهرهاي
انجيلها – از
طنزگو
زبان و
خوش
پيوست – آدم
درخت –از قطر
بدت��ر –
واح��د–پولمخف��ف
نوش��تن
خودم��ان – بار
-3 -8
 -9رونده – گروهي س��رباز
شده
گنجانده
و
شده
نوشته
شماره 4855
حل جدول –عادی
بخشش
شماره 4855
جدول
-4حل
ويژه – ب��ه
هندس��ي
حج��م
پول
واح��د
–
نظري��ه
15 14 13 12 11 10 9 8 -10
7 6 5 154 14
3 13
2 12
1 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
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 12ج ر م
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كاسه
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نجيب
حيوان
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ت ح ر ك
بازوهاي زهري جانور
ا 13اف سس اا رس -15
ا ي ل
ز
 13ح و– ركل،يسراسر
گ ي ش ه
و ن ي
و ل ر
ر
ا
و
د
 14ا
هيدر ز– ش��هري در
تزريقي –م  14هش وي يم زا ه دريايي
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-8
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ا ل ا ي ي ل ا م ا
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ويژهدر صفحه34 :
جدولحل
....

 15 14 13 12 11 10 9 8كمككننده
 -9آزمون – از نيروهاي سهگانه ارتش
– گياه شيرين!
 -10گل س��رخ – ظرفي در آشپزخانه
با دهانه باز – از شعراي متصوف آذري
در قرن هشتم هجري
 -11نوع��ي مار زه��ردار – پيگيري –
مشك دريده
 -12ترس ناگهاني – زاپاس خودرو –
ساز موالنا – يك شركت اتومبيلسازي
فرانسوي
 -13پرتاب گلوله – زودباور – غدهاي
در پشت جناغ سينه كودكان
 -14قادر – تنبل – چشم روشني
 -15س��ريالي با ب��ازي كتايون رياحي
و مصطف��ي زماني – اث��ري از جوزف
اونيل()2008
عمودي:
 -1دي��دار از اماك��ن متبرك��ه – از
معماران بناي تفكر اس��المي انقالبي و
از س��ازماندهندگان تشكيالت انقالب
اسالمي ايران
 -2ش��يوه و روش – پادش��اه
خوارزمشاهي – ماركي بر خودروهاي
افقي:
سنگين
 -1وقت – فيلمي به كارگرداني مايكل
 -3باخب��ر – نش��انهها و معجزهها – از
چيمينو در ژانر جنگي – داستاني
 -2همراه عروس – حقه – التهاب مغز پيامبران
 -4جوي آب – باختر – دم و دس��تگاه
سر همراه با تشنج و پريشان حواسي
 -3دربهدر – سنت و خلق و خو – خانه – خيط شده
 -5وج��ود – تسلس��ل اف��كار – باالي
ساحلي
 -4طريق – عدد يك رقمي – تفرجگاه فرنگي
 -6ممس��ك – فرياد بلند – ميوه قابل
تهران – كوير معروف
Sudoku
خوردن
شيفته و شيدا
 -5تپه – ايستاده –
Puzzle
 -6بيگانگان – قواي نظامي يك كش��ور  -7چ��روك پارچه – نوعي ش��يريني و
كلوچه س��نتي لذيذ – بازيكن محبوب
– پنهان كردن
 -7آباد ،برقرار – چنگنواز خسروپرويز تيم رئال مادريد
 -8رشتههايي از پوست يا ساقه گياه –
– نوشيدني سنتي
 -8نوش��تن – مخف��ف بدت��ر – از انجيلها – از شهرهاي غربي ايران
 -9رونده – گروهي س��رباز
– بخشش
حل جدول ويژه شماره 4855
 -10 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1نظري��ه – واح��د پول
ت گ و س ي گ ا ل پ ا چين – طايفه غرب ايران
 1ب ر خ ي
ز ه ر ه
ا س خ
 2ر
م خ ا ر ج  -11از حروف مقطعه قرآن
ا ي ج
ر
 3ه م ي ش ك
م ي س ر – نوع��ي خواه��ر و برادر –
ج ل و ه
س ك ا ن
 4ن
ي ش ت غيرت
ز ك
ا
ر
ا م ي
ن ه
 5ه ب
 -12مره��ون – س��ماق –
ح ا ل ا
ش د ت
ا م
 6و
ا ك مخف��ف ان��دوه – خوردني
س ن ا
ا ق ب ت
م ر
 7م ل ا ل
متعجب
ر و ي گ ر
ا
ر
ا
ا س ت ا
 8ر
ر ا ش د  -13بهانه – س��فيدي روي
ت و د ه ن ي
 9د ب ه
ف ت ي گوشت – فال ميگيرد
ي ك ي
ك ل ا ف
 10ه ر
ر و  -14جان��ور مكن��ده –
11
ا ت ل ا ف
ش ر ي ر
گ ثروتمند – گوش كردن
ا ف ش ا
ه ي ب ت
 12ل ب و
ا ف س ا ر  -15بازوهاي زهري جانور
ا ي ل
ز
 13ح و ر ي
و ل ر م
ر
ا
د و
 14ا
ش ي م ا دريايي هيدر – ش��هري در
ا ي ي
 15ف ا ي د ه گ ر
ه ا ت ف استان كرمانشاه

Easy Sudoku Puzzles 1

عینکفرهت
Tel.: 514-481-0671

5
9
4

1

EASY

1 4 2
9
7
4
8
8
5
2
2
4 8
3
1 2 6
8
7 2 9 4
5
2
6
2 8
9 4 1
7 9 1
8 5 3
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Canada makes it easier for foreign
nationals to apply for temporary and
permanent resident status within Canada
People can now give their
fingerprints and photo right
here in Canada
Building on a government
commitment made earlier this year, Canada is
rolling out the final phase
of its biometrics collection
program.
As of December 03, 2019
foreign nationals applying
from within Canada for
temporary or permanent
residence, or to extend or
renew their visitor visa or
work or study permit, will
need to have their fingerprints and photo taken and
can do so at any of the 58
designated Service Canada
locations across the country. This means individuals
will now save time and
money by being able to
give their biometrics within
Canada.
Canada has collected
biometrics (fingerprints and

photos) on most foreign
nationals applying for
temporary or permanent
residence since December
31, 2018.
Having biometrics helps
immigration officers verify
people’s identity, which
makes processing applications easier and simplifies entry for legitimate
travellers. It also makes it
easier for officers to stop
individuals who pose a risk
to the safety and security of
Canadians.
People can apply online
or by paper as they have
always done. Applicants
who receive a biometrics instruction letter
will be able to give their
fingerprints and photo at
designated Service Canada locations across the
country by appointment.
The appointment must be
made in advance through

13 :>> ادامه از صفحه
خواســتار آن هســتند کــه نظــام
هماهنــگ در مــورد آنــان هم به
 همچنین انتظار دارند.اجرا درآید
کــه دخــل و خــرج روزانهشــان با
هــم بخواند و دولت تــورم خود را
در جایی از حقوق آنان به حســاب
 امــا مدیــران حکومــت.بیــاورد
مطالبهگری شــهروندان کشور را
 به همیــن دلیل هم.برنمیتابند
یــگان ویژه و نیروی انتظامی خود
را ســراغ بازنشستگان میفرستند
تــا هرگــز کســی از اعتــراض دم
 حکومــت میخواهد تمامی.نزند
مطالباتــی از این دســت ســرآخر
در چرخــهای از “والیــت حضرت
آقــا” حل و فصل گردد و با همین
حــق حقطلبی
رویکرد اســت که
ِ
شــهروندان ایرانی را به رســمیت
 ولی سکهی “والیت.نمیشناسد
حضرت آقا” سالهای سال است
 مردم ضمن.از رونق افتاده اســت
مبــارزهی خــود به ایــن تجربهی
میدانی دســت یافتهانــد که قانون
اساســی اگر بخواهد حقوق کامل
،شهروندان کشور را تضمین نماید
هرگــز با موضوع والیــت این و آن
.سازگاری نخواهد داشت
•

an easy online booking tool
at canada.ca/biometrics.
Applicants, including
those in Canada who will
be travelling outside the
country, can also give
their biometrics at a visa
application centre (VAC)
in any country that they are
legally allowed to enter.
Canada has one of the
most extensive networks of
VACs worldwide, with 160
locations in 108 countries.
Fingerprints and photo
collection are recognized
as one of the most reliable
ways to identify people and
are used by more than 70
countries worldwide. We
will enhance the efficiency
and integrity of the immigration system in Canada.
• This is the final phase of
Canada’s biometrics expansion program. As a result
of this expansion, foreign
nationals coming to, or

درنتیجه خیلی راحت معلمان را به
بند میکشانند تا از تجمع اعتراضی
.آنان پیشگیری گردد
در این بین نام فشــافویه بیش از
.بازداشتگاه دیگر به گوش میرسد
تــا آنجا که اینک اوین و قرچک در
 خانوادههایی.حاشیه قرارگرفتهاند
،که افرادی از آنان دستگیر شدهاند
از بام تا شام سراغ بازداشتگاهها را
 اما از کارگــزاران قوهی،میگیرنــد
 دادســتانی و ســازمان،قضاییــه
زندانها کســی خود را پاسخگوی
 مــردمآزاری در.مــردم نمیبینــد
،نظام حکومتی جمهوری اسالمی
امتیــازی ویژه بــرای مدیــران آن
 گویا با همین.به حســاب میآیــد
ترفند است که مدیران آن خواهند
توانســت به کرســیهای باالتری
.دست بیابند
خیزش از حاشیه
مدیــران ارشــد حکومــت در
،رفتــاری دوگانــه و ســاختگی
اعتراضهای مســالمتآمیز مردم
 ولــی همراه.را مجاز میشــمارند
با دســتگیری ســازمان دهندگان
،تشــکلهای صنفــی و کارگــری
زمینههــای شــکلگیری چنیــن
مزدبگیــران
اعتراضــی را از ذهــن
ِ
 با این همه.جامعــه پاک میکنند

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه
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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
www.michaelmonfared.com
Immigration_Michael_Monfared
immigrationmichaelmonfared
t.me/immigration_michael_monfared

applying from within the
country will provide their
fingerprints and photo.
• There are some exemptions to the biometrics
requirement, including
applicants under 14 or
over 79 years of age; U.S.
nationals coming to visit,
work or study temporarily in Canada; and lawful
permanent residents of the
U.S. coming to visit only.
Generally, you need to give
biometrics if you apply for:
• a visitor visa
•
a work or study
permit (excluding U.S.
nationals)
• permanent residence
• refugee or asylum status
• an extension of your stay
in Canada, known as a visitor record (as of December
3, 2019)
• a work or study permit

extension (as of
December 3, 2019)
However, there are
some exemptions.
If you gave biometrics
in the last 10 years for a
visitor visa, work permit,
or study permit and they’re
still valid, you don’t have
to give them again if you’re
applying to visit, work, or
study.
If you have an alien’s passport you need to give your
biometrics, regardless of
the country that issued the
passport.
When to give your fingerprints and photo
You can only give your
biometrics as part of an application you submit to us.
• Example: if you apply
for a visitor visa, study or
work permit, you’ll need to
give your biometrics before
we start to process your
application.
Find out how to give your
biometrics.

How often you need to
give your fingerprints and
photo
Visitor visa, study and
work permit applicants
You only need to give your
biometrics once every 10
years. You don’t need to
give your biometrics again
until the 10-year period
expires.
If you gave biometrics
in the past as part of an
application for a visitor
visa, work or study permit
and they’re still valid, you
don’t need to give them
again.
Permanent residence applicants
You’ll need to give your
biometrics and pay the fee
each time you apply, even
if you gave your biometrics in the past for another
application.
_______
From: Immigration,
Refugees and Citizenship
Canada

...حال تهران خوش نیست

اعتــراض خود به خــودی آبان ماه
ِ
از همــان مکانهایی آغــاز گردید
کــه حکومت بــرای دســتیابی به
نیروهــای ســرکوبگرِ بســیجی به
 چــون برای.آنجاهــا متکــی بــود
مقابله بــا خیزشهایی که پیش از
 کفنپوشان،این صورت میگرفت
و چماقــداران خــود را به تمامی از
.مناطقحاشیهیتهرانبرمیگزید
اما اکنون همین حاشیهنشــینان
تهران هستندکه یک به یک سر به
 همچنان که در.شورش برمیدارند
،خیزش عمومی اخیر نام شــهریار
 اسالم شهر و فردیس،شهر قدس
بــدون کم وکاســت بر فــراز اخبار
تظاهــرات اعتراضی قــرارگرفت تا
 مردم الیههای پایینی،این بار هم
جامعه فقر و استیصال خود را برای
 روشن.حکومت به نمایش بگذارند
است که عوامفریبی حکومت برای
.همیشه رنگ باخته است
اگرچــه مدتهــا اســت کــه از
اعتــراض بازنشســتگان مقابــل
 ولی،مجلس جلوگیــری میکنند
همچنــان از تریبونهــای دولتی
تبلیــغ میگردد که اعتــراض حق
 بازنشستگان کشوری.مردم است
بــه همراه بازنشســتگان نیروهای
مسلح و سازمان تأمین اجتماعی

را بر روی سایت بخوانید

1398  آذر24  1452  شماره 26 سال

رستوران ایستگاه غذا

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

FOOD Station

755 Atwater Ave, روبرویکبابسرا
Montreal, QC H3J 2K3

Tel.: (514) 504-2313

 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...

نصرت کریمی؛ قربانی انقالب و باورهای خرافی

/۱۳آذر -سه استعداد قابل توجه
سینمای پیش از انقالب ،بیش از
بقیه هنرمنــدان ،از وقوع انقالب
ایران لطمه دیدند:
 پرویز صیاد، بهروز وثوقی و نصرت کریمی.دو نفــر اول ،حداقــل از برخــورد
فیزیکــی بــا شــعلههای انقالبــی
مذهبــی و واپسگــرا در امــان
ماندنــد ،نفر ســوم امــا طعم تلخ
زندانهــای جمهوری اســامی را
کشید و تا پای مرگ هم رفت؛ تنها
به یک «جرم»:
فیلمسازی.
نصرت کریمــی کــه روز دوازدهم
آذر در  ۹۵سالگی درگذشت ،برای
چهــل و یک ســال (یعنــی حدود
نیمی از عمرش) در تمام سالهای
حکومــت جمهــوری اســامی
ممنوعالکاربودوامکانفیلمسازی
و بازیگری نداشــت .امکانی که نه
تنهــا از او بلکه از ســینمای ایران
دریغ شــد چرا که چه بسا کریمی
میتوانستباتجربهاندوزیبیشتر،
ســبک و ســیاق خــاص خــودش
در «درشــکه چی» و «محلل» را
بسط و گسترش دهد و فیلمهای
کاملتر و ماندگارتری به سینمای
ایران هدیه کند.
این نوع تالش برای حذف عامدانه
هنرمنــد ،از ویژگیهای حکومتی
اســت کــه نظیــر آن را در تاریــخ
معاصر کمتر میتــوان یافت .گناه
کریمی ،نقد تند و تیز ســنتهای
کهنه و عقب ماندهای بود که چون

بــه صمیمیترین شــکل ممکن،
احــوال قشــر فــرو دســت جامعه
ایــران بــه تصویــر کشــیده شــده
اســت .دیالوگهــا ،شــخصیتها
و فضاســازی بــه شــدت یــادآور
فیلمهــای نئورئالیســتی و البتــه
بیــش از فیلمهای دســیکا ،یادآور
فیلمهای پیترو جرمی است.
تکیــه بــر دیالــوگ ،وجــه پررنگ
داســتانگویی و بازیهای راحت و
بیاغــراق ،همه یــادآور فیلمهای
پیتــرو جرمی ،به ویــژه «طالق به
ســبک ایتالیایی» اســت که اتفاق ًا
آن فیلم هم ســنتهای کهنه یک
جامعــه را بــه چالــش میکشــد و
شباهتهای آشکار دو جامعه ایران
و ایتالیــا ،پیوند فیلمهای
کریمی سنتهای کهنه یک
کریمــی بــه آثــار جرمــی
جامعه را به چالش میکشید! را عمیقتــر بــه نمایــش
میگذارد.
بختک بــر جامعه ســایه افکنده و توانایــی کریمــی در خلــق
هنــوز هم بخشــی از آن توان کنار کمدیهای ســبک از نوع کمدی
زدن این بختک و روبهرو شــدن با موقعیت اســت کــه میتواند برای
افقهای تازه را ندارد.
هر نوع تماشــاگری سرگرمکننده
در چارچــوب و دنیــای بســته باشــد ،در عین حــال -و به رغم
انقالبیون ،البته مخالفت و حذف تعهد فیلمساز برای سرگرم کردن
فیلمســازی چون نصرت کریمی ،تماشــاگر -با فیلمهایــی روبهرو
بدیهــی به نظر میرســید ،چرا که هســتیم که نســبتی با ســینمای
شــاید در طــول تاریخ ســینمای تجاری عامهپســند بــا وعدههای
ایران ،هیچ فیلمســازی بــه اندازه توخالی و ســاختار «فیلم هندی»
او ،چنین مستقیم و بدون تعارف نــدارد؛ برعکــس ،با فیلمســازی
به نقد ســنتها و خرافات ناشــی روبهرو هســتیم که به رغم سالها
از مذهــب نپرداخــت و این چنین دور بودن از ایران ،به مکاشفه تلخ
تمــام ارکان باورهــای دروغیــن را و دقیقــی از احوال جامعه دســت
به ســخره نگرفت .تعصباتی که با میزند و شــخصیتهایی به غایت
قــدرت گرفتن روحانیــون -یا به ملمــوس و قابل باور خلق میکند
عبارتی نماد عینی و آشــکار همان و انگشــت اشــارهاش را به ســمت
خرافههــا -نــه تنها تــاش برای حفرههای تاریک و عمیقی میگیرد
اصــاح و خلق امکانــی برای نگاه کــه حیطه ممنــوع جامعــه ایران
مجدد تودهها به آنها از بین رفت ،قلمداد میشود.
بلکــه حکومــت عمــا و بــه طور او راوی تعصبات خشکی است که
مستقیم به ترویج همان باورهای در «درشکهچی» ،در نهایت خانه
ناروا ،کهنه وعقب مانده دامن زد -کشور -را به آتش میکشد (که
ً
و
اصال و اساســ ًا حکمرانی خود را پیشگویی دقیقی بود از آن چه که
منوط و وابســته به همــان باورها هفت سال بعد در ایران رخ داد)،
نشان داد.
هرچندکریمی خوش باورانه فیلم
از مســئله «حجاب» تا مفاهیمی را با امید به پایان میرســاند و به
چون «غیرت» و «نامحرم» که به جای کلمــه «پایان» مینویســد
شکلی مایه اصلی فیلمهای نصرت «خوش باشــید» ؛ و حــاال که از
کریمی را شکل میدهند.
پس چند دهــه آزار ،بیتوجهی،
کریمــی ،بــا ســابقه کار در گــروه ممنوعیت و جفــا از جهان رخت
ویتوریــو دســیکا و آشــکارا تحت بربســت ،ایــن جملــه تلختــر و
تاثیر نئورئالیسم ایتالیا ،فیلمهایی رندانهتر از پیش به نظر میرسد.
نئورئالیســیتی خلق کرد که در آن
محمدعبدی

دفتر ثبت رمسی ازدواج و طالق ( )CIVILو شرعی

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

نشانی:

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

و

514-247-1732

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

سرورصدر

Tel.: 514-777-3604

Mrs Oriana Iannuccelli
passed away in Montreal
on December 1st 2019.
She leaves behind her loving husband Mr Mirhossein Valavy,
her children Pasha (Anne) and Natasha (James),
her grandchildren Madeline, Harry and her little princess to come,
her father Mario (Marie-Claire), as well her family and many dear friends.

همــدردی

دوست دیرین و ارجمند ،جناب آقای حسین ولوی
خانواده های محترم سوگوار
در اندوه از دست رفتن غم انگیز همسر ارجمند شما
خود را شریک می دانیم و برایتان آرزوی آرامــش داریم.

حسن هرندی (شایسته) ،حماسه داوودی (کلگری)

همــدردی
دوست دیرین و ارجمند ،جناب آقای میرحسین ولوی
خانواده های محترم سوگوار
با خبر شدیم دوست دیرین مان ،چهره ی نام آشنا و ارجمند جامعه ی ایرانیان
مونتریال ،آقای میرحسین ولوی ،همسر محترم خود را از دست داده اند.
دوستان شما در این رنج بزرگ با شما همراه اند .ما را در اندوه خود شریک بدانید.
محمد رحیمیان و همه دوستان شما در پیوند مونتریال و ونکوور

ره کو رشاب رفقت روزی چشیده باشد

داند هک سخت باشد قطع امیدواران

همــدردی

جناب آقای بهروز نصیری
خانواده های محترم سوگوار

با قلبی سنگین و با اندوه فراوان
درگذشت غم انگیز پدر بزرگوارتان

زنده یاد جناب آقای نصیری

را در ایران ،تسلیت گفته،
آرامش و شکیبایی برایتان آرزومندیم.
درس های زندگی ،خاطرات شیرین و لحظاتی را
که با آن عزیز سپری کرده اید ،بیاد آورید
و این شرایط دشوار را فراموش کنید.

دوستان و همکاران شما
در فرودگاه دروال
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مشاور امور مالی

باالخره رژیم غذاییکتوژنیک مفید است یا مضر؟

www.Dominiozfinancial.com

که به تازگی رژیم غذایی کتوژنیک
را شــروع کردند حتــی نیازی به
شمارش کالری هم نیست.
تا وقتی به برنامه غذایی تان دقت
کنید و بــا دریافت چربــی باال و
کربوهیدرات پایین کتوز القا کنید
به میزانی کالری خواهید رسیدکه
اجازه می دهد وزن کم کنید.

•

دنیــا حقیقت این که رژیم ســبب
گرســنگی می شــود را قبول کرده
اســت .شــاید اصلــی تریــن دلیل
تســلیم شــدن در برابــر رژیــم به
ســر و صدا درآمدن شــکم باشــد.
برخی متخصصان تغذیه معتقدند
که بــرای کاهــش وزن نیــازی به
گرسنگی کشیدن یا کالری شماری
نیست.
رژیم کتوژنیک را به عنوان برنامه
کتو نیز می شناسند و نوعی روش
غذایی است که در بین افراد دیابتی
وکسانی که «کراس فیت» کار می
کنند محبوبیت پیدا کرده است.
در رژیــم غذایــی کتوژنیک میزان
مصرف کربوهیدرات بسیارکاهش
پیدا می کند و مقدار زیادی چربی
به برنامه غذایی اضافه می شــود.
بــه طور مشــخص برنامــه غذایی
کتوژنیک 80 ،درصــد کالری را از
چربــی 15 ،درصد از پروتئین و 5
درصد را از کربوهیدرات تامین می
کند.

•

مزایای کتوز
با ایــن که این
ر و ش

رژیــم گرفتن بیــن ورزشــکاران و
کسانی که دیگر ورزش های شدید
را انجام می دهند زیــاد رواج دارد
اما نمی توان گفت تنها کسانی که
از آن بهــره می برنــد همین گروه
هستند.
وقتی برنامه غذایی کتوژنیک را که
به خوبی تنظیم شــده است پیاده
سازی می کنید ،هم در عملکرد و
هم در ترکیب بدن پیشرفت را می
ببینید .ظاهرتان الغرتر می شود و
وزن کم می کنید ،اما مانند زمانی
کــه کالــری را محدود مــی کردید
احســاس بــی انــرژی بــودن نمی
کنید.
خوبــی روش کتوژنیک آن اســت
کــه ماننــد رژیم هــای سرشــار از
کربوهیدرات ،قبل از وعده غذایی
احســاس گرسنگی شــد ید
نداریــد .برای
بســیاری از
کســا نی

رژیم غذایی کتوژنیک به چه
کسانی توصیه می شود؟ رژیم
غذایی کتوژنیک چگونه کار
میکند؟
دریافت کالری کمتــر به معنای
کاهش وزن است اما کالری کمتر
یعنی بیشــتر از همیشه احساس
گرسنگی خواهیدکرد.
در برنامــه غذایــی کتوژنیــک
چنین مشکلی وجود ندارد چون
بیشــترین کالری که مصرف می
کنید چربی اســت .چربی بسیار
ســیرکننده است بنابراین برنامه
غذایی که سرشار از چربی باشد
کمک مــی کنــد بــرای طوالنی
مدت احساس سیری کنید.
عالقه مندان به این برنامه غذایی
بــاور دارنــدکه بــا اســتفاده از آن
احســاس انرژی بیشــتری دارند،
هوشــیارتر خواهنــد بــود و حتی
ممکن است از عملکردهای بهتر
مغزی (شــناختی و …) برخوردار
شوند.
اگر رژیــم غذایی در درجــه اول از
کربوهیدرات تشــکیل شــده بود
بــدن آن را به عنــوان منبع اصلی
ســوخت اســتفاده می کرد ،اما با
کاهش شدید مصرف کربوهیدرات
و القای کتوز ،بــدن را مجبور می
کنیــد بــه جــای کربوهیــدرات از
چربی استفاده کند.
کربوهیدرات ها بد یا خوب نیستند
اما اگر مقدار زیادی غذا با شاخص
گلیسمی باال بخورید ممکن است
تولید انسولین را افزایش دهیدکه
منجر به افزایش وزن و در بدترین
حالت دیابت نوع  2و بیماری های
قلبی می شود.
فرد الغر هم می تواند چیزی حدود
 50.000کالری را به شکل چربی
بــا خود داشــته باشــد .بــا کمتر
خوردن و القای کتوز ،بدن راحت
تر به ســراغ ذخایر انرژی خود می
رود و در بین وعده ها پرانرژی باقی
می ماند.

•

کاری کنید کتوز برایتان مفید
باشد
بــه عنــوان اولین گام بــرای کتوز

توصیه می شــود غذاهای سرشار
از کربوهیدرات مانند نان ،پاستا،
برجن ،غالت و شــیرینی ها را از
برنامه غذایی خود حذف کنید.

در همین حین باید مقدار مصرف
چربی (ماهی ،گوشت و تخم مرغ
و چربــی های گیاهی مانند روغن
زیتون و برخی آجیل ها) خود را به
مرور افزایش دهید.
همین که توانستید القای کتوز را
انجام دهید ،شروع به تمرکز روی
تنوع وکیفیت چربی ها کنید؛ اما
حاال کــه اول کار هســتید چربی

 مشاور امور مالی،

 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!

چربی است.
بعد از اینکه مشخص ترین منابع
چربی را از برنامه غذایی تان حذف
کردید به سراغ لبنیات ،میوه ها و
چاشــنی ها بروید که ممکن است
مقادیر پنهانی کربوهیدرات در خود
داشته باشند.
همچنین باید سعی کنید  30گرم
کربوهیدرات روزانه خود را به جای
شیرینی ها از فیبر دریافت کنید.
ایــن مقــدار فیبــر معمــوال در
ســبزیجات برگ دار ســبز و دیگر
سبزیجات پیدا می شود.
بــا این حــال باز هم بایــد مواظب
سبزیجاتی سرشار از کربوهیدرات
(ســیب زمینــی شــیرین و کــدو
حلوایی)باشید.
شــاید مهــم تریــن گام در ســریع
رســیدن به حالــت کتــوز همین
روش باشــد .همین طور که بدن،
خود را با منبع جدید تامین انرژی
تنظیــم می کند ممکن اســت در
ابتدا احســاس خستگی ،بی حالی
و بدخلقــی کنیــد .بســیار مهم و
ضروری اســت که هرچه سریع تر
از این مرحله عبور کنید و با دیدن
نتایج رسیدن به حالت کتوز برای
ادامه دادن انگیزه بگیرید.

•

معایب رژیم غذایی کتوژنیک

نیز حفظ شود.

درباره رژیم کتوژنیک ممکن است
با یکی از شایعات آشنا باشیدکه می
گویدکتوز منجر به کتواسیدوز می حرف آخر
شــود .این شــرایط تنها در دیابت واضح اســت که مرحلــه انتقال به
های کنترل نشده اتفاق می افتد .حالت کتوز از سخت ترین مراحل
اگــر برنامــه غذایــی کتوژنیک به در راه رژیم غذایی کتوژنیک است
خوبــی تنظیم شــده باشــد هرگز اما خواهید دید ارزشش را دارد.
دچار چنین شرایطی نخواهید شد .همچنین خوب اســت بدانید اگر
مگر اینکه یکی از مســائل پزشکی اشتباه کردید و از برنامه کتوژنیک
انگشــت شمار شما را درگیرکرده خــارج شــدید ،دوبــاره مجبــور
باشــد (اختالل کارکــرد کلیه ها ،نخواهید بود ســختی های مرحله
کیسه صفرا ،پانکراس یا کبد) زیرا انتقال را تحمل کنید .زمانی عالئم
برنامه غذایی کتوژنیک کامال بی خارج شــدن از حالــت کتوز را می
بینید که مانند ابتدای ورود به این
خطر است.
پژوهــش ها نشــان دادنــد برنامه رژیم غذایی احساس خستگی و بی
غذایی سرشار از چربی بسیار مضر حالی کنید.
اســت اما باید بــه این اشــاره کرد ایــن را هم بدانیدکه برنامه غذایی
کــه این مــورد تنها زمانــی صادق کتوژنیــک ،کم آب شــدن بدن و
اســت که هم غذاهای سرشــار از از دســت دادن الکترولیــت هــا را
چربــی و هــم غذاهای سرشــار از ساده می کند .بنابراین بسیار مهم
کربوهیدرات می خورید .اگر کتوز اســت که آب بــدن را تامین کنید
القا و یا بدن را مجبور به ســوخت و الکترولیت هایی نظیر پتاسیم،
و ســاز چربی نکرده باشــید ،آنگاه ســدیم و منیزیم را با مکمل ها در
برنامه غذایی سرشار از چربی مضر برنامه غذایی خود تامین کنید.
•
می شود .پژوهش ها ثابت کردند
برنامه غذایی با چربی بســیار باال
و کربوهیدرات بســیار
کم بــرای کاهش وزن
for more info, follow Dr. Berg
on YOUTUBE and here:
مفید اســت به شرطی
www.drberg.com
کــه عضــات و انرژی

•
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عکس ها:

iwamontreal@gmail.com

----------مراسم یاد بود در مجلس ملی کبک با
حضورپدر و خواهر یکی از جان باخته
گان و نمایندگان مجلس
-----------این دسته گل ها می توانستند دختران
و خواهران شما و من باشند
--------اما مادران این دختران ،
درد و خشم شان را بکارگرفتند تا
فروش سالح های اتوماتیک و نیمه
اتوماتیک در کبک غدغن و خرید دیگر
انواع سالح با مجوز و به ثبت رسیده
میسر باشدبه تصویب رسید
ولی کانادا به بهانه هزینه بر بودن
این اقدام از تصویب آن سرباز زد

>>

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال
 30سال پس از فاجعه پلی تکنیک دانشگاه مونترال

ســی ســال از فاجعــه پلــی تکنیک دانشــگاه
مونترال گذشــت که جوانی وارد دانشکده شد
و با اســلحه نیمه اتوماتیک به کالســی که 60
دانشجو در آن نشسته اند ،وارد شده از مردان
میخواهد تا کالس را ترک گویند .آنگاه بسوی
دختران آتش گشوده  13نفر را کشته و تعدادی
را زخمی میکند .بعد به کافه تریا رفته بســوی
دختری که با دوستش قهوه میخورد ،شلیک
میکنــد و در راهروهای طبقه بــاال گلوله ای در
مغز خود شلیک می کند.
در نامــه ای که در جیبش بوده چنین نوشــته
بود :دانشجویان پلی تکنیک همیشه پسران
بوده اند ،ولی حاال دختران جای م ارا گرفته اند.
و لیســت بلندباالئی از فمینیست های موفق
کبک در جیب داشت ،که به مرور آنها را به قتل
خواهدرسانید!
از آن پــس همه ســاله برنامه هــای یادبودی در
سراسرکبک برگذار میشود .اما در این روز در
مونترال چه گذشت؟
صبــح از ســاعت  8در مقابــل بنــای یادبود در
دانشکده پلی تکنیک ،پرچم ها نیمه افراشته
کالسهای درستعطیلنمایشگاه عکسهمراه
با زندگی نامه آنان ،نخست وزیرکانادا و رهبران
احــزاب با گذاشــتن تــاج گلهای روز ســفید و
ســخنرانی و یک دقیقه ســکوت آنگاه نوبت به

رونمائی کتاب خانم ژوزه بوالو بنام درین روز –
به جرم زن بودنشــان و سپس  14روز سفید به
دختری که قصد ادامه تحصیل در همین رشته
را داشت و طی قرعه کشی هائی از سراسرکانادا
انتخاب شــده بود همراه با یک بورس به مبلغ
سی هزار دالر به او اهدا شد .تاکید بر فراموش
نکــردن؛ بلکــه آن را بــه فرصت بــدل کردن،
داشتند!
از ساعت  12تا یک بعد از ظهر مراسمی توسط
فدراســیون زنــان با ســخنرانی  8زن در زمینه
خشونت بر زنان و پس از سی سال کشتار پلی
تکنیــک ،به لفــظ زن کشــی در ادبیات تغییر
یافت؛ چرا که بخاطر زن بودنشان خونشان به
زمین ریخته شد .از سی سال پیش فدراسیون
زنان کبک از روز  25نوامبر را که روز جهانی منع
خشونت بر زنان است ،تا  6دسامبر ،با برگزاری
برنامه هائی گوناگون به این امر اختصاص داده
میشود و توصیه میکنندکه با زدن روبانی سفید
بر سینه و روشن کردن یک شمع پشت پنجره
خانــه هایمــان همبســتگی خود را بــه نمایش
بگذاریم.
انجمن زنان مونترال هم جلســه ماهیانه خود
را بــه ایــن امر اختصــاص داده بود و ســریعا به
خشونتی غیر انســانی که بر زنان در سرزمین
مــادری مان اعمال میشــود کشــیده شــدکه

نامهی عاطفه رنگریز از زندان قرچک

مشارکتی و بسیار جالب بود
میدان  6دسامبرکه به یاد آن عزیزان نام گذاری
شــده مزین به  14ســکو به نام هریک از آنان و
نهادهای مختلف حتی رهگذران با گذاشــتن
رزهــای ســفید روی آن ها ،یادشــان را گرامی
میدارند.
عصر ساعت  5مراسمی در بلند ترین نقطه کوه
مونترال با شرکت شــهردار مونترال ،نخست
وزیرکانادا و نخســت وزیرکبک و شرکت جمع
کثیــری از مردم در مقابل پرتاب 14نوار نورانی
به آسمان یاد آنان را زنده داشتند؛ آوازهای گروه
کر  150نفری هم همه را شدیدا تحت تاثیر قرار
میداد .آن روز رادیو  ،تلویزیونها در این زمینه
برنامه های هدفمندی برای فرهنگ سازی در
زمینه مبارزه با خشــونت بر زنان تدارک دیده
بودند.

«آیا دوباره گیسوانم را در باد شانه خواهم زد؟
آیا دوباره روی لیوانها خواهم رقصید؟»
آیا میشــود در سالن پنج اندرزگاه
یک قرچک نوشت؟ بعید میدانم!
به قولی قرچک نام مستعار جهنم
است.
حــال که دارم مینویســم بر تخت
طبقه ســومی نشستهام که پاهایم
رنده رنده شد از بس که باال رفتهام
«از نردبانــی کــه ارتفــاع حقیری
دارد ».تختی که به رفیقم میگویم
بیا برویم توی قبرهایمان و تختی
کــه زیر پاهایمان یک باکس و یک
ســاک اســت .و ما از بــس که جا
برای نشستن نداریم در کابینمان،
خودمان را به اینجا میکشانیم.
آیا میشود نوشت؟

بعیــد میدانــم .در اینجــا
ده بنــد اســت و هــر بنــد به
طور تقریبی صدوبیســت تا
صدوپنجاه نفر جمعیت دارد.
به جز بند مادران یا بندی که
سرنوشت کودکانش از همان
ابتــدا محکــوم به شکســت
اســت .کودکانی که نه شــب
را میبیننــد ،و نــه پــدر را ،و
نــه بیــرون را ،و نه پارک ملی
را و نه چیزهای ملی شده را!
و اما میبینند درهای بســته
و قفلهــای بســیاری را و آیا
کودکان اینجا خواب ستارهی قرمز
را میبینند؟!

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.

در ِ
بند پنج ،یازده کابین اســت
و در هــر کابیــن چهــار تخــت
ســهطبقهای که دوازده نفر در
آن ســوار قطار مرگ شــدهاند
و در مســیر برزخی بــه انتظار
یــک ابالغیه ،اعزام و یا انتقال
هســتند تا شــاید دمــی پیاده
شوند و درها برایشان گشوده
شود.
من سوار بر یکی از این واگنها
(کابینهای قطار ایســتادهی
مــرگ و تعلیقــی) پیــش بــه
ســوی ناکجاآباد تــاش دارم

که بنویســم اما بعیــد میدانم که متر از سقف فاصله دارند ،محاصره
واژههایم بتوانند مسافران اینجا را شــد ه است و حدود هشت متر جا
دیدنی کنند .زیرا بیرون مرده است برای خوردن و آشامیدن و زیستن.
و «هیچکــس به قطار ایســتادهی یعنی در همین هشت متر دوازده
نفر با باروبندیلشان باید خود را جا
مرگ نگاه نمیکند».
واگنها توسط دو دیوارکه یکونیم بدهند.
مســافران بــه قصد
ایــن
ِ
ناکجاآبــاد و باروبندیلــی
که ظروف پالســتیکی و
بشــقابهای مالمین و
انواع و اقسام کنسروها و
نگهدارندهها و لباسهای
اینجاســت
بوتیــک
کــه ســهالپهنا حســاب
میشود.
آیا درست است که دهان
بگشــایم و از مســافران
اینجا بگویــم؟ و نورهای
مــداوم مهتابیهــا کــه
چشــمهایمان را میزنــد و
صداهایی که گوشهایمان
را کــر میکنــدِ :پیجهــای
تهدیدهــا،
مــداوم،
یکشنبه  5ژانویه 2020
هشــدارها و شــمارههای
در دفتر انجمن زنان
آمــاری که صبــح و عصر،
از ساعت  11تا 13.30
مــا را از هواخــوری به بند
برگزار میگردد.
میکشاند.
زمان ناهار که فرا میرســد
به همــه زنان عالقمند
بــوی برنــج ســویا بلنــد
خوش آمد می گوئیم:
میشود و باید با یک ظرف
8043 St Hubert
و
بایســتی
صــف
در
بعــد
Montréal, QC H2R 2P4
ْ

جلسه اجنمن زنان

)(Metro: Jarry

شستن و…  .اینجا شستن ظروف
و لباسها از اعمال شــاقه به شمار
میآیــد و از همیــن رو کارگرهایی
هستند که به بهای ناچیزی گردن
به این اعمال مینهند .آب شور این
بیایــان نیز مدام دریغ میشــود از
برزخیــان اینجا .و حمام اینجا مرا
میبرد به عصر اتاقهای گاز.
آیا میتوانم بنویسم؟ بعید میدانم.
مســافران از هجمــهی زیادشــان
درهم میلولند و با پرینتشان هل
داد ه شــدهاند به این قطار و من در
این قطار ایستادهی مرگ ،زمان را
از یاد بردهام .وگویی ساعت یکبار
نواخــت و در بنــد باز شــد و دیگر
ایســتاد و ایستاد .و ســاعت مدام
دهنکجی میکند بر ما! و راستی
اینجا ممنوع است دوتا شدن ،سه
تا شدن ،بیشمار شدن.
بیشــتر مســافران باید خــود را به
کارگاههای اشتغال (کار اجباری)
زمــان ایســتاده بــر
بســپارند کــه
ِ
دوششــان را فرامــوش کننــد تــا
بتوانند بیست دقیقه زمان بخرند
که به بیرون وصل شــوند و حرکت
رخ دهــد و در پایان فقط میتوانم
بگویم «من راز فصلها را میدانم و
حرف لحظهها را میفهمم .نجات
دهنده در گور خفته است».
۹۸.۸.۲۴
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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 پذیر

4

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

عناصری که این جریان مسئولیت
پذیــر را تشــکیل می دهنــد تابع
کارکرد آن هســتند .قرار است که
جریان مســئولیت پذیر ،کار
ایــن
ِ
تشــخیص بحران ها ،یافتــن راه
حل برای آنها ،تدارک اجرای آنها و
در نهایت ،اجــرای این راه حل ها
را برعهده داشــته باشد .برای این
منظور نیاز به اجزایی است که در
جای خود این چهار امر را میسر و
ممکن ســازند .بر این اساس این
جریان حداقل از سه بخش تشکیل
می شود:
یک واحد سیاســی که
)1
کلیت جریان را هدایت و در نهایت،
بــا اتکاء به دو بخــش دیگر ،نقش
جایگزیــن موقــت هیــات حاکمه
کنونی را ایفاء خواهدکرد.
) یک بدنه ی متشکل
)2
از متخصصین ،کارشناســان ،فن
ساالران و مدیران کشور که مراحل
فنی ،تخصصی و عملی مطرح شده
در دستور کار این جریان را به پیش
می برند.
) یــک پایــگاه مردمــی
)3
فعــال و آمــاده ی ایفــای نقش در
مقاطع مختلف این مسیر.
هر ســه بخش فــوق در یک پیوند
تنگاتنگ و مکمــل و برای تامین
موفقیــت ماموریــت ایــن جریان
مســئولیت پذیر ،ضروری هستند
و بــدون حضور یکــی ،کار دوتای
دیگر ،یا ناممکن ،یا بســیار دشوار
می شود .این واقعیت با نگاهی به
نقش عملی این جریان آشــکار می
شود.
درک ضــرورت وجــود ایــن ســه
عنصر شــاید اساســی ترین بخش
این پروژه ی مهم باشدکه به دلیل
بی توجهی به آن ،تاکنون ،کشور

ما را در مقابل یک حکومت تخریب ملموس با بدنه حاصل می شــود.
گر به محاق سکوت و انفعال رانده اگــر نیروهــای فعــال و کنشــگر
پشــت ســر یــک جریان سیاســی
بهترین راه تغییر،
قرارنگیرنــد آن جریــان سیاســی،
حتی با پشتیبانی مستقیم قدرت
تدارک سازندگی است.
های بزرگ به رهبری تبدیل نمی
است .این نکته را باید
شود .رهبری حاصل پذیرش از
>> بخش 4
سوی مخاطبان است نه تبلور
همگــی دریابیــم که از  5بخش
هیچ تشکل سیاسی
خواست و آرزوی یک فرد یا یک
بدون بدنه ی عملیاتی ره به جایی
تشــکل سیاســی .هیچ تشکل
نمی برد و هیــچ بدنه ی عملیاتی سیاســی نمی تواند مدعی رهبری
بــدون هدایت سیاســی نمی تواند جامعه باشد ،جامعه رهبری خود
در سرنوشت عمومی جامعه موثر را انتخاب می کند .ممکن اســت
باشــد .دیگر آن که بــاز باید قبول اشــتباه کنــد و انتخاب نادرســت
کنیم کــه هیــچ جریان سیاســی کنــد ،اما این گزینش نادرســت و
بدون پیکره ی اجتماعی شانســی آســیب رســان نیز تابع روند خود
برای تغییر مســیر قدرت حاکم را است و به شکل مصنوعی صورت
نــدارد و از آن ســوی ،هیچ پیکره نمــی پذیــرد .کار را باید از مســیر
ی اجتماعــی ،حتــی در مقیــاس درست خود پی گیری کرد.
میلیونی ،بدون یک پیکره سیاسی در جریــان مســئولیت پذیری که
هدایتگر قادر نیســت از پتانســیل از آن صحبــت می کنیــم باید این
های خود برای دگرگون ســاختن ســه قطعه ،این ســه جزء( ،واحد
جامعه بهره برد.
سیاسی ،جمع متخصصین و بدنه
این همان بحث رهبری اســت که ی اجتماعی) در یک روند طبیعی
سالهاست در اپوزیسیون ایرانی به و معنادار به هم متصل شوند .این
یک تابو تبدیل شــده و بســیاری ،بــرای اولین بار در تاریخ سیاســی
ضمــن آن که به ضــرورت آن باور ایــران خواهد بود .الزم اســت که
کامل دارند ،از مطرح کردن صریح یک تشــکل سیاسی شــکل گیرد
و مشــخص آن طفــره مــی روند و که از پشــتیبانی یک جمع مدیر و
ارزش کار سیاســی خــود را در حد متخصص برای طراحی ،تدارک و
یک گفتمان مبهم ،دو پهلو و غیر اجرای طرح های تغییر و پیشرفت
شفاف کاهش می دهند .این تابو در کشــور بهــره مند باشــد؛ از آن
را باید شکســت .هــم برای عنصر سوی ،یک جمع مدیر و متخصص
سیاسی ،هم برای عنصر متخصص باید باشــد که برای تحقق شانس
و هــم برای عنصــر اجتماعی باید موثــر بودن و قرار دادن کشــور در
جــا بیافتد که هیــچ حرکتی بدون مســیر رشــد و ترقی بتوانــد روی
رهبــری ره بــه جایــی نمــی برد .آن تشــکل سیاسی حســاب کند؛
تنها نکتــه ی قابل احتیاط در این و نیروهــای مردمــی در این میان
بــاره این اســت که رهبــری امری الزم اســت تا بتوانند پشــتوانه ی
خودخوانــده و متکــی بــه اراده ی اجتماعی و عملیاتیتشکل سیاسی
قائم به خود نیست .واقعیتی است و جمع مدیــران و متخصصان در
که در طی یک تعامل مشــخص و کشــور باشند .فقط در صورتی که

چرا چیزی به نام جامعه ایرانی وجود ندارد؟...
یعنی اگر تمام مردم خوزستان در
فقــر و بدبختی زندگــی کنند برای
من پایتخت نشنین هیچ مشکلی
ایجــاد نمیشــود .پــس من هیچ
وابستگیای به آدمهایی که در آنجا
زندگی میکنند ندارم.
•
مشارکت اعضای جامعه با هم
مشارکت حاصل وابستگی و درک
متقابل اســت و باعث میشود که
ما بیشتر احساس کنیم که شبیه
ً
اصال تو این
به هم هســتیم .حاال
جزایر مجزا از هم که نه احســاس
تع ّلق خاطــری به هــم دارند و نه
نیازی به وجود هــم ،آیا زمینهای
برای مشارکت به وجود میآید؟
حواستان باشــد که اینجــا من از
مشــارکت بین اعضای یک جامعه
صحبــت میکنم .یعنــی منظورم
ً
مثال این نیست که بعد از زلزلهی
کرمانشــاه یــا بــم بقیــهی مــردم

برایشان کمک ارسال کردند .مردم
برای ســیل پاکســتان هم کمک
میفرســتادند .تنها تفاوت فجایع
داخلــی با خارجیها این اســت که
چون نزدیکتر اند ،احساس ترس
بیشتری را در افراد ایجاد میکنند
و تــرس خودش باعــث ایجاد یک
همدلی موقت میشود.
منظور من از مشارکت چیزی فراتر
از اثر ترس یا رســانه است .منظور
من چیزی شبیه به مشارکت مردم
آلمان پــس از جنــگ جهانی دوم
برای بازسازی کشــور یا مشارکت
ژاپنیهای برای ســاخت سرزمین
ویرانشان است.
منظور مشــارکتی است که حاصل
اهــداف و منافــع مشــترک و بــا
اثرگذاری جمعی است .چیزی که
به دالیلی که باالتر دیدیم در ایران
وجود ندارد.

این جریان مســئولیت پذیر بتواند
روابــط متقابــل و پویای این ســه
عنصر را پدید آورد و شــامل شــود
شانس موفقیت پیدا می کند و در
غیر این صورت-،مثل تمام تالش
های دیگر سیاســی ،حرفه ای و یا
اجتماعی که تاکنون بوده ،-ناکام
خواهد ماند .در یک جایی با اتکاء
به درس های گذشــته می بایست
آن جریانــی را بنا کنیم که این هر
ســه عنصــر را در دل خــود جای
داده و به واســطه ی تامین روابط
ارگانیگ ،منطقی و زنده میان آنها
قادر اســت موفقیت خود را تامین
و حتی تضمین کند .راز موفقیت
جریان مســئولیت پذیر در اصالت
کاری آنســت .ایــن کــه براســاس
فرمول های ســاخته و پرداخته ی
ایدئولوژیــک عمل نکنــد ،بلکه از
علم مدیریت و تجارب مشخص و
موفق الهام بگیرد.
اینک به این بپردازیم که این جریان
چه مــی خواهد بکند؟ ماموریت و
مســئولیت آن بــه طور مشــخص
چیست؟
ماموریت جریان مسئولیت پذیر:
گفتیم که ماموریت مشخص این
جریــان مســئولیت پذیــر عبارت
است از تشخیص مشکالت ،یافتن
راه حــل ها ،تهیه ی تدارکات و در
نهایــت ،اجــرای راه حل هــا .این
مراحــل کاری باید بــه طور دقیق
و در قالــب یــک طــرح َابر-کالن
( )mega-projectدر آینــده
تعریف و تنظیم شوند.
•
منظــور از تشــخیص
مشکالت ،تعیین و تدقیق بحران
های حاد کشور است که به دو نوع
تقسیم می شوند:
بحران هایــی که باید
o
بالفاصله به آنها پرداخت و
آنها کــه بایــد در میان
o
مدت و یا دراز مدت برای حل آنها
برنامه ریزی کرد.
یافتن راه حل یعنی کار
•
دقیق و مســتندکارشناســی برای
یافتــن راهکارهــای قابــل اجرا در
شــرایط کنونی کشور و یا در آینده
ی قابل پیش بینی .ســازوکارهای
پیش بینی شــده در هر مورد باید
منطبــق بــا ظرفیت هــای واقعی
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کشــور در زمان اجرای آنها در نظر
گرفته شود و برای این منظور می
بایست به طور مداوم در طول این
مسیر به روز شود تا در موقع پیاده
شــدن ،باالترین قرابت به واقعیت
هــای موجــود کشــور را داشــته
باشند.
•
تهیــه ی تدارکات یعنی
پیش بینی و آماده ســازی بســیج
کلیــه ی امکانــات انســانی ،مالی
و مــادی موجــود در چهار بخش
مردم-نهاد (ســمن ها)  ،تعاونی
هــا ،شــرکت هــای خصوصــی و
دســتگاه دولتی برای فراهم کردن
شــرایط اجرای راه حل های پیش
بینی شده ودر نهایت
اجــرای طرح هــا :باید
•
تمامی امــکان های تــدارک دیده
شــده در مناســب تریــن شــکل
خــود هماهنگی و مدیریت شــود
تــا راهکارهــای طراحی شــده در
راســتای اســتراتژی «توســعه ی
پایدار» پیاده شوند و نتیجه دهند.
این نقشــه ی راه چهار مرحله ای
از این ویژگی برخوردار اســت که تا
قبل از رسیدن به نقطه ی حساس
چالــش کردن قــدرت حاکــم ،در
برگیرنــده ی دو مرحلــه ی مقدم
کارشناســی ،فنی و به طور عمده،
غیر سیاسی است که فرصت ایجاد
انســجام و ســازماندهی میان سه
جزء مردمی ،تخصصی و سیاســی
کل جریان را فراهم ساخته ،به آن
اعتماد به نفس و قدرت بخشــیده
و با شناســاندن آن به جامعه و نیز
جهان برای آن مشروعیت مردمی
و شناســایی بیــن المللــی فراهم
کرده و آن را تقویت می کند .وقتی
این جریان مســئولیت پذیر به راه
بیافتد ،پس از طی این دو مرحله ی
نخست ،به طور طبیعی و تدریجی،
در دو مرحلــه ی متاخر تدارکات و
اجرای طرح ها ،ضرورت واگذاری
قــدرت از جانب دولــت کنونی به
دولــت موقــت مطرح می شــود.
اهمیت این واگذاری در این است
که ما به واسطه ی عملکرد چهل
ساله ی رژیم کنونی ،احتمال ایفای
نقش مثبت وکارآمد آن در یافتن و
پیاده ساختن راه حل برای بحران
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های فعلــی را معــادل صفر فرض
کردیــم و به طور طبیعی ،ضرورت
کنــارگذاشــتن آن بــرای ممکــن
ساختن اجرای راه حل های بحران
هــای فعلی را مطرح می کنیم .در
یک نقطه از این مسیر ،این با نبود
رژیم کنونی است که کار پیش می
رود .واگذاری قدرت از جانب رژیم
جمهوری اســامی بــه یک دولت
موقت از این جهت اهمیت حیاتی
دارد و جنبــه ی غیرقابل پرهیز به
خود می گیرد.
بــاز یادآوری می کنیم که این قابل
پیــش بینی اســت که بــا توجه به
وخامــت اوضاع کشــور ،در طول
زمانــی که این جریان مســئولیت
پذیــر بــه پیشــبرد دو مرحلــه ی
نخســت اســتراتژی چهار مرحله
ای خویش مشغول است ،شرایط
مملکت ،رژیــم کنونی را ،چنانچه
در ابتدای این نوشــتار اشاره شد،
بــا این واقعیــت مواجه ســازد که
برای حفظ بقــای فیزیکی اعضای
طبقه ی حاکم ،بهترین گزینه در
مقابل او ،واگذاری مسالمت آمیز
قدرت به همین جریان مسئولیت
پذیــر اســت .دولت موقــت ،بدنه
ی رســمی این جریان مســئولیت
پذیراســت که در آن مقطــع آماده
اســت قــدرت سیاســی را از رژیــم
کنونــی تحویل گرفته و شــروع به
پیاده کــردن راهکارهــای طراحی
شده ی خود کند .اگر مسیر مورد
بحث خوب برنامه ریزی و مدیریت
شــود ،درمقطع مورد نظــر ،رژیم
فعلی هیــچ گزینه ای مناســب تر
از واگــذاری مســالمت آمیز قدرت
نخواهد داشت .چرا که در صورت
تخلف از تن دادن به این ضرورت،
خــود را در معــرض حذف فیزیکی
قــرار خواهــد داد .دولــت موقــت
مــورد بحث در آن شــرایط با ارائه
ی ضمانت های حداقلی به سران
رژیــم در مــورد حفظ جــان آنها و
برخــورد حقوقی انســان مدارانه با
ایشــان می تواند آرامش خیالی به
ایشــان بدهد که در ازای همکاری
برای انتقال قدرت ،دست کم جان
خود و اعضای خانواده شان حفظ
می شود.

>> ادامه از صفحه9 :
احساس تع ّلق
اعضــای یــک جامعــه نســبت به
جامعــهی خــود احســاس تع ّلــق
دارنــد .یعنــی اینکه خودشــان را
پیــش از هرچیــز عضــوی از آن
ً
مثــا اگر روزی
جامعــه میدانند.
ایــن امکان بــرای یک فــرد ایجاد
بشــود که به خارج از کشــور برود
و زندگی راحتتری داشــته باشــد
یــا در جامعهی خود بماند و باعث
پیشــرفت آن شــود ،فرد به خاطر
احســاس تع ّلق شــدیدی که دارد
ماندن را ترجیــح میدهد؛ اتّفاقی
که هرگز در ایران نمیافتد.
نقل قولی از احمد شاه وجود دارد
که گفته بود من کلمفروشــی در
سوئد را به پادشاهی ایران ترجیح
میدهم! انــگار این حرف از دهان
تکتک ما دارد خارج میشود.
ما هیچ احســاس تع ّلقی نسبت به
ایــران نداریم .چون ایــران عقابی

بوده که جوجههایش را رها میکند
تا همدیگر را از گرســنگی بکشند،
نه پرستویی که برای جوجههایش
خود را به آتش میکشد.
استبداد و نبود ثبات سیاسی باعث
شــده اســت که ما تنها بخواهیم
گلیــم خودمــان را از آب بیــرون
بکشیم .صدها و هزاران سال است
مقرب
که در این مملکت امروز تو ّ
پادشاه بودهای و فردا سرت مقابل
چکمههای میرغضب افتاده بود.
وقتی که ثبات نباشد ،شما امکان
تشــکیل جامعــه را نداریــد؛ چون
احســاس حفظ بقا بر هر احساس
دیگــری که قــرار اســت جامعه را
شــکل بدهــد ،از جمله احســاس
ً
اصال
تع ّلق ،برتری پیــدا میکند.
آدم چطــوری میتوانــد به چیزی
اعتمادکندکه معلوم نیست همین
فردا علیه خودش اقدام کند؟
•

ارزشهای مشترک
تمــام چیزهایــی کــه گفتــه شــد
باعث شده است که ما ارزشهای
مشــترک نداشــته باشــیم .شــما
میخواهی با احساس تع ّلقت بمانی
وکشــورت را بسازی؟ خیلی خب.
اما ارزش
ایــن ارزش برای خودتّ .
من ایــن اســت که باید کیســهی
خــودم را پرکنــم .پــس زیرآبت را
میزنم و همان جنسی که قرار بود
بسازی را وارد میکنم.
میبینید؟ اجتماع به همین راحتی
بــه افراد خیانت میکنــد .ما نه به
هم وابســتهایم و نه درک متقابل
داریم .پس ارزش هرکسی میشود
تضمین بقای خودش .و این یعنی
اینکه به جای ســاخت جامعه ،ما
یک جنگل میســازیم .در جنگل
مــن هرچقــدر غــذای بیشــتری
برای خودم داشــته باشم ،شانس
بیشتری هم دارم.

پــس «گور پدر بقیــه» تنها ارزش
مشــترکی اســت کــه در چنیــن
معجونی از موجودات ترســیدهی
حریص میتوان پیدا کرد .ارزشــی
کــه در تضاد با هر ارزش اجتماعی
دیگری است.
•
چرا نبود جامعه باعث این
مشکالت شده است؟
حاال میرسیم به سؤالهای ابتدای
نوشته.
چرا وضع مملکت اینطوری است؟
چرا کسی اعتراضی نمیکند؟
جامعــه موجود ّیتی اســت کــه از
خــودش در برابــر خطــرات دفاع
میکنــد .اعضــای جامعــه چون
ارزشها ،اهداف و منافع مشترک
دارنــد ،بــرای دورکــردن خطرات
دوشادوش هم میجنگند.
اعتراض ،انقالب و هر عمل
مشابهی اعمال جمعی اند.
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نـطـنـــز...

افزایش قیمت بنزین!
ّ
معظــم مســلمین و
رهبــر
مســتضعفین جهــان و حومــه
فرموده اند :نگذارید معیشت مردم
از این که هست گرانتر شود! ما بر
اســاس یک وظیفه شرعی خدمت
شــان عــرض مــی کنیــم او ًال در
ّ
محل
کشور استکباری کانادا یعنی
ســکونت ما هم گرانی هست ولی
نه به شــدت ام القراء اسالم ،تنها
متاعی که در این جا گران اســت و
هر روز هم گران تر می شــود جان
و شرافت انسان است و قیمت بقیه
کاال هــا و خدمــات معقول اســت
و متناســب بــا درآمد مــردم ،ولی
در مــورد ایران کاری از دســت ما
ساخته نیست چون در آن جا همه
چیــز های بــی ارزش گران و جان
و شــرافت انســان روز به روز ارزان
تر می شــود .در ضمن یاد مبارک
تان باشد که سه برابرکردن قیمت
بنزیــن روی همه دیگــرکاال ها اثر
مــی گذارد و آن هــا را گران تر می
کند.
تظاهرات در اصفهان؟
چنــد روز قبل مردم شــهیدپرور و
والیت مدار اصفهان به پشــتیبانی
از رهبــر مظلــوم مســلمین و
مستضعفین جهان و حومه و رژیم
الهی – اسالمی جمهوری افالسی،
تظاهــرات کردند نمــی دانیم چرا
عده زیادی از مردم اصفهان ســیاه
ّ
پوســت! بــا لــب و لوچــه کلفت و
موهای وزوزی شــده بودند؟ فکر
مــی کنیم فیلم هــا مانــده بودند
البته عده
کنتراست شان رفته بود! ّ

توسط
اعمال جمعی هم ّ
یــک جامعــه میتواننــد
رخ بدهنــد .حــاال کــه ما
جامعــهای نداریــم ،پــس هیــچ
مقاومتی هم رخ نمیدهد.
چرا؟
ً
چــون اصال چیــز واحــدی وجود
ندارد که کسی بخواهد از آن دفاع
کند.
محدودهی من خانه و داراییهای
من است .منافع من اکثر اوقات در
تضاد با منافع دیگران اســت .چرا
باید برای شــهر بغلی مبارزه کنم
وقتی که ن ّیــت خود من هم تاراج
همان شهر است؟
اجتماع
آیا هرگز اجتماع ایرانی ،به
جامعهیایرانیتبدیلمیشود؟
این سؤالی اســت که نمیتوان به
آن پاسخی قطعی داد .شاید بتوان
اما
روزی جامعهی ایرانی داشــتّ ،
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زیده است

ای
از منافقیــن و کفّ ار هم
بــه ما گفتند کــه آن هــا ط ّلاب
آفریقائــی بودندکه به خرج م ّلت
گرفتار ایران در ام القراء اســام
مجانی در
تلمذ مفــت و ّ
ناب به ّ
محضــر علمــاء اعــام و حجج
اسالم مشغول هستند!؟
دشمنی با میز و صندلی؟
کلیپــی در ماهواره هــا به نمایش
درآمــده که نشــان می دهــد افراد
پلیس شیراز در حمله به خانه های
مردم؛ وسایل آن خانه ها مانند میز
و صندلــی و اجاق و یخچال وکولر
و امثالهم را می شــکنند! پرسش
اصلی این است که دشمنی بسیج و
سپاه با وسایل خانه برای چیست؟
این کار فقط یک معنی دارد ،چون
فروش همه وسایل در دست سپاه
اســت پس هرچــه بشــکند مردم
ناچارند آن را به چند برابر قیمت از
البته بنجل ترین آن
سپاه بخرند و ّ
ها را و به قیمت خون پدر فروشنده
بی انصاف!
عادت می کنیم؟
روز اوّل که کج فهمی رهبر ّ
معظم
در سه برابرکردن قیمت بنزین بروز
کرد گفت :اجناس دیگر نبایدگران
شــوند! اما فردای آن روز گزارشگر
رســانه ِمیلــی ســیمای جمهوری
افالســی از مردم می پرسید کرایه
گران شد؟ نه! میوه گران شد؟ نه!
کرایه اتوبوس گران شد؟ نه! ُمهر و
تسبیح چطور؟ نه! گروه مبارزه با
بی پارتی ها هم هر جا می رفت به
جرم گران فروشی طرف را جریمه
می کرد که نباید چیزی گران شود!
اما وزیر کشــور پس از بیســت روز
ّ
گفته :افزایش قیمت بنزین طبیعی
اســت که اثر خــود را روی قیمت
بقیه کاالها بگذارد .یعنی دیروز می
گفتند اثر ندارد ،کنترل می کنیم،
حــاال مــی گوینــد طبیعی اســت!
احتمــا ًال چنــد روز دیگــر خواهند
گفت :همه مردم مــی گویند درد

پیش از هرچیز باید اجتماع ایرانی
را نابود کرد.
مــا بــرای اینکــه بتوانیــم از ایــن
منجالب هزارســاله بیرون برویم
نیازمنــد یــک فروپاشــی کامــل
هســتیم .فروپاشــیای که چیزی
از فرهنــگ و تجرب ّیات قبلی باقی
نگذارد .تنها در این صورت اســت
که میتوان امیدوار بود که گذشته
دســت از ســرمان بردارد و بگذارد
آیندهای داشته باشیم.
چیــزی که باعث میشــود ما یک
جامعه نداشــته باشــیم تجربهی
زیستهی جمعی ما است .تجربهی
زیستیای که نهادهای ما را طوری
شــکل داده اســت که در تضاد به
شــکلگیری جامعه عمل کنند و
اشخاص ما را طوری تربیت کرده
است که درست در تقابل با مفهوم
جامعه زندگی کنند.
کســی کــه میخواهــد روی یــک
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ندارد،
عادت می کنیم!؟
ظلم چهل ساله؟
یکــی از ســرداران چوپــان ســپاه
ماستخواران انقالب افالسی گفت:
پس از اعترافات کسانی که دستگیر
شــده اند ،ابعاد فتنه گفته خواهد
شــد .ســردار جــان مــا راضــی به
زحمت شما نیستیم خودمان می
دانیم که با پول یکی از کشورهای
خرپول منطقه و تحریک منافقین
و بــرادرزن صدام حســین کافر به
میدان آمده ایم و این شــورش ها
هیــچ ربطی به مشــکالت مردم و
نفهمی و خر ّیت سران رژیم افالسی
و ظلم و جنایت چهل ساله آقایان
علما در حق مردم ندارد!
وسط؟
مردم عراق بــه ایرانی ها پیام داده
اند :شما ســر اژدها را می زنید ما
دُم اش را! ما می گوئیم :ســر و دُم
آخوند جان ندارد هرچه هست در
ً
اصال جان آخوند
وسط اش است!
به پائین تنه اش وصل است! تا می
توانید وسط اش را نشانه بگیرید!
خدا آزاد کرد!
وقتــی اینترنت در ایران قطع شــد
نفهمیدیــم چرا بیشــتر مبــارزان
ّ
محل
حتــی آن هائی که
اینترنتی ّ
ســکونت شــان را لنــدن و ُرم و
پاریس اعالم کرده بودند به ناگهان
آفالین و ناپدید شدند وقتی هم که
نم نمک برگشــت شــکر خدا همه
شــان گامــاس گاماس برگشــته و
ظاهر شــدند یکی از آن ها نوشت:
اینترنــت را خــدا آزاد کــرد! همان
اینترنتی که دشمن قطع کرده بود.
اصل جنس؟
پــس از فشــار آخونــدا به ســعید
موالیی برای خــودداری از مبارزه
با ورزشکار اسرائیلی که باعث شد
به مدال جهانی نرسد ،موالیی به
آلمان درخواســت پناهندگی داد!
حاال پذیرفته برای مغولســتان به
میدان بــرود! ببینید بــی لیاقتی
رهبر ّ
معظم بی سواد چه کرده که

باتــاق خانــه بســازد ،یــا بایــد
زحمــت خشــکاندن آن را به جان
بخــرد یا باید به تماشــای نابودی
تالشهایشبنشیند.
تمــام تالش مــن در این نوشــته
ایــن بــود که نشــان بدهم شــاید
دلیــل عملنکــردن هیچکــدام از
نسخههایی که باعث نجات دیگر
کشورها شده است ،برای ما ،این
باشــدکه ما پایهایترین فرض این
نسخهها را نداریم.
مــا جامعهای نداریــم که با کمک
نسخههای دیگر جوامع بتوانیم آن
را درمان کنیم.
نظر شما چیست؟
به نظر شــما آیا امــکان این وجود
دارد که روزی ما هم بتوانیم برای
خودمان یک جامعه بسازیم؟
https://virgool.io/

موج
خون
بوینامطبوع؟

این روزها مردم باز هم در تهران
بوی ّ
تعفن احســاس کرده اند!
خبرنــگاران افتاده اند به دنبال
کشف علت و جایگاهی که این
بوی نامطبوع از آن منتشر می
شود .ما توصیه می کنیم برای
کشــف این ماجرا یک راســت
بروید سراغ بیت رهبر ّ
معظم،
مجلــس شــوربای افالســی،
مجلــس خبرگان و حــوزه های
علمیه و امثال ذالک ،مطمئن
باشید به هدف خواهید رسید.
حتی پناه
جوانان ما آواره شــدن و ّ
بردن به دشــمن سنتی و تاریخی
خودشان را ترجیح می دهند! یعنی
محمدی چنان گندی
اسالم ناب
ّ
به سرتاسر میهن ما زده که جوان
ایرانی چشم اش را بسته ،سرش را
پایین گرفته و به مغول ها پناه برده
اســت .در زمان حملــه مغول هم
وضــع به همین منوال بود محمد
خوارزمشاه چنان گندی به کشور
زده بــود که پنــداری آن پادشــاه،
اصل جنس یعنی خود آقای خامنه
ای بوده است!
فیلسوفجدید؟
استاندارتهراندریکخوشخدمالی
آشکار برای رهبر ّ
معظم مسلمین و
مستضعفین جهان و حومه ،گرانی
بنزین را به گردن آمریکا انداخت!
درســت میگه او یــک والیت مدار
خالصه! درســت به صداقت رهبر!
حاال ما هر چــی به اختر عیالمون
میگیم این ســیگارکشیدن ما هم
تقصیر آمریکاســت زیربــار نمیره!
عمه جان مان این
ولی خداییــش ّ
رو قبول کــرده و میگه :ننه جان،
نظرت رو بــرای خودت نگهدار به
کسی نگو چشمت می زنند ،مردم
تحمل فیلسوف جدید رو
ظرفیت
ّ
ندارند!
وحشت؟
گوریل االفالس و المفلسین احمد
خاتمی امــام جمعه نمــره ّ
موقت
تهران گفته :از تدبیرهای ستودنی
رهبــری قطــع اینترنت بــود؛ اگر
مسئولین میخواهند اهمیت کار
را درک کنند ببینند دشمن چقدر
از این ا ّتفاق ناراحته؛ این یعنی النه
زنبور را شناســایی کردنــد؛ از آن
ها درخواســت می کنم ،اینترنت
بومــی را هر چه زودتــر راه اندازی

کنند؛ اگر در این کارکوتاهی کنید
در پیشــگاه خــدا جوابی نخواهید
داشــت .تقاضــا دارم اینترنــت را
باز بــاز! نکنید .دیدیــد که جنایت
یاد می دادند .آیا شــما وحشــت از
شــورش مــردم را در کلمــات این
آخوند جنایتکار ،مفلوک و مفتخور
احساس نمی کنید؟!
توو فور وان؟
کار رهبر ّ
معظم به جایی رســیده
که دستگیرشدگان خیزش اخیر را
به خانواده های شــان می فروشد!
یعنــی با یک شــماره ناشــناس با
خانــواده تمــاس می گیرنــد و می
گویند ســی میلیون تومــان بیار و
بچــه ات را ببر! ما می ترســیم کار
ّ
این گدای بینوا به زودی به جایی
برســد که ایــن زندانی هــا را بریزد
پشــت وانت و ببرد سر چهار راه و
داد بزند :بیا که حراج کردم ،آتیش
زدم به مالم ،سالم هاش فقط دونه
ای ســی میلیــون تومــن ،درب و
داغون هاشون رو هم ارزون میدم
ببرید خیرشو ببینید! توو فور وانه!
یه دونه بخرید دو تا ببرید!
ملعون؟
مثل همیشه طرح یارانه معیشتی
را کــه آخوندهــا اعــام کردند باز
هم چــپ اندر قیچــی از کاردرآمد
یعنی ســه تن از افــراد خانواده ای
که با ما نســبت فامیلی دارند این
یارانــه را دریافــت کــرده انــد ولی
اعضاء خانواده دیگری از دوستان
ما که جملگی جزء کفّ ار هســتند،
هیچکــدام در ایــن التــاری بزرگ
برنــده نشــدند .یعنی حاج شــیخ
حتی شکالت
حسن آقای پرزیدنت ّ
دادن هم بلد نیست .البته ما فکر
مــی کنیم رهبر ّ
معظم مســلمین
و مســتضعفین جهان و حومه ،از
کمــر در د این فامیــل کافر ما هم
خبــر دارد و به اذنــاب و دواب اش
گفته به این ملعــون یارانه ندهید
چون نمی تواند به تظاهرات برود.
تعبیر خواب!
شخصی خواب دید که هفت سبد
خالی در دست راست و هفت سبد
خالی در دســت چــپ اش دارد .از
کسی تعبیر خواب خواست پاسخ
گفتنــد :وای بــر تو ،هفت ســال
یارانــه ای را که گرفته ای ،از دماغ
ات بیرون می کشــند .خداییش را
بخواهید طرف خیلی اســتاد بوده
که خواب آن شــخص را درســت
تعبیرکــرده چون هنوز باقی مانده
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آن یارانه ها دارد ُق ُلپ ُق ُلپ از دماغ
مردم ما می چکد.
آخوند و کیم؟
امــروز ما مــردم ایــران اگر خون
گریــه کنیم حق داریــم .لعنت بر
کوســه دزد کــه فکــر می کــرد از
علــی خامنه ای مطیع تــر نداریم
و ایــن باعث فالکت ایران و ایرانی
ی از مردم؛ ایران را با
شد .بســیار 
اما
کره شــمالی مقایسه می کنند ّ
واقعیت این است که اوضاع ایران
به مراتب از کره شمالی بدتر است
در کره فقط کافی است با حکومت
کاری نداشته باشید ولی در ایران
حجاب اجبــاری را با کتک به زن
و مرد تحمیل می کننــد! در کره
آوازخوانــی و رقــص زن و مــرد و
نوشــیدن الــکل و روابط با جنس
مخالــف آزاد اســت ولــی در ایران
ممکن است طرف به خاطر همین
مسائل پیش پا افتاده جان اش را
هم از دســت بدهد! پس آخوند از
کیم جونگ اون بســیار بدتر است
حتی ما حاضریم از زورگویی آخوند
ّ
به عالیجناب کیم پناه ببریم.
مسجد نیمه ساز؟
سیدعلی حســینی زاده معروف به
ســیدعلی صفدر نماینده پیشین
یاســوج کشته شــد و جسدش در
آسانسور یک ساختمان نیمه کاره
در یاسوج پیدا شد .فکر می کنیم
آسید علی آقا هم از همین ترسیده
که این همه دشــمن ،دشمن می
کند .شــاید نگران اســت که نکند
جســد او یا یکی از اعــوان و انصار
اش در توالت مســجدی نیمه ساز
در زاهــدان پیدا شــود ،به امید آن
روز!
اقتصادمقاومتی؟
بــه دوســتم گفتــم چــه کار مــی
کنی؟ گفت :به گفته رهبر ّ
معظم
مسلمین و مستضعفین جهان و
حومه در اقتصاد مقاومتی کار می
کنم! گفتم تره بار ،خشکبار ،فرش
یا گلیم تولید می کنی؟ گفت :نه،
دســت زنم را می گیــرم با هم می
رویم خرید ،ولی دســت اش را ول
نمی کنم که مبادا زیادی خرج کند
خیلی زور می خواهدکه جلو خرید
کــردن اش را بگیرم .چون خیلی
در مقابــل من مقاومــت می کند
و به این ترتیب در رشــته اقتصاد
مقاومتی مشغول به کار هستم!
فکر دیگری بکنید؟
مســئوالن شــرکت نفــت اعــام
کردنــد :مخــزن جدیدی کشــف
کردیم که بســیار شبیه به مخزن
البته مخزنی جدید
نامآوران بودهّ ،
بــا ذخایــر جدیــدکه پیــش از این
کشف نشــده بود .والله بالله دیگر
پولــی تــوی جیب ما نیســت پول
اصلی داخل جیب شــلوارمان بود
کــه گرفتید پــول ُخردها هم توی
جیب کت مان بود که برداشــتید
کت و شلوارمان را هم که خودتان
درآوردیــد و بردیــد! دیگــر چیزی
برای ما نمانده که بتوانید بدزدید
و ببرید ،بروید فکر دیگری بکنید.
کانــادا – مدینه منــوّره مونرآل –
پانزدهم ماه دســامبرالحرام! سال
 2019دربدری خون جگری!
برابر با بیست و چهارم آذر ماه سال
 1398مهرورزی زنجیره ای!
شاد و آزاد و سربلند باشید.
پیر خراسانی

ل با دو شرح

4857

جدول روزنامه ایران دارای دو «شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرحها را با مداد حل کرده و
24 
1452
کردنشماره
www.paivand.ca since 1993
سال 26
1398شرح دوم بپردازید.
آذر حل
اول ،به
شرح
جواب
 با پاک
سپس

34
جدول عادي

CLASSIFIEDS

PAIVAND: Vol. 26  no.1452 Dec. 15, 2019

34

جدول ويژه

استخدام

Experienced
handyman
س��نگين است،
كاميونهاي
 neededباربري و
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
-------------------حرف
شعله-
گرفته-
قرار
شهر
اين
در
محلي ايراني كه
Experienced handyman with driving licence
و آرد نخودچي 1
تنفر and working tools needed for
a construction
پرداخت
جانش��يني-
immediately.س��وره
-7
;company
position -49
available
Seدارد -رود پرآب 2
lected applicant will be hired as
an employee.دين
3
Please
by email:
شود-
contactمي
خريدusو فروش
 -8در بورس
ان كردس��تان-
اطالعات آگهی خود را به
admcondos@gmail.com.
4
عشق
سپاسگزار -مسافران راه
رياضي -دربدر
نشانی زیر ایمیل کنیدinfo@paivand.ca :
 -9س��ره -ماندگار ش��دن در جايي-
سبيل -پرش از 5
لباس خانمها
6
 -10انبار كش��تي -ميوهاي با خاصيت
استخـــدام
مظهر سردي-
قابلتوجهخامنها
7
شرکت  Panneton & Pannetonطبي -بيماري تورم وريد در ساق پا
ميوهاي
پاكس��تان-
ظرفشوی
تعداد محدودی نیروی کا رجنرال  -11زب��ان مردمبه یک نفر
ب��ازي معروف 8
فال قهـوه
و همچنین راننده با حقوق مناسب آبدار -خالف پيش و کمک آشپز
و ورق
ن يك كشتي يا 9
استخدام می کند.
باتجربه •
 -12مادر بزرگ• -
فرانسوي-
تله -ضمير
نفر
یک
به
رستوران
کار در
در صورت تمایل با شماره تلفن های فن نقش كردن برای
تصاوير
نوشته
توسط شادی
10
(پیمان)
5145721356
و
514939009
�ان -از آن وارد
نیازمندیم.
کبابسرا
صندوقـــدار
 -13مردم -خانههاي ريز روي عكس-
11
info@pannetonpanneton.com
ایمیل
ویا
)(514
678-6451
زن گندمگونTel.: 514-933-0-933
تماسبگیرید.
آقـــا،
 ظاهر عمارت 12 -14فرار دشمن -سياهرگ -مونس
ي در مثل��ث-ترجیح ًا با تجربه
 -15الف��ت دادن -گردش��گري
13
جهت کار
ي سياستهاي
شناسي
زمين
Offer
of
employment
dépanneur
کلبهعموجان
ت ايشان است در 14
واقع در مرکز شهر
A community organisation has a vacancy for
عمودي :به چند نفر ویترس
15پاره وقت
دارصورت
جانور كيسه به
مازندران-
اس��تان
ديدني
تمام وقت •
نیمه وقت و
 -1از نق��اط •
the position of a community case worker
نیازمندیم.
كاله فرنگي برای کار در کلبه عموجان
Needs an academic background
 -2 in social sciences, social workردياب -دنيا -عقيمنیازمندیم.
ه -پوشيده نگه
 or psychologyافقي:
 -9فان��ي -س��ازمان تربيت��ي ،علم��ي
سختزیر
شماره تلفن
 -3كشكينه -لطفا
Tel.:5144737376
خاك -بابسيار
required:
Languagesس��رخسها با
گياه��ي پاي��ا از رده
فرهنگ��ي س��ازمان مل��ل متح��د-1 -
و
French,
English,
and/or Dari
بگیرید:پرصدا و
تماسگريه
ري��ز -4 -ناگهاني -جاودانگي-
شبكه رايانهاي
برگه��اي
Farsiباري��ك و
س��اقههاي
جزءعمده
مصرفTel.:
514-484-8072
based
on
academic
 Commensurate salaryآزاردهنده -قارچ غيرقابل
اوس��ت-
زير پاي
 -10كينه جو -نهيب ،پرخاش -چاشني آسياب دستي
background
and
experience
دس��توري -نوعي  -5نيمتنه گرم -كم -تپانچه
مردم چادر نشين ادويهدار
 -2پوس��ته -جمل��ه
عقب-مالیاتی
خدمات
call Nancy Libo:
فراموشي-
ياقوت  -6 For those interested pleaseنش��انه حركت به
نادر
سند-
جدول-
ويتامين
ل با نقش��ه قبلي-11 -
ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
514-274-8117
ايستادگي
 -12مي
CARWASHگيرند تا پ��رواز كنند -درخت  -3معالجه -مقيم -پاافزار
ﮐﻮﭼﮏ

ﻣﺸﺎﻏﻞ
 -7خورش��يد-ﺍﺷﺨﺎص
گرماب��ه-
آت��ش وان��داز
رنتگن-
کارگرجاري -مرد تازي
چند نفرانگور-
 -4سوزان -خودروي كاروان -زمين دار
ثبت شرکت و دفترداری
ي -اش��عه به
كشوري در اروپا حسابها با نازل ترین قیمت
وقت)ديرنشين -پوشيده و مخفي-
 -13زن
شكن
و
پيچ
بزرگ-
(پاره وقت یا تمام
ﺳﺎﻝ
ﻃﻮﻝ 
ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺩﺭ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ
عقيق-
شبيه
سنگي
خط باستاني-
بهترین -8
امکانات:
خیلی مناسب ،با
درختچ��همنطقه
ان .دی .جی در
کارواش
��چ و ت��اب برا ی
امين
پي��داکار درجمع
گرمس��ير از
بومياینواحي
سالن زیبایی استتیک در قلب-5
>>ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺮﺩﺑﯿﻦ
كارمند
یک
و
مجزا
پدیکور ،مانیکور ،فشیال ،وکس ،کاشت مژه ،اصالح ابرو و صورت ،میزانپلی ،با دو اتاق
514-242-6034
نیازمندیم.
فورا
نويسنده
چخوف
 -14مركز لهستان -اسبابي فلزي براي تيره سماقيان -راستي خبر -واحد طول
www.printablesudoku99.com
رسد.س��كه زني -قند ش��ير -صداي
میفلز
(احمد)سرگردانسالن بزرگ و فضای موجود برای اضافه کردن کوتاهی مو با اجاره ی مناسب به فروش-9
اطالعات:
تلفن
ورزش-
قیمت استثناییهند
برای خریداران شماره تماس :آربی آوانسیان گربه
Tel.: -15
514-651-2661
بيان
علم
در
كتابي
منفي-
پاس��خ
شركت
يك
كه
ايسوزو
شركت
دفتر
-6
514-983-7046
 -10قاصد -فاضالب -دختر
ژاپني س��ازنده خ��ودرو ،وس��ايل نقليه
دوله پيرنيا محقق ،به زبان عربي از عبدالقاهر جرجاني
 -11ماه كم حرف -وسيلهاي
اص��ر-
صفحه 27
ویژه:
و
 حل جدولهای عادی
براي پرواز-اززيردست

نیازمندیهای

با م
د شارکت
خ
و
د
،
ر تقو
یت آن
ب
ک
و
ش
یم!

کامیونیتی ایرانیان

استخدام

استخدام

aznov152104nikpour

استخدام

استخــد ام

استخدام

فروش سالن زیبایی

PARTICIPATE in our
CO
MMUNITY

شانس اول را به آنها
بدهید!
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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,

Easy Sudoku Puzzles 1
hosskherad@yahoo.ca azjan12paid60+120+120

abedi free

نیازمنــدیها

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

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

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

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

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

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

azmr19f
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Sudoku Puzzle
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 -12ماه��ي ع��رب -مقابل
Sudoku Puzzle 1 Solution
روز -ناپديد -خزنده خوش
خط و خال 1 4 2 8 9 3 6 7 5
واحدي 7 6 3 4 2 5
پارچه1 8-
 -13نوعي 9
در وزن -ظرفي كه از خاك
كائولن ساخته4شود8 9 5 6 1 7 3 2
 -14از دروس-
افزار2 1 7 9 6 4 -
دست 8
5 3
اي��ن ش��هر را در كن��ار
نيويورك9 3 4 5 8 1 ،
توكي��و و 2 6
لن��دن7 ،
مينامند
5 8 6 3 7 2 9
جهان 4
ابرشهرهاي 1
 -15از زبانه��اي
عارضه 4 5 1 2 3 6
برنامهنويسي8-نوعي7 9
كه 3 2 8 7 5 9
عصب��ي 4
پي��ش رون��ده1 6
و
ميانسال
زنان 6 7 9 1 4 8 5 3
بيش��تر در 2
سالمند اتفاق ميافتد

نیـازمنـدی6 7 4
9 8 1 3 2
هـای5پیوند

جدول اعداد سودوکو در صفحه 14
Sudoku Puzzle 4 Solution

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

2 6 5 7
ازدواج 6 9 8
4
شــیخ صالــح366-1509 .......................
ارز 9 2 1
5
شریف 223-6408 .........................................
5933-1719
7 9.............................................
8
آپادانا
 5استار.
7585-2345
3 ...........................................
4 6
خضر989-2229 ................................................
1937-5192
4 ..........................
یونیون موندیال2 9 .
844-4492 ................................Expert-FX
3 8 7 1
مسکن 4 5
امالک و6 3

9 4 8 1 3
بیمه 2 3
1 5 7
اتومبیل
الگانس 7 4
6 8
482-45003
...................................
اتو
مالی
مشاور 1
3 4بیمه6و 2
م .ملــک 438-793-9168 .................
پاکنـژاد 8 9 5
علی 2
1
296-9071...................................
پزشــکی6
8 3 7 5
کلینیک4 ......5......
آلفامدیک 2
9 6
933-8383..........
بنفشهحجازی288-4864...............................
7 1 9 8 2

فیروزهمتیان 827-6364 ...........................
نادرخاکسار969-2492...................... .
485-8585Sudoku
............................................
اطلس.
Puzzle
6 Solution
مسعودنصر 571-6592 .................... .
تبلیغات 3
2 5 9 4 7730-3909
1 6....................
آرش شکور 8
شهره شهریان 290-2210 ....................
پیوند6 1 8 .
2 5298-4567
7 9................
مسعودهاشمی3 .
996-96924
..............................................
مهدیانصاری 588-0609..............................
ترجمه 7
8 9 3 1 6813-3633
4 .........................
عرفانمرزبانپور2 5 .....
کاظم تهرانی971-7407................................ .
سروران889-87655............................
نغمه 3 6 7
8 1978-9962
9 .........................
آناهیتابروجردی 4 2
آرزوگتمیری 561-3-561................................خاطــره یکتــا 438-390-0694 ..........
شهریاربخشی9 8.
4 6 2967-5743
3 ...............................
مینواسالمی 5 7 .
624-56091
............................

3 6 8 1
اجنمن ها و سازمانها
4932-2953
مهاجرین8 3........ .
CSAIکمک به 9
9808-5070.......
زرتشت5 7 .
انجمندوستداران 6
انجمنزرتشتیانکبکwww.zaq.org ...... .
8info@addhi.net
بشر2 1 .......................
4
حقوق

تاکـسی

2 4 7 5 9
حسن 7 2 1
5
انصاری735-04526............................
ســرورصدر777-3604 ...............................
مهتاب1 4 2
3
567-31698
ثقفی................................
652-76239......................................
کردلوئی
5 3 6 7
ریاض حق362-0382 ....................................
حسابداریومالیاتی

249-4684 ........................................IBNG
انجمن زنان مونترال516-3007...................
Sudoku
Puzzle 8 Solution
حمل و نقل
دانشجویان:کنکوردیا848-2424 .............. .
939-00999
...................................
کتابخانه
5 7 Panneton
4 1 2485-3652
نیمــا8 3.........................
6
موسسهخوئی 341-2235 ..............................مونتریال442-8056 ....................................... .

6 4 3 8 5 7 1 9 2
8 2 1 9 6 3 7 4 5

info@paivand.ca

Sudoku Puzzle 3 Solution

9 1 3 2 8
4 7 5 6 1
المپیک935-3300...........................................
8887-0432
5 4..........................
7 9
مونترال/تورونتو .
دندانپزشک3 2 1
5 7
7933-3337
6 2..................
(آریا) 4
شهروزرضانیا 3
شریف نائینی731-1443............................... .
5 4 9 8 6
(کلینیک)6 8
دندان2سازی7 9
افخم هادی737-6363 ................................. .
1 9 8 3 4
رستــوران
2524-0-524
3 6
1 5
پیتزااطلس ...............................

مراکز پخش پیوند

4 5 7 6
2 9 8 3
ز488-7121.................................................
فتو
ُ2ر 6 3 1
سازی
عینک 9
4 6 8
فرهت(ایرانخواه)481-0671..........................
1 8 5 9
فـرش
7 2 3 1
قالیشوییکارگاهفرش739-4888...............
3 1 4 5
فـیزیوتراپی
5 6 2 7
دنـــــــــا 900-3633 .............................
8 7 9 4
فـال

کبابسرا 933-0-933 .....................................
678-6451 ............................................
 5484-8072شادی.
Sudoku Puzzle
کلبه عموجانSolution............... .
فاروس270-8437.............................................
8 1 4 3 7488-6367
2 6.................................
کارتیه.پرس9 5 .
کــــارواش
989-8580
کوپولــی....................................
484-2644 .................................................
هما5 9 2 .
1 6523-9596
4 3..........................................
بیبلوس7 8 .

کلینیک 6
روانکاوی 3 7 8 9
روانشناسی5 4 /1
2
کایروپرکتیک

دکتر
3999-2482
بیتــا8 7...............................
2 4
فروشگاه2 1
سوپر3و 9 5
369-3474
5450-676-9550
7 1............................
ماهیسنلوران8 6.
کوه نور............................... .
8)613(9594-3636
5 ..........................
آریا(اوتاوا)6 7 .
قنادی4 6
پزی و 8
شیرینی 3
1
690-4808
..............................................
نرگس
1562-6453
3 2...........................................
سروین4 9 .

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...

وکیل خدمات حقوقی
نیــوشا ریاحی

وکیلرسمیدادگستریاستانکبک

حقوق تجاری در کانادا
تاسیسشرکت،قرارداد،
خريدوفروششرکت/سهام
حقوق خانواده در کبک
طالق توافقی و غیر توافقی،
تقسیماموال،فرزندان

Tel.: 514-953-3570
لوله کشی

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

مهاجرت

مایکل منفــرد656-8178 .........................

محضر

849-7373........................
سینا1 .
کلینیک5ابن 6
9

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

223-3336 ................................
تپش9 2 3 .
4

موسیقی (جشن ها)

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

وام مسکن

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

وکیل دعاوی

983-1726 .........................................
وحیــد6 9 4
3

ویدیو

4 7 8 6
کتـابفروشی
کلیسا
3 4 1 2

2 5 9 7
(درب)
گاراژ 7
8 6 5

Sudoku Puzzle 7 Solution
گلفروشی
عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

5846-0221
فتوشاپ7 1...........................................
2 8
فتوبوک984-8944...........................................
2 1 8 6 4 9 7 3 5
5 3 7 1 8 2 6 9 4

تپش دیجیتال223-3336 ........................ .
بهروزباباخانی606-5626 .......................... .

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

35

 سال  26شماره  24  1452آذر 1398

www.paivand.ca since 1993

استخـــدام
Sam The Handyman

به چند نفر برای کار در
امورنصب فورا نیازمندیم.
در ابتدا بصورت پاره وقت،
تمام وقت

فروش بیزنس

PAIVAND: Vol. 26  no.1452  Dec. 15, 2019

پانسیون

شیـــرینی گیالنی

• شیرینیگیالنی

به یک خانم کارمند

Driving School for Sale:

•رشتهخوشکار

ویا خانم دانشجو

We are hiring interested individuals
as Handyman assistant.
Full time/Part time/On call.
Experience is an asset, but not necessary.
(training will be provided).
Positions available immediately.
Please send application at:
https://www.sam-thehandyman.com/career.htm
And send CV to: info@sam-thehandyman.com

ماهانه  ۵۰۰دالر

• با مغز گردو و شکر

با تمام امکانات

• دارچین ،آرد برنج

و اینترنت ومبله

یکاوکازیــوناستثنائی

• باسفارشقبلی

در منطقه

تلفن( :شكوفه)

5740 blvd cavendish
لطف ًا برای اطالعات
بیشتر تماس بگیرید:

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

Contact:

514 531 8783

35

438-994-4115

Tel.: 514-400-7879
free

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

سی
عکا
رز

آﻣﻮزش ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺎزﻫﺎ و آواز ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه
آﻣﻮزش ﻣﻮﺳﯿﻘﻰ ﮐﻮدك از  2ﺗﺎ  5ﺳﺎل

PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL
عکسپاسپورتی،
since 1990
سیتیزنیکانادایی

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

>> حتی در محل شما <<
Tel.:(514) 663-9116

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

اینستاگرامM.Royal.Beauty :
PendJn01

(نبش دکاری )

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

ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آرش ﺗﯿﻤﻮرﯾﺎن

و کارت  PRاندازه سر
وجزئیاتدیگربایستی
رعایتشود

______________
عکسبرایسوءپیشینه
(واشنگتنیاایران)

50 X 70

تبدیل متام سیستم های ویدئویی
عکس های ما تضمینی و
متناسب با درخواست های
ادارات مربوطه می باشد

SNOWDON

خدماتآرایشی

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

کلبــه
عموجان

سوزاندن موهای بدن با لیزر

| Estheticienne & Technicien LASER
Diplome cidesco internations du paris

Tel.:(514) 809-8727

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

jayazaug19

LASER SPA INSTITUT LEA

مترجم رمسی

مترجم رمسی
شهــریاربخشی

خاطره حتویلداری یکتا
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ترجمـــهمدارک
514-624-5609

تدریس فارسی
تدریس زبان فارسی
در وست آیلند
پروینعبائی

Tel.: 514-675-4405
abaee:azsepfree

• ترجمهرسمیکلیهمدارکوخدماتمربوطبهترجمه
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(438) 390-0694

مترجم رمسی
نغمه سروران

ارزشریف

راهنمایمشاغل
ایرانیان مونتریال

514-
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دارالترجمه رسمی فرهنگ

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















































Tél.: (514) 223-6408
تأییدامضاء












Tél.: (514) 561-6408
محل:مرکزشهرمونترال
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ایران...

5

پرسش برای صلیب سرخ بینالمللی

امیر طاهری
6دســامبر  -یکــی از ادعاهــای
رهبــران جمهــوری اســامی این
اســت که نظام الهیشان کمترین
توجهــی بــه آنچــه جهــان خارج
میگوید ندارد .دنیایی که ساخته و
پرداخته کفار است ،هرگز نمیتواند
طبیعــت و روش «اســام نــاب
محمــدی» را که اکنون بــر ایران
مسلط است درک کند.
بــا این حــال تجربــه نشــان داده
کــه رهبــران جمهوری اســامی
نــه تنهــا به آنچــه دیگــران ،یعنی
کفار میگویند توجــه دارند ،بلکه
از کمتریــن ژســت تحســینآمیز
از بیــرون بــه شــوق میآینــد و از
کمتریــن انتقاد خــود را میبازند.
اگر جهان خارج اهمیتی نداشت،
جمهوری اسالمی این همه پول و
نیروی انسانی را خرج ایجاد و اداره
شبکهای از مشاطهگران در سراسر
دنیا ،به ویژه در کشــورهای غربی
نمیکرد.
تبلیغاتچیهــای
جمهــوری
اسالمی هر روز رسانههای خارج را
با دقت رصد میکنند تا مگر سخنی
تحســینآمیز بیابنــد و در داخــل
کشور پخش کنند .در همین هفته
شاهد دو مورد از این وسوسههای
تحسین از بیرون بودهایم.
روزنامــه کیهــان ،کــه بــه گفتــه
کارشناســان امور پیچیده تهران،
بیانگــر نظرات آیتاللــه خامنهای
اســت ،برای جــا انداختن رهبری
او دســت به دامان اظهــارات یک
افسر پیشین سیا ،سازمان مرکزی
اطالعات آمریکا ،شده است.
کیهــان در شــماره  8آذر ماه خود
مینویســد« :روول مارک گرشت،
افســر سابق سازمان ســیا ... ،در
مصاحبه با نشــریه فارن پالیســی
گفته بود:
بــدون شــک رهبــر عالــی ایــران
یــک قهرمــان جــدی اســت .من
فکــر میکنم او موفــق ترین رهبر
خاورمیانــه از جنــگ جهانــی دوم
به این سوســت .او فــوق العاده با
هوش بوده و از مهارت های ممتاز
و اســتعدادهای عالــی برخــوردار
است».
این تنها آقای خامنهای نیست که
توجوی تصدیق حســن
در جســ 
کار خود بــه خارج مینگــرد .کل
جمهوری اســامی نیــز از همین
روش بهره میگیرد.
خبرگــزاری فارس ،کــه متعلق به
ســپاه پاســداران انقالب اسالمی
است ،غالبا از عبدالباری عطران،
ســتون نویــس روزنامــه «رأی
الیوم» ،به عنوان «روشنفکر طراز
اول جهان عرب» یاد میکند.
هــرگاه جمهــوری اســامی بــا
دســتاندازی در راه خــود روبــرو
میشود یا ناچار به پذیرش شکستی
میشود ،عطران مقالهای طوالنی
عرضه میکند تــا رهبران تهران را
دلگرم کنــد .در مقالــه ای که 10
آذر منتشر شد ،او مدعی است که
جمهــوری اســامی در نبرد علیه
«تحریمهای ترامپ» پیروز شــده
اســت و خــود را بــرای وارد کردن

عفــو بینالملــل میگوید
یــک «ضربــه متقابل»
جمهوری
نزدیک به  300تن.
آماده میکند.
اسالمی
آقای برایان هوک ،مسئول
از ســوی دیگــر بــه
میتواند از
برنامــه ایــران در دولــت
خوبی میتــوان دید که
صلیب سرخ
رئیس جمهــوری ترامپ،
گرداننــدگان جمهوری
بخواهد تا
رقم  1000کشته را عرضه
اسالمی ،از واکنشهای
بیطرفانه
بینالمللــی دربــاره اتفاقات اخیر میکند.
سرکوب قیام اخیر مردم را بررسی کند نویســنده این سطور نام و
مشــخصات  178کشته را
ایــران نگرانانــد .ایــن
در  11شــهر دریافت کرده اســت؛
نگرانی به سه شکل جلوه میکند.
در حالی که میدانیم به گفته وزیر
شکل اول بازی برائت است.
یعنی همان کی بــود کی بود ،من کشــور جمهوری اســامی ،آقای
رحمانی فضلی ،اعتراضات در 108
نبودم خودمان.
ِ
حجتاالســام حســن روحانــی ،شــهر رخ داد .چند گــروه مخالف
رئیس جمهــوری ،از هــر فرصتی رژیم کــه در خارج فعالیــت دارند
استفاده میکند تا یادآور شود که نه میگویند اســامی  900کشته را با
او و نه هیئت وزیرانش در سرکوب تحقیقات الزم به دست آوردهاند.
•
اعتراضات نقشی نداشتهاند.
در همــان حال سرلشــکر محمد پرســش دوم مربــوط میشــود به
باقــری ،رئیــس ســتاد جمهوری سازماندهی و رهبری قیام اخیر.
اســامی ،اصــرار دارد کــه هیــچ برداشت من بر اســاس اطالعات
یک از نیروهای مســلح دولتی در پراکنــدهای اســت کــه اعتراضات
تیراندازی به سوی متعرضان نقشی از ســازماندهی و رهبــری مرکزی
نداشتهاند .سردار علی فدوی ،مرد برخــوردار نبــود و بیشــتر جنبــه
شــماره دو سپاه ،از این هم جلوتر خودجــوش داشــت .بــی تردیــد
میرود و ادعــا میکند که« :حتی بعضی گروههای فعال ضد رژیم در
یک نفر از بســیج و ســپاه اسلحه بخشی از تظاهرات حضور داشتند
نداشــت .اما در مقابل آنان اسلحه اما حضور آنان تعیین کننده نبود.
•
بسیار بود».
ســردار حسین ســامی ،فرمانده پرســش ســوم بــه موضــوع مهم
ســپاه ،از ســوی دیگرمدعی است هدفهای قیام توجه دارد.
کــه آنچه در ایران رخ داد یک نوع
«جنگ جهانی» بود که جمهوری
اسالمی بی آنکه اسلحهای داشته
باشد ،در آن به پیروزی رسید.
آقای خامنه ای که اکنون همه زیر
عبای او پنهان شدهاند نیز به نوبه
خــود در این بازی «کــی بود کی
بود؟» شرکت میکند.
پنجشنبه گذشته ایشان امرکرد که
با «اشرار» یعنی شرکت کنندگان
در اعتراضات اخیر با شفقت رفتار
شود .حجتاالســام گلپایگانی،
رئیــس دفتر رهبر ،بــرای تطهیر
رئیــس خود پای «امــام زمان» را
به میان کشیده است .او میگوید چرا هــزاران ایرانی ،یــا آنطور که
راهنمای «رهبــر» در رویارویی با بعضــی میگوینــد صدهــا هــزار،
اعتراضات سراســری ،کســی جز حاضــر بودنــد خــود را در خطــر
حضرت حجــت نبوده و میافزاید :افکنند تــا صدایشــان را به گوش
«در زمان فعلی ،برنامه ثابت رهبر دیگر هموطنان برسانند؟
قرائن
معظم انقالب توسل به امام زمان درک من از بررسی شواهد و
ِ
در دسترس این است که موضوع
است».
هــدف از مقدمــه طوالنــیای که افزایــش بهــای بنزین ،حتــی اگر
عرضه شــد ،این اســت کــه یادآور نخستین جرقه بود ،به هیچ وجه
شویم رژیم کنونی برخالف ادعای بر پا شــدن حریقی به این وسعت
رهبــران کمجرئتــش از واکنــش را توجیه نمیکند .قیام اخیر ،بر پا
افکار عمومی بینالمللی بیمناک خاستن بخشی از مردم ایران ،علیه
است و میداند که در دنیای امروز کل رژیم بود.
ساختارهای الزم برای حسابرسی •
وجــود دارد .ســاختارهایی کــه پرسش چهارم و بسیار مهم مربوط
ممکن اســت نتایج فوری فوتی در است به مسئولیت عواقب خونبار
پی نداشته باشــد ،اما سرانجام به این قیام و ســرکوب گســترده آن.
آیــا بایــد آقــای خامنهای و شــعار
کار خواهند افتاد.
•
«آتش به اختیار» ایشان را مسئول
بدین ســان نخســتین گام در راه بدانیم؟
حقیقتیابــی در مــورد تــراژدی مگــر میشــود کشــتاری در ایــن
اخیر در ایران ،ترســیم یک تصویر ســطح را بدون شناسایی عامالن
واقعی یا تا جای ممکن ،نزدیک به آن در هــر محــل به خوبــی درک
واقعیت است.
کرد؟
چند تن در قیام مردمی اخیرکشته •
ســرانجام پرســش پنجــم مطرح
شده اند؟

میشود:
سرنوشــت هــزاران تــن ،بعضــی
میگوینــد بیــش از  10هــزار تن،
که در جریان قیام اخیر بازداشــت
و زندانی شدهاند چه خواهد شد؟
روزنامــه کیهــان در ســرمقالهای
خواستار برپا کردن چوبه های دار
و اعدامهای دســته جمعی شــده
است.
بعضــی مشــاطهگران جمهــوری
اســامی در اروپا و آمریکا خواستار
«ریشه کن کردن» مخالفان رژیم
هستند .پس اگر رهبران جمهوری
اسالمی در پی کشتار در زندان ها
باشند ،چه کسی و چگونه ممکن
اســت آنان را از ارتکاب به جنایتی
بزرگ بازدارد؟
یــک راه منطقــی قانونــی و
رضایتبخــش برای طرفیــن ،در
پاسخگویی به هر پنج پرسشی که
در ایــن مقاله مطرح شــد مراجعه
به کمیته بین المللی صلیب سرخ
اســت که ایران یکی از بنیانگذاران
آن بوده و یکی از اعضای قدیمی آن
نیز هست.
در ســال  ۱۳۵۴دولت ایران پس از
مذاکراتی طوالنی ،پروتکل مهمی

را بــا کمیته صلیب ســرخ امضا
کرد که بر اساس آن ،این سازمان
بینالمللی میتوانست هر سال،
در هر زمانی که میخواســت ،از
تمــام زندانهای ایران بازرســی
کنــد و با هر زندانــیای که مایل
توگــوی خصوصــی
بــود گف 
داشته باشــد .در آن زمان ،ایران
کنوانســیون جهانــی ممنوعیت
شــکنجه را نیز امضا کرده بود و
اصرار داشت که صلیب سرخ در
بررســی خود تعیین کنــد که آیا
شکنجه هنوز در ایران وجود دارد
یا نه.
کمیته بینالمللی صلیب سرخ در
ســه گزارش مفصل و دقیق نشان
داد کــه ایــران در همــه زمینههــا
باالترین استانداردهای بینالمللی
را در مورد رعایت حقوق زندانیان
اعمال میکنــد .در این گزارشها
میبینیم که اگر هم پیش از بازرسی
اولیه موارد شکنجه در زندانهای
ایران وجود داشــته ،از سال ۱۳۵۴
به بعد هیچ موردی مشاهده نشده
است.
امروز جمهوری اسالمی میتواند با
دعوت از کمیته بینالمللی صلیب
ســرخ این امکان را بــه وجود آورد
که یک ســازمان بیطرف به آنچه
در ایــران رخ داد رســیدگی کند و
یافتههــای خود را در اختیار دولت
دعوتکننــده قرار دهد .لطف کار
کمیته این اســت که گزارشهای
خود را فقط به دعوتکننده عرضه
میکند .بدینســان اگر جمهوری
اسالمی تصمیم بگیرد که گزارش
تهیه شده بر خالف واقعیت است،
میتواند مانع انتشار آن شود.

در ســالهای پیــش از انقــاب
اســامی ،دولــت ایران با انتشــار
گزارشهای صلیب سرخ موافقت
کرد زیرا نتیجهگیریهای آن را به
سود خود میدید.
در بررسی قیام اخیر ،صلیب سرخ
وجاهــت بیشــتری دارد ،زیــرا به
گفته مقامات جمهوری اسالمی،
آنچه اتفاق افتاد ،نوعی «جنگ»
بــود .کشــتار مــردم یــا  -طبــق
بعضــی گزارشها ،صدهــا تن در
نیزارهــای کنار رودخانــه جراحی
نزدیک ماهشهر یا بندر معشور در
خوزستان ،بیشک حادثهای مهم
و کــم ســابقه در تاریــخ جمهوری
اسالمی است.
پس از کشتار در نقده در آذربایجان
باختــری و در گنبــد کاووس در
ترکمن صحــرا در آغــاز جمهوری
اسالمی ،این نخستین بار بود که
کشــتاری بــا این وســعت صورت
میگرفت.
اگــر درگیری کنار رودخانه جراحی
یک نبرد واقعی بود ،قوانین مربوط
بــه جنگ و کنوانســیونهای وین
قابــل اطــاق خواهد بــود .در آن
صورت ،جمهوری اسالمی بایستی
ثابت کندکه با یک نیروی مســلح
غیرمنظم روبرو بوده است .اما اگر
مسئله کشتار مردم غیر مسلح در
میان باشــد ،آنگاه با یک جنایت
علیه بشریت روبرو خواهیم بود که
عواقب خاص خود را دارد
در قیــام اخیــر ،ایرانیــان قربانیان
بسیار دادند .نگذاریم که در انشای
تاریخ این قیام ،حقیقت نیز قربانی
شود.
•
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افتتاحیه بزرگ الگانس لیزینگ
ELEGANCE LEASING
GRAND OPENING
WE PAY YOUR

GST TAX

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

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

Tel.: 514-482-4500
Or please visit our Webpage at:
www.eleganceleasing.com
or Instagram @elegance_leasing
Supported by Garage Automo and Cars I Have Driven
**A Fee of $295 will apply on cars purchased and paid in full**
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جراح دندانپزشک
دکتر شهروز رضانیـا










هاشمی


فرانک







دندانپزشک
جراح
دکتر
دندانپزشک
جراح
دکتر









طباطبائی


زهرا







 
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.






















 

Invsalign  ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم
 ردیف کردن دندانها بصورت سریع
Rapid Orthodontics در کمتر از یک سال
Implant  کاشتن دندان
Root Canal  درمان ریشه

Invisalign
Zoom 2 ACP  سفید کردن دندانها توسط دستگاه

  کشیدن و جراحی دندانهای عقل
New
 دندان اطفال
دندانهای مصنوعی
گذاشتن

Rapid Orthodontics








) پر کردن دندان ها (همرنگ دندان

Implant
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
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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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جنب دانشگاه کنکوردیا

خدمات ارزی
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Tel.: 514-996-9692
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since3
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Tel.:514-844-4492
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 مطمئنترینوسریعترینروش انتقالارز
با استفاده از کلیه کارت های بانکی ایران

 خریدار ارزهای خارجی
بابهترین نرخ روز
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info@expertfx.ca

 Mailing Address:

باباخانی

4010 Ste-Catherine W.
Montreal, QC H3Z 1P2

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

info@paivand.ca www.paivand.ca

ناهیدپاکروان

Email:

کلینیک مدیکال آلفامدیک

سفر به ایران






Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی

Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده
)1253 Rue Guy (Metro: Guy

ASGARI

FARZIN

بدون وقت قبلی

UNION MONDIALE
انتقـال ارز

آرﺷﯾﺗﮑت رﺳﻣﯽ ﮐﺑﮏ

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

ﻣدﯾرﯾت ﭘروژه  -طراﺣﯽ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن

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

طراﺣﯽ داﺧﻠﯽ  -ﭘﯾﮕﯾری اﻣور ﺷﮭرداری

514.803.5240

فروش کلیه بلیت

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

Tel.: 514-481-0671

برنامه ها و کنسرتها

به مدیریت :بیژن احمدی

همه روزه در

223-3336

514-

E
X
C
H
A
N
G
E

با بیش از  30سال پیشینه در ارائه خدمات ارزی

تپشدیجیتال
-------

behrooz@babakhani.ca

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

ﻓرزﯾن ﻋﺳﮕری

عینک
فرهت

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

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

Tel.: (514) 933- 8383

ARCHITECTE

info@asgari.ca

7روز
هفته

مشاور رمسی وام مسکن

st-Laurent

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

Tel.: 514-871-1119

____________________

1855 Ste-Catherine W.
)St- Marc
GUY

H3H 1M2 (Corner:

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

